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(data)

Vilnius

I SKY]RIUS

(rrumpai aprariamos svietimo'."'inffiff,r1;r,j;fl:,1,,1"1,rJ;ff:li;L:;-los plano lgvvendinirno krvptvs ir

Vilniaus lopSelio-darZelio ,,Drevinukas" 2018-2022 m. strateginiame plane ir 2019 m. metiniame

veiklos plane buvo numatyti Sie istaigos veiklos prioritetai:

L Ugdymo(si) rnodernizavimas, kokybers siekis.

2. Aktyvi darZelio bendruomene.

3. Materialiniq iStekliq gerinimas, kuriant saugi4 aplink4.

Siq prioritetq lgyvendinimui i5kelti 3 tikslai:
1. Tobulinti ugdymo ir prieZiDros kokybg, uZtikrinant ugdymo turinio kait4, atitinkandia

Siuolaikinius ugdymo tikslus.

2. Pletoti mokyklos bendruomenes bendLradarbiavim4 siekiant pozityvitl santykiq.

3. Gerinti istaigos rnaterialinius i5teklius kuriant saugi4 aplink4.

AtsiZvelgiant i jstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano igyvendinimo kryptis, iSskiriarni

5ie svarbiausi rodikliai :

Sekmingai pl6tojama aplinka, uZtikrinanti visapusi5k4 saugum4 ir skatinanti sveikos

gyvensenos nuostatas - Vadovaujantis istaigos strateginiu ir metiniu planais, sudaryta sveikatos

stiprinimo komanda sveikatos stiprinimo programai,,Drevinuko kelione i sveikatos Sali" parengti.

Sveikatos stiprinimo programa ,,Drevinuko kelione i sveikatos Sali" buvo pateikta sveikatos

stiprinandiq mokyklq tinklo vertinimo komisijai. 2019-04-30 vertinimo kornisijos sprendimu

lstaiga pripaLinta sveikatos stiprinimo mokykla (paZymejimas Nr. SM-583). LopSelio-darZelio

bendruomene aktyviai dalyvavo VSI ,,Tikra mityba" ir sveikatos stiprinirno fondo

organizuojamame projekte ,,Sveikatiada". 2AI9 m. rugsejo-gruodZio rnen. ugdytiniai prieme du

iSstikius ,,Nei dienos be mank5tos" ir,,Vaisiq ir darZoviq iSSukis" (padeka 2019-10-11). Sekrningai

dalyvauta ir lairnetas Siltnarnis UAB ,,Palink" organizuojamame respublikiniame konkurse ,,lki

Sodindius 2019" (l.e.p. direktoriaus isakymas 2019-03-01 Nr. V-7.1, Siltnarnio Priemimo-

perdavimo aktas 2019-05-20 GR-94)

lstaigos pedagogai sekmingai isitrauke irespublikines ikirnokykliniq istaigq darbuotojq asociacijos

,,sveikatos Zehneneliai" veikl4. lvyko vaikq Sa5kiq turnyras, dalyvavo 8 darZeliq komandos' (l'e.p.

direktoriaus isakymas 2019-01-08 Nr. V-2,,Del turnyro,,SaSkiq Salyje nuostatq tvirtininro ir

renginio organizavimo"). Priesmokyklines grupes 6 ugdytiniai dalyvavo Vilniaus lop5elyje-

dari.elyje,,Vandenis" sveikatingurno renginyje ,,Aktyvus judejirnas edukacinese erdvdse" (l'e.p.



direktoriaus isakymas 2019-03-29 Nr. U-22,,Del leidimo dalyvautis projekte,,Aktyvus judejirnas

edukacinese erdvdse"). 2019-04-10 istaigos lauke sportui skirtoje erdveje ivyko sveikatingumo

akcija ,,A5 begu-2019" (l.e.p. direktoriaus isakymas 2019-03-29 Nr. V-15 ,,Del sveikatingumo

akcijos ,,A5 b6gu -2019" organizavimo").

Pedagogai sekmingai kele kvalifikacij4 sveikatos stiprinimo temomis: ,,Ikimokyklinio amZiaus

vaikq socialiniq emociniq kompetencijq ugdymas"(l.e.p. direktoriaus isakyrnas2019-02-l I Nr. P-

46), ,,Socialinis emocinis ugdymas darZelyje: iS3[kiai aukletojui ir galimybes vaikui" (l.e.p.

direktoriaus isakyrnas 2019-03-01 Nr. P-55), ,,Ikimokyklinio amZiaus vaikq sveikatos ugdyrnas:

Zingsnis po Zingsnio link sveikatos kompetencijos" (l.e.p. direktoriaus isakymas 2019-04-19 Nr.
P-101),,,Fizind veikla, lavinantivaikq raid4" ( l.e.p.direktoriaus isakymas 2019-11-13 Nr. P-310),

Patvirtintas ir sekmingai igyvendintas VGK veiklos priemoniq planas (l.e.p. direktoriaus

jsakymas 2019-09-06 Nr. V-38). GlaudZiai bendradarbiaujama su Vilniaus pedagogine

psichologine tarnyba ir Vilniaus m. ,,Senamiesdio psichologine studija". Vaiko gerovds kornisijos

nariai kele kvalifikacij4paskatose,,Vaiko geroves kornisijos veiklos gerinimas" ( l.e.p.direktoriaus

isakymai 2019-10-14-19 Nr. P-274,P-275). Sekmingai ivyko Vilniaus pedagogines psichologines

tarnybos psichologes 4 dienq mokymai tevams tema ,,Efektyvios tevystes igldZiq formavimas

(l.e.p.direktoriaus jsakymas 2019-03-08 Nr. V-11,1), ir paskata tevatns Vaikq saugumas

kibernetineje erdveje"(l.e.p. direktoriaus isakymas 2019-08-28 Nr. V-35). Viso dalyvavo 23 Seirnq

atstovai.

Parengtos ir patvirtintos ,,Moksleiviq nelaimingq atsitikirno tyrimo ir apskaitos nuostatos"

(l.e.p. direktoriaus isakymas 2019-03-29 Nr. V-16). Visi pedagogai supaZindintipasira5ytinai.

Prie5rnokyklinio ugdymo pedagogai fgyvendina tarptautini socialiniq gebejimq program?

,,Zipio draugai". 2 prieSmokyklinio ugdymo pedagogai dalyvavo ,,Zipio draugai" pedagogq

kvalifikacijos tobulinime(l.e.p. direktoriaus isakymas 2019-03-22 Nr. P-81). ,,BoruZeliq" grupes

pedagogai ugdornajame procese taiko socialinio-emocinio ugdymo program4 ,,Kimochi", l<uri

padeda vaikq geroves kiirirnui, ypating4 der-nesi skiriant emociniam saugumui. 1 ikimokyklinio

ugdymo pedagogas 2019-03-01 dalyvavo su stendiniu prane5imu Vilniaus m. savivaldybeje

organizuojamaffre respublikiniarne pedagogq forume,,Apie emocijas iSrnokime kalbeti linksmai".

Nuoroda:
pedagogq:lblule/
Glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo d6ka s6kmingai aktyvinama istaigos
bendruomen6. 2019 m. pavasari, priimant naujai atvykusiq ugdytiniq tevus(globejus) individualiai

konsultavau adaptacijos klausimais. Parengtas informacinis lankstinukas (35 vnt.).2019 rn. rugsejo

men. visuose istaigos grupese pravestiteveliq susirinkimai. (8 grupes). Metq begyje suorganizuoti

papildomai 4 tevq susirinkirnai aktualierns klausimams sprgsti. Vaikai kartu su teveliais aktyviai

dalyvavo jvairiuose projektuose, renginiuose, Sventdse, iSvykose (ivyko l6 iSvykq)

(wrl,q,.vilniausdrevinul<as.lt). Didelio pasisekimo pavasari sulauke ,,Drevinuko knygLt festivalis".

(iteiktos 8 padekos grupiq teveliq bendruornenems). Ruden! sekmingai jgyvendintas edukacinis

projektas ,,Tai darZoviq tas graZumas, maistingumas ir sveikumas" (l.e.p. direktoriaus isal<ymas

2019-09-30 Nr. V-45). Padekos ra5tu buvo apdovanotas mtsq pedagogq inscenizuotos istorijos-

pasakojirno apie darZoves ir vaisius autorius t.y. vienas i5 ugdytiniq teveliq.

Ugdytiniai aktyviai dalyvavo renginiuose uZ istaigos ribq: ,,Mes Lietuvos vaikai" (l.e.p.

direktoriaus isakymas 2019-02-19 Nr.U-12), ,,Kelione imuzikos Sali" ( [.e.p. direktoriaus isakymas
2019-11-08 Nr. U-103).



60 Yo pedagogq kele kvalifikacij4 seminaruose temornis ,,Efektyvus pedagogo bendravirras su

tevais" (l.e.p. direktoriaus isakyrnas 2019-01-17 Nr. P-22.1, 2019-04-01 Nr. P-87,1), ,,Kaip
bendrauti su ypad neklusniais vaikais?", ,,4 Zingsniq modellis apie tai, kaip i5vengti

prieSgyniaujandio vaiko kovos prie5 suaugusj" (l.e.p. direktoriaus isa.kyrnas 2019-04-04 Nr. P-89),

Siekiant sekmingos bendrystes darbuotojq tarpe, sekmingai suorganrzuota (2019-06-01-02)

paZintine i5vyka iGdans4, aplankant Malborko pili (dalyvavo 55 "/o darbuotojq), Kaledr-1 proga

istaigoje vyko darbuotojq tarpe dekingumo akcijos: ,,Po angelo sparnu", ,,Baltasis dramblys"

(dalyvavo . 2019-12-18 suorganizuota sekminga darbuotojq pramoga ,,Karolinos boulinge"

(dalyvavo 65% darbuotojq).

Sekmingai atliktas istaigos veiklos kokybes isivertinimas (l.e.p. direl<toriaus jsakymas 2019-l l-l I

Nr.V-60). Veiklos kokybes isivertinimo i5vados pristatytos istaig;os bendruomenei (visuotinis

darbuotojq susirinkimas 2019-11-26, tevq komitetq nariq, darZelio tarybos ir adrninistracijos

susirinkinras 20 1 9- 1 | -28).

S6kmingai turtinamos istaigos interjero ir eksterjero erdv6s, kurio yra saugios ir
skatinaniios sveikos gyvensenos nuostatq formavim4 - lstaigos vidiniais finansiniais ir'

Zmogi5kaisiais i5tekliais suremontuotos ,,{iluoliukq" ir ,,BoruZeliq" darZelinio arnZiaus grupiq

erdves. Pagal higienos norlnas irengtos spintos poilsio diuZiniarns r;udeti (viso 46 vnt.).2019 rn.

kovo men. kreiptasi iVilniaus savivaldybg del papildomq le5q skyrirno remonto darbams. Vilniaus

m. savivaldybes Svietimo, kult[ros ir sporto departamento isakymLu 2019-05-15 Nr.15-1I19119

(2,1,4E-KS) skirta 23 700 eur. sanitariniq mzgq ir lietvamzdZiq atnaujinimui. Sekmingaipakeisti

viso pastato lietvamzdLiai ir suremontuoti ,,Zuikudiq" Ir ,,,{Zuoliukq" grupiq sanitariniai mazgai.

Sekrningai tuftinamos lauko erdves. Pakeristos 2 smelio deZes (,,Smalsudiq", ,,Zvirbliukq"
lopdelinio amZiaus lauko aik5telese), irengtos dvejos supynes ,,Nyk5tukq" ir ,,BoruZeliq"

ikirnokyklinio amZiaus lauko aik5telese.

Grupiq aplinkos papildytos naujomis sek-cijomis (,,Zvirbliukq", ,,BoruZeliq", ,,,{Zuoliukq",

,,PeledZiukq" grupds. Grupese pakeisti 5 ra5omieji stalai. 2019 n. spalio men. isigyta 46 vnt.

higienas normas atitinkandiq diuZiniq i ,,PeledZiukq" ir,,Bitudiq" prie5mokyklines grupes. {sigyta
patalines - 75 komp.

{staigos virtuve, visos grupes papildytos inventoriumi, indais, priemonemis, atitinkandiornis

higienos reikalavimus.

Interjero ir eksterjero erdves tampa vis labiau orientuotos i Siq dienq ugdytiniq poreikius,

stiprinandios vaikq frzing, psiching ir emocing sveikat4.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pasrindiniairindiniai Draeruslu metu vell(los rezulta tar

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduot'ys

ivvkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

l.l. Modernizuoti
ugdymo ir ugdyrnosi
bazg.

Siekiant ugdymo(si)
aplinkos gerinimo,
atliktas natalnu

2019 m.III ketvirtis,
2 grupiq patalpLl

remontas. Lauke

2019 m. balandZio men.
vidiniais resursais lauke

iklos rezultatai



remontas. Patalpos
atitiks visus saugumo
ir higienos
reikalavimus.
Atnaujinta
kompiuterine iranga,
isigyta naujq IK'f
priemoniq.

isirengti
,,Drevinuko"
kDrybing erdvg.

[rengti lauke
tyrinejimq-atradimq
dirbtuvelg.
2019 m.III ketvirtis,
jsigyti I interaktyvi4
lent4.
2019 m. ll ketvirtis.
Visame darLelyje
jdiegti interneto
prieig4.

jrengta kUrybine-mininE
erdve. Nuoroda:
http ://vil nia u sdrevinLrkas=
Itlv ai k u-rn e gs tam i a usi cl s-

!g4i,:gos-d iena/
2019 m. irengta mobili
tyrinejirnq-atradimq
dirbtuve. Nuoroda:
httg//v i I n iausdrevi n ukas.
I t/tr- rincj im u- i r-atrad im u -
savaite/
2019 m. rugpjUdio men.
20 d. suremontuotos 2
grupes, 2 grupitq
sanitariniai mazgai.
2019 m. sausio rndn.

darLelyje
praplesta belaidZio
interneto prieiga. Darbq
sutartis 2018-12-17
sudaryta su UAB
,,Technologiniq paslaugq
sprendimai"
,,BelaidZio
prapletimo darbq".
2019 m. rugsej o-gruodZio
men. nupirkti 2
kompiuteriai, atnaujinta
programine iranga 3

kompiuteriuose.
Patobulintos ir irengtos 5

kompiuterizuotos darbo
vietos: ,,,{Zuoliukq",
,,BoruZeliq",,,BitudiLl",
,,PeledZiukq" grupdse,
dietologo kabinete.
Nupirkti 2 televizoriai su

(,,Bitudiq",,,,{Zuoliukq,,
grupes) 1 projektorius

1.2. Parengti ir
iteisinti darbo
apmokejimo sistem4.

fgyvendintos
Lietuvos
Respublikos
valstybes ir
savivaldybiq istaigrl
darbuotojq darbo
apmokejimo

istatymo Nr. XIII-
198 9 straipsnio

2019 m. I ketvirtis
Papildytos darbcr

tvarkos taisykles, vis i
darbuotojai
pasira5ytinai
supaZindinti su darbcr

tvarkos taisyklemis.
2019 m.IV ketvirtyj<:
atnauiinti istai

2019 m. sausio mdn.
100% darbuotojq
pasira5ytinai supaZindinti
su darbo tvarkos
taisyklemis (l.e.p.
direktoriaus isakymas
Nr.V-42 2018-12-10).
2019 m. gruodZio men.
atnauiinti visu darbuotol



nuostatos bei 1,2,3,4
ir 5 priedq
pakeitimai.

darbuotojrl
pareigybiq
apra5ymai.
2019 m.lV ketvirtis
parengta i r patv irtinta
darbo apmokejimo
sistema.

pareigybiq apra5ymai,
kurie 2020 m. I ketvirtvie
bus suderinti su DarZello
taryba.
2019 rn. IV ketvirlyje
parengta ir patvirtinta

direktoriaus isakymas
2019-12-18 V-70).

redakcijos darbo sutartys.
Su kitais jau sudarytos
naujos redakcijos darbo

l.3.Gerinti
specialiqjq
ugdymo(si) poreikiq
turindiq vaikq
socialing integracij4
grupese. Grupiq aplinkos

pritaikytos
specialiqjq
ugdymo(si) poreikirl
turintiems vaikams.
Pedagogai
modeliuoja
ugdyrno(si) turini,
siekia sklandZios
specialiqjq
ugdymo(si) poreikiq
turindiq vaikq
integracijos.
Ugdymo(si) procese
pilnai idiegtas
elgesio ir emociniq
problemq
ankstyvosios
prevencijos
programos ,,Zipio
draugai" priedas,
skirtas specialiqiq
ugdymo poreikiq
turintiems vaikams.

Grupeje jrengti
nusiraminimo
erdves. fsigyti
sedmaiSiq, diuZiniq.
Grupeje, kur
ugdomas autizmo
spektro vaikais
taikyti ABn
programos
ugdymo(si) b[dus,
formas, priemones.
Pedagogq
dalyvavimas
mokymuose del

,,Zipio draugq"
priedo taikymo,
skirto specialiqjq
ugdymo poreikirq
turintiems vaikams.

2019 m. kovo men. ir
rugsejo rren. isigyta: 3
sedmai5iai (,,PeledZiukq"
ir,,{Zuoliukq" grupes).
Visose ikirnokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
grupese isigyta diuZini q.
1 pedagogas
prie5rnokyklinio ugdyrno
grupeje, kur ugdomas
autizmo spektro vaikais
taiko ABA programos
ugdymo(si) elementus.
I pedagogas dalyvavo
mokymuose del ,,Zipio
draugq" priedo taikymo
skirto specialiqjq ugdymo
poreikiq turintiems
vaikarns
direktoriaus isakymas
2019-10-01 Nr. P-256).
2019 m. balandZio men. 4
pedagogai dalyvavo
kvalifikacijos tobulinimo
tgstiniame seminare

,,ftraukusis ugdymas
Svietirno savipagalba
pedagogarns ir Svietimo
pagalbos specialistams"
(l.e.p. direktoriaus
isakymai 2019-04-08-12
Nr. P-94, P-95, P-96, P-



2. Ard

3. uZduotys ar veiklos,.kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos(oildoma. iei buvo atlikta nanildomrr cwarirr icfqionc 'ciLl^o roo,,l+o+-*.\

uotys, neivykdytos ar ivvkdvtos i5 da ies ddl numatytu riziku (iei tokiu huvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

a. iei buvo atlikta ldo svari veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaieos veiklai
3.1. Sukurti ir igyvendinti asmens duomenu
tvarkos sistema.

L.".p. direktoriaus isakymu paskirtas duomenq
apsaugos pareigtinas (l.e.p. direktoriaus
isakyrnas 2019-A4-rc Nr. V-19).
Parengtos ir patvirtintos istaigos asmens
duomenq tvarkymo taisykles (l.e.p.
direktoriaus isakymas 2019-10-04 Nr. V-46).
Parengtos ir patvirtintos ugdytiniq asmens
duomenq tvarkyrno taisykles (l.e.p.
direktoriaus isakymas 2019-10-08 Nr. V-47).
Parengtos ir patvirtintos
www.r,ilniausd$li1ruke$,I tinklapio
naudojimo taisykles ir privatumo politika
(l.e.p. direktoriarus isakymas 2019-10-10 Nr.
v-48).
Parengta ir patvirtinta informaciniu ir
komunikacinitl technologiq naudojimo bei
darbuotojq stebesenos ir kontroles darbo
vietoje tvarka (l.e.p. direktoriaus isakymas
2019-10-ll Nr. V-49).
100% darbuotojq pasira5ytinai supaZindinti su
Siomis taisyklemis ir tvarkomis.
1 darbuotojas dalyvavo seminare,,Dokumentq
valdymo pertvarka Lietuvoje: nauji
reikalavimai, iSSiikiai, butini darbai"
(PaZymejirnas Nr. TSC-10992 2019-10-15).

3.2 Inicijuoti ir sudaryti s4lygas VU Filosofrjos
lakulteto studentq praktikai atlikti.

2019 m. pasiraSytos 6 studentq praktinio
mokymo sutartis. (VU Filosof,rjos fakulteto
sutartys:
2019-03 -22 Nr. 25000-SU -47 6,
2019 -03 -22 Nr. 2.5 000-SU -47 7 .

2019 -03 -25 Nr.2 5 000-SU -487,
2019-09-23 Nr. (4.4)25000-SV-743, 2019-09-
23 Nr. (4.4)25000-SV-746, 2019-09-23 Nr.
(4.4)2s000-sv-74s,).
6 pedagogai sekmingai atliko praktik4, i5 jq du
pedagogai idarbinti istaigoje.
3 pedagogai l.e.p. direktoriaus isakymu buvo
paskirti mentoriais.

aaJ.J.



ir rezultatai

Siektini renitatai

Rezultatq vertinimo rodikl iai
(kuriais vadovauj antis

veftinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdvtos

Pasiekti rezultatai
irjq rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETBNCIJU TOBULINIMAS

Pasiektsre rezulta nt uidrrot

UZduodiq ivykdymo apraSymas PaZyrnimas atitinkamas
lanselis

J. r. uzquorys lvyKo).tos lr vrrsrl0 kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai n
5.3. Ivykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vefiinirno rodiklius

Gerai x
Patenkinamai n

Nepatenkinamai n

tobulinti
6.1. Tobulinti strateginio m4stymo i.pot v.iffi
6.2. StiprintiZmosiSk valdymo komiStekli

[.r.p.ol^*Qluxn
(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (vardas ir pavarde) (data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRTNDIMAS IR SII]LYMAI

[vertinimas, jo pagrindimas ir sifllymai: T'aryba dZiaugiasi. matydama nuosirdZias ir atkaklias

sau

turim
nsines iS iktos i5si uot veik

AU)-a/*O
(paraSas)

ianti I ikslus i
bendruomenes lDkesdius.

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo/
darbuotoj q atstovavi m4 jgyvend inanti s asm uo)

u€f



8. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

^n, rqho.^li .rrr'.lot,\
\srt""\L

(Svietimo istaigos savininko teises ir (valdas ir pavalde)
l,ofa_: !f-rrg

(data)

Allna Kovrlcvr .
utinis metq veiklos ataskaitos ivertinirnas

IV SKYRIUS
KITV METV VEIKLOS UZNUOTYS, REZU TATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaio 3 i kai 5 uLdne oauglau uotys

UZduotys Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikl iai
(kuriais vadovauj antis

veftinama, ar nustatytos

_ uZduotys ivykdyos)9.1. Tobulinti individualios
ugdytiniq paZangos
stebejimo sistem4.

Ugdyrno proceso metu
nustatyti ugdymo(si)
sunkumai, laiku suteikta
pagalba, numatytos
priemones individualiai
pai.angai gerinti.
Atnaujinta, modernizuota
aplinka leis pagerinti darbo
s4lygas, tures teigiam4
poveikj vaikq saugumui,
sveikatai ir estetiniam
suvokimui.

2 kvalifikacijos tobulinimo
renginiai bus skirti individualios
paZa.ngos pamatavimo,
fikszLvimo, griZtamojo rySio
teikimo sistemos gerinimui.
(2020 m. III-IV ketvirtis).
2 kartus metuose (pavasaris,
ruduo) 100% tevq supaZindinti
su individualiais vaiku
pasiekimais.

9 .2. Atnaujinti, modernizuoti
jstaigos patalpas, pritaikant
jas Siuolaikinio vaiko
poreikiams.

Atnaujinta, modernizuota
aplinka leis pagerinti darbo
s4lygas, tuLres teigiam4
poveiki vaikq saugumui,
sveikatai ir estetiniam
suvokimui.

Atnaujintos istaigos interjero ir
eksterjero erdves - papildytas
naujomis detalemis Kneipo
sveikatingumo takas lauke
(2020-06-01), suremontuoti
lop5elio amZiaus 2 grupitl
sanitariniai mazga| 2
prieSmokykliniq grupiq
patalpos, pakeistos sienines
spintos (2020 m. III ketvirtis).9.3. Tobulinti pedagogq

komandini darbq, pletojant
lyderystg.

Pedagogai aktyviai dalyvauja
istaigos metodiniq b[reliq
veikloje, padiq pedagogq
inicijuojamos komandinio
darbo, atsakingos lyderystes
diskusijos, konsultacijos
,,Pedagogas-pedago gui".

2 kvalifikacijos tobulinirno
renginiai bus skirti pedagogq
komandinio dalbo tobulinimui,
lyderystes pletoj im u i .

Vadovaujantis naujais jstaigos
nuostfatais, iki 2020-01-31
patvirtinta 3 rnetodiniq b[relir;,



Pedagogai susiskirsto i 3

metodinius bDrelius.
Pedago gai, pagalbos mokiniui
specialistai dalijasi gerqa
patirtirni ne tik istaigoje, bet ir
uZ jos ribq, dalyvauja miesto
ir respublikos renginiuose
(konkursai, parodos,
seminarai, konferenciios ir
kt.).

I metodines tarybos sudetis,
veiklos gaires.
Iki 2020-02-29 patvirrintas
veiklos kokybes isivertinimo
rnetodinio bDrelio parengtas
veiklos kokybes jsivertinirno
tvarkos apraSas.

I kart4 ketvirtyje dalyvauta
miesto ar respublikos kurybiniq
darbq parodoje.
Parengti ir ivykdyti l-z
pedagogq inicijuoti
respublikiniai renginiai.

9.4. Formuoti istaigos
ivaizdi, savitum4, rengiant
bendrus projektus su
social iniai s partneriais. Atnaujintos ir naujai

sudarytos,bendradarbiavimo
sutaftys pades uZmegsti
pozityvius bendradarbiavimo
santykius su socialiniais
partneriais.

Iki 2020-05-01 sudaryta 3

pedagogq darbo grupe istaigos
iv aizdLio formav imo priemon i q
planuiparengti.

ftraukiant socialinius partnerius
suorganizuotas bent vienas
renginys (2020 m. II ketvirtis).
Pasira5ytos 3 naujos
bendradarbiavimo sutartys su
socialiniais partneriais (2020 m.
IV ketvirtis).

9.5.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos
tureti neigiamos itakos ivykdyti Sias

ildoma suderinus su Svietimo istai vadovu

lt$aug miesto savivaldybis adminiehacijor
vyriausioji patarcja

Alina Kovalew 
s ir

pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

uZduotys gali btrti neivykdytos (aplinkybes, kurios gali
uZduotis)

(vardas ir pavarde)
ls&e-: p&:r5

(data)

(Svietimo jstaigos vadovo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde) (data)

10.1 . zmo giSkiej i faktoriai (darbuotoi rl kaita, nedarbinsumas, kitos aplinkvbes).
10.2. Laiko i5tekliq planavimas, atsiradus skubiems nenumatytiems darbams.
10.3. Finansiniu i5tekliu stoka.


