
VIL EL DREV
(Svietimo istaigos pavadinimas)

2021 }'I.ETU VEIKLOS ATASKATTA

(data)
Vilnius

(sudarymo vieta)

srRArEGrNro pLANo rR MErl$trY#it os pLANo IG''ENDTNTMAS
Vilniaus lopSelis-darZelis
strateginiu planu ir 2021 m. metiniu veiklos planu. Mokyklos strateginiuose dokumentuosenumatyti Sie veiklos prioritetai:

Materialiniq iStekliq gerinimas, kuriant saugi4 aplink4.
Siq prioritetq lgyvendinimui iSkelti 3 tikslai:
l ' Tobulinti ugdymo ir prieZiuros kokybg, uZtikrinant ugdymo turinio kait4, atitinkandi4
Siuolaikinius ugdymo tikslus.
2. Pletoti !staigos bendruomenes bendradarbiavim4 siekiant pozityviq santykiq.
3. Gerinti jstaigos materialinius isteklius kuriant saugi4 aplinta.
AtsiZvelgiant i istaigos strateginio plano ir 2021m. metinio veiklos plano lgyvendinimo kryptis,
iSskiriami 5ie svarbiausi rezultatai ir rodikliai:
Tobulinamas vaikq ugdymo(si) procesas taikant paZangias metodikas, moderniausias
ugdymo priemones, naujausias technologijas. ugdymo turinio nuoseklumas ir tgstinumas
uZtikrinamas derinant vilniaus lopselio-darZelio ,,Drevinukas" ugdymo programq, sveikatosstiprinimo kelione ! sveikatos Sali", LR svietimo, mokslo ir sportoministerijos mo program4" su 3 prevencinemis programomis: tarptautine
socialiniq g o draugai", s< cialinio-emocinio ugdymol.ograma ,,Kimochi,,bei emocinio intelekto ir socialiniq emocininiq kompetencijq ugdy.o p.oglmos elementais
,,Dramblys".
Ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo mokytojai, meninio ugdymo ir fizinio lavinimomokytojai, kiti specialistai (logopedas, psichologas, spec. pedagogas) dirbo pagar parengtusilgalaikius ir savaitinius ugdomosios veiklos planus. ugaymo turinys lgyvendinamas, pasitikint

pedagogq kompetencija iriq pasirenkamais ugdymo(si) budais, formomis bei priemonemis.
lgyvendinant ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas pasitelkiamos siuolaikinesugdomosios priemones, skatinandios aktyvi4 vaiko veikl4, jo smalsum4, kDrybiskum4, vaizduotg.Veikloje naudojami ugdymo priemoniq ko nplektai priesmokyklinukams ,,opA pA!,, irikimokyklinukams,,pl KA" ir,,yGA GA" (63yolstaigos grupiq naudoja).

2021 m' Liemqlpavasar! sekmin gai organizuotas ir vykdytas nuotolinis ir misrus vaikq ugdymas(is)naudojant prieinamas interneto programoas, tokias kaip Zoom, Facebook, padlet bei vaizdo irY 4!ZUV llgarso irasq apdorojimo programas. Tgsiantis karantinui del clvlq rl ligos nuotolinis ugdymas



derinamas su kontaktiniu ugdy JU Erupcse, uBqymo(sU apllnKos turtrnimui naudojama
interneto svetaines www'eduka.lt - 2 priesmokyklinio ugdymo grupese. Esant covlDlgvv Jy vv 'vuL'\'tr. I L - z prlesmoKyKllnlo ugdymo grupese. Esant covrD r g
epideminei situacijai, laikantis saugumo reikalavimq organizuoti tradiciniai ir netradiciniai
renginiai tik vaikams. http://vilniau inLrkas. ltlgeltono i i-ban
Pedagogai, laikydamiesi visq saugumo reikalavimq, aktyviai organizuoja ugdym4(si) ivairinetradicinese erdv6se. per 20'21 m. suorganizuotos g isvykos i lvairi

tnose

htto:/lvilni
ias edukaciines erdves.

t/b i tLrtes/, ht to : I I v ilni
peledos/

100Yo grupiq aprDpintos kompiuterine iranga (pries 4 metus 0% rr priemoniq grupese), visose
kompiuteriuose idiegtos programos ugdymo(si) kokybes gerinimui.
Nuolat siekiama konstruktyvaus dialogo su tevais/globejais, atliepiant jq poreikius ir
lukesdius. Pletojama istaigos teikiamq paslaugq ivairove, gerinama kokybe.
Siekiant sklandZios vaikq adaptacijos vedamos inJividualios jvadines konsultacijos
tevams/globejams' Parengta ir patalpinta informacija internetiniame mokyklos puslapyje
adaptacijos tema (hr+,.'/^,ir.-:^,'^r-^- :----,- r' | 

1n1 1
lvrrr. 

2021 m.rugsejo men' visuose istaigos grupese (8 grupes) pravesti teveliq susirinkimai. pravestos
individualios logopedo, psichologo konsultacijos spec. poreikiq turindiq vaikq teveliams. 4 grupiq
teveliams psichologas pravede 14 virtualiq susitikimq, aktualiomis temomis apie vaikq raidos
ypatumus, pykdio valdym4, pozityvq drausminim4,taip pat suteike 45 individualias konsultacijas
teveliams/globejams. 2021 m. balandZio-geguZes men. atlikta tevq kokybine ir kiekybine apklausa
apie vaikq savijaut4 darLelyje (gautais rezultatai pasidalinta su pedagogais ir tevais facebook
messenger bDdu)' Apklausoje sudalyvavo 70Yo tevqlglobejq, vaikq savijautos vidurkis 9,3 balai iSl0 balq, padiq tevq/globejq savijauta taip pat 9,3 balai is 10.2o2l m. lapkridio m€n. parengtos
rekomendacijos tevams/globejams apie efektyvi4 komunikacij4. http://vilniausdrevinukas.ltlwn-

Glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo deka sekmingai aktyvinama mokyklos bendruomend.
Pasirasytos bendradarbiavimo sutartys su Vilniaus m. visuomenes sveikatos biuru, vilniaus
saugaus eismo mokykla, VSf ,,MaZieji Snekudiai", ,,sostinds krep5inio mokykla,., Lietuvos teniso
sqjunga, vsl ,,Tikra mityba", vSf ,,vaikq labui", vilniaus lop5eliais darZeliais ,,Geniukq kalve,, ir
,,BerZyndlis".
Ugdytiniai kartu su pedagogai aktyviai dalyvavo virtualiuose renginiuose uz lstaigos ribq. per 2021
m. sudalyvauta l7 Salies, miesto kurybiniq projektq, parodq, konkursq,
Tikslingai ir nuosekliai rtipinamasi lstaigos eksterjeru ir interjeru. siekiama aplink4pritaikyti vaikq visapusiskam ir pilnaverdiam ugdymui(si).
2021 m' jstaigos vidiniais finansiniais ir ZmogiSkaisiais istekliais suremontuotos ,,smalsudiq,, ir
,,Zvirbliukq" lopselinio amZiaus grupiq erdvds, virtuveles ir san. mazgai. pakeisti baldai san.
mazguose, vittuvelese' Per 4 metus 100% istaigos grupiq erdviq ir sanitarinirlmazgqatitinka siq
dienq higienos normas ir Siuolaikinius reikalavimus.
Atnaujinta viftuves iranga, nupirkta mesmale, darZoviq smulkinimo kombainas, pramoninis
plaktuvas, puodai, dubenys, pjaustymo rentos, smurkus inventorius, lrankiai.
Visose grupese irengtos aaliuzes, nupirkti 3 kilimai, nupirkta biuro kedZiq 5 vnt. Grupes pilnai
aprupintos Dkio inventoriumi, kanceliarinemis priemonemis.

:::::^,::11":: lT:l.ju,.r:*,.lon:.aikstyno dangos, sutvirtinta ir patiesta danga 1 sporro
kompleksui, pakeistos 4 deZes lauko zaislams, vidiniais Zmogiskais resursais iskasti suliniai lietaus



vandenio nutekejimui.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

rindiniai veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos uZduotys

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

L l. Inovatyviq
metodq ir bDdq
taikymas
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
grupese, siekiant ir
skatinant ugdytiniq
individuali4
paLang4.

Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amZiaus ugdytiniq
individualios
ugdytiniq paZangos
gerinimas,
pasitelkiant STEAM
ugdymo(si) metodus
ir priemones,
atnaujinant ugdymo

inovatyvias ugdymo
aplinkas,

igyvendinant
pokydius ugdymo
proceso

organizavime.

kvalifikacijos
tobulinimo renginiai
pedagogams, kuriq
temos skirtos
individualios paZangos
matavimo, fiksavimo,

gerinimui (2021 m. II
ketvirtis ir IV ketvirtis).

Suorganizuoti 2

Sukurta 100 % grupese
savita vertinimo ir
motyvacine sistema iki
2021-10-u.

pedagogq dalyvavo
kvalifikacijos
tobulinimo
mokymuose ,,Vaikuy
pasiekimq vertinimas
ir isivertinimas
ikimokyklinio ugdymo
istaigoje" (direktoriaus
isakymas 2021-05-03
Nr. P-64),
2021-05-14 d. 7s%
pedagogq dalyvavo
kvalifikacijos
tobulinimo
mokymuose ,,Veiklu
diferencijavimas ii
individualizavimas
darLelyje"
(direktoriaus !sakymas
2021-05-14 Nr. p-71).
Sudalyvavau
pedagogas.lt
organizuotoje
ilgalaikes programos
,,Vadovavimo
Iyderystes Svietimo
istaigai kompetencijq
tobulinimas"
konferencijoje
,,Mokykla ir vadovas:
sekming4 mokykl4
bekuriant"
(paZymejimas 2021-
I l-l I Nr. pDK-
ts719)

Sudaryta darbo grupe
savitai vertinimo ir
motyvacinei sistemai

2021-05-07 d. -70%



Atliktas 5-mediq 80 yo

tevq kiekybinis ir
kokybinis tyrimas ,,I
mokykl4 nuo 6 ar 7
metq?" 2021 ln, IV
ketvirtis.

Sukurta STEAM
ugdymui reikalinga
infrastruktDra darZelio
lauko erdveje (isigyra
edukacine inZinierine
iranga, laboratorija)
2021 m.II ketvirtis).

direktores jsakymas
2021-0lr-29 Nr. V-8).
fstaigos
vertinimo
motyvavimo sistema
pristatyta ir aptarta
Pedagogq tarybos
posedyje 2021-05-31.

Sudaryta darbo grupe,
kuri atliks 5-mediq
tevq kiekybini ir
kokybin! ryrim4 ,,1
mokykl4 nuo 6 ar 7
metq?" (direktoriaus
isakymas 2021-04-30
Nr. V-39). Tyrimo
metu nustatyta, kad
13% 5-mediq tevq
pasirinko mokykl4 nuo
6 metq, 87 % i
mokykl4 7 merq.
Rezultatai aptarti
Pedagogq tarybos
posedyje 2021-09-29.
Pravestas metodinis
pasitarimas ,,Kaip bus
atnaujintos
prieSmokyklinio
ugdymo programos?,,
pagal NSA gaires

Q021-n -09).

2021-02-18 85%
pedagogq dalyvavo
kvalifikacijos
tobulinimo
mokymuose ,,STEAM
panaudojimo
galimybes
ikimokykliniame
ugdyme"(direktoriaus

isakymas 2021-02-15
Nr. P-30.1).

{sigyta STEAM
edukaciniq priemoniq,
statybos inZinierijos
konstruktoriq i visas 8
grupes (2021 m. ll ir
IV ketvirdiai).
Sudalyvauta 3

likiniuose



ikimokyklinio
prieSmokyklinio
amZiaus
STEAM projektuose.
2 SeSeriq-septyneriq
metq ugdytiniai
dalyvavo 2021 m.
tarptautiniame
matematikos konkurse
,rKengDra".
Aktyviai tqsiama

Itlvasaros-derl i

bendruomenes
pasitikejimu bei
partneryste gristus
santykius, siekiant
pozityvaus istaigos
mikroklimato.

Stiprinti aktyvios,
pozityvios,
pasitikindios,
bendradarbiaujandio
s bendruomends
kultur4, uZtikrinant
ger4 mikroklimata.

Inicijuotas ir atliktas
90% darbuotojq
kiekybinis tyrimas
,,Pozityvus
mikroklimatas - raktas i
sdkmg" (2021 m. Ii
ketvirtis). Tradicinis
bendruomenes

itraukimas j projekting
veikl4 (2 bendruomenes
idejos 2021 m.II ir IV
ketvirti 8 grupems,
dalyvauja 80
bendruomenes nariq) .

valdymo komanda
(direktoriaus isakymas
2021-04-30 Nr. V-39).
KV komanda atliko

kiekybini tyrim4
,,Pozityvus
mikroklimatas - raktas
i sekmg" 2021-06-08
elektroinemis
priemonemis 100%
darbuotojq
supaZindinti su gautais
rezultatais.

2021 m. vasario-

istaigos bendruomene

itraukta j projekto
,,Ziedai 2021*
igyvendinim4.
Dalyvavo 8 grupiq
ugdytiniai, tevai,
pedagogai.
http ://vi ln iausdrev inr.rk
as.ltlkovo-1 l-toji/
2021 m. spalio men.
sekmingai



bendruomenes
projektas ,,MoliDgo
fiesta". Darbu
parodoje dalyvavo tt
grupirl bendruomen6s.
http : //vi I n i ausdrev in uk
as.ltlparoda-
linksmieii-moliugai/

erdveje pravestas
muzikinis-edukacinis
renginys ,,Molitigo
gimtadienis".
http://vi I niausdr.ev i nuk
as.ltlmoliugo-
simtadienis/
Veikloje dalyvavo
85% bendruomends
nariq.

1.3. Stiprinti vaikq
sveikat4, skatinant
fizinj aktyvum4 ir
sveikatai palanki4
mitybq

Plesti fizinio
aktyvumo formq ir
metodq jvairovg
pasitelkiant
socialinius
paftnerius.
Organizuoti sveikos
gyvensenos ir
sveikatingumo
projektus, akcijas.
Tobulinti 15 d.
sveikatai palankq
valgiara5t!.

Organizuojamos I karta
ketvirtyje fizin!
aktyvum4 skatinandios
veiklos,
iSSiikis ,,Sveikatiada.,,
80% ugdyiniq
dalyvauja ,,AS begu

bendradarbiaujant su
Vilniaus lauko teniso
mokykla vykdomas
lauko teniso igudZiqformavimas 4
ikimokyklinio ir 2
prieSmokyklinio vaikr.l
amZiaus grupese visus
2021 m.

2021m. sausio men.l
kart4 100 % grupiq
prieme "sveikatiados,,
iSSUki "Pusrydiai-
madingiau"
https ://www.faceboo k.
com/S veikatiada/po sts
t3897368206981290
2021-04-08100% nuo
60% lankandiq
ugdytiniq dalyvavo
akcijoje,,AS begu
2021" (direktoriaus

isakymas 2021-04-09
Nr.32.1)
http ://vilniau sdrevinuk
as.lt/as-begu-2l21/
4 ikimokyklinio ir 2
prieSmokyklinio
ugdymo grupese

igyvendinama
bendradarbiavimo
sutartis su Vilniaus m.
lauko teniso mokykla
(Lietuvos
sqjungos sutartis 2021
metams., pasiraSyta
2020-12-09).
2021 m. lapkridio
men. pravesta sportine
pramoga

,,Sportuoiantis



inventoriaus (ivairaus

pusiausvyros, reakcijos
ir vikrumo lavinimui
skirtos priemones ir kt.
Q02l m. III ketvirtyje).

Atliktas 100% grupiq
maitinimo
organizavimo
stebejimas 2021m.I
ketvirt!. Tobulinamas
15 d. sveikatai palankq
valgiara5tis 2021m.II
ketvirti.

kolidorius"
http : //vi lniausdrev in r_rk

as. ltlsportine-pr.amo gal
2021 m. gruodZio
men. l00Yo nuo 70oA
lankandiq ugdytiniq
sudalyvauta
respublikineje
sportineje pramogoje
,,Nyk5tukq begimas
2021"
http ://v ilniausdrevinurk
as.ltlnykstuku-
begimas-2021/

100% grupiq lauko
aplinka papildya
sportiniu inventoriumi
(lvairaus dydZio
kamuoliai,
pusiausvyros,
reakcijos ir vikrumo
lavinimui skirtos
priemones).
2021 m. birZelio men.

pasira5yta sutartis del
sales nuomos SKM

2021 sausio men.
atlikJas 100Yo grupiq
maltmlmo
organizavimo
stebejimas.
Dietologas dalyvavo
kvalifikacijos kursuose
"Technologiniq
koreteliq sudarymo
praktikumas"
(l.e.p.direktoriaus

isakymas 2021-03-25
Nr. P-41).
2021-06-01 ivesti ir
patvirtinti pakeitimai
15 d. sveikatai
palankiame
valgiaraStyje
(direktoriaus isakymas
202t-06-0r v_46.1).
2021-12-30
direktoriaus isakymu
Nr. V-75 patvirtintas



naujas l5 d. sveikatai
lankus valgiara5tis.|.4. Tobulinti

pedagogq
kvalifikacij4,
pletoti bendr4sias ir
dalykines
kompetencijas.

Pedagogq igyia ar
patobulinta
kompetencija jgalins
keisti ugdymosi
praktik4, pades
veiksmingiau siekti
ugdymo(si) tikslq,
vertinimo dermds ir
kokybes

Atliktas 100 %
pedagogq kvalifi kacijos
tobulinimo poreikiq
kokybinis tyrimas 2021
m. vasario men, 28 d.
Parengta ir patvirtinta
pedagogrl kvalifi kacijos
tobulinimo programa
iki202r-03-ts.

AtsiZvelgiant
pedagogq
suorganizuoti
aktualiausi
kvalifikacijos
tobulinimo
2021 m.
ketvirdiai.

2021 m. I pusmetyje 1

pedagogas pasieks
mokytojo-metodininko
kval ifi kacing kategorij 4.

2021-02-28 100%
pedagogq pateike
kvalifikacijos
tobulinimo poreiki.
Atlikus kokybini
tyrim4, parengta ir
patvirtinta pedagogr.l
kvalifikacijos
tobulinimo programa.
(l.e.p direktoriaus
isakymas 2021-03-12
Nr. V-27.1)

2021 m. I-III
ketvirtyje 95 %
pedagogq dalyvavo 7
kvalifikacijos kelimo
seminaruose,
mokymuose,
konferencijose.
(direktoriaus !sakymai :

2021-01-2tP-20,2021_
07-28P-23, 2021_02_
04 P-25, 2021_03_23
P-38.1, 2021-06_01 P_
73, 2021-06-01 P_76,
202r-08-17 P-132\.
2021 m. IV ketvirtyje
90% pedagogq
sudalyvavo 2
kvalifikacijos kelimo
mokymuose
(direktoriaus !sakymai :

2021-10-13Nr.p-167,
2021 -1 I -05Nr.p- I 72. 1 ).l00o mokytojq
padejejr4 tgstiniame 3
dienq seminare
(direktoriaus isakymas
2021-11-08 Nr. p-
173).

Pedagogq atestacijos
komisijos nutarimu I
pedagogui suteikta
mokytojo metodininko
kvalifikacija
(Pedagogq atestacijos
komisijos protokoias
Nr.2 2021-05-25.



2021m.3 istaigos
darbuotoj oms sudarytos
s4lygos atlikti studentq
praktik4.

direktoriaus isakymas
2021-05-26Nr. V-46).

2021 m. I pusmetyje
pasira5ytos 4 sutartys
su Vilniaus kolegijos
ir Vilniaus universiteto
pedagogikos
fakultetais del
studentq praktikos ir
paskirti mentoriai
(direktoriaus jsakymai
2021-02-25 Nr. V-
16.1, 2021-03-01 Nr.
v-24, V-25, 2021_04_
08 Nr. V-32.2.
2021 m. II pusmetyje
pasira5ytos 2 sutartys
su Vilniaus kolegijos
ir Vytauto DidZioio
unlversltetu del
studentq praktikos ir
paskirti mentoriai
(direktoriaus lsakymai
2021-09-30 Nr. V-59,
2021-10-22 Nr. N-62)

2. ALd

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

uotys, neivykdytos ar iwkdvtos iS d lies d6l numatvtu rizikrr /iei fnlrirr h,,
UZduotys Prieiasfv.q rizik

2.1

2.2.
z.J.
2.4.
2.5.

buvo atlikta ldo kloqsvan Itctq
UZduotys / veiklos Poveikis (viefimn ictoianc .,oit.3.1. Dalyvauta Vilniaus@
,,Drev inukas" direktoriaus atrankos konkurse.

2U2l m. kovo men. 4 d. dalyvavau ir
laimejau Vilniaus lop5elio-darZelio
,,Drevinukas" direktoriaus konkursa.

3:2. Efektyviai pradedama di.gtt -i"f".dt"e
sistema t.y. elektroninis dienyna, ,,MUrt; darZeliso,.

rerelnama prre Siuolaikinio ugdymo
turinio planavimo ir fiksavimo bei

pedagogq i5klause informacini
seminarq.



3.3. Esu itrauka j Vilniaus m. -auivafAyUes
administracijos ikimokyklinio ugdymo skyiiaus
darbo grupg.

3.4. UZtikrinamas COVID-19 ligos prevencinis
valdvmas.

V-57). Atlikti 8 testavimai 4g vietq, iSj.l 0,5Yo vietq rasta maLo kiekio
COVID 19 viruso pedsakq.
Paskirtas atsakingas asmuo uL
darbuotojq profilaktin! testavim4
greitaisiais antigeno testais.(direktoriaus

veiklos uZdu ir rezultatai

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASVTVTN NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Gebdjimq atlikti pareigybds aprasyme nustatytas funkcijas vertinimas

Siektini rezullalai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuri ais vadovauj antis verti nama.
ar nustatytos uZduotvs i

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

ldoma, aptariant ataskai

Vertinimo kriterijai

vumas

PaZymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai gerai

lr 2n 31 4A
ln 2t 31 4U
11 2n 3n
lr 2z 31 4E



IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6. PasiekAS rezufta kdant ttid uofis isiworfin

UZduodiq jvykdymo apra5ymas

A

Pa4rmimas
atitinkamas langelis

Labai gerai X

Gerai n
Patenkinamai n

Nepatenkinamai E

kurias no tobulinti
7.1. Inovacijq diegimo stebesenos kom
7.2. I5tekliu valdymo kom

KITV METU VEIKLOS

8. Kitq metq uZduotys

V SKYRIUS
UZDUoTYs, REZULTATAI IR RoDIKLIAI

nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne tau 5 uZduot

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikl iai
(kuriais vadovauj antis

vefttnama, ar nustatytos
lrYrlt rnf.ro i',.,'l-l-,+^^r

8.1. Tobulinti teikiamq paslaug[
kokybg ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio amzlaus
vaikams ir Seimai, orientuojantis
j itraukiojo ugdymo nuostatas.

Pageres pedagogq ir
Svietimo pagalbos
specialistq pasirengimas

itraukiajam ugdymui
istaigoje.

Formuojamos
bendruomenes vertybines
nuostatos apie itraukiojo
ugdymo privalumus ir
biitinuma.

J r\vJ

lkr '2tJ22 m. sausio 3l d.
patvirtintas VGK metinis
veiklos planas.
Iki 2022 m. kovo 30 d. Vaiko
geroves komisijos parengtas ir
patvirtintas pasirengimo
itraukties igyvendimui
priemoniq planas.
2021-12-01 80% pedagogq bus
i5klausg specialiosios
pedagogikos ir specialiosios
psichologijos kvalifikaciios
tobulinimo kursus.

Du kartus (2022m. I pusm. ir
2022 m.II pusm.) atliktos tevu.
auginandiq SUp turindius
vaikus, apklausos apie ltraukqjj
ugdym4 istaigoje. ArsiZvelgiant
i apklausos duomenis, parengti
ir patikslinti VGK planai (2022
m. kovo men. ir spalio men.).



Padides ugdymo(si)
prieinamumas specialiqjq
poreikiq turintiems
vaikams.

Iki 2022 m. spalio men. 1 d.
parengti 3 informaciniai

kqii

Sudaryti ir igyvendinami 3
individual[s ugdymo(si) planai
SUP (labai dideliq ir vidutiniq
poreikiq) turintierns vaikams.
{sigyti papildomai sensoriniq
priemon i q iki 2022-09 -0 LTobulinti alternatyvios
komunikacijos priemones
naudojim4 ,,Bendraukimepaveiksleliuose" 2
ikimokyklinio ir I
prie5mokyklinio ugdymo

8.2, UZtikrinti racionalu
finansiniq i5tekliq panaudojimq
pagal patvirtintq programq
samatas.

Tikslingas finansiniq
iStekliq panaudojimas,
atsiZvelgiant i
prioritetines jstaigos
sritis, iSkeltus tikslus ir
uZdavinius.

Nenumatomas le5r'l trUkumas
2022 biudZetiniq metu
pabaigoje.
Iki 2022-01-31 atnaujinta ir
patvirtinta darbuotojq
apmokejimo sistema.
Iki 2022-03-01 parvirtintas
Vilniaus lop5elio-dartefio
,,Drevinukas" 2022 m.
pareigybiq s4ra5as.
Iki 2022-03-15 patvirtintas
2022 m. Viesqjq pirkimq
planas.

UZtikrinti jstaigos
administracijos l-2 atstovu
dalyvavim4 2 mokymuose
(2022 m. II ir III ketvirdiai)
finansinio ra5tingumo temomis.
Atliktas maZiausiai 2 grupiq
virtuveliq remontas, puL.irti
baldai.

saugi4 darbuotojq, vaikq,
tevqiglobejq s avijaut4,
puoselejant bendruomenes
bendravimo kultUr4.

8.3. UZtikrinti prasming4 ir Stiprinamos ir
i5saugojamos ja,
esandios bendruomenes
tradicijos, vertybes.
Skatinamas pozityvus
bendradarbiavimas.
Sukurta aplinka
emociniam vaikui
ugdymui(si).

Suorganizuoti bent -dveius

m. birZelis ir gruodis

mokymus mikroklimato
gerinimo, streso, konfliktiniu
situacijq valdymo temomis
Q022 m. II ir IV ketvirtis)
Dalyvauja 100% mokvklos
darbuotojq.
Organizuota bent po 1

edukacing i5vyk4, renginj
bendruomenes nariams (2022



DalyvaujaToyobenaruomenes-

bei tolerancijos skatinimui.

nanq.

puoselejinro terna.

fsigytos vaizdines bei
edukacines priemones
emociniam vaikq ugdymuisi
(2022 m. rugsejis).
Toliau igyvendinamos
programos,,Zipio draugai,,,
,,Kimochis ",,,Dramblys,,.
Vykdyti I kart4 ketvirtyje
teminiai mini projektai
emociniam vaikq ugdymui(si)

strateginio plano
20231027 metams rengim4.

8.4. Inicijuoti ir koordinuoti
parengtas Vilniaus
lopSelio-darLelio
,,Drevinuka s" 2023 -2027
m. strateginis planas.

Laiku ir kokybi5kai Sudaryta darbo g.upE
strateginio plano rengimui iki
2022 m. vasario men. 2g d.
Darbo grupes 2-3 nariai (2022
m. I ir Ill ketvirdiai) sudalyvaus
2 mokymuose strateginio
m4stymo ir planavimo
temomis.
Atliktas veiklos kokvbes
isivertinimas iki 2022.. kouo
men. 15 d.
Strateginio pl ano rengi me
dalyvavo 90 % bendruomenes
nariq.
Yizija, misija, tikslai ir
uZdaviniai suderinti su lstaigos
veiklos kokybes !sivertinimo
rezultatais iki 2022 m. geguZes
men. I d.

9. Rizika, kuriai esant nustafytos uZduotys gali buti
jllgti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduoiis)

neivykdytos (aplinkybes, kurios gali
ldoma suderinus su Svietimo istaiebs vadovu

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

9. t . zmogiskiej i faktorffi
9.2. Nenumatomos krizines situaciio. ualtvbes I

pagrindimas ir siulymai: Vilni[vertinimas, jo



(7 I
" a:l,,L/-li,

lgattotas asmuo, Svietimo pagalbos lstaigoje _
savivaldos institucijos jgaliotas asmuo /- '
darbuotoj q atstovavi m4 jgyvendinantis asmuo)

(data)

11. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

0t/xt//u tu//-U-A
(data)

111/t'0(t^04
(vardas ir pavarde) (data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

(Svietimo jstaigos vadovo pareigos;

Susipa


