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Alytaus I opse I i o - darZe I i o,, rine lis strate giniime-pl aru, (p.it-t"
inistracijos Svietimo
rnrsracuos
svletlmo u
ir sporto skyriaus vedejo 2021 m. vasario 25@
d. isakymu
isakvmu Nr. VVS- 49-(
4;-7
svietirn' biudzetiniq istaigq 2021-2023 metr4
l:;3:ltlii:lT:
:giniams planams",ltv,uyt.Ti:u:,savivaldvbes
ir patvirtinta Al1'taus lopSelio-darZelirr ,,Linelis" airLmoiiau s202lm.
sausio
l5 ' isakymu Nr. V-3 (1.2.),,Ddl Alytaus lop5elio-dari,elio,,Linelis" 2021 mett4veiklos
plano
tvi inimo") 2021 m. numatyti du ti slai ir uZdaviniai, kurie buvo orientuoti
ikokyiiSk4, efettyvq
Lokyklini ir priesmok{lli"i ugdym4 didinant Svietimo
ir
veiksmingo
ugay-o sargilie,
ltraukti
koje, modemioje aplinkoje uZtikrinim4. Kiekvienafi tikslui pasiekti i-r
ig"yvendinti buvo
ratyti po 2 tZdavinits: UZtikrinti ikimokyklinio ir prieSrtrokyklinio ugdymo p.o!.urnq
vykdym4,
vei o.t
proces ivairumq; diegti siuof ai kisku,
pri.;;;;;
;
lggy-o
"g;;;; L
lLt krintiltr1yr"-a:
vaikq socialini saugum4; uztikrinti sveika-ugdym[ aplnk q.
2021 m. pasiekti reikSmingi kiekybiniai ir kokybinidi
lstaigoi veiklos pokydiai. 212t-0g-Ot
menimis istaigoje buvo 219 vaikq (veliau
-'221), kruriems uZtikrintas ikimokyklinis bei
Smokyklinis ugdymas. Taip pat buvo sudarytos s4lygqs 3 neformaliojo ugdymo programoms
yti. Tadiau igyvendinant Lietuvos Respublikos sve(atos apsaugos ministro valstybes lygio
maliosios situacijos valstybes operacijq vadovo-spren]aimus'det COVn-t9 karantino,
blreliq

;;d,il;
)
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ugc
dier
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nebuvo vykdoma. Ugdymo programas igyvendino 2[
dirbo 26
ltedagogai
rgoginiai darbuotojai (2 pavadu<rjantys)(46,09 etat{i) Ugdyma
ugdymo
ryklinese grupese - 3 lopSelio grupds, 7 ikimokyklirfio ugdymo
t<ytiinio
'mo grupese. Logopedo pagalb4 gavo 45 vaikai, turfntys specialiqjq poreikiq ir kalbos bei
ijimo sutrikimq. Ugdant ivairiapusiq raidos sutrikimq tuLrindius vaikus, pedagogams talkino 3
1'tojo padejejai (l etatas, veliau -2,5 et.),kurie lerne wifL,a itrauktiiugdym4 iiteigiamai itakojo
/mo proceso efektyvum4, kokybg ir sdkmg. 2021 m.
fiekvienas pedagogas vidutiniSkai 5-il
q tobulino kvalifikacij4. Pedagoginiai darbuotoj:ri skafte, pranesimus
altiiosi patirtimi apie
AM metodo isisavinim4 ugdynne (straipsniai istaigo$ :inlerneto svetaineje), stebejo veikjas
naruose nuotoliniu/gyvai bUdu.
Sukurta ir igyvendinama istaigos sveikatos stipriniq[o programa ,,Augu sveikas ir Zvalus,.
2023 m.; i ikimokyklinio ugdymo programq ,,I-ineli$" sekmingai integruojama
,,Alkoholio,
o ir kitq psichik? veikiandiq medZiagq vartojimo pr{vencijos"-prograira; ,,Patydiq, smurto
vaikus, kriziniq situacijq valdymo prevencijos" progr{ma; lopSelio-darZelio
,,Linelis" etnines
os ,,'l'eviSkeles takeliu" programa; maitinim4 organiz{v,rme Svedi5ko stalo principu.
Priesmokykliniq grupiq veikla planuojama vadovauj{nrtis Prie5mokyklinio ugdymo bendr4ja
ra kartu su prieSmokyklinio ugdymo priernoniq liomplektu OPA PAI Atnaujinta ir
izuota ugdymo aplinka: papildyta 3 naujais edulaciniais irenginiais lauko aikSieles, 2
:se irengti interaktyvls ekranai (au turime 4), vykfant ilgaiaikf projekt4 ,,{gyvendiname
ng, kurdami lauko erdves" irengta etnografind lauko efdve ,,Lino kelias",
isigyta interaktyviq
mo priemoniq; grupes ir lauko erdvds papildytos SirJolaikiSkomis ugdymo friemonemis
1d

i

Pleteme projekting

veikl4. Irt.dig-oje buvo vyklomi
us miesto savivaldybes administracijos kartu srr
Su

trrptautiniai projektai - ,,Zipio draugai!
lkq savivaldybe (Lenkijos Respubtk;) _
[k aktyvus - busi sveikas,,. 2 - asis etapas; ES mok oms skirta programa,,sveikas
maistas _
ikas vaikas" ir 8 eTwinning projektai ,,Sviesos ir t
laidimai" (taikant STEAM metodus
veiklose, tyrinejant Svies4 ir tams4 plete: pt iminio ugdymo galimybes)
ly1o
ir tgstiniai
rjektai ,,eTwinning" programoje:
,,Mus ruugo Liliis
', ,,AS - gamtos draugas,,; ,,STEAM
ymas ir jo taikymas ikimokyklinio amZiaus vaikq
ienineje veikloje"; ,,Keturi metq laikai
JAM proceso veiklose ugdant ikimokyklinio ir prie
yklinio amZiaus vaikus,, (,,Apie k4 tyli
dliailproject ,,The silence of trees,. projekte iearn r I play
in nature"); ,,Emocijq spalvos,,;
,,I
rjektuose ,,Kindergarten in ONffUp.:
mi
tas". Ugdy,tiniq socialinds, emocines
,,Skaidiq
irties ugdymui, ivairiapusio paZinimo pletojimui iencl arlarbiavome
su ivairiomis istaigomis ir
;anizavome 4 edukacinius uZsiemimus/iSvykas vaikams Inicijavome 10 teminiq parodq
istaigoje,
rtaus J. Kundino vieSosios bibliotekos vaikq ir
literattros skyriuje, ppT, virtualiose
.jauni
vese. [vykdeme 8 trumpalaikius projektus (,,MaZieji mr
ininkai""), inicij avome respublikinius
- ,,Raides karalienes", ,,Skrenda mano aitvare s", istaigos projekt4 ,,Kuriu knygelg
o"). VykdOme 3 respublikinius proiektus vaikq svei inimui ugdyti ,,Sveikatiada.., Lietuvos
sinio futbolo asociacijos projektas ,,Fizinio uktyu,
skatinimas ir tgstinumas Svietimo ir
ymo istaigose"; RIUKKPA organizuoj amame Lietuv ikimokyklinio
ugdymo istaigq projekte
etuvos maZqjq Laidynes 2021 m,., (pagal LTMZ
iqstas video uZduotis). Dalyvavome
rkult[ros projekte - LR ikimokyklinio ir prieiimok klinio amZiaus vaikq klrybiniq
darbq
ekte,,UZgaveniq S6lsmas',, istaigos organizuojam
,k6lds", inicijavome Alytaus miesto
ir rajono ikirnokyl
j,.l vq, mokytojq ilgalaiki projekt4
,,Linas rengia ir ma
ti vykdeme/inicijavome 10 projektq. projektq metu
optimaliai tenkinami ivairiapusiai
ytiniq poreikiai, skatinama ugdytiniq saviraiSka, si
ingai ir kryptingai stiprinama vaikq
ugdomos vaiko nuostatos, ekologinis s4rnoni
mas, formuojamas socialus elgesys,
uodamos Zinios, bendruomeniSkumas, vaikq kUrybiSk rnas ir tradicijq puoselejimas,
tradiciniq
tradiciniq renginiq, Svendiq ir pramogq metu.
{staigoje vykdeme respublikines paramos p
- ,,Pienas vaikams" ir,,Vaisiq vartojimo
inimas mokykloje".
2021 m. istaigos iSfaikymui skirtos leSos panarrdoto taupiai ir racionaliai, sprendimai
del jq
jimo buvo derinti su savivaldos institucijomis ir
ruomene. Savivaldybes lesomis buvo
atli i remonto darbai - elektros instaliacijai pakeisti, rlalini
stogo remontui (pelesio kvapas iSliko
sal je), technikos irenginiq remontui; isigyti 2 interakt.
ekranai, 3 lauko Zaidimq irenginiai,
rs grupdms - oro ventiliatoriai. Atnaujinome 6 gr. rninkStqji inventoriq (vaikq patalyng,
luosdius).

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais
isigijome Saldikli, lopSelio grupes
va1 udiams - lauko diuoZyng, 2 poilsio suoliukus, geliq
inkos graZinimui, istaigos emblem4
,,Li lis", medZiagos Zaislq gamybai, dalyvavome kitq v. istaigq organizuotuose sportiniuose
lruuose.
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2020-2021 m. m. veiklos kokybes isivertinimo
inim4 tiriant rodikli ,,Orientavimasis i mokiniq
ybg rinktis megstam4 veikl4 vaikams (konstrar,,innas,
mas, Sokis, dainavimas ir t. t.), ugdymosi metu skati
i, ieSkoti, bandyti, analizuoti, sprgsti problemas. kurti
'e s4lygas klrybai ir idejq igyvendinimui maZqjq
nt". Atkreipiant dOmesi i tevr4/globejq nuomonE (9
mo btdus, taikyti technologijas, gamtamokslinio tyrin
ojimo priemones ir veiklas. Rezultatai aptarti, pana
rjant ugdymo proces4, sudarant individualius tdsie
ginius istaigos ugdymo tikslus bei uZdavinius.
Sekmingai igyvendinome COVID-l9 operacijq v
dant srautus, iSlaikant atstumus, organizuoiant rnokini

pe vykde temini istaigos veiklos
ikius". 100 proc. pedagogq sudare
I ioniq delioj imas, k[rybiniai Laidimai,
ektyvi4 vaikq veikl4: klausyti, klausti,
planuojant parinko prasmingas veiklas,
ilbtuvese ,,Kurti tyrinejant - tyrineti
.), sieksime, igyvendinti inovatyvius
'veiklas bet ir matematinio. inZinerinio
ti lop5elio-darZelio strategijai kurti,
irnus vaikams bei siekiant igyvendinti

vo sprendimus ir rekomendacijas
rnaitinim4 ir atliekant kitus veiksmus,

I
b itinus uZtikrinti

mokiniq ir darbuotolq sauguma

irno sistemos funkcionavim4 pandemrjos

be,i Svie

la rotarpiu.

Vykdyta sklaida apie lopSelio-darZelio veiklE

ir

pasiekimus lopSelio-darZelio interneto

www.alytauslinelis.lt bei Alytaus rniestr
Liko neiSsprgstos tokios vidaus ir i5ores faktoriq sr
rdicionieriq irengimas grupdse, daLnai lietaus uZliej amr
.lnuota teritorija), b[tinas lauko aik5teliq specialiosic
;tato renovacija, Saligatviq pakeitimas, kanalizacijos
rontas. Tevry'globejq poreikis - kDno kulttros mok5

savivaldybds interneto svetaineje.
ygotos problemos: bltinas oro vdsinimo
istaigos lauko Zaidimq aikSteliq teritorija
; dangos irengimas, biitina pilna i5ores
iurliniq dangdiq Zeminimas, nuogrindq
.ojo, psichologo butinas etatq steigimas
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SKYR]US

METV VETKLOS UZOUOTyS, REZUT. ,.{.TAI IR RODIKLIAI
Pagrindiniai pra6iusiq metu veiklos rezultatai

UZduotys

Siektini rezultatai

Rezultatq verti
rodikliai (kur
vadovaujan:
vertinama,
nustatytos uZdr
ivvkdvtos'
Modernizuotas
ugdymo procesi
kurybiSkiau
kokybiSkiau
organizuoti
r

1.1

dar

Tobulinti
ruotojq

prc lesines
kor rpetencijas,
efe lyviai taikant

Kuriama

mokykla,

kaip

besimokanti
organizacija.

ir Atnaujintos arba
pu audojant IKT mo(ernizuotos
ugdymo(si)
ug( ymo procese.
darbuotojq darbo plesis
vietos. UZtikrintas
inovatyvus
mokiniq ugdymas
panaudojant IKT.

ve

kompetencijos.
Organizuoti

rimo
ais
is

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

r
otys

1.

,,eTu'inning" programoje:,,Mus
ir saugo Lalias r[bas"; ,,AS - gamtos
draugas"; ,,STEAM ugdymas ir jo
taikyrnas ikimokyklinio amZiaus
klas, vaikq kasdienineje veikloje";

s

leis

,aiktl
4

kvalifikaciniai
seminarai mol itoiq
padejejoms.

Buvo ivykdyti tEstiniai projektai

,,Apie k4 tyli medLiai/project ,,The
silence of trees" projekte ,,I learn
and play in nature"; ,,Emocijq
spalvos". Dalyvavo 1 ped., veliau

isitrauke 4,6 proc.

pedagogq.

Inicijuota I konsultacija istaigos
pedagogq profesiniam augimui ir

kompetencijq gilinimui

apie

,,eTwinning" program4. Mokiniai
bei jq tevai isitrauke i inovacijas ir
matt) savo vaikq darbo rezultatus,
dalijosi kitq Saliq praktika.

Mokiniq veiklos tapo idomesnds
(stebesenos protokolai, nuotr.
istaigos svetaineje).

2. [sigyti 2 interaktyvls

ekranai

grupese (ugdytiniq iv.
kompetencijq ugdymui ir
mokytoj q darbui efektyvinti).
3. Tgsta sutartis su V5{ Mokymosi
mokykla ir
dalyvavome

,,Besimokandiq darZeliq tinklo"
programoj e/proj ektuose. Inicijuoti
4 nuotoliniai mokymai t 2 gyvi

seminarai, gerosios patirties
sklaidos tarp respub. Svietimo

istaisu (2 veiklos. mokytoiai eeba

4

skleistigriztiffi
protokolai).
5. Visi pedagogai (100 proc.)
dalyvavo diegiant kolegialq
griLtamqi rySi - vede/ stebejo ne
maliau kaip po 1 atvir4 veikl4
(2021 - m. 83 proc. vede atviras

veiklas, 100

proc.

stebejo

nuotoliniu bUdu).
6. Vyko sklaida, kaip organizuoti

nuotolini ugdym4 iv. interneto
platformose (org. 2 mokymai;
stebetos 2 atviros veiklos; patirtimi
dalijosi 9 pedagoges).
7. fsigyti 4 nauji kompiuteriai ir
patobulintas 1 kompiuteris; 2 ose
gr. pagerintas interneto rySys.
8. 100 proc. mokytojq padejejq
gilino Zinias apie ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio amZiaus vaikq

raidos ypatumus (pagal

4

modulius).

9. 5 darbuotojos pasidalijo
patirtimi IT technologijq
t.2 Ugdymo
kol rbes gerinimui
pra lesti vidaus ir

panaudoi imas usdvmo nrocese

ugd rmui,

Organizuojama
kryptinga aktyvi
ugdomoji veikla,
siekiant uZtikrinti
mokiniq socialini,
psiclrologini
saugum4.
Ugdymo aplinka

lsni tdojant turimas
ista gos ir kitas
Alv aus miesto

SiuolaikiSka,
suteikianti s4lygas

laul o edukaciniq
erd iq

fun cionalum4
pati tiniam vaikq

erd.

9S.

saugi

ir

patirtiniam
mokinir+ ugdymui,
bendradarbiavimu

i

su

Atnaujintos

sukurtos

ir
ni Qios

edukacinds aplir kos;
kokyb 5l<ai
vykdomas \ aikq
sveikatininras,
etr ines
kultiiros pradmt N:FS;
plesis sqlygos r rikq
ttr tinti
patirtinio ugdym r(si)
bldu paZistant A ytrt.

bus

ugdomi

Zinioms

soc.

partneriais.

l. Inicijuotas lauko erdviq
atnaujinimas pritaikant ugdytiniq
veikloms
organizuoti:
sveikatinimo takelio ir vaistaZoliq

lysviq; praplestas

darZoviq
auginimo asortimentas Siltnamyje,
idomiau ir kfirybiSkiau organizuota
tgstine mokiniq veikla lauke

panaudojant vabalq,,vieSbuti",
lauko bibliotekeles, lietuviq k. ir
matematikos, dailes erdves,
vaismedZiq sodo, maZqjq dirbtuviq
,,Kurti tyrinejant - tyrineti kuriant"
priemones. Tikslas - ugdytiniq
patirtiniam ir itraukiajam ugdymui
plesti.

2.

Suremontuotos 6 grupiq
aikSteliq pavesiniq dangos, jos

estetiSkai ir

profesionaliai

apipavidalintos mokiniq veiklq
organizavimui, aktyviam poilsiui
(darbas profesionaliq mokytojq,
soc. partneriq).

3.

Sutelkta
bendruomene

Ugdytiniams inicijuotos

4

edukacines i5vykos/renginiai
kitose Alytaus miesto erdvese.
4. Socialiniq partneriq (pritraukta
le5q), ktrybingq darbuotojq deka
i\qnu nauja lauko muzikine erdve;

5

ugdyrno til

ilams

igyveqdinti

1.:

UZtikrinti

ug ymo turinio ir
for nos ivairovg,

pri :urtinim4,
ter iinant
err rcinius,
so( .alinius bei
fiz ilus vaikq
por :ikius.

lauko erdves"

[staigoje ugdymo
organizavimas

Bus

ivairesnemis

panaudojimo
galimybes

organizur

seminarai

formomis ir
biidais tur6s

ivykdytas ilgalaikio projekto
,,fgyvendiname svajong, kurdami

ST

ikimokyklinian:

ti2
E,\M

etnografinis

projektas ,,Lino kelias"; isigyti 3
lauko irenginiai, 1- atnaujintas,
5. Dalyvavome sporto renginiuose
su Alytaus lopSelio-darZelio ,,Du
gaideliai" vaiku srunemis.
l. Organizuoti pedagogams Z
mokymai naujai metodikai

isisavinti: STEAM panaudojimo

galimybes

:ir

ikimokykliniame

ugdyme. Mokymosi

procese

teigiamos itakos prieSmoky'klinir me
taikoma STEAM metodika
vaikq individualiq ugdyme, dalij rnasi suteikia naujq perspektyvq
poreikiq
darbo patirtin: isu pa1velgti i visk4 kitaip. STEAM
tenkinimui.
Vilniaus lop ;elio- moko vaikus kiirybi5kai sprgsti
Eksperimentq
vaikai

metu
tobqlina

darZelio darbu

savo

m4sfymo

igtdZius,
samprotauja,
mokosi problemq
sprepdimo,
diskutuoti,

sutelkia

itraukia juos

ugdyiniams veiklas naudojant iv.

pojQdius:

regejim4,
klaus4,

uoslg, stiprina
pasiIikejimo
saviSni jausm4,

srityse.

realaus pasaulio

technologijas

ddmesi,

ples Zinias

rt<rj

prak tiniai

mokesi krlrybiSkai organizuoti

lavina
pagrindinius

lytejimq,

a,

problemas,
i k[rybini proces4,
uZsiemimai 1 yttai. skatina iSbandyti naujus metodus,
UZtikrinant itrz rl:qji moko komandinio darbo, skatina
ugdym4
bus kritiSkai m4styti ir vertinti, drauge
iSnaudotos istz igoje projektuoti ir
igyvendinti
novatoriSkas idejas. Pedagoges
irengtos erdvds.

pravesti

iv.
I

(stebesenos

protokolai).
2. 85 proc. pedagogq isitrauke ir
igyvendino STEAM veiklas
naudojant iv. technologij as.
3. Inicijuotos 2 atviros veiklos (2
ist. darbuotojai; 1 - kt. Svietimo
ist.): vaikai eksperimentavo,
tyrinejo vien4 pasirinkt4 tem4
iSanalizavo skirtingq dalykq
(gamtos mokslq, matematikos,
inZinerijos, technologijq ir menq)
kontekste. Vaikai dirbo grupemis,
taip galedami pasitarti, diskutuoti,

6
1.,

Prisideti prie JT Organizuota

Br rdradarbiavimas

Darnaus

SU

{IESEC ir

vystymosi tikslq istaigoje

tar rtautinio
sa' anorystes

pr( iekto

b

rugpj[dio

vykdymo

iSpildymo:
organizuoti
vasaros stovykl4

vaikams;

orl anizavimas.

ir

lopSelio-darZelio

stovykla;

k
darbo patirtin

,,Linelis"

tarptautiniame
ykime kartu" ir le5q

igyti Europos

kokybiSko mokslo
Zinias reikalingas
darniam augimui;
suprasti Zmoniq

lygybe

savanoryst€s

atstovais ir 4 A
lopSeliais-darZe

Lietuvos

sveikatos

s

del

su

skirtingomis
pasaulio
kultfiromis;

rojekto

mokytis

lygio

situacijos
vadovo

operacijq

teises,

susipaZinti

apsaugos

valstybes

covrD-19
vykdymas

ir

praktikuoti anglq

kalb4,

su

bendrauti
pasaulio

jaunimu.

Zduotys, neivykdytos ar ivykdytos iS dalies d6l num:
UZduotys
2.1 Bendradarbiavimas su AIESEC ir
Igyvendina
tarl tautinio savanorystes projekto,,AS
minisllo va
gal u" vykdymo organizayimas.
valstybes o;
karantino, ;

2.

tokiu buvo
PrieZastys, rizikos

t Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugol
lygio ekstremaliosios situacij os
eracijq vadovo sprendimus del COVID-l9
:ojekto vykdymas buvo atidetas.
stybes

iduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nusta

3.

tos, bet irykdytos
jei buvo atlikta papildpmq, svariq jstaigos veiklos rezultatam:
UZduotys / veiklos
'oveikis Svietimo istaigos veiklai
Para5yta Alytaus miesto
rajono
1. Inicij r otas 1 projektas ir edukacinis renginys uZ
rokyklinio
priesmokyklinio amZiaus lopSelio-r larZelio ribq. Projekto metu buvo
q, jq tevq, mokytojp ilgalaikio projekto igyvendir Lti
sukurta didaktine
ras rengia ir maitina" programa.
priemon€ __ albumas ,,Lino kelias"; organizuota
darbq pa 'oda "Baltas lino gyvenimas" Alytaus J.
Kundino vie5osios bibliotekos vaikq ir jaunimo
literat[ro skyriuje
Alytaus lop5elio-darZelio
intemeto svetainej e https://alytauslinelis.lt ; festivalis
,,Po lino iiedu" (sukurtas filmas ,,Po lino Ziedu").
Visi dal1, ,iai gavo kvalifikacinius paZymejimus.
2. Sio pr rjekto metu istaigoje buvo igyvendintas
projektas ,,Lino kelias" - sukurta nauja edukacine
etnografir Le erdv€ ,,Lino kelias".
suvaldyti srautai, i5laikyti atstumai,
{gyvendinti COVID-19 karantino ir
lemijos metu operacijq vadovo sprendimai
maitinimas
veiksmai,
komendacijos.
,0,s ugdytiniq ir darbuotojq saugum4 bei
;istemos funkcionavima.
gyvendinamas
Alytaps
miesto
Tikslas
f
- gerinti vaikq fizing ir emocing sveikat4
,raldybes administracijos kartu su Suvalkq
COVID-19 pandemijos metu; lop5elio-darZelio
(Lenkij os Respublika) projektas
aplinkos
pritaikyos irengti futbolo ir krepSinio
',aldybe
< aktyvus - blsi svei(as" 2 - asis etapas.
aik5telg sp mink5ta danga. Dalyvavome sporto ir
ma,
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ikir
vail

,,Li

ir

ir

3 moduliai

;

3.2
pan

ir

rt

3.3
sav

sav
,,BT

tas

ir

ir kt.

sveikatinifno uZsiemimuose atvirq iaidyniv

7

dienoje

noTi

Primary

isigyos
galimyl:
projekto uZsiemimuose dalyvauti
vaikami su negalia, vaikams, augantiems socialiai
atskirtol : Seimose, i5 maZas pajamas gaunandiq

:

5eimu.

. rlrsrJuoras/vyKoomas 4 _ 6 metq amzraus Ugdome ; vaikq
savarankiSkumas, sveikos
va kq maitinimo organizavimas dalinio gyvense
ros igldZiai. valgymo kultura. Ugdoma
SV diSko stalo principu.
atsakom ,b,6 uZ nesuvalgyt4 maist4. MaZinamas
3.,

(

Paie5kos gerinti ikimokyklinio ir

maisto

5

pri :Smokyklinio ugdymo praktik4 skatinandius

l. Inic
dalyvavi

po :ydius.

leSomis

3.

,aistymas.

,,Inovaci
,,Inovaci

2.

Ger<

sios patirties sklaida. pletojamos ir

gilinamo ; kompetencijos, igalinandios diegti ir
kurti
inovacijas, butinas kokybi5kam
prieSmol. ylclinio ugdymo bendrosios programos
igyvendi rirnui. 2 pedagoges dalijosi (pristate
darbus) p:raktika skatinant pokydius Svietimo
istaigq vt il:loje.
3. Suda ryta darbo grupe ugdymo inovacijq
paieSkon s istaigoje.

koreguotos pradjusiq metq veiklos uiduotys (iei tol buvo) ir rezultatai
Rezultatq vr rtinimo rodikliai
(kuriais a,Covaujantis
Pasiekti rezultatai ir
UZduotys
Siektini rez:ultatai
vertinam: , tr nustatytos
rodikliai
uiduotr ; iivykdytos)
4.1 Veiklos uZduotys
net rvo koreguotos.

4.

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APR SYME NUSTATYTAS
FUNKCIJAS VERTINI AS
ebdjimq atlikti parelgyb€s apra5yme nustatytas fun

5.

ra,

:iias vertinimas

aptariant ataskait?)

Vertinimo kriterijai

Parymimas atitinkamas

I

langelis:
nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;
3

4

Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas
5.2 I5tekliq (ZmogiSkqjq, lpiko ir materialiniq) paskirsfi,nras
53 Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas
5.4 Ziniq, gebejimq ir ig[flZiq panaudojimas, atliekant funkcij s ir siekiant
5.1

1r

2t

-

-

gerai;

labai gerai
3n
4o
4a

ln 2a 3n
lr 2a 3r 4t
lr 2a 3n 4a

rez Lltatq
5.5 Bendras jveft in i mas (paZym irnas

vidurkis)

1o 2a 3n

4o

jq
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IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZD OTIS
ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBU INIMAS
rezultat

kdant uZduoti
UZduoditl ivykdymo apra5ymas

l.

UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertini
UZduotys i5 esmes jvykdytos
sutaft us vertinimo rodIklius

tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertini

rodiklius

. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Patenkinamai D

.ompetencuos,
tenciios, kurias nor6ttl
no
tobulinti
I5tekliq (Zmogi5kqiq, laiko ir

1.

V SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS RiSIULYMAI

8.I

mas,

je

-

jo pagrindimas ir sitrlymai:

mokyklos tarybos jgatiotas asrnuo, Svietimo

(vrudas, pavarde)

(data)

institucijos igaliotas asrnuo/
atstovavimQ jgyvendinantis asrnuo)

e.I

(vals
parer

nimas, jo pagrindimas

ir siiilymai:

Svietirno istaigos savininko teises ir
jgyvendinaneios institucijos

(v{rdas ir pavarde)

(data)

susirinkirno) jgalioto astnens
savivaldyb€s lvietimo istaigos atvejq

Gal

-

meras)

inis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

Susi
jstaigos vadovo pareigos)

(paraSas)

(var{as, pavard€)

(data)

