
ALYTAUS LOPSELIS-DARZELIS,,LINELIS"

(Svietimo IttaigoiparaOinimas;
STASE KASPARAVIdIENE

(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)

2022 METU yEIKLOS ATASKATTA

2023-01-04,Nr.

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGWENDINIMAS

Alytaus lop5elio-d
administracijos Svietimo ir sporto skyriaus vedeio 2o?) rn kown r { ri io

2. Bendruomeni5kumo, pilieti5kumo etnine
1. STRATEGINIS TIKSLAS: t. U i5k4, e irpriesmokykliniugdym4 didinant Svietimo itraukti ir veiksmi siekipOfeikiamS rr'sr\r S lr vlsp6menes

Tikslui pasiekti numatyti du uZdaviniai:
1' l 'uZtikrinti ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programq vykdym4, veiklos efektyvum4,ugdymo proceso ivairum4.
UZdavinio igyvendinimo REZULTATAI:

- ,,Alkoholio, tabako ir kitq psichika veikiandiu
11os"; topSelio_darZelio,,Linelis,, etninds kulturos

s Egdiai pamatuoti. Kiekvienas
siekimq irodymai. Vertinimas
;

; 82,3 proc. aktyviai dalyvavo
vaikg paZangos ir pasiekimq
atomi tevams;

ymosi poreikius papildomai tenkinti neformalioj ou6vrr'v uL,vrrLr vsr^.ruJe (rsvr{/gloDeJq) moKamos pasiaugos): meninio ,g;-yr"o";gl,};'r#
pradZiamgkslio, krep5inio, futbolo, tadiau d"l COV ustabdyti;



lad tevai/gi.ueiui nJ*-;k;il;^, 'T11:',T^" gebejimus' Jie mano,

ugdymo(si) pr*..o organizavim, 'r su Jals per maLai aptariamas

issiaisr<intiuiogo ugaytinio elgesio prieZastis (50%). 
mokytojai nepakankamai stengiasi

Tevai/globejai yrapatenkintiugdymo(si) pro.".o organizavimu lopselyje-darZelyje -75yo; taip
lgia i ugdytiniq amZiq, interesus ir
us, polinkius bei galimybes _ 7lyo.
iai (32 %o), rctai lankosi lopSelio_
se grupes ir lopSelio_darZelio

,ror-il',1T3,'-',#"$l'il1?,11t inovacijq paieska ivairinant vaikq

erdves", ikrireme nauj4lauko erdv :ndiname svajong, kurdami lauko

erdvg. Tyrinejimq bei eksperimen
Silpnybes: tobulindami u

valdymui, ai5kinantis netinkamo
gruDese- Ieikosirne hr-irlrr Loi-

1.1,6. ug :
(47 stebetos vi pedagogq veiklos stebesena

;u:J,'#T,';jnffi:ekranai (turime 7) ;
l'2'2' otgatrizuoti renginiai (Sventes, parodos, koncertai, akcijos, projektai, susitikimai) pagallop5elio-darZelio 2022 mokslo metu veiklo, plunu,

grupese. IeSkosime bEdq, kaip nrn..Fe.' nrcanioo,,i* ^ -^+^:t-)-iuugiu, tr t"ryilkos informa proceso organ-izavim4 pateikdami

bendradarbiauti tarpusavyje bei s katinsime mokytojus bendrauti ir
l. 1.9. pedagogq organizuo

geriau paZinti, tyrineti aplink4 (
Aly'taus prieSgaisrine gelbejimo
darZelis,,Du gaideliai,,, Alytaus
rengimo centr.as);

vedamos kasdienes ir atviros veiklos siejosi su numatytais miesto svietimopriorit eginiu planu, tradicinemir i. rurrifuinemis svente*i, irgaymo planai, istaigosmdnes

1'1'll' bendradarbiaujant su Alytaus PPT parasyta programa,,Atnaujinamas ugdymo turinysikimokykliniame irprieSmokykliniameugdyme,,. I

_1.2. 
Diegti Siuoraiki5kas ugdymo priemones ir metodus.

UZdavinio igyvendinimo REZULTATAI:
l '2' l ' buvo atnaujinta ir modernizuota ugdymo aplinka: papildyta naujais edukaciniais zaidimais,robotais, isigyta interaktyviq. ugdymo pti.mo-niq; g*per ir rrulo erdves pupiioyto, siuolaikiskomis

if*l*: #::"::.--1':,:1.,1:',::.*":,f:s istaigJs 1u4ru dirbtuves ,,ffi;i tyrinejant - tyrineti



1.2.3. pedagogai
Lietuvos pilys", ,,Svie rsos Zaidimai,., ,,pavasario gelyt , ir kt.),tarptautiniuose projektuose, gautas 1 kokybes zenkleris (pasiektas
respublikinis itiimit<vklinio Ir prieSmokvktinio a-ii,gs vaikq k ':l#j],:

* ;;;;t,t^veik6jas,,,,,Gandrq b.l.rdJl,l:li
Selis" - STEAM veiklos su vandeniu ir kt.
ai dalyvavo 4 edukacinese programose;

procese buvo taikoma STEAM metodika.
io-darZelio kieme,
,,Kurti tyrinejant -

darbq virtualioje fotografijq parodoje ,,Lietuva _

eSmokyklinio amZiaus vaikq inZineriniq darbq
gauta padeka);

1'2'8' paraSyta profesiniq kompetencijq tobutinimt programa; organizuotas Alytaus miesto
ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir pradinio amZiaus vaikq ti.yliniq darb[ ilgalaikis projektas ,,Bukpasveikintas, Alytau" (paroda Al ytaus miesto savi valdybej e) ;

l'2'9. vykdyta sklaida apie lop5elio-darZelio veikiE ir pasiekimus interneto svetaineje adresu
wlzw. al)rtau sli ne [is. I t

STRATEGINIS TIKSLAS: 2. Saugios ir sveikos ugdymo bei ugdymosi aplinkos
uZtikrinimas.

Tikslui pasiekti numatyti du uZdaviniai:
2.1. Ultikrinti vaikq socialini saugum4.
UZdavinio igyvendinimo REZULTATAI:
2'l'1. organizuotas. prie5mokykliniq grupiq vaikq nemokamas ir socialiai remtinq Seimq

ugdytiniq nemokamas maitinimas; maitinimas organizuotai daliniu ,,SvediSko stalo,,principu;
2.1.2. buvo teikiama pagalba specialiqjq poreikiq vaikams (30+15 ugdytiniq), po.eitis buvo 75

ugdytiniams, turintiems kalbiniq sutrikimq; labai reikalinga spec. pedagogJ pugutbui
2.1.3. igyvendinti COVID-19 operacrjq vadovo sprendimai ii rekom--enauJi;or suvaldant srautus,

iSlaikant atstumus, organizuojant maitinim4 ir atliekant kt. veiksmus, bltinus u2tikrinti mokiniq ir
darbuotojq saugumQ bei Svietimo sistemos funkcionavim4;

2.1.4. 100 proc. buvo pritaikytos ikimokyklinio, priesmokyklinio ugdymo programos vaikams,
turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, atsiZvelgiani i etytuur miesto-peOagoginis psichologines
tarnybos rekomendacijas 3 vaikai ugdesi su mokytojq padej6jomis. 100 pio.. -otytojri yra iSkiausg
specialiosios pedagogikos ir psichologrjos kursus;

* .?..1.5. dalyvauta Respublikiniame virtualiame vaikg rai5kos ir smulkiosios motorikos projekte
,,Zaisliukas pir5tukui";

2.1.6. organizuoti edukaciniai renginiai, kuriq metu ugdytiniai mokesi gaminti salotas iS lopSelyje-
darZelyje uZaugintq darZoviq;

2.1.7. pakeisti du Saldytuvai naujais, isigyti 7 oro vesinimo kondicionieriai.
2.2. ULtikrinti sveikq ugdymo aplink4.
UZdavinio igyvendinimo REZULTATAI:
2:21. org projektas ,,Nyk5tukq Kalddos,,, dalyvauta olimpiniamerespublikiniame ,Pupq pedo olimpiediai" Sokio issukyje' ,,Sok ir nesustok,.;respublikiniame e ,,sveikata isus metus 2022*,,,Lieiuvos MaZqiq Zaidyniq.,

projekte ugdytiniai gavo diplomus, o ,,LMZ 2O2L* gauta padekauZ orgaruzavimqistaigoji, uZ Aiytaus
m. prieSmokyklinio ugdymo mokiniq sporto proiekto vykdym4 ,,Mokomes gyventi sveikai ir
laimingai" interaktyvioje viktorinoje ,,K? aS Linau apie pasaulio, Lietuvos, Alytaus miesto
sportininkus" gauta taure; dalyvauta ,,MAFA" organizuojamame projekte ,,Futboliukas,, (gauta
padeka);

2.2.2. prisijungg prie ES mokykloms skirtos programos ,,Sveikas maistas - sveikas vaikas,,, t. y.
Svietimo istaigose paramos programos vykdymo.

4 bei padidinti suinteresuotuma vartoti piena ir io



produktus kaip pagrindini kalcio Saltini, sveiko gyvenimo bldo ir sveikos mitybos iprodiq diegimas
vaikams;

2,2.3. igyvendinant Alytaus miesto savivaldybes administracijos kartu su Suvalkq savivaldybe
grojek!1 ,,Blk aktyvus - b[si sveikas. 2 - qi etapq" dalyvauta Sporto Sventeje Alytuje, vykta i lopSlli-
darZeli Kindergarten No. 6 Suvalkuose, sulaukta atsakomojo vizito,nuotoliu i O ryiq kartu mank5tintasi;

2.2.4. bendradarbiaudami su 8 Alytaus miesto Svietimo istaigomis dalyvavome projekte
Mokomes nti sveikai ir laiminsai

I SKYRIUS
METV VEIKLOS UzlUOryS, REZULTATAT IR RODIKLIAI

l. Pagrindiniai praOjusiq metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos uZduotys

ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

l.l.UZtikrinti
visiems vaikams

itraukqji ugdym4(si),
sukuriant naujas
ugdymo aplinkas bei
s4lygas.

l.l.l.UZtikrinamas
ugdymosi
prieinamumas,
pageres s4lygos
kiekvienam mokiniui,
turindiam specialiqjq
ugdymosi poreikiq,
ugdytis pagal j.t
poreikius, galias ir
galimybes; laiku
pastebeti ir nustatyti
vaiko ugdymosi
sunkumai ir gebejimai,
numatytos priemonOs

vaiko individualiai
paiangai gerinti.

1.1.1.1. Mokytojq
metodines grupes
susirinkimuose (3) aptartos
rekomendacijos del vaikq
pasiekimq vertinimo ir tevq
informavimo apie vaiko
pasiekimus el. dienyne
(prisijungimo galimybes
naujame el. dienyne).
VGK aptarta PPT
rekomendacijos del spec.
poreikiq vaikq ugdymo.

I .1 .1 .3. AtsiZvelgiant I
APPT i5vadas del vaiko
raidos sutrikimq iverdio
buvo kreiptasi del mokytojo
padejejq etatq isteigimo.
VGK aptartos
galimybes/priemonds spec.
poreikiq vaikq ugdymuisi.

1 .1.1 .4. Mokytojq tarybos
posedyje aptartas NN grupiq
vaiko paZangos ir pasiekimq
vertinimas, priimti bendri
sutarimai probleminems
sritims gerinti.

1.1.1.1. Iki 2022-t2-
31 5 proc. padidejo
vaikq paLanga
(ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amzlaus vaikq
atskirai) ir pasiekimai

klrybiSkumo
ugdymosi srityje (e.

dienyno ,,MIsq
darZelis" pasiekimq
kreive, aptarta su

tevais).

1.1.1.2. Parengtas
prieSmokyklinio
amzaus vaikq
pasiekimq ir vertinimo
tvarkos apraSas.

1 .1 .1 .3. 67 ,2 proc.
vaikq, turindiq kalbos
ir kalbejimo sutrikimq,
gavo kvalifikuot4
logopedo pagalbq

(30+15 is 67): 3 -
turintys dideliq spec.

ugdymosi poreikiq
ugdesi su mokytojo
padejejomis.

1.1.1.4. Buvo atlikta 2

- iose grupOse vaiko
paZangos ir pasiekimtl

vertinimo stebesena.

Stebesenos iSvados

aptartos Mokytoiu

4



L l. 1.5. Visi pedagoginiai
darbuotojai dalyvavo
seminaruose,,{traukusis
ugdymas ugdymo turinio,
mokytojq rengimo, pagalbos
mokiniui, mokyojui,
istaigai, vertinimo, ugdymo
organizavimo srityse".

1.1 .1.6. Vesta grupiq vaikq
lankomumo apskaita,
sudaryta lankomumo
lyginamoji lentele,
duomenys pateikti mokytojq
tarybos rugpj[dio posedyje
ir aptari grupiq tevq
susirinkimuose.

taryboje (protokolas).
Aptartos problemines
sritys ir jq sprendimo
budai.

1.1.1.5. Buvo
organizuoti 2

seminarai
pedagoginiams

darbuotojams

,,[traukusis ugdymas

mokytojq rengimo,
pagalbos mokiniui,
mokyojui, istaigai,
vertinimo, ugdymo
organizavimo srityse".
1.1.1.6. Pagerejo
vaikq lankomumas
nuo 54 proc, iki 59
proc. (vasaros
laikotarpiu - buvo
maZejimas - 4,3
proc.), lankomumo
maZejimo prieZastys
aptartos tevq
susirinkimuose (12

1.l.2.Sudarytos
s4lygos vaikq
kiirybiSkumo
gebejimams pletotis.

1.1.2.1. Didelis demesys
buvo skirtas projektiniam
mokymui(-si).
mokesi bendradarbiauti,
kiirybi5kai pritaikyti turimas
Zinias ir ig[dZius praktikoje.

1.1.2.1. Iki 2022-12-
3l visose grupese
buvo igyvendintas
bent I nacionalinis,

,,eTwinning", istaigos
projektas.
1.1.2.2. Vyko sklaida

istaigoje, projekto
paskyros Twinspace

interneto svetaineje
www. al ytauslinel i s. lt
1.1.2.3. Veiklos tapo

idomesnes,
skatinandios vaikq
k[rybiSkum4 (veiklq
stebesenos

1.1.3. frengtos naujos
netipines edukacines
erdves ktrybi5kumui
ugdyti(s)

1.1.3.1 Lauko, grupiq
erdvese iSsiplete galimybe
vaikq tiriamajai, kurybinei,
individualiai veiklai pletoti.

1,3.2. 2 kartus per metus
vyko ugdymo priemoniq

1.1.3.1. Iki 2022-06-
30 irengtas amatininkq
namelis.

1.1.3.2. rki 2022-07-
0l maZqjq



poreikiq tenkinirno
apklausos ir poreikiq
Igyvendinimas.

dirbtuvelese -furtityrinejant tyrineti
kuriant" isigyti 3

konstruktoriai
kiirybiSkumui ugdyti.
I .1.3.3. [kurta
ugdomoji lauko erdv6

,,Mano gimtajame
kraSte".
1.1.3.3. Grupes
reorganizuotos,
sukurtos erdves iv.
poreikiq vaikams,
aprlpintos
priemonemis (pagal
poreiki, vyko
apklausa).

1.I.4. Pacudes labai
gerai ir gerai vaiko
savij aut4 vertinandiul
tevq (apklausos
b[das) dalis.

1.1.4.1. rki 2022_12_to
atliktas vaikq savijautos
tyrimas (tevq apklausa).
NemaZiau 0,5 proc. padidejo
labai gerai (buvo 93,1 proc.)
ir gerai (buvo 0,33 proc.)
viaiko savijaut4 vertinandiq
tevq (globejry'rupintojq)
dalis.

1.r.4.1 .rki2022-t2-
10 atliktas vaikq
savijautos tyrimas
(tevq apklausa,
lyginimas). NemaZiau
0,6 (0,4) proc.
padidejo labai gerai
(buvo 93,1 proc.) ir
gerai (buvo 0,33
proc.) vaiko savijaut4
vertinandiq tevq
(globejr/rupintojq)
dalis.

1.2. Stiprinti
pedagogq, mokytojq
padejejq

bendradarbiavimq,
tobulinant profesines
ir bendr4sias
kompetencijas.

1.1.2. Vyksta
kryptingas pedagogq,

mokytojq padejejq
mokymasis.

1.1.2.1. Organizuoti
pedagogq ir mokytojq
padejejq profesinio
tobulejimo seminarai, kursai
ir pan.; mokytojai dalinosi
darbo patirtimi.



mokymuose (2
seminarai, n.b.).
1.1.2.3. To paties
amZiaus vaikq grupiq
mokytojos
bendradarbiavo ir
teike kolegialq
gr iZtamqli ry 5i taikant
aktyvius ugdymo
metodus, diegiant
emocinio intelekto ir
socialiniq emociniq
kompetencijq ugdymo
program? (Metodineje
grupeje skaityti 2
praneSimai).

1.3. Vykdyti istaigos
ugdymo apskaitq el.
dienyno ,,MEsq
darZelis"
informacineje
sistemoje.

1.l.3.Pereinant prie
naujo e. dienyno

,,M[sq darZelis"
(buvo Eduka), geres
pedagoginiq

darbuotojq darbo

sElygos.

Modernizuotas
ugdymo procesas
palengvins dokumentq
pildymq ir jq
perdavim4. Geres
informacijos
prieinamumas,

patikimumas,
efektyvumas.
Pedagogai efektyviai
naudos darbo laikq.
Dides pedagoginiq
darbuotojq IKT
taikymo
kompetencijos.
Tevai/globejai
aktyviau dalyvaus
ugdymo procese.

1.1.3.1. Pedagoginiams
darbuotojams organizuoti 3

mokymai del darbo su e.
dienynu ,,Mlsq darZelis";
rnokytojq metodineje
grupeje aptarta planavimo
pildymas sistemoje; pateikta
informacija, prisijungimo
galimybes tdvams.

1.1.3.1. Naujoje el.
dienyno sistemoje
buvo idiegti nauji
moduliai: ugdymo
planavimo, vaikq
pasiekimq vertinimo,
kuriais naudojosi 100
proc. pedagogq.

1.1.3.2. E. dienyno
2021-2022 m. m.
duomenys 2022-08-
3l buvo perkelti i
skaitmening laikmen4
(galimybe archyvuoti).
1.1.3.3. Buvo
vykdoma e. dienyno
pildymo stebesena.

Analize ir ataskaita
aptarta Metodineje
grupeje.

1.1.3,4. Buvo teikta
metodine pagalba
pedagogams

(organizuoti 3

mokymai) del ugdymo
apskaitos vykdymo e.

dienyne (ugdymo
planq rengimas,

ugdymo rezultatq
dokumentavimas ir
kt.).
1.1.3.5. Iki 85 proc.
tevry'globej q naudoj o si

e. dienynu; grupiq

mokytojos
bendradarbiavo su



tevais/globej ais,

aptariant ugdytiniq
individuali q palangq,
ir pasiekimus.

1.4. Telkti istaigos
bendruomeng
lyderystes gebejimq
pletrai.

1.4.1.1. 100 proc. mokytojq
i 67 proc. tevq dalyvavo

[staigos, miesto renginiuose,

iprasmino savo lyderystg
inicijuojant edukacinius
projektus, idejas istaigos
iSkilusioms problemoms
sprgsti, darbo kokybei
gerinti, 80 proc.
bendruomends nanq
isitrauke i veiklos kokybes

isivertinimo procesus,

1.4.1.4. fstaigos specialistai,
taryba svarste/pritare

istaigos planams, iv. tvarkq
apraSams, teike si[lymus del
vasaros darbo organizavimo,
maitinimo
sumaZinimo,
spardiau
pokydius.

skaidiaus
padejo

igyvendinti

1.4. L 1. 100 proc.
pedagogq, mokytojq
padejejq

organizavo/inicijavo
renginius istaigoje,
dalyvavo miesto
renginiuose, Salies
projektuose, istaiga
n.b. iniciavo 2

kvalifikacinius
renginius, 4 projektus
Salies mastu; 82,7
proc. bendruomenes
nariq dalyvavo VK[.
1,4.1.2 Buvo
organizuoti 2 renginiai

istaigos
bendruomenei, I -
miesto (projektas

,,Tau, Alytau"),
inicijuojant ugdytiniq
tevry'globejq
susidomejimE jstaigos

gyvenimu
(dalyvavimas proc.,
naujas rodiklis).
1.4.1.3. Buvo
organizuota tikslinga
metodine veikla:
atviros veiklos (po l);
darbo patirties
renginiai (3/8 vnt.).
1.4,1.4. Pritarta 4
atskirq sridiq veiklq
apra5ams; maitinimo
organizavimo ir
higienos prieZifiros
specialiste organizavo
5 edukacines veiklas
vaikams, I -
darbuotojams;
visuomenes sveikatos
prieZilros specialiste
organizavo 8

renginius
ugdytiniams.
1.4.1.5. Tevelis
inicijavo ivaZiavimo i



1.4.1.6. Buvo priimti
sprendimai del lesq
panaudojimo, paramos,
derinti su [staigos savivaldos
institucij omis, specialistais.

istaig4 ir automobiliq
stovejimo aikSteles

irengimo problemq
sprendimus.
1.4.1.6, Organizuotos
2 apklausos priemoniq
poreikiams
iSsiaiSkinti; vis
daugiau darbuotojq

isitrauke j elektros ir
vandens taupyma.

tos i5 dalies ddl numa
PrieZastys. rizikos

3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
buvo atlikta veiklos rezu

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
1. Inicijuotas ir ivykdytas edukacinis projektas ,,Mano
gimtajame kra5te", ikurta edukacine lauko erdvd

,,Mano gimtajame kra5te".

Siekiant igyvendinti strategini tiksl4
,,UZtikrinti kokybi5k4, efektyvq ikimokyklini
ir prie5mokyklini ugdym4 didinant Svietimo

itraukti ir veiksmingumq, siekiant atitikties
asmens ir visuomenes poreikiams", sudarytos
s4lygos ivairiapusiam vaikq kompetencijq
tobulinimui, aplinka atitinka Siuolaikinio vaiko
poreikius, vyksta tgstinis ugdymas lauke.

2. COVID-19 operacijq vadovo sprendimq ir
rekomendacij q igyvendinimas.

[staigoje suvaldyti srautai, iSlaikyti atstumai,
organizuotas maitinimas ir kt. veiksmai,
uZtikdnantys mokiniq ir darbuotojq saugum4
bei Svietimo sistemos funkcionavima,

3. Sekmingai igyvendinta ukrainiediq itrauktis. [staiga prieme iSSfti sekmingam skiningq
kult[rr1 nuo karo Ukrainoje pabegusiems
vaikams priimti: kad vaikai jaustqsi saug[s ir
kuo greidiau integruotqsi ; uZtikrino ivairiapusE
prieZi[r4 ir reikaling4 pagalbq, rlpinosi
papildomomis leSomis, kuriq uZtektq vaikq
ugdymui(si) pagal ikimokyklinio,
prieSmokyklinio ugdymo programas;

igyvendino higienos normq rekomendacijas ir
vaiku skaidiaus padideiimu grupese.

4. Pedagogai dalyvavo programos eTwinning
tarptautiniuose projektuose; gautas 4 - asis

nacionalinis veiklos kokybes Zenklelis.

Etwinning programa suteikia platform4,
kurioje Svietimo darbuotojai gali bendrauti,
bendradarbiauti, kurti projektus, dalintis ir
jaustis bUti idomiausios besimokandios
Europos bendruomenes dalimi. Viena
aukletoja tapo mentore ir dirba su
pradedandiais mokytoiais. teikia pasalba.

5. UZtikrintas prie5mokyklinio ugdymo pedagogq
darbas pagal atnaujintq prie5mokyklinio ugdymo
program4.

Patirtinis, aktyvus, personalizuotas vaiko
ugdymasis pagal nauj4 program? pades vaikui
pasirengti mokytis mokykloje. Pedagogq
kompetencijos tobulinimas pades ugdym4
pritaikyti kiekvienam ugdytiniui, o procesas

taps efektyvus. inovatyvus. Patobulinta

I
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i,watyviais sprendim@
paZangos vertinimo ir vaiko isivertinimo
sistema. Racionaliai panaudotos kvalifikacines
Ie5os mokantis igyvendinti bendrqj4
prieSmokyklinio ugdymo program4;
koreguojamas mokiniq pasiekimq 

-r..tini-o

o. lrucuuota rr pasira5yta bendradarbiavimo s.,ta.tis su
Alytaus Vidzgirio progimnazija.

Lopsehs-darzelis pletoja sociokultUrinius
rySius, rengia bendrus projektus su
organizacijomis, Svietimo ir kultDros

sukurtas Saliq

Urganizuotas darbuotojq 100 proc. moLl,rnas
pagal suaugusiqjq Svietimo mokymo program4
,,Smurtas ir priekabiavimas: 

- 
pavojus,

prevencijos priemones, darbuotojq teisei ir
pareigos'' (100 proc.). Zinios reglamentuoja
visq darbuotojq mobingo, imurto ir
priekabiavimo, iskaitant smurto ir
priekabiavimo del lyties supratim4.
UZtikrinamas kokybi5kas ir .f.ktyru,
lopSelio-darZelio veiklos valdymas, vidaus
audito politika, tarnybines etikos laikymasis.

4.

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS

FUNKCIJAS VERTINIMAS

5. Gebojimg atlikti pareigyb6s aprasyme nustatytas funkcijas vertinimas

IV SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

tos pra6jusiu metu veiklos iei tokiu buvo) ir rezuttlztt

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivvkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

4.1. Veiklos uZduotys
nebuvo koreguotos.

Verlinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;

2 - patenkinamai;

3 - gerai;

5.1. ir situacijos valdymas atliekant funkciias lo 2a 3o 4o
5.2. I5tekliq (Zrno .!qko ir materialiniq) paski lo 2o 3o 4a
5.3. L ir vadovavimo efektyvumas lo 2o 3n 4a

iq, gebejimq ir igldZiq panaudojimur;otli"tunt ir siekiant

5.5, Bendras ivertini mas (paZymimas vid u rkis)

ln 2o 3o

lo 2o 31 4a
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6. rezultat uZduotis isiverf in irn,o
, r -- -;.-;--:-;:-

UZduodiq ivykdymo apraSymas

-

6 l IIlrlr^+.^ :'^

PaZymimas atitinkamas
langelis

Labai gera tr
Gera tr

Patenkinamai E
NepatenkinamaiE

mas, organizavimas.
irkimg ataskaitu ir

V SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIIJLYMAI

8. fvertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai:

(mok.ykloje - mokyklo. taryboslfiii6iililuo, Svietimo
Pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo/
darbuotojq atstovavimq igyvendinantis asmuo)

lvardas, pavard4- (drt")-(paraSas)

9. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

(valstybinds Suetirno jstaigos savininko teises ir
pareigas jgyvendinandios institucijos
(dalininkg susirinkimo) jgatioto asrnens
pareigos; savivaldybes lvietirno jstaigos atveju _ rneras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau.

(paraSas) (vardas ir pavarde)

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraSas) (vardas, pavard€) (data)


