
Vilniaus Iop5elio-darZelio,,AtZal6l€s66
(Svietimo istaigos pavadinimas)

Egles Varnienes
(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)

2018 METI/ VEIKLOS ATASKAITA

2019-O,2:-,&]\r. fr/90 *i$//gl3 t,4o ppz)
ldata)

Vilnius

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVEI\DINIMAS

fgyvendinant pirm4 i5 strateginiq tikslq - su
institucij4, teikianii4 kokybi5k4 ugdym4:

1. Ktirybingai ir veiksmingai igyvendinama padiq parengla ir atnaujinta ikimokyklinio
ugdymo programa,,Augame kartu", siekiant ugdymosi paLangosir pasiekimq. AtsiZvelgiant
i vaikq prigimtines galias, jq individualiq patirti, vadovaujantis raidos desninguriais,
pedagogai padeda vaikams i5siugdyti savarankiSkumo, sveikos gyvensenos, porityvaus
bendravimo su suaugusiais ir vaikais, k0rybiSkumo, aplinkos ii-savo Salies paZinimo,
mokej imo mokytis pradmenis.

2. Kuriama modemi, saugi, sveika, mobili, aktyvinanti ugdymo(si) ir darbo aplinka.
Kompiuteriais apr[pinti visi pedagogai ir kiti specialistai. Kuriama saugi Zaidimq aplinka
lauke: pakeista dalis nusidevejusirl trinkeliq, atnaujintos Laidim4aik5tel6ls.

fgyvendinant anttq i5 strateginiq tikslq - saugoti ir stiprinti bendruomen6s sveikat4,
formuoti sveikatos stiprinimo Zinias ir [gudZius, sudaryti s4lygas saugiai ir aktyviai
bendruomenOs veiklai:

1. Sukurta vieninga bendruomenes sveikatos stiprinimo sistema, pagrista funkcionaliu
sveikatos stiprinimo veiklos valdymu. [staigoje sukurta ir i ugdymo pio..r4 integruota
sveikatos stiprinimo programa ,,Sveikas vaikas - linksmas iaikas",'skatinanti iveikq
gyvensen4 bendruomenej e.

2. Sistemingai vykdoma sveikatos stiprinimo darlelyje analitine tiriamoji veikla, Atlikti du
tyrimai susijg su vaikq fizinio aktyvumo skatinimu bei emocines sveikatos stiprinimu.
Tyrimo rezultatq analizd leido pakoreguoti istaigos komunikacijos modeli stiprinant vaikq
frzini aktyvum4 ir emocing sveikat4.

fgyvendinant tredi4 i5 strateginiq tikslq - siekti bendruomenes nariq tarpusavio supratimo,
empatijos bei plOsti istaigos bendradarbiavim4 su socialiniais partneiiais:

1' Pletojama bendruomenes veikla, bendradarbiaujant su Seima: buvo organizuojami bendri
renginiai, projektai su ugdyiniq teveliais, istaigoje 2 kartus per metus leidZiamas
laikra5tukas ,,AtZaleliq akimirkos", kuriame sudeia-visa pagrindine dafielio veikla. S]
laikra5tuk4 gauna kiekviena Seima.

2' fstaiga pladiai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, sukurta bendradarbiavimo
sistema su auk5tojo mokslo institucijomis, respublikinemis pedagogq asociacijomis.
fstaigos ry5iai su vietos, regiono, miesto Svietimo iitaigomis yra titstirigitu.inty, teigiamq

iki istaisos veiklai.



II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

. Pagrindiniai pradiusiU metu veiklos reztrltatai
Metq uZduotys

(toliau - uZduotys)
Siektini rezsltatai Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis
veftinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jtl rodikliai

l.Gerinti vaikq
ugdymo(si)
materialing bazg,

isigyjant
Siuolaikiniq
ugdymosi
priemoniq,
pletojant
informaciniq
komunikaciniq
technologijq
naudojim4
ugdymo procese.

Atnaujinta ir
modernizuota
edukacine aplinka
skatins kurybi5k4,
inovatyvq ir
visapusiSk4
ugdymo procesq,
Pageres vaiko
ugdymo(si)
motyvacija.

Atnaujinti tyrinejimq ir
eksperimentq kampeliai
visose grupese.

Carso, vaizdo aparatriros

isigijimas.
Kompiuteriniq programq

isigijimas logopedui ir
grupiq aukletojoms.
Vaikq veiklai skirtos
priemones (tyrinej imui,
eksperimentams, m4stymo ir
kalbos lavinimui).

Atnaujinti
tyrinejimq ir
eksperimentq
kampeliaivisose
grupese, isigytos
ivairios sensorines
priemones, skirtos
vaikq jutimams
lavinti,
eksperimentuoti,
bandyti, paLinti,
m4styti.

fsigytos
kompiuterines
programos vaikq
kalbai lavinti ir
pletoti.

L2.Kurti saugi4 ir
sveik4 aplink4,
pletojant lauko
edukacines
aplinkas.

frengtos
SiuolaikiSkos vaikq
aktyvaus
sportavimo erdvds,
apr[pintos
sportiniu
inventoriumi.
Sudarytos s4lygos
vaikq judejimui,
galimybe idomiaiir
prasmingai
organizuoti judri4
veikl4.
Sukurtas
inovatyvus,
gamtines s4lygas
i5naudojantis vaikq
ugdymo modelis,
aktyv[s, sportiSki,
sveik4 gyvenimo
budq
propaguojantys
pedagogai.

Atnauj inti visi nusidevejg
Zaidimq aik5teliq irengimai,
skatinantys vaikq j udej im4.

|gyvendinta aktyvaus
judejimo lauke bet kokiu oru
sistema.
Pletojamas ekologiSkas
darZiukas.

frengtas ,,YabzdZir.1
vieSbutis", skatinantis vaikq
p aLinima,, domej im 4s i,
klausinejim4.

fstaigos teritorijoje
atnaujinti visi
nusidevejg Zaidimq
aik5teliq irengimai,
isigyti SeSi nauji
Zaidimrl aik5teliq
kompleksai. Toliau
pletojamas
ekologiSkas
darZiukas.
Skatinant vaikq
paLinimq,
domejim4si,
klausinejim4

irengtas ,,YabzdLiq
vieSbutis".

fgyvendinta
aktyvaus judejimo
lauke sistema,

irengtas sensorinis
takas, laipiojimo
sienele, dviradiq ir
paspirtuku takas.

l.3.Formuoti
lopSelio-darZelio

ivaizdi,
savituma.

PaftneriSkq rySiq su

ivairiomis
institucijomis
pletoiimas.

Tgsiamas kokybiSkas ir
tikslingas
bendradarbiavimas su
esamais socialiniais

Toliau tgsiamas
kokybiSkas ir
tikslingas
bendradarbiavimas



atspindint
veiklos kryptis,
rengiant bendrus
projektus su
socialiniais
partneriais.

partneriais. Rengiami bendri
projektai: sportines
pramogos, futbolo v arZybos,
sveikatinio dienos, meniniai
konkursai ir kita.
Plediamas socialiniq
partneriq ratas, pasiraSomos
bendradarbiavimo sutaftys
su keliais muziejais (Zaish4
muziej us, GeleZinkeliq
muziejus, Lietuvos banko
pinigq muziejus, Europos
centro muziejus ir kt.)

su esamals
socialiniais
partneriai:
ugdytiniai lankesi
Leles teatre,
Lietuvos
neformaliojo
Svietimo centre,
Antakalnio
bibliotekoje, buvo
organizuojami
bendri renginiai su

Vilniaus darZeliais

,,Naminukas",
,rOzas" r rrZiogelis",
taip pat su

metodinio ratelio

,,Nerisoo darZeliais.
Taip pat buvo
plediamas
socialiniq partneriq
ratas, ugdytiniai
lankesi Zaislt4
muziejuje,
GeleZinkeliq
muziejuje,
Linksmo lagamino
studijoje, Trakq
kulttiros centre.

l.4.UZtikrinti
sklandZi4
specialiq
ugdymosi
poreikiq turindiq
vaikq integracija.

fstaigoje dirba
psichologas,
socialinis
pedagogas, spec.
Pedagogas, ftzinio
lavinimo
pedagogas.
Pedagogai ir kiti
specialistai
dalyvauja
specialiuose
kursuose,
programose,
kiirybiSkai
modeliuoja
ugdymo turini,
diegia naujoves,
siekiant sklandZios
specialitgq poreikiq
turindiq vaikq
integracif os.

Igyvendinama pedagogq
kvalifikacijos kelimo
programa, kurioje numatlta
pedagogq gebejimq
tobulinimas specialiqjq
poreikiq turindiq vaikq
integracijos ir ugdymo
srityse.

Istaigos bendruomene
ktirybi5kai reaguoja i
pokydius ir taiko naujoves
savo darbe.
Tobuleja pedagogq
kompeteneija, kyla
kval ifi kacij a, stiprej a
motyvacija.
Veiksmingai dalijamasi
gerqa darbo patirtimi.

Pedagogai ir kiti
specialistai kele
savo kompetencijas
ir tobulino
gebejimus ugdant
specialiqiq
ugdymo(si)
poreikiq turindius
vaikus,
dalyvaudami
mokymuose:

,,Specialiqjq
poreikiq turindiq
vaikq ypatumai ir
aplinkq
pritaikymas",
,,Bendravimas ir
bendradarbiavimas
su Siuolaikine
Seima, auginandia
specialiqiq poreikiq
turinti vaikqo',
,,Gabiu vaiku



atpaZinimas,
ugdymas ir
patiriami sunkumai
ikimokyklinio
ugdymo istaigoje"
ir kt.
Pedagogai
veiksmingai
dalijosi gerqa
patirtimi, skaite
praneSimus:

,,Specialiqjq
ugdymo(si)
poreikiq turindiq
vaikq integracija
bendrojo ugdymo
grupdseoo,

,,Aplinkos
struktfiravimas ir
vaizdiniq
dienotvarkiq
taikymas
specialiqjq
ugdymosi poreikiq
turintiems
vaikams" ir kt.

2. Uid tos ar iwkdytos i5 dal ies d0l numatytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys. rizikos

2.1

2.2.
2.3.
)t
2.5.

3. uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ilykdytos(pildoma. iei buvo atlikta oanildomu, svarirr istaiooq weiklnq rezrrireiaft"\a, lel buvo atlr ta stai gos veiklos rezultatamsldom

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3. l.Sistemingai vykdyti sveikatos stiprinimo
darLelyje analiting-tir iamqq veikl4.
Atlikti du tyrimai: vienas susijgs su vaikq fizinio
aktyvumo skatinimu,,Fizinio aktyvumo skatin imo
komunikacij os modeliavimas ikimokyklinej e
ugdymo institucijoje "AtZaleles"; kitas susijgs su
vaikq emocines sveikatos stiprinimu,,socioemocinj
sveikatingum4 skatinandios komunikacij os
modeliavimas ikimokyklinio ugdymo institucijoje
,,AtZaleles".

Tyrimo r ezultat 4 analize leido
pakoreguoti istaigos komunikacijos
modeli stiprinant vaikq fizinf aktyvumq
beiemocing sveikat4.
Sumanus frzinio aktyvumo ir emocines
sveikatos skatinimo komunikacij os
modeliavimas ikimokyklinio ugdymo
institucijoje ugdo vaikq sveikos
gyvensenos igiidZius.

aaJ.J.

3.4.



ir rezultatai

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivvkd

Pasiekti rezultatai
irjq rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU YYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

kurias nor6t tobulinti

Direktore
(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraSas)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

2019-01-18
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pareigos) 0 t
Galutinis metq veiklos ataskaitos jvertinimas {.b ' 

_OUa,

rezu nt uZd uotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis
5.1' uZduotys ivykdyos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodikrius Labai gerai E
5?.ULduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai E
5.3. lvykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodikrius Patenkinamai E
5 .4 . U Lduolys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodikl i us Nepatenkinamai E

6.1.



IV SKYRIUS
KITV METV vEIKLos uZnuorys, REZULTATAI IR RoDIKLTAI

(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau ka

9. Kitq metq uZduotys
nu ne mazlau ne daustau Kar uZduot

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivvkdltos)

9.1. Kurybingai ir veiksmingai

igyvendinti padiq parengt4 ir
atnauj int4 ikimokykl inio
ugdymo programq, siekiant
ugdytiniq ugdymosi paZangos ir
pasiekimq.

Ikimokyklinio ugdymo
programos ,,Augame
kartu" turinys nuolat
perZiilrimas,
atnaujinamas, derinant su
Svietimo keliamais
tikslais ir uZdaviniais,
strateginiais dokumentais
bei atsiZvelgiant ivaiko ir
5eimos poreikius.
Parengta ir i ugdymo
turini integruojama
papildoma stiprinimo
programa ,,Sveikas
vaikas - linksmas
vaikaso'. Sukurta ir
idiegta vaiko pasiekimq
vertinimo sistema, nuolat
perZiDrima ir
atnaujinama.

Or ganizuoj am i kval i fi kacij o s

kelimo kursai, edukaciniai
proj ektai, skatinantys ugdymo
proceso tobulinim4.
Parengti sveikatinimo,
ekologiniai, saugaus eismo,
socializacijos ir kiti projektai
prapledia ugdymo programos

igyvendinim4.
Sukurta ir ldiegta vaiko
pasiekimq vertinimo sistema
ultikrina Seimos ir istaigos
ugdymo proceso perimamumq.

9 .2, P alaikyti tei giam4
bendruomenes mikrokl imat4,
kaip s4lyg4 produktyviam
darbui.

Demesys gyvenimo
kokybei, sveikatos
problemq prevencija,
protines, socialines ir
fizines sveikatos
stiprinimas.
Komandinis darbas
pagerina tarpusavio
bendradarbi avimq,
pagarbq kito nuomones
vertinim4, gebejim4
valdyti stres4.

Pletoj ama istaigos savivaldos
institucijq bei komandq veikla
itraukiant jas i istaigos
valdym4, bendram sveikatos
stiprinimo tikslui pasiekti.
Vykdomos ankstyvosios
prevencij os programos,,Zipio
draugai" , ,,Kimochis" leidLia
ugdyti vaikq tarpusavio
santykiq ir gyvenimo sunkumrl
iveikimo igiidZius.
Organizuoj ami netradiciniai
susirinkimai-vakarones tdvams,
paskaitos sveikatos temomis,
konsultacij os, pokalbiai,
kviestiniq specialistq
praneSimai bendruomenes
nariams.



9.3. Pletoti bendruomenes
veikl4, bendradarbiaujant su

5eima.

Svietimo paslaugos
gristos
bendradarbiavimu,
optimaliai tenkina vietos
bendruomenes poreikius.
Organizuoj ami sem inarai
tevams apie pozityvrl
vaikq ugdym4,
sveikatinimair oan.

Sukurta lop5elio-darZelio ir
Seimos bendradarbiavimo
sistema.
Ceras ir savalaikis tevq
informavimas, dalyvavimas
lopSelio-darZelio gyvenime,
efektyvi parama i staigai,
kval i fi kuota Svietimo pagalba
Seimai.

9 .4. U Ltikrinti sklandZi4
specialiqj q ugdymosi poreikiq
turindiq vaikq integracij4 ir jq
ugdymo kokybes gerinimq.

UZtikrinama gerove
kiekvienam vaikui,
lankandiam istaig4.
Parengtos specialiqjq
poreikiq vaikq
individualios ugdymo(si)
programos.
Pritaikoma ugdymo
aplinka, kuri paskatina
speciali4jq ugdymosi
poreikiq turini vaik4
tobulinti savo
kompetencij as, jaustis
myl imam ir pripalintam.

Vaiko geroves komisija
bendradarbiaujant su

specialistq komanda ir tevais
sudaro individualius pagalbos
vaikui planus, programas, teikia
konsultacij as, rekomendacij as

ugdytiniq t6vams, dirbantiems
pedagogams.

|staigoje irengtas sensorinis
kambarys. Sensorine aplinka
pasitarnauj a savireguliacij ai,
t.y. vaikui suteikiama erdve
padiam susitvarky,ti su
iSS[kiais, nusiraminti ir
atsipalaiduoti.

9.5.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos (aplinkyb€s, kurios gali
turOti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istaieos vadovu

.. (Svietipo istaigos savininko teises ir
l:' bh8YeAt'f$,'d8no i n ane i os i n sti t uci j o s-"' (dalininkq susirinkimo) !galioro asmens

pareigos)

Vi iniau-. micsto savrvaidybcs arirninistracijos
ivietirro, kulr[ros ir sporto departamentr:
Drrektore

Susi

(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

(vardas ir pavarde)
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(data)

p€l{?u. / i4-h'ult(d'z-l

i5kieii faktoriai
10.2. Finansavimo stoka
10.3. Teises aktu oasikeitimai

//ecqzr-p'rtt'
i"das ir pavarde)


