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I SKYRIUS
STRATEGINIOI PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

{gyvendinant ,,Zilvinelio" lopSelio-darZelio strateginio plano tikslus, metq prioritetines
veiklas, siekeme pletoti itraukqii ugdym4, bendradarbiavimo procesus, stiprinti Svietimo
pagalbos teikim4 vaikams, kurti saugi4, ugdym4(si) stimuliuojandiq aplinkQ. 

^

Lop5elyje-datLelyje 2023 metais suaktyvejo bendruomenes mokym4s(is). Vykdyti
praktikurnai mokytojams, padedantys adaptuoti ugdymo turini persiorientuojani darbui nuo
ikimokyklinio lirk prie5mokyklinio ugdymo. Priimti susitarimai tarp sk"irtingq pakopq
specialistq, del r;iekiamq ugdymo rezultat5, tikslingai ir sistemingii uUl.ti-a vaitq
pasiekimq stebdserna, vertinimas bei rodikliq analizl.
Padidejo aukletojo padejejq isitraukimas teikiant pagalbq SUP poreikiq turintiems
ugdytiniams. Pasikeite grupes bendruomenes poZiflris i kiekvieno vaiko individualiq poreikiq
tenkinim4. Susiformavg kolegialus rnokytojq ir mokytojq padejejq santykiai, ture;b itakos
aukStesniems vaikq ugdymosi pasiekimams.
Sistemingai ir tikslingai r,ykdomas tevq Svietimas. Siekiant kuo aukStesniq vaikq pasiekimq
didelis demesys skiriamas Seimq iveiklinimui ugdant vaikus. Vykdyta pozitlvios telystes
igudZiq tobulinimo programa. Mokytojai pasitelke metod4,,Individualiusteimos pokalbius,,,
kuriq metu Seimos su mokytojais analizavo ir verlino vaikq pasiekimus ir paLing4, app1re
individualius vaiko ugdymo tikslus.
AtsiZvelgiant i patyriminio ugdymo(si) metodologines rekomendacijas istaigos erdves
papildltos ir praplestos ivairesnei vaikq patirdiai ugdytis metodinemis priemonemis.
Gerinant ikirnokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo amZiaus vaikq sveikos gyvensenos
igudziq stiprinirn4, bendraudami ir bendradarbiaudami su tevais siekeme ugdymo
vientisumo, naudcljant Siuolaikines technologijas, k[ireme sveik4 ir saugi4, vaikq poreikius
atitinkandi4 ugdymo aplink4, formuodami ugdyiniams sveikos gyvensenos' jgudZius.
Dideli demesi skyreme emocinio intelekto ugdymui bei prevencinei veiklai.
Tobulinome darbuotojq motyvacing sistem4, nukreipdami i darbuotojq veiklos
rezultatlvum4 ir aktyvum4, pasitelkiant ugdymo meistrq rekomendacijomis ir tyrimais,
istaigoje buvo patobulinta mofiacijos sistema.
Efektyvinant informacijos sklaid4 svarbiausiu uZdaviniu informacijos gausoje buvo pateikti
bendruomenei j4 operatyviai, tiksliai ir atvirai. Biitiniausia informacija apie istaigos veikl4
yra pateikta intennetineje svetaineje www.zilvinelis.lt. Nuo 2021 m. prade3o veikti
elektroninis dienynas ,,Mano dienynas". Juo naudojasi visi grupill pedigogai, nuolat
atrasdami vis platesnes ir patogesnes pritaikymo savo darbe galimybes.
{staiga novatoriSkai diege visas ikimokyklinio ugdymo lstaigoms taikomas naujoves.



II SKYRIUS
METU vEIKLos uZouorys, REZULTATAT IR RoDrKLrAr

rindiniai pra€iusi veiklos rezaltatai

Metq uZduotys (toliau

- uZduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatq veftinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
ivykdvtos)

Pasiekti rezultataiir
jq rodikliai

1. l.UZtikinti istaigos
savivaldos institucijq
aktwum4 ir
veiksmingum4,
bendruomenes nariq
isitraukim4 i
sprendimq priemim4.

Siekti istaigos veiklos
kokybes dallvaujant
100 proc. darLelyje
veikiandiomis
institucijomis
atliepiant
bendruomenes
poreikius bei jq
isitraukim4 i
sprendimq priemim4
80 proc.

Pedagogai paZins
savitai besivystandiq
vaikq ypatumus,
Zinos individualios
pagalbos teikimo
budus. BirZelio men.

ivykdyta apklausa
parode, kad pagalbos
vaikui teikimas
pagerejo bent 30
proc. Bendruomenes
liikesdiq
iSsiaiSkinimas
(anketavimo biidu,
kar14 kas ketvirti)
pades pedagogams
atrinki tinkamesni
ugdymo turini,
biidus, pdemones,
aplink4 ir kt.

Kartu su darZelyje
dirbandiais
specialistais aptareme
vaikq ypatumus,
pagalbos teikimo
btidus.60
proc.pedagogq
atpaLista ir taiko
individuali4 pagalb4
vaikams.BirZelio
men. ivykdyta
apklausa parode, kad
pagalbos vaikui
teikimas pagerejo 25
proc.
Kas ketvirti
iSsiaiSkinus
bendruomenes
liikesdius, 36
proc.pagerejo taikomi
individualiis,
kiekvienam vaikui
prieinami, tinkami
biidai, parenkamos
tinkamos priemones.
Sukurlos aplinkos( 2
darLelio grupese) kur
vaikai gali kurybi5kai
veikti.

l.2.Finansinio
raStingumo
tobulinimas.

Finansiniq iSteklirl
racionalus
panaudojimas.
Perejimas i apskaitos
program4 FVAS.

Nenumatomas le5q
triikumas biudZetiniq
metq pabaigoje.

[sisavinta programa
FVAS ikr2022m.
sruodZio 31d.

BiudZetiniq metq
pabaigoje nera leSq
triikumo.
FVAS programa

isisavinta.

1.3.Siekti nuoseklaus
pedagogq darbo,
pritaikyto prie vidines
situacijos ir i5orinio
konteksto,

Patobules 90 proc.
pedagogo
kompetencijos.
Modernes 90 proc.
Svietimo kokybe.

Pedagogai iSklausys 3

kvalifikacijos
tobulinimo mokymus
skirtus nuoseklaus
pedagogq darbo
organizavimo

Pedagogai iSklause
mokymus

,, TDkstantmedio
darZelis", ,,Gabiq
vaikq ugdymas per
tiriamaia veikla".
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uZtikrinant
ugdytiniams
moderni4,
atliepiandiq
Siuolaikines
infrastrukt[ros ir
psichologinio klimato
reikalavimus.

Geres pasidalijirnas
patirtimi.

klausimais.
Dalijimas(is) ger4ja
patiftimi (12) veiklq
Per metus po vien4
veikl4 pasinaudojant
moderniomis,
SiuolaikiSkomis
technikomis.

,,Ugdymo turinio
atnmaujinimas"
Pedagoges pravede
10 veiklq,
pasinaudodamos
naujausiomis
programomis bei
inovatyviais bei
vaikams tinkamais
metodais ir b[dais,
pasidalijo patiftimi su
visomis
pedagogemis. Po
aptarimo inicijavome
savitarpio pagalbos
grupes 2
pedagogems, kurioms
sunkiau sekesi vesti
veiklas.

1.4.Sudaryti
kiekvienam vaikui ir
darbuotojui s4lygas
laikytis sveikos
mitybos principq, ir
formuoti sveikos
gyvensenos igiidZius
naudojant ivairias
ugdymo formas bei
priemones.

60 proc. darbuotojq ir
vaikrtr pagilins Zinias
sveikos gyvensenos

igudziq formavime.

Geres papildomai 20
proc. vaikq
sveikatingumo
rodikliai.
Visuomenes
sveikatos specialistes
tyrimo rezultatai. Per
metus organizuoti3
sveikos mitybos
renginiai
bendruomenei.

Informacijos teikimas
tevams (kat4
ketvirfyje) pades
pedagogams formuoti
sveikos g)ryensenos

igiidZius, bei suteiktas
ter,q griZtamasis

rySys (kart4
ketvirryje) pades
iSsirinkti tinkamas
ugdymo formas bei
priemones.

40 proc.pagerejo
vaikq sveikatingumo
rodikliai.

Visuomenes
sveikatos specialiste
darLelyje organizavo
3 renginius.
Vyko sveikatingumo
programa ,,Sveikos
pedutes",,,Sveikuol i q

salotos" darLelio
vaikudiams. Vaikai su
teveliais kartu
dalyvavo bendrame
darLelio ir tevq
projekte,,Mano
Lalioji pa\angd".
Teikiama informacija
tevams apie sveikos
gyvensenos ig0dZius
darLelyje padejo
i5sirinkti tinkamas
ugdymo formas ir
priemones siekti
bendrq tikslq planuoti
sveikatos stiprinimo,
asmens higienos
igDdZiq itvirtinimo,
Kuriama istaigos
bendruomenes
sveikatai palanki
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tos ar tos i5 dalies del numa

fizine ir
psichosocialine
aplinka kartu su tevu
griZtamo rySio
pagalba ir
bendradarbiavimu 60
proc. pagerino vaiku

rizikos

UZduotys / veiklos

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir n
(pildoma, j li or"" #nta oan i r rr om,, ..," ",lT::?-qj::'- lf,!,iwkavlossvariq jstaigos veiklos rezultatams

veiklos uZdu ir rezultatai

.EBEJTM' ArLrKrr pAR'rc#Sii$!?r" 
NUSTAT'TAS F,uNKcrrAS

VERTIMMAS

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinlrnoloOit tiai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatltos
Pasiekti rezultatai

ir jq rodikliai

,ffiffi: Tffi'/jfl ffi i:',?Jl6s 
ap rasvm e n u statvtas ru n kcij as ve rrinim as

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitintarn.as
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 -patenkinamai;

3 - gerai;

lr 2n 3n -4n



s.2. Istekti'.t (zm-eG
stes ir vadovavirno e

3;1#itii,',i',F
imas vidurkis

pASrEKrrJREzuLrA.T{*lIffJii?"-rrsrsrvERrrNrMASrR
KOMPETENCTJUTOBULTNTMAS -"

6. Pasiek

Kom tenci kurias noret tobulinti

Krru ME'u vErKLos 
"z"l3T{*]Hiro"rArAr rR RoDrKLrAr

rezul kdant uZduofis rtiv^ lrurur4J

UZduodiq jvykdymo apra5ymas

,li;,ii,"i 
u'ouur'uul

PaZymimas
atitinkamas langelis

Labai gerai

UEIA1 LI

Patenkinamai n
Nepatenkinamai

!

8. Kitq metq uZduofys
(!!!!Q!g4ros ne maLiau l

Siektini rezultatai

Rezultatq vGrtinlmolo Oitf iai
(kuriais vadovaujantis

v et1"inama, ar nustatyto s
8. 1 .Ikimokykfi nio ugOyrno
programos atnauj inimars
pletoj ant patyriming va.iko
veikl4 bei igalinimo strategijas.

Iki2023 m.IirZefio men
bus atnaujinta
ikimokyklinio ugdymo
programa.

Iki 2023 gruodZio men.
Padides prieSmokyklinio
amZiaus vaikq pasiekimai
ir paLanga.80 proc.

Atnauj inta ikimokyktinio

paZangos vertinimas).

ugdymo programa leis
pedagogams taikyti g0 proc.
taikyti patyriming veikl4.

Padides 80 proc.
prie5mokyklinio ugdymo vaikrl
paLanga ( vaikq pasiekimu ir

rr4^..-o.z.ue.nnrt ugdymo kokybg.
Modemizuoti ugdymo turini
diegiant integralias, i problemu
sprendimq, bei itraukiojo

mokymuose, itraukioio
ugdymo metodq
pritaikymo kvalifikacii os

Pedagogaidall.vausZ

\4rnro mokymuose.

90 proc. ikim-ky4tinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
pedagogq dalyvaus
kvalifi kacij os mokymuose.



ugdymo pritaikyrrufirGntuotus Praves: awvirasveiklas,-
kuriose parodys metodus,
pritaikytus itraukiaj am
ugdymui.
Atliktas darZelio tevu
vertinimas (anketine
apklausa) leis ivertinti
metodq pritai

Pritaikyti metodai pagerins
ugdymo kokybg 60 proc.

80 proc. teveliq lvertins
teigiamai metodq pritaikym4.

8.3. UZtikrinti prasning4 ir
saugi4 vaikq ir darbuotojq
savijaut4, diegiant pozityvaus
ugdymo modeli ugdymo
gerovei pletoti.

Padides rd\4t Globejrt)
labai gerai ir gerai
(apklausos budu)
veftinandiq vaiko
savijautq ugdymo
jstaigoje dalis procentais.
Padides mokyklos
darbuotojq labai gerai ir

t4

Kvalifikacijos
tobulinimas 3 seminarai,
saugi vaikq ir darbuotojq
savijauta.
Pozityvaus ugdymo
modelio kurimas iki
2023 m. rugsejo men.

Jaifo savijauta tevai @toUelai;
istaigoje jvertins
labai gerai- 40 proc.
gerai- 40 poc.

Vaiko savijaut4 darbuotojai
istaigoje ivertins
labai gerai - 40 proc.
gerai- 40 poc.

|gyvendintas pedagogq
kvalifikacijos tobuinimo
projektas, siekiant pletoti

8. 4.Finansinio raStingurno
tobulinimas

2023 m.gruodzio men-
Tenl mokesdio le5q
racionalus panaudojimas.

2023 m. dalyvausime
finansinio raStingunro
mokymuose.

Vykdyti tonzuttacfias su Bt--
,,Skaitlis". Tevq mokgseio leSos
panaudotos vaikq ugdymo (si)
apltru(os gerinimui.
Nenumatomas trDkumas

pagerinti istaigos materialine
s.s.statin@

pagalbos specialistai
dalij as i gery1 a patirtimi
ne tik istaigoje, bet ir uZ
jos ribq, organizuoja
respublikinius ir miesto
renginius ( konkursus.
parodas, seminarus,

Mokytojai bei Svietimo

konferencijas ir kt.

Parengli ir vykOomi tO
renginiqVilniaus miesto
ikimokyklinio ugdymo
lsralgoms.
Parengti ir vykdomi
5.respublikiniai proj ektai
Respublikos ikimokyklinio
ugdymo istaigoms.
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vadow

vERrrNrM" .^Efrffiffi, rR srulyMAr
10. lvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

9...rsrscs aKU Kalta.

tstg&lil+ truturn.as

(oara)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje _savivaldos institucij os igaiio;a;;;;;;;"-
oarouotojq atstovavim4 lgyvendinantis asmuo)

11. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

savininko -- 
lpara5as;

dios institucijos
oto asmens pareigos;
gos atveju _ meras)

Galutinis mee veiklos ataskaitos ivertinimas

(vardas ir pavarde) ----lutui

SusipaZinau.

ffi;|rrr" 
irtaigo.Eoovo pareigos; 

-lparaSas)

(vardas-ir pavar@


