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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

2019 METU oaRZEr,tO STRATEGINIO IR VEIKLoS PLANo IGYVE'NDINIMO 
I

ANALIZE

2019 metq veiklos programa buvo vykdoma atsiZvelgiant i darZelio 2019-2023 metq

strateginiame plane iskeltus tikslus: L UZtikrinti auk$t4 ugdymo (si) paslaugq kokybg,

!galinandi4 ugdytis ivairiq gebejimq bei poreikiq vaikams. 2' Kurti saugi4, psichologing'

emocinq aplink4 visapusiSkai ugdant vaiko asmenybg. 3. Siekti bendruomenes nariq tarpusavio

supratimo bei plesti bendradarbiavim4 su socialiniais partneriais'

vilniaus lopSelis darzelis ,,UZupiukas" - bendrosios paskirlies ikimokyklinio ir

priesmokyklinio ugdYmo istaiga.

DarZelyje veikia 12 grupiq - 8 ikimokyklinio ir 3 priesmokyklinio. DarZeli lanko 264

vaikai nuo 2 iki 7 metq. Visiems vaikams sudarytos s4lygos lavinti dailes, muzikos' Sokio ir

kitus gebejimus. T'eikiama logopedo, psichologo, neformaliojo ugdymo pedagogo ( fiziniam

ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus vaikq lavinimui) pagalba' Numatoma vaiko ugdymo

ir ugdymosi perspektyva, tikslingai naudojant informacij q ap\e vaiko pasiekimus ir darom4

paLangq bendraujant su Seima.

Pedagogai mentorystes pagrindais teikia pagalb4 maZesnq patirti turintiems

pedagogams. DarZelio pedagogai isitraukia ! tarptautinius projektus, konferencijas' skaito

praneSimus, dalijasi gerE)q patirtimi. Nuolatinis pedagogq profesinis tobulejimas ltakoja

ugdymo turinio kait4 ir darbo kokybq. lnicijuotos ir vykdytos projektines veiklos, respublikiniai,

miesto, darZelio renginiai, konferencijos, seminarai, parodos, akcijos' Kryptingai

organizuojamas pedagogq kvalifikacijos kelimas, sudarytos s4lygos istaigos darbuotojams kelti

kvalifikacijq nuotoliniu b[du per platform4 Pedagogas'lt



ugdYmo Programos:,,Fun friends"o'

Kimochis", ,,Zipio draugai", ,,STEP". Kalbant apie socialinio emocinio ugdymo programq' jq

igyvendinimo veiksmingum4, visada pabreZiama jq tqstinumo, perimamumo svarba'

Vaikams, turintiems ugdymosi ir adaptacijos sunkumq teikiama korekcijos specialistq

pagalba. DarZelio logopedas su pedagogq komanda vykdo tEstinius projektus: ,,i'aidimai moko"'

,,Noriu aiskiai kalbeti" , ,,Smulkioji tautosaka". Pagerintos specialiqiq ugdymosi poreikiq

turintiems vaikams ugdymo (si) s4lygos, lrengti nusiraminimo kampeliai ,,Debeseliai" ir kt''

isigytos sensorines priemones". Pedagogai apmokyti pagal poreiki taikyti alternatyvi4j4

komunikacij4, irengti struktDrizuot4 aplink4.

pletota bendruomenes veikla, palaikant parlneriSkus santykius su Seima, socialiniais

partneriais. UZtikrinta savalaike ir atvira komunikacija. DarLelio veikla organizuojama ir

tarpusavio santykiai grindZiami, Vilniaus lopSelio darZelio ,,UZupiukas" ugdymo programoje,

iSgrynintomis vertYbem i s.

patobulintos vaikq ugdymo (si) sqlygos darZelio kieme, !rengta ir aptverla spotlo aik5tele,

!sigytas kokybiSkas sporto inventorius. Vykdyta daugiau fizinio aktyvumo uZsiemimq lauke'

Materialine !staigos aplinka sukurta tikslingai, yra estetiSka, funkcionali, pritaikyta vaikq

fiziniams, emociniams poreikiams, skatinanti aktyviai veikti, kurti.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UzUUOrys, REZULTATAI IR RODIKLIAI

veiklos rezultatai1 Poorindinia usiu met

Metq uZduotys (toliau -
uZduotys)

Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama,

ar nustatytos uZduotYs

ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1 .1 . Modernizuoti ir
atnaujinti lauko aplink4,

siekiant skatinti vaikq

fizin1 ir tnenini

aktyvum4

UZtikrintas
ugdytiniq
saugumas

modernioje
Zaidimq

aik5teleje.
Skatinamas vaikq
fizinis aktyvumas.

1. Demontuoti netinkami
naudoti lauko Zaidimq

irenginiai.
2. [sigytas naujas Zaidimo

aik5teliq inventorius.
3. Pagerintos vaikq
ugdymo (si) s4lYgos

lauke, plediant aktYvaus
judejimo erdves.

1. 100% demontuoti

netinkami naudoti lauko

Zaidimq irerrginiai.
2.2019-06-30 irengtas
pojildiq (Kneipo) teraPijos

takas su ivairios strukt[ros

dangomis. Jis PraPlete

vaikq aktyvaus judejimo

lauke s4lygas.



Pagerintos vaikq

ugdymo (si)

s4lygos lauke.

4. Aptverta sporto

aik5tele.
5. {rengtas Pojudiq
(Kneipo) terapijos takas.

6. lsigytos poilsio ir
ugdymo (si) priemones

lauko balkonui.
7. Dalyvauta
respublikinese bei
Vilniaus miesto

organizuotose veiklose,

sveikos gyvensenos ir
saugumo klausimais.

3. lsigytos poilsio ir
ugdymo (si) priemones

lauko balkonui.
4. Aptverta sporto aik5tele.

5. lsigytas naujas Zaidimo

aik5teliq inventorius.

6.lrenglos lauko

dailes/kflrybiSkumo
erdves.
T.Ugdymo (si) procesas

vykdomas ir netradicinese

erdvese.

8.Dalyvauta
respublikiniuose bei

Vilniaus miesto

organizuotose veiklose:

,,Lietuvos maZqfq

Zaidynesoo,,,Mes laimingi
vaikai", Futboliuko fi estoj e

Vilniaus LKF stadione

sveikatingumo akcij oj e

,, Sveikas vaikas-laimingas
vaikas", solidarumo
begime" AS begu -2019

m.", ,,Tradicines
futboliuko Kalddos",

"Laikas keltis",,,Nyk5tukq
begimas. Ziema 2019 ",
sportineje pramogoje

,,Smagu sportuoti visiems

kartu", projekte

,,LaidLiam, Sokame,

begiojame - kartu su Seima

sportuojam",,,A5 saugus

kai Zinau", "Auga daigelis-
augu ir ?5", ,,Gamtoje
tykantis pavojai" ir kt..

1.2. Specialiqjq ugdymo

(si) poreikiq turindiq

vaikq sekmingos

socializacijos

inicijavimas, taikant

inovatyvius sprendimus.

DarZelio erdviq
pritaikymas,
specialiq
priemoniq

isigijimas,
pedagogams

1. Programq ,,STEP",
,,Kimochis",
igyvendinimas.
2. fsigytos ugdomosios
priemones, skirtos
vaikams turintiems

1. 2019-2020 m.m.

prevencniq programll

,,Zipio draugai",

,,Kimochis",,,STEP tevq

grupes" vykdymas

darZelyje.



2. lgyvendinama nuo

2019-10-01 Psichologinio
atsparumo Programa,,Fun

,,Varpeliai'o,,,Saulut6so'.
3. Vienq kart4 Per metus

organizuojami vaikq

susirinkimai
priesmokyklinio ugdYmo

grupiq ugdytinaims,,KaiP

,,UZupiukas" jaustis

laimingesniais?"

4. Mokytojq, dirbandiq

pagal ikimokYklinio ir
prie5mokyklinio ugdYmo

programas, Padejejams

organizuotas 2019 m. kovo

men. seminaras

,,Ikimokyklinio ugdYmo

istaigq padejejai - ugdYmo

proceso dalYviai".

5. {sigytos, emocines-

socialines komPetencijas

ugdandios, vaikq ugdYmui

,,Mokom€s Laisti',,,Kai

.f audiuosi piktas" ir kt..

6. 2019 m. geguZes men.

parengti lankstinukai

,,Vaikq adaPtacija

darLelyje",,,Jausmai".
7. 2019 m. Pavasari

darZelyje atliko Praktik4
Vilniaus universiteto

filosofrjos fakulteto

psichologijos studijq

studentai.

I s. 20 l9-05- 15 vilniaus

lopSelyje darLelYie

specialiuosius ugdYmosi

poreikius.
3. Sistemingai Vaiko

posedZiuose analizuoti

specialiqjq Poreikiq
turindiq vaikq
pasiekimus.

4. Or ganizuoti seminarus

bei konsultacijas darZelio

bendruomenei.
5. [rengtas teraPijos-

sensorikos kambarYs.

skirtq seminarq

organizavimas.
Sistemingai

stebimi ir
reflektuojami
specialiqjq

ugdymosi

poreikiq turindiq

vaikq pasiekimai.



,,Zolinelis" metodineje

praktinej e konferencij oj e

,,{traukiojo ugdymo

realybe ir problemos

ikimokykliniame ir
priesmokykliniame

ugdyme"skaidiau
prane5imq ,,KiirybiSkas
darZelio bendruomenes ir
Seimq bendradarbiavimas,

ugdant ugdYtiniq

komunikavimo
kompetencij4".

9. 2019-ll-25 dalyvavau

tarptautineje

konferencijoje,,[traukusis
Svietimas-trfikstamos
jungtys", kuri4 organizavo

Lietuvos Respublikos

Vaiko teisiq kontrolieriaus

istaiga.

1 .3.

SU

partneriais

ugdytiniq

aktyvum4,

paZinting veikl4.

Bendradarbiaujant

socialiniais
skatinti

fizini
plesti

Palaikomi ir
plediami

partneriSki

santykiai su

UZupio

bendruomene ir
kitais socialiniais

partneriais,

sudarome

galimybg vaikams

organizuoti judriq,

paZinting veikl4

ivairiose erdvese.

1. Bendradarbiaujant su

P. Vilei5io progimnazija

organizuoti
sveikatingumo akcijas

,,AS bdgu", ,, Solidarumo
begimas".
2. Dalyvauti #walkl5.
programoje.
3. Bendradarbiaujant su

VSI futbolo mokykla

,,Vytis" organizuoti
sportinius renginius.
4. Inicijuoti ir dalintis
gerqJ1 patitimi su

socialiniais partneriais.

1. Su ,,UZupio " gimnazija

bei nei galiqj q dienos centru

,,Sviesa" organizuota

tgstine socialine Kaledine

gerumo akcija".

2. Su ,,lJLupio" gimnazija

vykdyta 2019-05 -20 akcija

,,Draugystes tiltas".

3. Oraganizuotos vaikarns

ekskursijos: i,,Bernardinq
kapines",,,PaZink UZupi".

M. K. iiurlionio menq

rnokykl4.

4.2019 m. geguLes menesi

irengta #walk15 trasa

darZelyje.

5. Bendradarbiaujant su P.

Vilei5io progimnazija

organizuoti sveikatingumo
akcijos ,,AS begu",



,, Solidarumo bdgimas".

6. 2019-03-29 pasira5yta

bendradarbiavimo sutartis

su FNI institutu Radede,

Slovenija. Vykdytas

projektas ,,Pasakyk

pasauliui labas".

7. 2019-12-05 su

senamiesdio

psichoterapijos studija

organizuota paskaita

darZelio bendruomenei

,,I5manieji irenginiai ir
vaikyste: kaip protingai

suderinti ?"
8. 2019-2020 m.m.

Vilniaus kolegijos

Pedagogikos fakulteto 8

studentai atliko praktik4

darLelyje.

9. 2019m.geguZes men.

Vilniaus lop5elio darlelio

,,UZupiukas' pedagogai,

psichologe ir direktore

recenzavo kolegijos

Pedagogikos fakulteto

Vaikystes pedagogikos

studijq programos

profesinio bakalauro

baigiamuosius darbus.

2. UZduotvs. neiwkdvtos ar ivvkdvtos i5 da ies del numafytu rizikq (iei tokiq buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
iei buvo atlikta papil SV

Poveikis Svietimo istaigos veiklaiUZduotys / veiklos
veiklos rezultatams'



3.l. Vilniaus miesto savivaldybe skyre 20000 eurq, asbesto

Salinimui (spintos, durys)

Racionaliai panaudotos leSos. fsigytos
12 grupiq sienines spintos ir 2 elektros

skydines/ Siluminio mrugo durYs.

Sudarytos vaikq ugdymui (si) palankios

s4lygos atitinkandios higienos normas.

l.Z. Organizuotas susitikimas su Oslo miesto vaikq

lop5elio draZelio "Fernanda FUS" pedagogais.

Dalintasi darbo patirtimi, Norvegq

pedagogai turejo galimybg susipaZinti su

Vilniaus lop5elio darZelio,,UZupiukas"

istaiga bei socio-emociniu ugdymu

darLelyje. Abiejq istaigq pedagogai

diskutavo del planavimo, Programq,
Svietimo veikl4 reglamentuojandiq

istatymu ir kt..

3.3. Pasira5yta bendradarbiavimo sutartis su FINI institutu

Radede, Slovenija. Vykdomas projektas,,Pasakyk

pasauliui labas"

Pedagogai ir vaikai mokosi paLinti

pasauli, priimti skirtingq kulturq,

paZiIrq Zmones.

ffi urlionio menq gimnazijos pedagogq

savanoryste Vi lniaus lopSelyj e darZelyj e,,UZupiukas"

Pedagogai turejo galimybg pasidalinti

idejomis, igyvendinti sumanYmu!.

3.5.

ir rezultatai

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatYtos

uZduotys ivykd

Siektini rezultatai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. Pasie rezulta ant uZduotis lmas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

langelis

5.1. UZduotys ivykdytos ir virSijo kai kuriuos sutafius verlinimo rodiklius Labai gerai x

5.2. UZduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus veftinirno rodiklius Gerain

5.3. lvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutarlus vefiinimo rodiklius Patenkinamai E

5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutaftus veftinimo rodiklius Nepatenkinamai tr



tobulin

TrIvertinimas,
7Le4

mas
r(

6- Kom kurias ti
6.l.Darbuotojq kvalifikacijos tobulinimas ir jq veiklos vertinimas.

6.2.

?'rr//ro'
(Evietimo istaigos vadovo parei WM

2'rusKYRrus

,?4,
(data)

abra4| ?.(/

,tttr/r,/. /n/*
'a--/4.c./o

(paraias) (vardas ir pavarde) (data)

ir siiilvmai:

u^L u lol0- r/d-,{F
(data)(vardas ir

IV SKYRIUS
UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

,/ vvnlpfiiMo pAGRTNDIMAS IR sIULYMAI

ndimas ir siulymai:
!t/ /, /at(Y(L
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igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo

/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

8.. f vertinimas, jo,pagrindi
*e atlc,t<*;,tisdi,rttvo

ivaldYbcs administracij os

o lbtsricqt
parei g{$fu4ry-endinandios i nstitucijos
(dalininku susirinkimo) igalioto asmens
pareigd$istlna ClbulskYte

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

KrTU METU VEIKLOS

9. Kitq metq uZduotys
(n

A^2a///Ze:- 4?, ' q,oll,o/Z.€

ustatomos ne maLiau kaip 3 ir ne iau kaip 5 uZduot

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vortinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdytos)
9.1. Tobulinti ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus

ugdytiniq paZangos ir pasiekimq

vertinimo sistem4.

Atnaujinta ugdytiniq
paZangos ir pasiekimq
vertinimo sistema, dirbant
su Vilniaus lop5elio
darLelio ,,UZupiukas"

2020-10-01 ir 2021-05-01

mokslo metais ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus

ugdytiniq paZangos ir
pasiekimq vertinimas vyksta

,f)//? 24i, fittz tt
6"kykloj" - ,okyklos tarybos



programa, Bendrqjq
prie5mokyklinio ugdymo
programa bei kt. darZelio
parengtomis
programomis.

pagal atnaujint4 sistem4.

Analizuojami ,gdytiniq
pasiekimai, strateguojamas
tolimesnis ugdymas, siekiant
individualios ugdytinio
paZangos bei ugdymo (si)

kokybes.

9.2. Kurti emoci5kai saugi4 ir
sveik4 ugdymui (si) palankiq
aplink4, palaikyti teigiamq
bendruomenes mikrokl imat4.

interneting svetaing
mobi liesiems irenginiams
(telefonams kt..).
DarZelio internetineje

Pritaikyti darZelio

svetaineje
nustatytq

laikantis
terminq

skelbiama visa vieSa

informacija susijusi su

darZelio veikla.

svetaing mobiliesiems

irenginiams (telefonams kt..).
2. Skatinti mokytojq
dalyvavim4 kvalifikacijos
tobulinimosi seminaruose,

vykdyti mokymus virtualioje
erdveje ir kt..
3. Taikyti efektyvi4 mentorystes

sistem4 naujai dirbantiems
pedagogams. 90% pedagogq

nespecialistq studijuoja,,TEsk"
studijose arba persikvalifikuoja.
4.Atnaujinti pedagogq

isivertinimo anketq ir veiklos
stebejimo kriterijus.
5. Inicijuoti ir organizuoti (2-3)
bendrus renginius/projektus su

darZelio bendruomene,
socialiniais partneriais.
6.Anketavimo btidu
bendruomenes poreikiq ir
Itikesdiq i5siai5kinimas IV
ketvirtis.
7. Organizuoti ,,Atvirq durq
dienasoo naujai priimtq ugdytiniq
tevams, globejams (III ketvirtis)
bei Siq grupiq tevams,
globejams informacinius
susirinkimus (III ketvirtis).

1. Pritaikyti darZelio interneting

9.3. Tgsti darZelio vidaus ir
i5ores edukaciniq aplinkq
modernizavim4.

Lauko ir vidaus
edukaciniq aplinkq
modernizavimas,
atnaujinimas ir
puoselejimas.

1. Ramybes (nusiraminimo)
kampeliq irengimas vaikq
grupiq patalpose ir lauko
aplinkoje.



2. Logopedinio kabineto
modernizavimas iki 2020-09-
01.

9.4. Tapti pipaiinta sveikat4
stiprinandia mokykla.

Parengti sveikatos
stiprinimo programq,,Ui,
rankydiq susiemg mes
pavysime ir vej4".

1. DarZelis itraukas i
Nacionalini sveikat4
stiprinandiq mokyklq tinklq.
2. Formuoti ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus vaikq
sveikos gyvensenos igfldZius.
3. Dalyvauti projektineje
veikloje, skatinandioje sveik4
gyvensenq.
4. 20 % veiklq perkelti i
netradicines erdves.
5. fkurti lauko erdvg (iki III
ketvirdio) skatinandiq vaikq
patyrimini ugdym4.

9.5.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali buti neivykdytos (aplinkybes, kurios gali
tureti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

ldoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu

(paraSas)

/0to' ol - /F
(data)

hil- ,&,t"rt)a' 4ep e6'. sa
(vardas ir pavarde) (data)

l0.l gi5kieji faktoriai (darbuotojq nedarbingumas ir kt..)
10.2. Triikumas Svietimo pagalbos specialistq.
1 0.3.Teises aktq pasikeitimai.

(vardas ir pavafri:)

SusipaZi

tri2,,
(SvietirKo jstaigos vadovo

(dalinp$6ggediitgdtfuat ioto asmens
paretgos)


