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lgyven<linant 2022 met'4 veiklos plauq, siekta lop5elio-dar/rlio veiklos paZangos, skatinant

bendruomends nariq iniciatyvas, darbuotojq kompetencijq tobulinim4, ieSkant naujq darbo lornrq,

ir diegiant nau.ius ugdymo(si) metodus.
2022 nr. veiklos tikslai ir uZdaviniai:

1. Tikslas: KokybiSko ugdymo organizavimas' paremtas bendruomends susitarimais.
Bendruomeneje susitarta dcl ugdymo proceso veiksniq bei kokybes kriterijq, rodandiq kokiais

bldais ir prienior.remis istaiga sieks savo tikslq, tenkins ugdyliniq porcikius, gebes valdyti prooesus

ir s4lygas.

UZdaviniai:
1.l.Uitikrinti sikntingq ir kolqtbiikq islcrigos veiklos ir ugdymo proceso orgunizavimq.

Ikimokyklinis ugdymas olganizuojamas pagal individuali4 ikimokyklinio ugdymo programq

,,Auk, vaikeli", igyvendinant ilgalaikius projektus: ,,Ai ir Zmogus",,,AS ir miestas", ,,AS ir gamta".

Siuolaiki3ko ugdymo turinys, pagristas tyrinejimais, atradirnais, bendravimu. Pedagogai remiasi

inovatyvaus ugdymo strategijomis: STEAM metodo lgyvendir,imas, pro.lektir.ris ugdymas, vaiko

informaciuio n'I4stymo ugdymas. Pravesta 15 STEAM veiklq, kuriq metu vaikai tobulina savo

m4stymo igldZius, samprotauja, mokosi problemq sprendimo, diskutuoja, sutelkia dcrnesl, lavina

pagrindinius pojldius: regejim4, lytejim4, klaus4, uoslg, stiprina pasitikejimo savimiiausm4.

AptartanaujaPrieSmokykliniougdymobendrojiprogramairigyvendinamaorientnojantisivaikq
kompetencijq ugdymo(si) pletojim4, ugdymosi sritis, vadovaujarrtis metodinemis
rekomendaoiiomis prieimokyklinio ugdymo pedagogan.rs ..Patirdiq erdvcs". Pagal pricSmokyltlinio
ugdynro program+ ugdesi 21 priesmokyklinukas. PrieSmokyklinio ugdymo grupeje integrutrjama

Tarptautine programa ,,Zipio draugai" ir itgalaike prevencind programa ,,Zaidimai tnoko".

Lop5elis-darZelis yra sveikat4 stiprinanti ugdymo mokykla. Parengta ir patvirtinta sveikatos

stiprinimo prograrna ,,sveikatos pan.rokos visiems" 2022-2027 m., skatir,anti sveik4 gyvensen4,

svcikq mityb4 ir aktyvq fizinf judejim4. Pravesta 25 sveikat4 stiprinantys rer.rgirriai, kuriose

dalyvavo 78% ugdytiniq. Ugdytiniams organizuotos edukacines valandelcs su Visuomenes biuro

specialiste, VPK Keliq policijos tarnybos veiklos organizavimo ir prever.rcijos poskyrio vyresniuoju

specialistu. lstaigoje vykdoma Europos S4jungos mokykloms skirta progranra ,,Vaisiq vartojimo

skatinimas mokykloje" ir,,Pienas vaikams", kuria siekiama formuoti teisingos ir sveikos vaikq

mitybos iprodius, paskatinti vaikus valgyti kuo daugiau pieno produktq ir vaisiq

Organizuoti 4 Vaiko geroves komisijos posedZiai, siekiant padeti vaikams ivairiapusiSkai ir
sklandZiai ugdytis. Laiku identifikuoti vaikq ugdymosi sunkumai ir pagalbos teikimo priemoncs

itakojo vaikq pasiekimus ir paLangq. Logopedo pagalba suteikta 36 ugdyliniarns. i3.iq 6 ugdytiniai
su dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais ir 2 su vidutiniais specialiaisiais ugdyn.rosi

poreikiais. Vaikams su spec. poreikiais pagalbq teike logopedas, kineziterapeutas ir 2 mokytolo

padejejai. Bendradarbiauta su PaneveZio pedagogines psichologines tarnybos specialistais.

Suteiktos psichologq konsultacijos tcvams, mokytojatns apie 6- mediq amZiaus tarpsniq raidos

us. pirsiruoiiru4 mokyklai il kitus donrinandius klausinrus.



Organizuoti 3 mokytojq tarybos susirinkimai, kuriq metu analizuojami svarbus klaustmai

padedantys siekti ugdymo kokybes, isivertinti rezultatus ir priiniti sprendimus del darZelio

tolimesniq pokydiq. Pravesti 4 metodiniai praktiniai pasitarimai del naujos PU programos

integravimo i ugdymo proces4, ugdymo proceso planavimo, naujq metodq taikymo, vaikq

pasiekimanrs ir pa2angai aptarri.

{staigos veiklos kokybes isivertinimui olganizuotos 3 apklausos ,,SkandinaviSko r.rgdymo metodq

taikymas ugdymo procese", ,,Vaikq vertinimas" ir ,,Ugdymo kokybe fvertinimas". 80% apklaustqjq

teigiamai iverlino mokytojq kompetencijas, bendradarbiavim4 su tevais bei kolegemis. nau.iq

ugdymo metodq taikym4 ugdymo procese ir istaigos erdviq modernizavim4 ir pletrq.

1.2. Tohulinti pedagogry profesines ktmpelencijas, dalinantis gerqjq patirlimi.
Stiprinant mokytojq, ikimokyklinio ugdymo mokytoiq padejejq bei mokyklos administracijos

darbuotojq kompetencijas, suteikta galirnybe dalyvauti mokymuose, konferenci.jose, jvairiost

kvalifikacijos kelimo programose. Pedagogai, administracijos darbuotojai, mokytojq padejej ai

kvalifikacijq kele dalyvau<lami Lietuvos Svietimo centrq seminaruose, ,,Pedagogas.lt." ir VSf
,,Ugdymo meistrai" nuotoliniuose mokymuose, konferencijose (896 val.). PodagogLl kvalilikacijos
tobulinimas vyko vedant ir aptariant atviras veiklas, renginius, pristatant sukurtas metodines
priemones, rengiant ptaneSimus mokytojq tarybos posedZiuose ir metodinds grupes pasitarimuose.

Meninio ugdymo mokytoja parenge ilgalaikq programQ ,,Mokytojo vidine darna - kokybiSkarr
meniniam ugdymui"(Programa akredituota PSC). Sustiprejo pedagogq kolegialrulas, prasiplete
paflneryste dalinantis ger4ja pati(imi su PaneveZio rajono Dembavos darZeliu ,,Smalsutis" ir
susitikime su Naujamiesdio ,,Bitutes" darZelio mokytojais. Pasira5yta bcndradarbiavimo sutartis su

PaneveZio kolegija: 2 kolegijos studentai atliko praktikq istaigoie. Du mokytojai studij uoja
PaneveZio kolegijos studij q programq ,,lkimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo pedagogika", I
mokytojo padejeja mokosi PaneveZio darbo rinkos mokymo centre ir igys ikimokyklinio ugdymo
pedagogo padej ej o profesijq.

1.3. PlAloti bendradarbiavimq su ugdytinitl rcvais, socialiniqis partneriais, skoli.nti
bendruomeniikumq.

Informatyvumo didinimui ir bendradarbiavimui su Seirna, taikomi ivairls sklaidos bfidai: sukurla
vie5a Facebook lstaigos grupe, pleto.lami uZdarq grupiq Facebook tinklapiai, alnaui inta internetine
mokyklos svetaine, organizuojami grupiq tevq susirinkimai, individual[s susitikimai su tevais.
Elektroninio dienyno ,,Mlsq darZelis" pagalba uZtikrinamas efektyvus tevq infbrmavimas apie

istaigos veikl4, vaiko pasiekimus, tevai dalinasi savo iZvalgomis su grupds rnokytojais ir
administracija.

'fenkinant tevq poreikius ir tgsiant bendradarbiavimq su socialiniais paftneriais, buvo teikiamos
neformaliojo ugdymo paslaugos: klepSinio, futbolo treniruotes, sportiniq Sokiq pamokeles ir
robotikos blrelis.

Bendradarbiaujant su tevais ir socialiniais parlneriais jgyvendinta l3 trumpalaikiq ir ilgalaikiq
projektq, akcijq orientuoti i vaikq kompetencijq ir kultUriniq vertybirl ugdynrq. Mokyklos
ugdytiniai (82%) savo gebejimus atskleide dalyvaudami respublikir.riuose ir tarptautiniuose
projektuose: ,,STEAM visus metus", ,,STEAM eksperimentai", ,,Zaisme ir atradirnai vaikq
akin-ris", sveikatinimo projekte ,,Sveikatiada", DraugiSkojoje SEU olimpiadoje ,,DRAMBLYS",
,,Klausau, ritmuoju, improvizuoju", ,,Baltas Sokis",,,l5 maZos Sirdeles skambanti dainele", ,,Vaikq
Velykeles 2022", ir kt. KurybiSkumo ugdymui, paZinimo pletojimui, tradicijq puoselejimui
organizuota 38 tradiciniq ir netradiciniq renginiq, Svendiq, ivairios pramogq. Vykdant MaZojo
princo fondo iniciatyv4 ,,Visa Lietuva skaito vaikams" organizuotas susitikimas su ra5ytoja-pasakq
kiireja Neringa Tik, bei edukacines veiklos PaneveZio Pctkcvidaites-Bitcs ir ,,Zidinio" bibliotekose.
Vadovaudamiesi savanorystes principu Jaunuoliq dienos cenlro socialines darbuoto.jos su

ugdytiniais pravede vaikams edukacing veikl4,,Meduoliq dekoravimas". PaneveZio KraSto Zmoniq
su Negalia S4jungos pirmininkas mokyklos bendruomenes narius supaZindino su ,,Bodia"
Zaidimu. Ugdymo procesas organizuotas ir netradicinese erdvese bendradarbianjar, t su socialiniais
parlneriais: Vyturio progimnazijose, PaneveZio gamtos mokykloje, KraStotyros muziejuje, UAt)
,.Aukitailiios vandcnys'', PancveZio benclruomcniq rlll.l.rLlosc. Kartu su tcvcliais organiztrotos



edukacines i3vykos i PaneveZio Leliq veZimo teatr4, Janinos Sraigiq ukl ir iBidiq hki ,,Broliq
medus".

70 0% bendruomends nariq prisidejo prie organizacijos ,,Gelbekit vaikus" socialines iniciatyvos

,,Solidarumo begimas 2022"(surinktos pinigrl surna 75.90 eur. skirta sunkumq palirianliems

Lietuvos ir Ukrainos vaikams), ,,Tarptautineie iniciatyvos ,,Tolerancijos namas", pilietines akciios

,,Atmintis gyva, nes liudija", iniciatyvos ,,Judanti klase 2022". respublikinio klrybiniq darbq
plenero ,,Gamtos spalvos". 60% nariq pareme akcijas ,,Padekime beglobiams gyvunams",

,,Padovanokim pauksteliui inkileli" ir ,,UZ vienq lrupineli diulbesiu vis4 vasarc[9". 73% darbuotojq
ir 62%o tevai aktyviai dalyvavo istaigos renginiuose: ,,Draugq bDryje", ,,Sveikatingumo savaite",
Kaziuko muge, PaneveZio miesto Sventes eisena, ,,Zilvino vardadienis", susitikimai ,,Prie eglutes
su arbatos puodeliu", ,,Kaledine savaite" ir kt. Tarptautines mokytojq dienos ploga, mokytojams ir
darbuotoj ams organizuota edukacine iSvyka.

2. Tikslas: Edukacinds, saugios ugdymo aplinkos kiirimas.
Siuolaikines ugdyrno(si) techlologijos ir priemones gcrina vaikq gebejimus sakytines ir raSytines

kalbos, skaidiavimo ir matavimo, problemq sprendiuro kompetencijq srityse, igalina vaik4 aktyviai
judeti, tobulina socialinius igldZius, formuo.ja saugq sveikq gyvenimo bld4 .

2. l.Edukacini4 erdvi4 kurimas, tobulinant ugdymo(si) skatinttniiq aplinkq
Savivaldybes biudZeto leSos, mokymo leSos ir 1,2% le3os bei bendruomends iniciatyvos buvo

skirtos grupiq vidaus ir ugdymo erdvems atnaujinti, naujon.ris lavinamosiorns, edukacil€rns,
muzikinen.rs, sporlo priemonems ir metodinei literatlrai jsigyti.

Mokyklos patalpose ikurta STEAM laboratorija, r.rupirktos priemones, bandyrnams, tyrinejiniui,
svorio matavimui, kur ugdytiniai turi galimybE tyrineti, kurli, eksperin.rentuoti ir i5mokti sprEsti
problemas. lrengtas karnbarelis ,,Vaikq bibliotekele", kurioje sek-mingai vystomi ugdytiniq
komunikaciniai, kultflriniai, paZintiniai ir k[rybiniai gebejimai.

DarZelyie buvo kuriama funlcionali ugdymo(si) aplinka. {rengtose lauko aik3telese: ,,Mi5ko
laboratorija", ,,Vasaros terasa", ,,Basq kojq takas" sudaromos s4lygos tyrineti, ieskoti, paZinti ir
paj austi supandiq aplink4.

lgyvendinant ekologini projektq ,,Zaliai galvoju, Zaliai veikiu" lauke pastatytas ,,Saules
kolektoriaus modelis", isigytos antriniq Zaliavq rDdiavimo deZes, ,,Lietaus surinkejas", surenkami
Siltnamiai. Darbuotojo iniciatyva iSpie5tos laiptiniq sienos edukaciniais pieSiniais. I5 nekondicines
medienos padarytas ,,Kaledinis miestelis". 7 5Yo pagerejo ugdymo organizavimo s4lygos lauko
edukacinese erdvese.

2.2.Lauko priemoniry jsigijimas ir bald4 atnaujinimas.
Atnaujintos poilsio ir darbo vietos: priesmokyklinei grupei nupirktos mobilios lovytes, 3 grupems -
baldai ir kedutes, administracijos kabinetams -nauji stalai ir spausdintuvas-skaneris. 1 grupeje
atliktas prausyklos remontas. Perkeltas ir atnaujintas logopedo kabinetas (atitinka HN
reikalavimus).

I5montuoti seni nesaugiis lauko Zaidimo irengimai. Pakeista dalis tvoros ir ivaZiavimo vartai
(saugi tvora, atitinkanti HN reikalavimus). Kiemo erdves papildytos priemonemis tyrinejimams,
sporlui, hamakais, pastatyta didele smelio deie lopielio grupei, frengtas istaigos iventines aplinkos
apivietimas kieme.



II SKYIUUS
METrJ VErKr.OS UzDtiOTYS,, RIIZUI,TATAT rR RODrKr.rAr

usiu metu vriklos rezultatai

Metq uZduotys (loliau
uZduotys)

Sicktini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama a
nustatytos uZduotys
ivykdvtos)

Pasickti rezultalai ir jq
rodikliai

1. 1. Lopiclio-clarZelio
.,Ziluinas" tikslingas
dokurncntq valdymas
tobuHnant prot'csing ir'
vadybing
kompeteucij4.

1 .1 .1 . Lop3elio-
darZelio ,,Zilvinas"
dokumentq
valdymas
atitinkantis
galiojandius teises
aktus.

I .l .2. Sckmingas

fstaigos veiklos
valdymo lygis.
tobuIinarrt vaclovo
kompetenciias.

1.1.1.1.ALnaujinti

istaigos vcikl4
rcglamcntu<rjar.rtys

dokumcntai: darbo
saugos ir sveikalos
inslrukci.jos.

I .1 .2. 1 . Sudalyvauta 5

vadovq mokymuose
kompetencijoms
(lyderystes, motyvacijos,
psichologines rizikos)
tobulinti.

1.1 1.1

atnauj inti pareigybiq
apraiai, darZelio darbo
tvarkos taisykles, vaikq
maitinirno
organizavimo tvarkos
apra5as , pedagogq
netiesioginio darbo su
vaikais valandq
panaudoj imo lvarkos
apra5as, smufto ir
priekabiavimo
prevenoijos politikos
igyvendinimo tvarkos
apraSas.

Pritraukti nauji
specialistai. Padidintas
darbuotoj q skaidius
darbui su vaikais.

1.L2.1.I ,,Projektq
rengimas ir valdymas"
II modulyje ,,Erasmus+
programos galirnybes",

"Darbo santykiai
Svietimo lstaigoje: nuo
darbo
sutarties sudarymo iki
nutraukimo",

" Psiohosocialines
lizikos aplinka
Svietimo istaigose:
vadybiniai ir teisiniai
sprendirnai",

Zaidimo organizavimas
ankstyvoj oj e

vaikysteje,

PaZintis su
ikimokykliniu ir
prieSmokykliniu
ugdymu
Suomijoje,



Nuotolinis vizitas i
Family Lab Acaderny
mini darZeli,
x..
Svretlmo aktuahlos
2022,

Tikrasis pedagoginis
Zaidimas: kaip ugdyti
LaidLiant?,

,,Skaitmeninio ugdymo
turinio k[rimas ir
diegimas",
Konferenciia ,,Kq gali
vadovas?..." Palangoje

I .2. Pagerinti ir
nrodcrnizuoti aplink4,
lauho ir vidaus ugdyrro
crdv€se. atsiZvelgiant i
saugos ir sveikatos
leikalavirnr-rs

1.2.1 . Kuriama HN
atitinkanti
ugdymosi aplinka

1 .2.2. Kurti r.rau jas

eclukacines crdves.

1 .2. 1 .l. Nupirkti nauji
vaikiiki baldai dvienr
grupem.

1.2.1.2 Atnauj inta dalis
teritorijos tvoros ir nauji
vartai.
1.2.2.1 . irengtas
STEAM kambarys.

1.2.1.1.1 Atnaujinti
trijq grupiq baldai
(stalai, kedes, spinteles,
lovytes).
PeledZiukq grupeje
senos lovytes pakeistos
gultukais. Gultukus
galima lengvai sudeti
vien+ ant kito ir taip
atlaisvinti papildomas
patalpas vaikq
ugdymui. Vaikai turi
daugiau erdves
ugdymuisi, maZiau
trukdo vieni kitiems
susikaupti. Atsirado
papildomos erdves
vaikq poilsiui ir
nusiraminimui.
Pertvarkytos grupiq
erdves, sukurta daugiau
laisvos vielos vaikq
veikloms.

1.2.1.2.1 Alnauj inta
dalis tvoros ir irengti
nauji vartai.

1 .2.2.1.1 frengtas
STEAM kambarys -
laboratorija. Nupirkti
niikroskopai, deZutes,
padidinimo stiklai,
ivairiq dydZiq talpos,
megir.rtuveliai, pipetes,
luleles, ivair[s irankiai
skirti eksperimentams.
Sumontuotos
eksperimentq stakles,

irengtas specialus



1 .2.3. PaLcngti
proiekt4,.Zaliai
galvoiu Zaliai
veikid'.

1.2.2.2. irengta lauko

laboratorija ir vasaros
terasa.

I .2.3.1 . Dalyvauti
PaneviTio savivalclybcs
rcmianrose ir'
linansuoj anrose
programose/pro.j cktuose.

apSvietimas, pastatyti
specialus baldai.

1.2.2.2.1Pastatyta ir

[rengta lauko
laboratorija. Surirlkti
stalaZai su specialiai

irankiais ir
priemonemis
eksperimentams.
Pastatyta il irengta
vabalq, bei SliuZq

tyrinej imo platforrna.
Suformuota aikStele
vasaros terasai, irengtas
,,papliidimys -
Provansas". Kaledq
Sventei papuoStas

kiemas lemputemis.

1.2.3.1.1 Pradetas

vykdyti projektas

,,Zaliai galvo|u Laliai
veikiu"- Sumontuotas
saules elektrines
modulis, sukurti vejo
jegainiq muliaZai,
teritorij oje pastatytos
rISiavimo
SiukSliadeZes, pastatyti
ekologiSki Siltnamiai,
sukurtas lietaus
vandens surinkimo
stendas. DarZelio
vidaus sienos
iSpaiSytos

atsinauj inandios
energetikos
vizualizaciiomis.

1 .3. Skatinti pcdagogus

rrokytis, stiprinti
pedagogq gerosios
patirlics sklaid4 ir
skatinti tikslin94 IK I'
priemoniq taikynr4
ugdymo procese.

1.3.1. Numatyti

igyvendinti
krypting4
pedagogq

mokyrn4si ir
profesiniq
kompetencijq
tobulinimq
naudojant IKT
priemones.

1.3.1.1. Organizuoti
nuotoliniai rnokymai
personalo kompetencijq
tobulinimui
www.pcdagogas.lt.;
www.ugdymomeistrai.lt;
50% darbuotojq tobulino
savo profesines
kompetencijas.

1 .3.1 . 1 .I Suforrruota
nauja mokyklos vizija,
vertybes ir filosofi ja.

ISkelti nauj i tikslai,
suformuotos nauj os

uZduotys, taisykles,
poZilris i ugdym4,
ugdytinius, nuolatinj
tobulejim4, ir
mokyrn4si vis4
gyvenim4.. Tikslingai
ir stratcgiSkai ivykdyti
pokydiai, paskirstyti
istekliai, pasidalinta
lyderyste. Atskleistos
stipriosios mokytoiu



1.3.2. Aktyvinti

istaigos lydcriq
dalyvavimq
dalinantis gcr4ja
patirtimi.

1.3.2.1.30% mokytojrl
ir mokytojq padejejq
pasidalino ger4ja
patirtimi vedant atviras
veiklas ir rengiant
straipsnius.

1.3.2.2. AukSta
gliZtanrojo ryiio kokybe
tevarns. Atliklos dvi
tcvq apklausos.

savy'.bcs. Motyvuotas
kolcktyvas. Kuliarna
nar.r ja ugdyurosi
pl'ogl'anla.!AS ir
pasaut is". ldicgti nauji
r.rgdynrosi mctodai.
Seknringai integruota
r.rau iq Bendra
prieinrokyltlinio
ugdl,mo prograrra.
Suk urtos naLr jus

planavirno lbrn'tos.
naujos nrokytoiq

isivertinimo. vailiq
vcrtininro ltrrmos.
Planuojami nuolatiniai
nrokytoiq ir nrokytoiq
padejej q susirinkinrai.
100% mokyto.jai ir
40%) pel'solialo
dalyvavo senrinaluose.

1 .3.2.1 .1 Sudarytas
mokytojq atvirq veikhl
ir prane Simr.p

pristaly nro nretin is
planas. I)iisiclalinta
gcrqia patirtimi.
pravestos atviros
veiklos su istaigos ir
Denrbavos,,Smrlsutis"

istaigos mohyto.jomis.

1.3.2.2.1 Atlikk)s trys
levq apklausos laitu.
Vyko nuolatinis
bcnclravimas su tcvais
Zod2iu.

I .4. Stiprinti
benclrad:rrbiavi m4 srr

kitorris jstaigon.ris.

IeSkoti nauj q partneriq.

1 .4.1 . Pradeti

bendradarbiauti su

kitq Saliq
ugdymosi

istaigomis.

1.4.2. Stiprinti
w5ius su esamais
partneriais. Ie5koti
naujq partneriq.

I .4.1.1. Pasira5ytos
bendradarbiavimo sutafi ys
su Suomijos mokyklomis.
Parengtas ,,Erasmust"
projektas.

1 .4.2.1. Pasira5yta

bendradarbiavirno
sutartis su PaneveZio

kolegija.

1.4.2.1.1 Pasira5yta
bendradarbiavimo
sutartis su PaneveZio
kolegija, dvi studentes
atliko praktik4

istaigoie. Organizuoti
du susitikimai su
PaneveZio rajono
darZeliu,,Smalsutis",
pasira5yta sutartis ir
parengtas



1.4.3. Gcrinti
darZclio ivaizdi
socialiniuosc
tink lLLosc.

1.4.3.1. .,\tnaujinta
internctine svctaine.
Sukultas vicias istaigos
F acebooh puslapis.

bendradarbiavimo
planas.

1.4.3.1.1 Intemelo

svetaine buvo
atr.rauj inta ir yra
nuolatos tobulinama.
Sukultas vie5as

Facebook puslapis,
kuriame nuolatos yra
vie3inama aktuali su

ugdymu susijusi
infomaciia ir vaikq
veiklos. lstaigos
vieSinimas vyko
dviejose televizijos
laidose, vienoje radio
laidoje ir dviejuose
laikra5diose, bei
interneto portaluose.

2. UZduotys, nelvykdytos ar ivykdytos iI dalies dtl numatl'tq rizikq (,ici tokiq buvo)

L.lZduotys Prie2astys, rizikos

Nefvykdytas Erasmusa proj ektas I'rojektas ncatitiko reilialavimq.

3. tJiduotys ar veiklos, kurios ncbuvo plirnuotos ir nustatl'tos, bet ivl'kd-vtos
(pildoma..jci buvo allikta papildonrq. svariq istaigos vciklos rezultatatns)

LJZduotys / vciklos l)oveikis il ielinro istaigos veiklai

Surinkti dirvoZcmiq ty linc.jimo stcldai.

3.2 Sukurtas ir pastatytas lictaus vandcns sulinkimo
ster.rdas ,,LaSelis". lrer.rgta vejarodc ir vcjo k11-piiq
stcndai.

3.3 Sukasti du srnelio kalnai ir performuota smelio
deZe. Sukurlas ugnikalnis ir kanjonas, su Slaitais,
kalnq perej a, sleniu, kalnq upeliais, kriokliais,
uZtvankomis ir eZerais.

3.1 .1 Vaikai susipaZista su skirtingais
Zemiq tipais, vandens laidumu
dirvoZemiuose, drenaZais, augalq Saknq

sandaromis. Vabalq, skruzdeliq
poZeminiais miestais. Mokosi ra5yti ir
skaidiuoti.

3.2.1 Vaikai susipaZista su

arsinau.iinandiais gamlos istekliLlis.

SusipaZista su tvaraus gyver.rimo

principais. Mokosi kaupti ir saugoti

lietaus vandenl. Stebeti lietaus pl'oces4,

tyrineti debesq struktlras, orus, vdjo
kryptis, greiti. Mokosi skai6iuoti ir
raSyti.

3.3.1Vaikai susipaZista su reljefu. Lavina
tizines savybes. Vyksta aktyvus
ugdymasis. Ugdonros septynios
kompetencijos. |klnytoj i, greita
pedagogika. Vaikai susipaZista su



3.4 Sukurlas. pastatytas ir ircngtas,.Patagonija"
nriestclis. Micstcly'jc pastatyti nan.rcliai. ilcngti
Lakeliai, lauZaviete. pastatytos palapines. edZios ir
chriai.

3.5 Sukurtas ,,Gnomq miestelis".

3.6 lrengtas saules laikrodis .,Tiktakas"

3.7 Jrengtas basq kojq takas ,,Havana"

3.8 Sumontuotas saules elektrines modulis
,,SpindZius".

3.9 frengta aktyvi laipiojimo zona..Siera Lconc"

3.10 Sun.rontuota nauja srlclio deZe

3.11 Pastatyta ir jlcngta ornitologi.jos stotis. jkurtas
paukidiq inkil q palltas.

kinetinem is jegomis. vandens tdkme.

Camtamokslinis ugdymas. Tvaraus
gyvenimo principai. vanderrs kaupimas ir
panaudojimas.

3.4. I lkflnytoji, greita pedagogika.
Miestelyje vyksta tarpkultlrines dienos,

tevq susirir rkimai. beudruomends

vakarai. Vaikai susipaZista su buitimi,
kaimo gyi enimu. ugnimi.0kiniais
darbais, senoviniais hkio rakandais.

3.5. 1 Gnomq miestelis ugdo vaikq
kurybiSkum4, lavina vaizduotg. Sukuria
pasakos ir realybesjausm4. ltraukia I
magi jos ir stebuklq pasauli.

3.6.1 Vaikai susipaZista su laiko tekme,
menesiais, metq laikais. SusipaZista sau

saules ir Zemes tarpusavio s4veikomis,
kitais dangaus klnais. Kaip laikui begant

keidiasi gamta. Saules nauda.

3.7.1 PaZinimo take vaikai susipaZista su

skirtingonris tekst[rom is. sr oriais.
matmenimis, fizinemis, biologinemis ir
cheminemis savo ir aplinkos savybemis.

3.8.1 Vaikai susipaZista su

atsinaujinandiais ganitos iStekliais, saules

energija ir tvaraus gl vcnimo prirrcipais.
Elektrines modulis ,,SpindZius" ugdo ne

tik vaikus ir visq bendruomeng. Skatina
pasidometi atsinaujinandiais gamtos

iStekliais, priemonernis juos panaudoti ir
jq teikiama nauda.

1.9.1 Aktyvirr.ie erdreje jrengtas viri iq ir
lynq parkas. Laipioj imais virvemis
vaikus ugdo fiziSkai. Veiklq metu
ugdoma stambioji motorika,
koordinacija.

3.10.1 Smelio deZese vaikai ugdo
septynias kompetenoijas. DeZems isigyta
ivairiq pliemoniq.

3.11.1 Vaikai susipaZista su Lietuvos
paukSdiais, sujq stebej imo priemonemis.
Lygina spalvas, garsus, dydZius,
skaidiuoja ir mokosi ra5yti.



3.12 lrcngtos papildomos pavesines viri stnelio
deZiq.

3.13 Kieme sukurtas skaidiavimo ir ra5ymo stovas,
svarstykles.

3. 1 4 Atnau.iintas darZcl io ivaizdis

3.15 Rcnovuotos pastato sicnos. Atnau!intos laulto
par csirris. Kiti Icrrr.rrrtU .lurbai

3. 16 Pardeta kurti nauja ugdymosi programa ,,Ai ir
pasaulis"

3.17 I kiem4 atvesta elektra ir vanduo.

3.12.1 Papildomos priemones suteikia

vaikams ugdytis ivairioms oro

sElygomis.

l.l 3. I Esant jiairioms priernonems

vaikai labiau isitraukia i ugdymosi
procesus. Priemoniq deka gali mokytis
raSyti, skaityti ir skaidiuoti, matuoti,
sverti ir lyginti.

3.1 4. I Dar'2elio jraizdZio gerinimas

didina patrauklum4 ir populiarum4.

Patrauklesnis ir populiaresnis darZelis

pritrauks geresnius specialistus, didesnes

paramas, stipresnius partnerius ir del to

geres ugdymosi kokybe ir galimybes.

Atnaujintas logotipas, pagarninti

dZemperiai, pagaminta veliava.
Mokyklos bendruomene dalyvavo
PaneveZio miesto eisenoj e.

3.15.1 Gautas finansavimas pastato

Soniniq sientl renovacijai. Projektas

ivykdytas.
Atlikti remonto darbai grupese,

tualetuose, miegamuosiuose, virtuvej e,

sporto saleje. Atnaujintos lentos, baldai,
ugdymosi priemones, darbo inventorius.

3. I 6.1 Susirinkimq, seminarq,

praneSimq, veikltp metu susiformavo
poZir-rris i kitokius vaikq ugdymo
principus. Nauj i principai reikalauja
naujq ugdymo Ziniq, metodq, b[dq,
priemoniq ir formq. Bendradarbiaui ant

su parlneriais ir daug diskutuojant buvo
priimtas sprendirnas sukurt i naujq.

mtrderrt iq. gristq nova toriSkom is
prien-rondmis ugdymosi programq ,,AS ir
pasau lis". Sukurta darbo grupe

programai rengti. Vel.tinant nuolatines
rnokytojq relleksijas, griZtamqii ry5l,
stebetojq pastabas ir vaikq rezultatus,
programa yra nuolatos tobulinama.

3. I 7. I Siekianl geresnrq. jrairesniq

ugdyrnosi bldq ir formq, i kiem4 buvo
atvesta elektra ir vandens diaupas.

Veiklq metu buvo daugiau pradetas

naudoti vanduo eksperimentams. Lygiai
taip pat vesti renginiams ar veiklos
naudojant ivairesnes priemonis buvo

ikalinsa elektra. Suderit.r,rs lcidiurus



3.18 Perskirstyti ir atnaujinti darZelio administraciios
ir pcdagogr.l kabinctai

3.19 Dcmcsys pagalbai mokytoioms.

nupjauti medZiai. Gauta daZq parama,

nudaZytos darZelio sienos. ]vestas
automatinis gatves apSvietimas.

3.18.1 Logopedo ir iudesio kolekcijos
kabinetai buvo perkelti i lcngviau
pasickiamus ir prieinamus tdvams

kabinetus. Tuiti kabinetai buvo priskirti

grupcms ir pradeti irengineti itraukiajam
ugdyn'rui.

3.1 9. I Nuolatiniai susirinkimai su

mokytojq padejej omis. Skatinamas

mokytojq ir mokytojq padej ejq

bendradarbiavimas. Perlormuoti
mokytojq pade.ieju darbu pla na i.

Mokyto jq padeje jos itrauktos i vaikq
ugdymo procesus. Modernizuotas
mokyto.jq padejejq darbo inventorius.
(Dezinfekavirno siurblys, siurblys-
robotas) Sudary ti planai tolimesniarn
mokytojq padejejq inventoriaus

modernizavimui. Mokytojq padej ejos

skalinamos dalyvauti k valifi kacij os

kelimo kursuose. Tiesiogine mokytojq
padejejq pagalba rnokytoj oms veiklq
metu sukuria gerest.tius vaikq ugdymosi

rezultatus.

tai1. metu veiklos uZduo buvo) ir rezult il

Sieklini rezr rllat a i

Rezultatq vertinitno rodikliai
(kuriais vadovaujantis

veftinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

4.1. -



III SKYIIIT]S
(;EB[,JIM\.r ATLIK'l',I PAREIGYBITS APRASYMIi Nt]S'I'A'I'.YTAS ITUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Gebdjimq atlikti parcigl b0s aprail'me nustat"vtas funkcijas vertinimas
ataskai

IV SKYII.IUS
PASIEKTU REZUL'I'A]'r.l VYKDANT UzDUO IIS ISIVIiRI-ININIAS Ilt

KOMPIlTENCI.I T]'f OI}T] LI N IMAS

it allt
Vertinimo kriterijai PaZyn.rimas atitinkamas

langelis:
1 - nepatenkinamai;
2 patenkinamai;

3 - gerai;
4 labai gerai

5.1. lnlblnracijos ir situacilos valdytuas atlickant lunhcijas 1n 2n 3n 4r
5.2. IStekliu (ZmogiSkrlirl, laiko ir matcrialiniq) pashirstymas ll2r in 4r
5. J. L-vderystcs i r vaclovavit.t.to eltktyvumas lr 21 3Ll ,11

ii. Zii:,a, gebejimq ir igiidZiq panaudojimas, atliekant tunkcijas ir
siekiant rezultatu

1o 2n 3r 4n

5.5. Bendras ivertinimas (paZyniimas vidurkis) lo 21 3r 4r

6.P t uZtluotis isivertinim as

UZcluodiq jvykdy mo apraiyuras
Pall'mimas
atilinkamas

langclis

6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutafius veftinimo
rodiklius

Labai gcrai E

6.2. UZduotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus

vertinimo rodiklius
(ielai tr

6-1). lvykdyta ne maZiau kaip pusc uZcluodiq pagal sutartr-ls vcrtittittto rodiklius
Patcnkinamai

tr

6.4, Pusc ar daugiau u2duotys neivykdyta pagal sutartus vertininto rodiklius
Nepatenkinamai

!

7. Kompe tcncijr-rs, kurias noretq toltulinti

7. I . Vadvbi
7.2. initr lcchnoloLriiu val



V SKYI{IT S

KrI'U ME'rU VEIKLOS UZI)LIOTYS, l{EZLlL',rATAl Ili. lt()DIKLIAI

tl. Kitq metq uZduotys
nuslatomos ne maliau 3 ir ne kain 5 uZdutr S

UZduotys Sicklini rezultatai

Rezultatq vcrtinimo rodikliai
(kuriais vatlovau jantis

velti nanra, ar' 11r-lstatytos

uZduotys i,,r1'kdytos)

8. 1. LopSclio-dalZelio

,,Zi luinas" likslingas
dokunrcnLq valdyuas
tobulinant prof'esincs ir
vadybines kompetenci.jas.

8.1. 1. Lop5elio-darZelio

,,Zilvinas" dokumentq valdynlas
atitinkantis galiojandius teises
aktus.

8.1 .2. Sekmingas istaigos
veiklos valdymas.
Vadovavimo kompetenci!q
tobulinimas.

8. 1.3 I)arZelio verLybiq
kDrinras ir ivaizdLto gerin irras

8.1 .1 .1 .Atnaujinti istaigos
veikl4 reglamentuojantys
dokumentai.

8.1 .2.1 . Sudalyvauta 5 vadovq
mokymuose kompetencijoms
(lyderystes, motyvaoi j os,

psichologines rizikos) tobulinti.
8.1 .2.2 Pasidalinta lyderyste.
8.1 .2.3 Gerosios vadovar imo ir
pokydiq valdymo parties skaida
kitoms organizacijoms.

8. 1.3. I DarZelio politikos
,,miegu-nemiegu, einu I lauk4-
neeinu j laukq. galiu pasislepti-
tapti nemalomu" vykdyrnas.
8.1.3.2 Nau.iq specialistq
pritraukimas.
8.1 .3.3 Nuolalinis bendravimas
su Ziniasklaidos atstovais.
ReportaZq ir straipsniq apie
darZeli rengirnas.
8. 1.3.4 Stiprinti darZelio knltur4,
puoseleti verlybes.

8.2. Pagerinti ir
modernizuoti aplinltq,
lauko ir vidaus ugdymo
erdves, atsi2velgiant i
saugos ir sveikatos
roi ka Iav i r.r.r u s

8.2.1 . Atlikti darZelio remonto
darbai.

8.2.2. Kuriama ir pletojama HN
atitinkanti ugdyrnosi aplinka,
edukacines vidaus ir lauko
erdves.

8.2.1 .1 . Anraujintas ,,BoruZeliq"
grupes miegamasis.
8.2. I .2 Atnaujintas tualetr-},

rlbineliq, sporto/muzikos sales,
grupiq inver-rtorius. Atliktas
grupiq, virtuves lemontas.
8.2.1 .3 Inventorius ir patalpos
pritaikytos buvimui lauke bet
kokiu oru.

8.2.2.1. Tobulinamas lauko ir
vidaus STEAM laboratori jos.

8.2.2.2. pradetas lauko klases
proj ektas.
8.2.2.3 lrengtas mokytojq
ruretodinis kambarys. Irengti



kambariai skirti itraukiajam
ugdymui.
8.2.2.4 kitq lauko erdviq
klrimas ir pletoj imas.

8.2.3. 1. Saules elektrines
moduliq, bei vejo elektriniq
muliaZq pletra. R[5iavimo,
kompostavimo ir kitq tvaraus

8.2.3. Tqsti projckt4,"Zaliai
galvoju Zaliai veik iu"

.3. l. 1. Orgmiztroti nuotoliniai
k1 mai pcrsonalo korrlPcttne ij q

inrui wu,rv.pcdagogas.lt. ;

.ugdymomcistrai.lt;
darbuotojq tobulino savo

l'esines liompetcnciias,
ioritetas ftraukusisugdymas,

iniai Zaidinrai, montesori,
STEAM.
8.3.1 .2 [trauktos mokytojq
padejejos i vaikq ugdymo

procesus.

8.3.1.3 ltraukti mokytojai i
socialinius ir vaikq emociiq

ugdymo projektus.

8.3.2.1. 50% mokytojq ir
mokytojq padejejq Pasidalino
gerqla patirtimi vedant atviras

veik las ir rengiant praneSimus.

8.3.2.2. Parengtas atvirq veiklq
metq planas.

8.3.2.3 DarZelio mokytojai

itraukti I Erasmus*, eTwinning
ir kitus projektus.

8.3.2.4 Sukurtos mokytojq darbo

grupes tobulinti darZelYj e

ugdymosi metu taikomus

metodus.

8.3.1. Numatyti ir igyvendinti
kryptingq pedagogrl mokymQSi

ir prolesiniq kornpetencij q

tobulinim4.

8.3.2. Aklyvinti istaigos lydcriq

dalyvavirn4 plo.i cktuosc.

Pasidalinti lyderyste.

8.3. Skatinti ir motyvuoti
pedagogus mok,v1is,

stiprinti pedagogq gcrosios

patirtics sklaid4, lydclystg.

.4.1 .1 . Parengtas .,Erasmus+"

iavimo st(artys sLt

8.4. 1.2. Pasira5yta

bendradarbiavimo sutaft is su

Nauj amiesdio,,Bitutes" darZeliu.

8.4. l.l Surasli nauji Partneriai
Lietuvoje.

8.4.1 . Bendradarbiavimas su

kitomis ugdymosi istaigomis.
Stiprinti rySius su esamais

partneriais.

8.4. Stiprinti
bcndradarbiavinr4 su tivais
ir kitor.rris !staigomis.
IcSkoli r-raujq partncritl.



9.2. Pasikcite tcises aktai.

8.4.2. Rcndraclarbiavit.nas stt

tevais.

8.4.1.4. Sukurti

bendradarbiavimo planai su

parlneriais.

8.4.2.1 Per rnetus ivYkdYtos trYs

tevq apklausos ra5tu.

8.4.2.2 Organizuojamos

bendruomenes Sventes.

8.4.2.3 Organizuojami
bendruomenes susirinkimai.

9. l{izika, kuriai esant nustatytos uitluotl's gali buti neivyktll tos (aplinklbts, hurios gali tur6ti

neigiamos itakos ivykdyti iias uiduotis)
ildoma suderintts su !vietil.t'to istaigos vadovu

VI SKYIIIT]S
vEl{ l-lNtNl() l'A(;ltl\Dl\'lA:i lR slI l.\ \lAl

il siiirymair W'4'

(moLykloje
pavardc)

r k los tatr bos

iarr"t "4c1
(varclas ir

igaliotas asmuo" ivietitlo pagalbos fstaigoie
savivalclos instituci]os fgaliotas asuluo /
darbuotoj q atsLovavim4 i g1'r'cndirlanti s asmuo)

11. fvertinimas, io pagrindimas ir sillymai:

'/h-ffi

ol a O 
(Parasas)

(valstybines ivictirno istaigos savil.rinktr (paraSas) (vardas ir pavarde) (data)

toiscs ir parcigas igyvendinandios institr-rci.!os

r.lah r ir1 susirinl'it))u ) igrli,-rt,, it:tttetts l'ut eiB,'.:
savivaldybcs ivictiuro istaigos atvcju nleras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivet'tinitnas

Susipa.Zinau.

(sr"ictimo istaigos vadovo pareigos) (paraias) (var-clas il ptrvarcic) (dirta)

9.3.


