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pateikiami svariausi r eniltatai bei rodikliai)

Vykdant 2018 m ,,Svietimo ir ugdymo program4", ,,Ikimokyklinio ugdymo program4",
2018 m. veiklos planQ, rengiant 2017-2018 m. m. prie5mokyklinio ugdymo plan4, buvo
vadovaujamasi 2011-2019 metq strateginiu planu, numatandiu pagrindinius institucijos veiklos
tikslus:

l. tikslas. Kurti saugi4, funkcionali4, vaiko ugdym4si skatinan6i4 aplink4,
2. tikslas. Bendradarbiauti su Seima, turtinti istaigos materialing bazg, gerinant ugdymo
paslaugq kokybg,

3. tikslas. Kelti tiksling4 pedagogq kvalifikacij4 skatinant sklaid4.
Siekiant gerinti fstaigos ugdymo paslaugq kokybg kuriant saugi4, funkcionali4, vaiko

ugdymqsi skatinandiq aplink4, turtinome grupiq erdves, sudarydami sqlygas vaikq savirai5kai ir
individualumui. Dalyvavome edukacindse programose, rengeme ivairias parodas, susitikimus,
Sventes, vykdeme grupiq projektus. Lop5elio-darlelio'oAuSra" ugdomoji veikla buvo grindLiama
Siomis vertybemis ir principais: ugdymas diferencijuojamas ir individualizuojamas - pritaikomas
vaiko turimai patirdiai. LopSelyje-dafielyje "Au5ra" vertybe buvo ir i5liko vaikas. Siekeme
sudaryti kuo palankiausias s4lygas vaiko individualybei skleistis, paZinti vietos, savo miesto,
Salies kultur4. Ugdeme savimi pasitikindius, dr4sius, gebandius bendrauti, bendradarbiauti,
prisitaikyti prie kintandios aplinkos, savaranki5kai pasirenkandius pageidaujam4 veikl4
ugdytinius.

Siekiant gerinti bendravim4 su Seima, atlikome tevq apklaus4, rengdme bendrus renginius
noredami i5siai5kinti, kokie yra tevq poreikiai, i tevq susirinkimus kvieteme specialistus,

pletojome pedagogq, tevq Zinias bei kompetencijas vaikq ugdymo temomis. Ir toliau tobulinome
pedagogq bendradarbiavim4 su ugdyiniq Seimomis, pedagogq bendruomenei formavome

profesijai ir gyvenimui reikalingus igldZius - mokym4si vis4 gyvenimq, pletojome

Zmogi5kuosius i5teklius ir ry5ius su socialine aplinka ugdymo kokybes kaitai.
Keliant pedagogq ir specialistq profesines, ir bendraZmogi5k4sias kompetencijas,

sudareme s4lygas kelti kvalifikacij4 ivairiuose kursuose, seminaruose, vykome i edukacines



keliones, parodas. lstaigos pedagogai tapo iniciatyvesni, puoselejo istaigos kultfirE, skleide
informacij4 ugdytiniq tevams, padidejo bendruomenes nariq meistri5kumas, atsakomybe,
iSradingumas, savirai5ka, sutvirtejo praktinio darbo igUdZiai. Buvo skatinamas nuolatinis
pedagogq mokymasis bei kompetencijq kilimas kaip konstruktfvi paties asmens veikla, siekiant
pozityvios kaitos. Pagarba, tolerancija, demesys vaikams ir jq tevams-Svietimo paslaugq
vartotojams.

Teikiant ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4, vadovai, pedagogai tobulino ugdymo
kokybg ir prieinamumE, gerino bendravimE, param4 ir pagalb4 Seimai, kure sveik4, saugiq ir
esteti5k4 aplink4, rlpinasi vaikq ktrybi5kumo, kulturos vystymusi ir socializacijos sekme, sudard
galimybes ugdytis ivairiq gebejimq ir poreikiq vaikams, garantavo vaikq fizini ir dvasini
saugum?, socialing ir kultfrring patirti, individualiq vaikq poreikiq tenkinim4 bei interesus,
uZtikrino saugios, modernios, partneryste pagristos aplinkos k[rim4. fstaigoje kuriamas
mikroklimatas, kuriame vyrauja pasitikejimas, bendravimas ir bendradarbiavimas su tdvais,
tenkinami ugdytiniq ir tevq poreikiai, uZtikrinamas emocinis, socialinis, fizinis ir psichologinis
saugumas, pastebimas rtipinimasis kitais, tolerancija, savigarba bei savirealizacija. Vaikai buvo
ugdomi nuosekliai, visq buvim4 istaigoje laik4. Galima pasidZiaugti, kad nuo 2013 m. vaikq
skaidius istaigoje eme dideti, o 2018 metais darZelis buvo uzpildytas iki maksimumo.

Ypatingas demesys buvo skiriamas ugdytiniq sveikatos puoselejimui, aplinkos graZinimui
ir modernizavimui. Organizuota vaikq sveikatos ig[dZiams ugdyi papildoma ugdomoji veikla
bureliuose.

2018 metais siekta uZtikrinti tinkamas sveikos ir saugios, atitinkandias higienos
reikalavimus, ugdymo (si) sqlygas Veiksmingai naudotos vaiko sveikatE ir saugumg
uZtikrinandios prevencinds priemonds. Atsakingai organizuota ugdytiniq veikla, renginiai,
pramogos, vykdyta vaikq Zalingq iprodiq prevencine veikla, organizuotos edukacines valandeles,

viktorinos. Lop5elio-darlelio vaikams sudaryos s4lygos atskleisti savo individualum4 ir
kUrybi5kum4, surengtos vaikq darbq parodos darZelyje.

1. Kuriant saugi4, funkcionaliq, vaiko ugdymq(si) skatinaniiq aplinkq buvo gerinta ugdymo
kokybe, tobulinant ugdymo turinio planavim4, taikant aktyvius ugdymo bDdus ir metodus

sekmingai vaiko socializacij ai. 2018 metais dideli demesi skyreme vaikq ugdymo organizavimui,
modernesniq, ivairesniq ugdymo metodq naudojimui vaiko socializacijos gerinimui. Ugdymas

buvo orientuotas i vaikq kUrybi5kum4 ir kompetencijq tobulinim4, vaikq vertybiniq nuostatq,

gebejimq ir patirties pletojimq. Pedagogai krlrybi5kai planavo ugdymo turinf, rinkosi metodus,

atsiZvelgdami i dienos aktualijas, spontani5kas vaikq mintis, i5kilusius poreikius bei problemas.

Planuojant veikl4, vaikq grupelems, pedagogai buvo skatinami sudaryti s4lygas vaikams

savaranki5kai veikti, i5bandyi padiq sumanymus ir idejas. fgyvendinant ugdymo turini,
formuojant vaikams reikalingas kompetencijas naudotos informacines technologijos, kurios

skatino vaikq paZinimo, dailes, komunikavimo ir socialines kompetencijq pletotg. Aktyviq
ugdymo metodq naudojimas padejo modernizuoti ugdymo proces4, sustiprino ugdytiniq

ugdymosi motyvacijq nor4 dalyvauti ugdymosi procese. Ugdymo procese pegagogai buvo

skatinami aktyviai naudoti IKI nes technologijos leidZia vaikams suteikti daugiau naujos

informacij os, pravesti interaktyviq uZsiemimq.

Ugdant sveikos gf/ensenos pagrindus, plestas vaikq ir jq Seimos nariq sveikos gyvensenos

nuostatq formavimas. Aktyviai dalyvauta Respublikiniame ,,sveikatiados" projekte, kuri tgsiame

nuo 2012 m. fgyvendinant metq veiklos plano uZdavini - vertinti kiekvieno vaiko unikalum4,



pasiekimus ir pasikeitimus, i5laisvinti vaiko krlrybi5kum4lop5elyje-darilelyje,,Au5ra" organizuota
nemalai renginiq: mokslo metq pradZios Svente, sportine pramoga ,,Judam, krutam,
pramogaujam!", eglutds iZiebimo Svente. Kaip ir kiekvienais metais prisijungeme prie Pilietines
iniciatyvos ,,Atmintis gyva, nes liudija" laisves gynejq dienai pamineti. Visus metus istaigoje
vyko projektas ,,100 gerq darbeliq Lietuvaio', ta padia proga suorganizuotas piesimas ant sniego.
Paminetas Lietuvos Nepriklausomybes atkurimas renginiu,,100 balionq Lietuvai", vyko viktorina
,,Lietuva - a5, Lietuva - tu, Lietuva - visi kartu". Kieme vyko UZgaveniq Svente ,,StiS, ZiemuZe tu
i5 dia", vykdytas projektas ,,Seku seku pasak4", kurio tikslas - ieSkoti naujq bendravimo ir
bendradarbiavimo fo*t1, bUdq tarp ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo pedagogq bei

Seimos..

Mokytojq ir darZelio tarybos posedZiuose, metodines grupes pasitarimuose, buvo

analizuojama naujq technologijq reik5me ugdymo kokybei, skatinta pedagogq atsakomybe uZ

daroma vaikq ugdymo paiangq istaigos kult[r4, vaikq paZangos ir pasiekimq vertinim4 tevq
dalyvavim4 vaiko ugdyme bei aplinkos k[rime. Ugdymo vertinimas istaigoje atliekamas 2 kartus
per metus, nes svarbiausia ugdymo pasiekimq vertinimo funkcija - nubreZti tolesnius tikslus,
padeti ugdytiniams igyti reikalingas kompetencijas ir jas sekmingai pletoti. Vaikq pasiekimai, su

kuriais nuolat supaZindinami tevai, fiksuojami e-dienyne, vaiko pasiekimq apra5e. DarZelio
pedagogai ir vadovai talkino tevams sprendZiant problemas, su kuriomis susiduria jq vaikai
ugdydamiesi, tobulindami kompetencijas.

Stiprinant vaikq sveikatq kuriant saugi4 ir sveikq aplinkq, demesys buvo skirtas sveikatos ir
saugos ugdymui ikimokykliniame ir prie5mokykliniame amZiuje. Organizuojant ugdomEsias

veiklas, bendrauta su sveikatos apsaugos specialistais, dalyvauta visuomenes sveikatos centro

organizuotose veiklose, vykdyos ,,Sveikatiados" rekomendacijos, dallwauta respublikiniame
proj ekte,,Sveikuoli5kos salotos".

Sudarant lygias galimybes specialirfiq poreikiq vaikams, jq ugdym4 ir lavinim4 padejo

organizuoti logopedai bei specialusis pedagogas. Jie vykde nuolating vaikq stebesenq, i5siai5kino

vaikq ugdymosi sunkumus, jq prieZastis; parinko palankiausius metodus padejusius tenkinti vaikq

specialiuosius poreikius. Vaiko geroves komisija nuolat stebejo vaikus i3 socialines rizikos

Seimq, domejosi jq ugdymu ir teike pasi[lymus, kaip efektyvinti, gerinti ugdymo proces?.

Pletojant ugdytiniq savirai5kos ir socializacijos galimybes, orientuojantis i visumini vaiko

ugdym4(si), buvo igyvendinama ankstyvosios smurto prevencijos ugdymo(si) programa ,,Zipio
draugai", Seimos ir lyti5kumo ugdymo programa, alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq

medZiagq vartojimo prevencine programa, tenkinti pagrindiniai ir i5skirtiniai vaiko poreikiai.

Organizuota papildoma ugdomoji veikla krepSinio ir Sokiq bureliuose.

2. Bendradarbiaujant su Seima, turtinant istaigos materialing bazg, gerinant ugdymo

paslaugq kokybg - Siais metais ir toliau dideli demesi skyreme tevq informavimui ir Svietimui.

Tevai buvo nuolat skatinami dalyvauti bendruose renginiuose, susipaZinti su Svendiq ir ivairiq
renginiq nuotraukomis, aktualia informacija darZelio internetineje svetaindje, elektroninio

dienyno platformoje idiegta nauja tevq informavimo sistema. Siekiant efektyvesnio bei

kokybilkesnio vaikq ugdymosi poreikiq tenkinimo, tevai uZpilde anketas apie ugdymo(si)

kokybes gerinim4. Atlikus apklaus4 ir susumavus anketinius duomenis Mokltojq tarybos

posedZio metu buvo aptarti tevq lfrkesdiai su aukletojais, vaikq maitinimo organizatoriumi,

logopedais, spec. pedagogu. Prie5mokykliniq grupiq tevams organizuoti susitikimai su pradiniq

klasiq mokyojomis, projekto ,,Seku seku pasak4" metu stengtasi itraukti tevus i ugdom4i4 veikl4,

su tevais vestos diskusijos jiems rupimais klausimais prie arbatos puodelio.



Turtinant istaigos materialing bazg, gerinant ugdymo paslaugq kokybg, siekiant sukurti
vaikams palankias sqlygas ugdytis darZelyje, o darbuotojams patogias darbo vietas ir jauki4
aplink4, atnaujintos ,,KiSkudi{' ir ,,Voveriukq" grupiq patalpos. Grupiq patalpose i5lygintos ir
perdaZytos sienos, pakeista grindq danga, atnaujintas ap5vietimas, pakeista elektros instaliacija.
Grupese nupirkti nauji baldai: ,,Voveriukq" grupeje nupirktas naujas spinteliq komplektas
metodinems priemonems ir stalo Zaidimams, ,,Bitudiq" grupeje - lentyna knygoms ir spintele
metodinems priemonems, ,,Nyk5tukq" grupeje - SeSiavietis stalas su kedutemis, ,,PeledZiukq" ir
,,Ki5kudiq" grupdms - nauji ra5omieji stalai pedagogams, ,,Drevinukq" grupeje nupirkta nauja
knygq lentyna, atnaujintos r[bineliq spinteles ,,Ki5kudiq" grupeje. Saleje nupirktas mink5tq pufi.1

rinkinys, kamuoliukq ,,baseinasoo, vaikrl menines kompetencijos ugdymui - muzikinis klavi5inis
instrumentas ,,Yantaha". Sutvarkytos keturiq lauko pavesiniq grindinio dangos, nes Sios dangos
buvo i5kilotos medZiq Saknq ir neatitiko lauko Zaidimq aik5teliq higienos normq reikalavimq.
Pa5alinti neatitinkantys higienos nonnas irenginiai atsiZvelgiant i lauko aik5teliq irengimq
vertintojrl rekomendacijas. Pedagogams nupirkti 5 ne5iojami kompiuteriai. 2018 metais lop5elyje

- darilelyje,,Au5ra" atnaujintas virtuves inventorius, nupirktas Saldytuvas, plaktuvas, atnaujintas
vandentiekio vamzdynas, irengtos trys naujos nertdijandio plieno plautuves.

3. Kelta pedagogg kvalifikacij4, skatinant pedagogus kvalifikacij4 tobulinti i vaikq orientuotame
ugdyme. Siemet kaip ir kiekvienais metais tgstas kryptingas pedagoginio personalo kvalifikacijos
tobulinimas: pedagoginiai darbuotojai kvalifikacij4 tobulino 94 dienas, 591 val. daugum4 vykusiq
mokymq buvo skirti vaikq emocines-psichines ir fizines sveikatos gerinimui ir stiprinimui,
socialines ir komunikavimo kompetencijq ugdymui, darbui su specialiqjq poreikiq vaikais.
Prie5mokyklinio ugdymo pedagogai dalyvavo konferencijoje ,,Ikimokyklinio ir meninio ugdymo
realijos, pokydiq galimybes ir ateities perspektyvos", kuriame skaite prane5im4 tema ,,Ugdytojr4
atsakomybe uZ vaikq saugum4 kelyje". Pedagogai sugriZg i5 mokymq dalijosi naujienomis

mokytojq Tarybos, metodiniuose posedZiuose :,,Fizinis aktyvumas ir sveika aplinka",

,,Specialiqjq poreikiq vaikas ikimokyklineje ugdymo istaigoje. Ugdymo galimybes ir iSSfikiai",

,,Pagalbos galimybes vaikams, turintiems emocijq ir elgesio problemq", ,,Sveika aplinka -
sveikatos pagrindas". Visi mokymai ir konferencijos apmoketi istaigos leSomis. {staigos
darbuotojai nuolat tobulinasi geba keistis, aktyviai ie5ko pedagoginiq naujoviq ir jas igyvendina.

II SKYRIUS

METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pradjusiq metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys

(toliau - uZduotys)
Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo

rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama,

ar nustatytos uZduotys

ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai



1.1. Pagerinti ir
modemizuoti aplink4
lauko ir vidaus
ugdymo erdvese,
atsiZvelgiant i saugos

ir sveikatos
reikalavimus.

fgyvendinamas1 .1.1.

LR
apsaugos

isakymas

Sveikatos

ministro

,,Del Lietuvos
higienos normos HN
l3I:2015 ,Jaikq
Zaidimq aik5teles ir
patalpos. Bendrieji
sveikatos saugos

reikalavimai".

1.1.1.1. Pa5alinti

neatitinkantys higienos
nornas irenginiai
atsiZvelgiant i lauko
aik5teliq irengimq
vertintoj q rekomendacij as.

1.1.1.2.Atnaujintos 3

pavesiniq dangos, lauko
Zaidimq erdvds papildytos
1-2 irenginiais.

1.1.1.1.1. Pa5alinti

neatitinkantys higienos

nornas irenginiai
atsiZvelgiant i lauko

aikSteliq irengimq
vertintojq
rekomendacijas.

1.1.1.1.2. Atnaujintos 4

pavesiniq dangos.

Dafielio vidine erdve

papildyta 1 irenginiq
ikimokyklinio ugdymo
vaikams ,,karhuoliukq
baseinu".

1.2.Inovacijq
taikymas ugdymo
paslaugq kokybei
gerinti, kokybi5kq
ugdymo paslaugq
teikimas, bei
efektyvus IKT
taikymas ir
panaudojimas
ugdomajame procese.

1.2.l.Patogesnis

naudojimasis

elektroninirl dienynu

,,Mtsq darZelis",
efektyvesnis pedagogq

darbas.

L.2.2.Taikyti
dokumentq valdymo
naujoves, efektyvinti
personalo veiklq
taupyti laiko sqnaudas.

1.2.3.Inicijuoti,

dalyvauti irlar
organizuoti
renginiai/projektai/
akcijos.

1.2.1.1. Isigyti 3

trukstamus kompiuterius
ikimokyklinio ugdymo
grupems ir 1 kompiuteri
logopedams.

1.2.2.1. Parengta e-

dokumentq valdymo
tvarka, S-iose darbo
vietose idiegta ir
naudojama e-dokumentq

valdymo sistema @vilys.

l.2.3.l.Organizuotas
projektas ,,100 gery
darbeliq Lietuvaioo,

dallvauta ne maiiau 2

miesto renginiuose.

1.2.1.7.1. Isi$,ti 4
trukstami kompiuteriai
ikimokyklinio ugdymo
grupems ir 1 kompiuteris

logopedams.

1.2.2.1.2. Parengla e-

dokumentq valdymo
tvarka, diegiama e-

dokumentrl valdymo
sistema @vilys.

I.2.3.1. 1. Organizuotas

projektas,,100 gerq

darbeliq Lietuvai",
dalyvauta 15 miesto ir
respublikos renginiuose.

3. Stiprinti
hnogi5kuosius
iSteklius.

3.2.Sudaryti
galimybes kiekvienam
darbuotojui kelti
profesinE kvalifrkacij q

ir tobulinti profesinius

igiidZius.

3.2. Pedagogai kele
kvalifikacijq tobulino
profesinius igudiius ne
ma-fiau 16 a. val.
(pedagogr+ kvalifikacijos
suvestin€, parymos).

Pedagogai kele

kvalifikacij4 tobulino
profesinius igldZius ne

maiiau 16 a. val.
(pedagogq kvalifi kacij os

suvestin6, paiymos).


