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2020-2022 pgtq strateginio
orientuojantis iugdytiniq amzjaus tarpsnius atitinkanti intelralqii ugdym4. 

e-)

I Strateginio plano pokydio tendencijos. Galimybes, tapuiios siiprybcmis (nebiudZetiniq lesqpritraukimas ir tikslingas jq panaudojimas):
1' [sisavintos ES struktiiriniq fondq ir titq finansavimo Saltiniq lesos.Ziezmariq mokykla-darzelis

o,Vaikystes dvaraso' nuosekliai ir kryptingai dalyvauj a:

-.: Eyrgnos S4jungos fondq investicijq veiksmq programq priemones Nr.09.2.1-ESFA-K-72g
,,Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokykhl veiklos touurinl*ar,;rro;.ttr---

1. Atlikos pedagoginiq darbuotoiq mokymo vie3qiq pirkimq pro..auror;
2' suorganizaoti ir pravesti 3 tem.u penkeri ,*ty*ui visq pro;ekte dalyvaujandiq ikimokyklini

ugdym4 vykdandiq. svietimo istalgq-dTluotojams bei projekto d;a; *r,u nariams;3. Atliktos ugdymo priemoniq viesqiq pirkimq piocedUros;
4' Visoms projekte dalyvaujandiomi istaigoms nupirkti ismanieji ekranai, ismanieji akiniai,kompiuteriniai plan5etai.
o ES strukttriniq fondq projekte, finansuojamame paga.f 2.014-2020 metq Europos sqjungos fondqinvesticijq veiksmqlrog3mos 9 prioriteto ,,Viruorn.iJJ sri.ti*us ir zmogiskqiq istekliq potencialodidinimas" 09'2'1-EsI A-v'726 ptiemong ,,ugdymo turinio tobulinimas ir naijq mokymo organizavimoformq k{irimas ir diegimas". Frojekto 

-titsLs: 
suauqyti gatifi;;;g*i naudotis elektroninemispaslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu-svietimo irrtiti.i3or.;o 20141020 m'.Europos Sqiungo; fo19.1 investicijrtr projekte ,,Mokylilq aprtipinimas gamtos irtechnologiniq mokslq priemonemis; (projekio kodas Nr. o"q.r.3-ipvi-v-704-oz-0001). projektui

igyvendinti skirtos Europos Sqjungos tl*i.turiniq fondrl ir Lietuvos Respublikos valstybes biudZetoleSos.

2' 2020 m' Lieirnaiq mokyklai-darZeliui ,,Vaikystes dvaras'o itin svarbus aspektas, didele dalimisusijgs ir su covlD-l9 pandemija, paskelbtais karaniinais (pavasari ir *a.rii - vykdyti kokybisk4 tevqinformavimo ir Svietimo.v{ko ugdymo klausimais sistem4, nes tai tiesiogiai itakoja kiekvieno vaiko

^3.];^u?o?l"T;,]:r$:::^*15i i:111u..?:,1'iklos. 
praciojo isivertinimo metu atlikta mokiniq, tevq ir 

imokytojq apklausa qaro.de, 
- Iud- ugdytiniq tevai labai putunt iui vertina 

'il;r;;"rr;;;ff 
,:;informavimo sistemq, kuri apklaurorirlt, buvo ivertintu uritsriursia verte - 3,g (,,Mes gaururne aiski4*1ry*::t,^:::il,"li|: 

ry"pmqsi,pazange tri p*i.r.imus, mokymosi spragasoo).
2.2.lstaiga stengiasi raiku ir tinkamai.sutetitipffitt;,tk;gJil;fi'b"Tt,:['jir, koregoms. per

2020 metus buvo pravesta 360 indiridruliu konrulti.rj,t;j; ; 252vaiku (darzelio ir



mo!i1ia!)1 darbuotojai (a

*,.rj,.rl*1l,Tll,f,y-gl'_tyil<u^g1u inro,.*i,ia il u*tJ;d;ilfru'.;uir, isaugo prisijungimqprie el.dienynq daznis: ,TAMoo, - 94 pioc., ,,Miisq d;zehs": i;;;;;.^"r? 
psJsrD' rDCluBU P'DrJu,BII,tl

2'4' oryantzuotos nuo 2 iki 4 atviry a.rt+ aienos mokykloje pradiniq klasiq mokiniq tevams. l-3klasiq tevai dalyvavo 90-100 proc., 4 klaseje'buuo ueda*o, tif inaiviauuiio, konsultacijos ir pokalbiai(100 proc.).
3' Gabiqiq mokiniq ugdymas(is) buvo pasirinktas kaip tobulintina sritis istaigos veikloje. Todelpradiniq klasiq mokytojos tgse dalyvavim4 Nacionalines ivietimo ug.nt*o, i, tiltuvos RespublikosSvietimo, mokslo fo tP9tg ministerios igyvendinamame ES socialinio-rondo finansuojamame valstybes

qlryryimo projekte ,,Mokiniq gebejimq-aiskleidimo ir jq ugdymo sistemos pletra., (Nr. 09.2.2-ESFA-V-
707-04'0001)' Projektas parengtas vadovaujantis ,,Gabi[ lr talenting.] ,uitq paieskos, atpazinimosistemos sukurimo ir mokyklq Siems vaikams priein;;;o didinimo z6iq-2orcmee veiksmq planu..,patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 27 d,. isakymu Nr. ISAK-
2667 ' 2020 mett4 lapkridio menesi mokytojos dalyvavo tgstiniuose mokymuose ,,Gabiq pradinukq
ugdymaso'.

2020 m' metinio veiklos plano 01.01. tikslas (,, Siekti ikimokyklinio, priesmokyklinio ir pradiniougdymo turinio progftlmq detmes, siejanl ugdymo turini ru gyurni*; -pruf.tif.u 
ir orientuojantis ikiekvieno vaiko gebejimus ir poreikius";, s[lygojo ir numatytq uZdaviniq igyvendinimo veiklas, opastarieji - pasiektus rezultatus:

- [staiga kryptingai ir nuosekliai siekia auk5tesniojo lygio mokiniq ugdymosi pasiekimq gerinimo
(28,8 proc.);

- NeZitirint i skelbtus karantinus_,. buvo pravestos 47 integruotos (temines) dienos, atvirospamokos/veiklos netradicinese aplinkose;- Mokiniq, turindiq Zemus pasiekimus (lietuviq k., matematikos, pasaulio paZinimo) sumaZejo 4,5proc.;
- Suorganizuotos 39 veiklos/pamokos bendradarbiaujant su tevais, psichologe, sveikatos prieZiiiros

specialistu, kitomis mokytoj omis;

"-,?::lofiJ^,::I.-l..ll1,::ol-,*lr|l:T'. 
i' vaikl liikesdiams bei poreikiams, orientuodamosi iistaigos issikeltus tobulintinq sridirl prloritetus - ,,Gabiq mokiniq ugdymas* ir ,,Mokeji*" #ilrjkompetencija", ikimokyklinio, priesmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojos i5klause 27 seminarus,mokymus: ,,Mokejimo mokytis kompetenc.ijos ugdymas", 

-,,,bfektyu.rnir" 
refleksyvaus mokymo(si)

Pro:es?sl naudojant Reflectus sistem?", ,,Pradiniq klasiq mokiniq paZangos siebejimas dirbant nrltolini,budu" ir kt.

. -ls1a]qa 
dideli demesi skiria mokiniq saviraiSkos ir uZimtumo ivairoves pasirllos pletrai, uZtikrinantkokybi5k4 neformalioj o vaikq Svietimo organizavim4:- Vykdomos dvi neformaliojo Svietimo progi*or: anglq k. programoje dalyvauj a 92 proc.

ugdytiniq, karate - l5 proc.
- organizuotos 55 edukacines i5vykos ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir pradinio ugdymo

ugdytiniams.
4' 2020 m' sekmingai iveikti nuotolinio mokymo iSSukiai. fstaigoje priimtas bendras susitarimas delnuotolinio ugdymo proceso organizavimo :

..4'l' Pradiniq klasiq mokytojai naudojasi Siomis nuotolinio ugdymosi/mokymosi aplinkas, kuriosuZtikrina ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumq,bet i-r tendravim4 bei bendradarbiavimq
ugdymo proceso metu: ,,Eduka" klase; elektroniniu dienynu ,,Tamoo', virtualaus bendravimo platforma
zoom, uzdaromis Facebook grupemis, kitomis rysio priemonemis.

4'2' Ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo mokytojos naudojasi: elektroniniu dienynu ,,MtisqdarZelis", virtualaus bendravimo platformi 2oo*, Mlssenger, uzdaro^is Facebbok grupemis beikitomis rySio priemonemis.
4.3. S i, kad nuotolinio ugdymo form? ikimokykliniame bei !!!4iame usdyme gali



tapti i55ukiu ugdytiniq tevams, dirbanti

:fl!:r" ,ugd.vmo 
status4, 

_istaigoje 
tTrlurtl ugdyliniu tevams siqsti savaitinius'ugdymo planus,

kuriuose pateikiamos ne tik uZduotys smulkiajai *otoiit ui, kurybilkumui lavinti, Uet ir niorodos i audio
pasakeles, fizinio ugdymo video mediliagq ir t.t. Siekiant maiinti rySio tarp ugdytinio ir mokytojo
$o!ruki, mokytojos i uZdaras Facebook grupes kelia savo ,,Ryto rato" video 

^dZiugq. 
Tokiu bfldu

istaiga palengvina na5tq tevams ir uZtikrina maksimaliai kokybisk4 ikimokyklini ir-drirS*okyklini
ugdym4.

4.4. Metodiniai pasitarimai rengiami, esant poreikiui, nuotoliniu biidu naudojant platformq Zoom
ir I arba kitas skaitmenines virtualias aplinkas.

2020 m. istaigos i5laikymui skirtos leSos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai del jq
panaudojimo derinti su istaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Pei metus savivaldybes ir
istaigos le5omis buvo atlikti remonto darbai uZ 11832 tiikst. Eur. - irengta valgykla, isigyti 2 perlusiniq
instrumentq komplektai tZ 10631,- Eur.; interaktyvus ekranas uZ 3500,--Eur; b?oniniq lauko suoliukq d
komplektai v21035,76 Eur; baldai ut 3982,- pur; to nesiojamq ir 2 stacionartis kompiuteriai uZ gg63,01
Eur.; bandomqiq tyrimq iranga mokiniams uZ 2456,65- Eur.; siekiant uZtikrinti priesmokyklinio ir
gradinio. u8dYmo..uqd{iniu paueZdjimq, mokyklinio autobuso remontui buvo skirta 33gi,l7 Ex.;
Zieimaiq,,Vatpelioo' skyriuje atlikti interneto tinklo irengimo darbai - 1199,58 Eur.

[staigoje liko nei5sprgstos tokios vidaus ir i5ores faktoriq s4lygotos problemos: didejantis mokiniq,
turindiq elgesio ir emocijq sutrikimq, skaidius, augandios pagatU-os mokiniui specialistq darbq apimtys ii
nep_akankamas apmokejimas. Taip pat biitinas istaigos priestato irengimas.

fstaigos bendruomene susitare del tgstinio veiklos prioriteto-2Oit m. - ugdymo kokybes gerinimas,
orientuojantis i ugdytiniq amZiaus tarpsnius atitinkantiintegralqji ugdym4.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS ULtUOrys, REZULTATAI IR RODTKLIAI

l. Pasrindinia usiu metu v,eiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys

iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir j q rodikliai

1.1. Atrasti,
skleisti
paLangias

ugdymo
proceso, jo
organizavimo
formas ir
gerqJqpatirti
siekiant
kiekvieno
ugdytinio
paZangos.

Sukurti vaiko
asmenines
paZangos

stebejimo,
fiksavimo ir
tolimesnio
rezultatq taikymo
modeli
ikimokyklinio,
prieSmokyklinio
ir pradinio
ugdymo
vaikams, taikant
isivertinim4 ir
vertinimq kaip
asmenines
paZangos
matavimo

l. Pravestimokymai
ikimokyklinio,
prielmokyklinio ir
pradinio ugdymo
mokytojams ,,Vaiko
asmenines paZangos
stebejimo irankio
paskirtis ir
taikymas"

2. Parengtos
ugdytinio asmenines
paZangos fiksavimo,
pamatavimo,
griZtamojo rySio
suteikimo ugdytinio
tevams gaires.

1. Ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir
pradinio ugdymo mokytojos per 2020
metus dalyvavo 27 seminaruose,
mokymuose susijusiuose su vaiko
paZangos stebejimu ir fiksavimu bei
STEAM krypties taikymu
ikimokykliniame ugdyme.
2. Ikimokyklinio, priesmokyklinio ir
pradinio ugdymo mokytojos sistemingai
ir nuosekliai teikia ugdytiniq tevams
informacij4 apie vaiko asmening pailangq
bei pasiekimus, su tevais aptaria galimus
sprendimus ir instrumentus paZangos
augimo didinimui. Tevai tokimokytojq ir
administracij os bendradarbiavimo modeli
veiklos isivertinimo metu ivertino
auk5diausia verte 3,8), be to Zenkliai



instrument4. 3. Sukurtos asmenines
paZangos vizualizacijos
priemones vaikams ir
tevams.

iSaugo tevq prisijungimq prie
elektroniniq dienynq skaidius(94-
mokykla h 774afielis proc.).
Mokytojos supaZindino ugdytiniq tevus
su kompetenctj{ gebejimq vertinimo
gairemis, priemonemis ir biidais.
3. Pradinis ugdymas: mokytojos parenge
,,Bendryiq kompetencij q
vertinimo/isivertinimo knygelg,, - i5augo
mokiniq ir tevq supratimas apie
kompetencrjas, jq svarbq ir itakq
asmenybes tigdiai.
Ikimokyklinis ir priesmokyklinis
ugdymas: mokytojos parenge asmeninio
isivertinimo pagal atskirus gebejimus

fagus - kurie puikiaitamaujavaikq, tevq
informavimui, tolimesnio veiklq
planavimo procesui, griZtamajo rySio

l.2.Ui:tikrinti
maitinimo
paslaugq
teikim4
ugdytiniams.

Parengti teisinius
dokumentus

igalinandius
kokybiSk4
maitinimo
paslaugos
uZtikrinimq
Pakertq ir
ZieLmarit4

,,Varpelio"
skyriuose.

l. PasiraSyta maitinimo
paslaugos teikimo
sutartis.
2. Sutaupyti 3 virejq
etatai, i5laikomi i5
Kai5iadoriq rajono
savivaldybes biudZeto.
3. Ugdytiniq dalis,
kuriems suteikiama
maitinimo paslauga
(proc.)

paslaugos teikimo sutartis Nr. 2020113
2. I5 Pakertq skyriaus,,Aitvaras,o atleista
1 vireja; i! Zietmarirl skyriaus ,,Varpelis,,
atleistos 2 virejos.
3. Maitinimo paslauga suteikiama
visiems ikimokyklinio ugdymo vaikams
(100 proc.). Vienai ikimokyklinio
ugdymo mergaitei sudaryta galimybe
maist4 pa3ildyti (alergrja).
Prie5mokyklinio ugdymo vaikams ir
pirmos klases mokiniams 100 proc.
(nemokamas),2-4 klasiq 10 mokiniq

l. 2020-07 -20 d. pasira5yta maitinimo

gauna nemokamq maitinim4 (7 proc.),

1.3. ES
strukttiriniq
leSq

pritraukimas,
turtinant
mokyklos
bazg

Parengti teisinius
dokumenfus
ESFA

igalinandius
2014-2020 m.
Europos Sqiungos
fondq investicijq
veiksmq
programq
priemones
Nr.09.2.1-ESFA-
K-728 "Virtualios
ikimokyklinio
ugdymo aplinkos
formavimo
pilotinis modelis"

1. Sekmingas ESFA
projekto I-jo etapo

igyvendinimas.
2. Vykdomo projekto
koordinavimo darbai.
3. [sisavinta ne
mai,iaukaip 35 proc.
projekto lesq
(i5manieji ekranai,
programine iranga,
plan5etai). Atliktos
vie5qjq pirkimq
procedtiros.
4. Parengtos gaires
altematyviais

Atsakingai ir nuosekliai vykdomi
projekto administravimo darbai, atlikti
visi vie5ieji pirkimai, suorganizuoti ir
pravesti trijq temq penkeri mokymai visq
penkirl projekto dalyvirl mokytojoms bei
projekto igyvendinimo darbo grupirl
nariams, parengtos gaires modelio
kurimui, atlikti modelio kurimo
parengiamieji darbai, isisavintos ESFA
investicijq veiksmq progftrmq priemones
Nr.09.2. 1 -ESFA-K-728,,Ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo mokyklq veiklos
tobulinimas" projekto Nr.09.2. l -ESFA-
K-728-02-0041 strukt[riniq fondq leSos. I



Nr.09.2.1-ESFA-
K-728-02-004t

igyvendinimo
pirmqii etap1.
Projekto
biudZetas 94
tiikst. eury

metodais paremto

"Virtualios
ikimokyklinio
ugdymo aplinkos
formavimo pilotinis
modelis" modelio
kurimui.

dalyvems) nupirkti iSmanie.li ekranfl
iSmanieji akiniai, kompiuteriniai
plan5etai. Priemoniq isigijimo verte -
20823 eurai. Pravestq mokymq verte -
21765,4 et:r:r4.

Viso isisavinta42588,4 eurq, t.y. 45,3

's' nelYykdvtos ar iwkdvfns iX dolin d6t
UZduotys prieZastys, rizikos

2.t.
2.2,

l;,, I:,F3l,,.f] "ig: :.b uyo planu ojog ir nu s taryto s, b et ivykdyto s
buvo rrailrl^o

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai3.l. ZieLmariq mo

lupo vienu iS partneriq, o direktore Egle
Raudeli[niene viena iS Lietuvos mokslo tarydos
finansuot4 . talptauting nuotoling prakting
moksling. konferencij4 skirt4 itraukiajam i
inkliuziniam ugdymui,,Mokymas'ir mo(masis
itraukioje mokykloje.o organizatoriq.

Konferencij4 youtube kani@
3000 dalyviq iS viso pasaulio: mokslininkq,
pedagogq, studentq,.tevq, kuriems rupi itraukiojo
ugdymo klausimai. Sios konferencijos deka buvo
garsinamas ne tik Zieimafiq moliyklos-darZelio
,,Vaikystes dlraro", bet ir viso Kai5iadoriq rajono
vardas pasauliniu mastu.anr.L, y errua Lloruvos KlmoKyldmlo ugdymo

istaigq vadovu asociacii oi e.
2020 m. vasario 27 d. esu@
tarybos narius.

J. J.-EreKLrommo clrenyno,,Milsq darZelis.,
funkcijq tobulinimas.

M.urlt istaiga el.dienyna@
administracijai pateike prie5mokyklinio ugdymo
grupiq vaikq paZangos ir pasiekimq vertinimo bei
paZangos ir pasiekimq i5vadq pateikimo formas,
kuriomis nuo Siol gali naudotis visos Lietuvos
Svietimo istaisos.,)

D vtrrrarq s{lpnnanu mokylila 2020-06-10 d. Nacionalinio@
mokyklq tinklo ir. .aktyviq rnotyttg veiklos
koordinavimo komisijos sprendimu, Lielmafiq
mokykla-darZelis,,Vaikyst6i dvaraslo pripaii*i
sveikat4 stiprinandia mokykla

3.5.Gerosios patirties skta@
lauav m. rugsejo 14 d. Tel5iq 5vietimo centro
kvietimu vedZiau mokymus Tel5iq ikimokyklinioir priesmokyklinio ugdymo mokytojams pagal
program? ,,Ikimokyklinio ir priesmokyltirio
ugdymo pedagogq profesiniq kompeiencijq
ugdymas siekiant individualios vaiko paZangoj;.
Vesto seminaro tema -,,Vertinimas ir isivertinimas
ikimokykliniame ir prie5mokykliniamL ugdvmeo,.aJ.u. +$targos verKlos orgaruzavlmas ekstremalios

situacijos metu. Nuotolinio ugdymo
organizavimas, planavimas ir vykdymas.

2020m. kovo 16 a. pasketb@
karantin4, buvo suplanuotas, organizuotu, L
ivykdytas nuotolinis ikimokyklinis,
prie5mokyklinis ir pradinis ugdymas. Siekdami

2.



issiaiskinti ar covia-t@
organizuotas nuotolinis ugdymas tenkino vaikq ir
jU tdvU llikesdius bei poreikius, ar jis buvo
kokybi5kas, ivairiapusis ir prieinamas kielkvienam;
taip pat noredami, atsiZvelgus i tevq i5sakyta;
nuomones bei siiilymus tobulinti nuotolinio
yg{y1o kokybg, gerinti jo prieinamum4, geguZes-
birZelio menesiais buvo atlikta viriuili- tevq
apklausa (123): nuotolinio ugdymo organizavimas
ivertintas puikiai ir labai gerai - bl,l pro";
nuotolinio ugdymo kokybe tenkino g9,4 proc.
apklaustu tevu.

4. Pakoreguotos pra6jusiq metu veiklos tokiu buvo) ir rezu Itztq

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustaUtos uZduotys iwkdvtos)

Pasiekti rezultataiir
jq rodikliai

4.1

4.2.

GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGdHSXTffiX}*E NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS

5...Gebdjimrtr atlikti pareigybds aprasyme nustatytas funkcijas vertinimas
t ataskaI(l

Vertinimo kriterijai

<1

PaZymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;

_4 - labai gerai

i la 2a 3n 4w
la 2a 3n 4vr.J. rysvrJplsp ll v.tuuv4vlmo eleK[yvumas

5--l... Ziniq,
siekiant rezultatu
< < D^-J-

la 2n 3n 4e
ln 2o 3n 4w

la 2a 3n 4w

IV SKYRIUS
PASTEKTU REzuLrArv vyKDANly?gygTIS_ 

ryrvERrrNrMAS rR KOMPETENCTJU
TOBULINIMAS

6. P nt uZduotis

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
A 1

PaZymimas
atitinkamas laneelis

w' r ' v rDUS uzuuutys lvyKoy[os r vrsuo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
u.r.ar.rou
vertinimo rodiklius

Labai gerai I
Gerai E

u'J' +vyr(uyra ne mazlau Kalp puse uzduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E



6.4. Puse ar daugiau uZd sutartus vertinimo rodiklius

?.l.Strero vatdymas

(visapusi5kai ir kompteksiSkai ivertinti ivairiq veiksniq itak4
7.2. Procesine kompetencija
velklos rezultatams).

KITV METV VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. Kitq metg uZduotys
nustatomos nemaliau 3 Ir ne

UZduotys Siektini rczultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar
nusta.tvtos r r idr rnfvc irnrlrrlrrf ^o\8.1. UZtikrinti

ikimokyklinio,
prie5mokyklinio ir pradinio
ugdymo ugdytiniq
asmenines paZangos
stebejimo ir fiksavimo
sistemos igyvendinimo
tgstinum4.

l.uZtikrinamas visq trijq pakop[
(ikimokyklinio, prie5mokyklinio,
pradinio) kokybi5kas,

isivertinimo ir vertinimo
duomenimis gristas ugdymas;

2. k[rybi5kas ir veiksmingas
ugdymo procesas, didina
mokymosi motyvacij4;

3. pletdamos bendrosios ir
dalykines kompetencijos
pradiniame ugdyme.

1. Ikimokyklinio ir priesmokykiinio
ugdymo veiklos strukttiros kaita
(uZdavinio formulavimo, veiklq
planavimo, rezultatq pamatavimo,
pa"Zangos stebejimo ir fiksavimo,
ugdytiniq isivertinimo procesai).
Strukttiruotos ir kryptingos veiklos
organizuojandiq mokyojq skaidius.

2. Mokiniq, pagerinusiq arba
nesumaZinusiq savo paZangumo per
mokslo metus skaidius nuo visq
mokiniq skaidiaus (70 proc.)

3. Pradinio ugdymo mokiniq
bendrqjq kompetencijq vertinimo ir
isivertinimo vertes augimas (mokiniq
skaidius, kuriems per mokslo metus
auk5tesniuoju lygiu ivertintos
bendrosios kompetencijos nuo visq
mokiniq skaidiaus - 59 proc.)

8.2. Koordinuoti tiriamosios,
eksperimentq, praktines
veiklos organizavim4 ugdant
bendr4sias ir dalykines
kompetencijas itraukiant trijq
pakopq ugdytinius, tevus
(globejus) ir bendruomeng.

1. ftraukti iveiklq organizavimq
visi pedagogai, logopedai,
psichologe, sveikatos prieZiiiros
specialistas, tevai (globejai) ir
kt. soc. partneriai.

2. Tiriamosiose, eksperimentq,
praktinese veiklose dalyvauja
visi ikimokyklinio,
prieSmokyklinio ir pradinio

1. Suorganizuoti bent po 2
pamokas/veiklas bendradarbiaujant su
kolegomis, logopedais, psichologe,
sveikatos prieZiiiros specialistu, ievais
(globejais) ir kt. soc. partneriais.
Rodikliai:
1.1. Pravestq pamokq /veiklq

bendradarbiaujant skaidius per
mokslo metus (30);

1.2. Mokytojq, vedusiq integruotas
pamokas/veiklas skaidius nuo
bendro mokytojq skaidiaus per
mokslo metus (15).

2. Suorganizuoti ne maLiaukaip po 2
sveikat4 stiprinandias veiklas
ikimokyklinio, prieSmokyklinio ir
pradinio ugdymo ugdytiniams / tevams
/pedagogams.



ugdymo programq ugdytiniai.

3. Parengta ESF investicijrl
veiksmq programq priemones
Nr.09.2.1-ESFA-K-728
"Virtualios ikimokyklinio
ugdymo aplinkos formavimo
pilotinis modelis" metodika (II
etapas).

3. I . Parengtas projekto metodikos
aplankas (teisine bazb, apklausq analize,
rekomendacijos);
3.2. Atliktos vaikq, tevq, mokytojq
apklausos (6 vnt.);
3.3. Parengtas l-2 ikimokyklinio
ugdymo veiklos i5samus planas
naudojant IT priemones ir virtualias
aplinkas.

8.3. Atrasti, skleisti
paZangias ugdymo proceso,
jo organizavimo formas ir
geqqpatirti siekiant
kiekvieno ugdytinio paZangos

1. Kryptingai ir nuosekliai
keliama mokytojq kvalifikacija
spec. poreikiq (tame tarpe
gabiqiq) mokiniq ugdymo
klausimais.

2.Laiku ir tikslingai suteikta
pagalba mokiniui, ugdytiniq
tevams (globejams) (tiesiogiai
ir I arba nuotol iniu bUdu).

I .Mokytojq, patobulinusiq dalykines i-
pedagogines kompetencijas spec.
poreikiq (tame tarpe gabiUjq) mokiniq
ugdymo klausimais ne maZiau kaip 2
dienas per metus ivairiuose
seminaruose, kursuose ir kt. skaidius
nuo bendro mokytojq skaidiaus (69
proc.)

2.1. Pravestq individualiq ir grupiniq
konsultacijq 1-4 klasiq mokiniams
skaidius per mokslo metus (73 proo.
mokiniq).
2.2. Prav estq individualiq konsultacijq
ugdytiniq (ikimokyklinio,
prie5mokyklinio ir pradinio ugdymo)
tevams (globejams) skaidius per mokslo
metus nuo visq ugdytiniq skaidiaus (65
proc. ugdytiniq t0vams).
2.3. Socialine-emocine sveikata.
Pravestq veiklq skaidius ikimokyklinio,
prie5mokyklinio, pradinio ugdymo
srun6se/klasAse /ne rnq*iqt, lroin 11\

8.4. Diegiant ugdymo
turinio inovacijas, tobulinti
mokejimo mokytis
kompetencijq, taikant
isivertinim4, kaip asmenines
paZangos matavimo,
savarankiSkumo bei
atsakomybes ugdymo
instrument4.

fstaigos bendruomenes
susitarimas del mokejimo
mokytis kompetencijos ugdymo.

40 proc. ikimokyklinio ir
prielmokyklinio ugdymo mokytojq
ugdydami vaikq problemq sprendimo,
savo veiklos isivertinimo ir
refl eksyvioj o m4stymo gebej imus
naudosis ESF projekto,,Inovacijos
vaikq darZelyje" metodines medZiagos
priemoniq rinkiniais.

9' Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali turetineigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
Svietimo istai

galimos COVID pandemijos, ivedus nuo,otil

9.2. Del galimos COVID_ pun
i-st-ai&4,-qelus ealimybes kviestis socialinirl partneriqlkoleerl, paealbos specialistu i veiklas/pamokas.



VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10' fvertinimas, jo pagrindimas ir si[lymai: Kai5iadoriq r. Lieimarirq mokyklos-darZelio
,,Vaikystes dvaraso'vadovo 2020 m. metines veiklos ataskaita. Mokyklos tarybos nariai paZymejo, kad
,,Vaikystes dvataso' i5laiko vieno inovatyviausiq Svietimo istaigq rajone status4, istaiga orientuojasi i
kiekvieno vaiko asmening pfrangq, sudaro s4lygas ugdytiniq saviraiskai, uztikrina kokybiska
ugdymo(si) proces4, atliepianti vaikq, jq tevq ltikesdius bei poreikius. Direktore nuolat garsina istaigos
vardq ne tik respublikos, bet ir tarptautiniu lygiu. fstaiga puikiai organizavo ir vykde nuotolini ugdymq
ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir pradinio ugdymo programq vaikams. Kailiadoriq r. ZieZmarh4
mokyklos-darZelio ,,Vaikystes dvaxas" vadovo 2020 m.veikl4 vertiname labai geru.

Vaida Auge
Mokyklos tarybos sekretore
(mokykloje - mokyklos tarybos
igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /- -

darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

,,br/^ y'u,
-O*d^t t nffide)

lQil-oe 0c(
(data)

11. fvertinimas, lrs

(valstybines Svietimo istaigos savininko
.Lc14-6tb ,6

(data)
teises ir pareigas jgyvendinandios institucijos 

*
(dalyviq zusirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meris)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas /6!fr/ yc.\g^'r-

)ot/-el -e3
(data)(vardas ir pavarde)

SusipaZinau.M
lSvietimo lstaftos va6voJteigo g



Priedas Nr. 1

Kaisiadoriu .. ziez;xg,ttsH;t"J$ffi3,$alfitsi,'3ty31il"fi"IHfs Egr6s Rauderiiinienos

Direktore Egle Raudeliuniene 4gr*,t ,a.v-oi-*l
, 

--UoaraSas,data)
Meras Vytenis Tomkus

8.5. Tobulinti vidaus darbo

organizavimo procesus. administracijos darbuotojai
naudojasi DVS,,Kontoratt.
8. 5.2. Dalyvauja centralizuotos
buhalterijos tobulinimo
procesuose.

8.5.3. Dalyvauja bendrqiq
funkcijq centralizavimo
procese.

administracijos darbuotojq naudojasi

DVS,,Kontora".
8.5.2.1. Pateiktas ne maLiau kaiP

vienas pasiiilymas tobulinant
buhalterines apskaitos sridiry'lygiq
tvarkos apraS4.

8.5.3.1. Pateikti 1-2 pasiiilymai
rengiant bendrqiq funkcijq

8.5.1. Pedagogai ir 8.5.1.1. 100 proc. Pedagogq ir

centr alizavimo tvarko s


