
I SKYRIUS
STE{TEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Vadovaujantis Siauliq
2017-2019 m. strateginiu planu, parengtas lopSelio-darZelio veiklos nlanas 2019 merams

plano tikslq ymo yvinti
iaujant, stipri bar:g op5eli

m. lopselio-darzelio veiklos plano tiksl4 - tobulinti ugdymo(si)p s4lygas efektyviai ir veiksmingai istaigos veiklai. igyvendinantp eiklas. 2019 m, gruodZio men. parengtas strateginis planas Z02a-
2022 m' padesiantis efekfyviai ir kryptingai organizuoti lopseiio-aalzelio veilil4. parengta ir su
Lietuvos Respublikos sveikatos ministerija suderinta nauia sveikatos stiprinimo progama z11g-

skatinimo vaikq ugdymo istaigose" fgyvendinime. Organizuotos visuomenes prieZitiros specidisto
plane numatJitos praktines veiklos orientuotos I vaikqsveikatinim4.

Inicijuojant sekming4 ugdymo proceso organizavim4, taikant inovatyvius, aktyvius ugdymo
metodus, priemones,.btdus, sudarant palankias s4lygas kiekvieno vaiko kompetencijq ugaymuiisi;
lqwendinti ilgalaikiai ir trumpalaikiai projektai, didinamas ugdymo turinio 

-patrauklumas.

Uimegzti nauji socialiniai rySiai, suorganizuotos 7 ktirybines aifutruetes, palaikomos tevq
iniciatyvos, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais. Tenkinant vaikq ir'tevq savirai5kos
poreikius organizuojamas vaikq papildomas ugdymas sporto, meno srityse. Pagal pedagogq
kompetencijos tobulinimo plan4 mokytojai tobulin savo kompetencijas, vyko dalyki-nis profeiiriis
bendradarbiavimas, dalijimasis gerqa patirtimi istaigoje, ri;one, i.rpu-Utit<oie. Aptarnaulantis
personalas (aukletojrl padejejai, dietistas, sekretore, pavaduotojas rjkio rlikalurns, uirej"i)
dalyvaudamas mokymuose, seminaruose igijo darbui reikalingas kompetencijas (paZymejimai)'. 

'

. . .. Antrgjo tikslo igyvendinimui- konstruWaus bendrsvimo ir beidradaittaiimo stiprinimas,
inicijuota lop5elio-darZelio edukacine-kulturine veikla, bendravimas ir bendradarbiavimas su
tevais, kolegomis, Pagal poreiki organizuoti kolegialos susitikimai su tevais, organizuota paskaita
lliktos tevq apklausos, skatintos tevq iniciatyvos organizuoti ir dalyvauti ugdymo procese.
Vykdant Svieteji5k4, edukacing, sporting ir kultiiring veikl4 pletoti bendradarbiauittro rySiai su
socialiniais partneriais, istaigomis ir organizacijomis. Dalintasi patirtimi, ugdomoji veikla
orientuota i vaikq socialiniq ig[dZiq, gebejimq, savirai5kos ugdym4,

Stiprinant lop5elio-darZelio darbuotojq bendradarbiavimq, aktyvum4, motyvacij4 darniai
veiklai, organizuotos edukacines veiklos, i5vykos, rytmediai, popietes, paskaitos. Skatintos
darbuotojq iniciatyvos, draugi5ki tarpusavio santykiai, glaudus bendradarbiavimas. Renginiai
sutelke darbuotojus bendrai veiklai, patirties sklaidai.

[gyvendinant trediqji tiksl4 - kurti informafiiq, patraukliq, ugdaniiq edukacing aplinkg,
os ir tobulintos esamos edukacines ap_linkos bendradarbiaujant su tevais ir socialiniais



partneriais, istaigomis ir
idejomis. Igigytalopselio-d o grupes reprezentuojandios atributikos,

Ketvirto tikslo igyvendinimui uitilainlt ikimolEffiinio ugdymo(si) programos
igvendinim4 lop5elyje-darZelyje igyvendinama ikimokyklinio ugdymo ptJg.*u,,3pinduliukas,,,
kolegialiai apsvarstytas ir parengras teminis planas.

. _ Igyvendinat penktaii_ tiksl4 - vylcdyti prevencines programas, veiklq, ugdytiniai ir
bendruomene inicijuoti dalyvauti prevencines- programos", u"iklore. Mokytojai- integruoja

itq psichik4 Zi ogram4..,
intelekto u 4 Teiklas,
metodus ir a sgdymo

asociacijos ,,Draugilkoji SEU olimpiados ,,Dramblys" veiklq igyvendinime. Organiiuoti
prevenoiniai renginiai, vyko prevencines i formacijos sklaida, 

- 
ivairios veiklos, ruo5tos

rekomendacijos,

gerinant vaikq ugdymo(si) aplink4 isigya
lauko Zaidimq aik5teliq ir irenginiq atitikties

's saugos reikalavimams prieZifra ir neatitikimq
Salinimas. Atlikta pagrindine metine vaikq Zaidimq aikSteliq kontrole. Nuolat atliekama lauko
vaikq Zaidimq aikiteliq periodine ir funkcine konhole

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

l. I metu veiklos 'ezultatai

Metq uZduotys
(toliau * uZduotys) Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustalrtos uZduotys
iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

1.1. Sudaryti
s4lygas
prevenciniam
socialiniq.
emociniq vaikq

igudiiq lavinimui i
ugdymo procesq
integruojant
ikimokyklinio
ugdymo program4

o,Kimochis".

I ugdymo(si)
procesq integruota
socialiniq -

emociniq igudZiq
ugdymo programa

,,Kimochis".

Isigyta programa,
priemones, programa

igyvendinama,
Vyksta mokymai,
konsultavimasis,
dalinamasi darbo
patirtimi. Kuriami
vaikq pozityvfls
tarpusavio santykiai
bei lavinamas
emocinis vaikq
intelektas.

Naudoj ant lop5eliui-darZeliui
skirtas valstybes ir
savivaldybes biudZeto leSas

isigyta ir igyvendinama
ikimokyklinio ugdymo
programa ,,Kimochis"
(socialiniq - emociniq
kompetencijq ugdymui),
pro gramos igyvendinimui
isigytos priemones. Lop5elio-
darZelio grupiq erdvese irengti
Kimochis kampeliai su
programos personaiais.
Bendradarbiaujant su Siauliq r.
Svietimo pagalbos tarnyba
penkiamediams vedami
uZsiemimai pagal Sios tarnybos
sukurt4 socialiniq ir emociniq
kompetencijq ugdymo
programg,,Emociukq kelione".
Vadovai ir mokytojai dalyvavo
seminaruose, mokymuose,
neformaliuose darbo Datirties



dalinimosi renginiuose
efektyviam socialinio -
emocinio ugdymo programos
pritaikymui kasdieninej e
veiklo.je,

1.2. [vertinti
LopSelio-darZelio
sveikatos
stiprinimo
program4 ,,Sveikas
darZelis" 2014-
2018 m. ir parengti
2019-2023 metq
sveikatos
stiprinimo
program4.

Lopdelis-darZelis
toliau tgs veikl4
Sveikat4
stiprinandiq
mokyklq tinklo
veikloje.
ISpletotos
galimybes
bendruomenes
sveikatos
stiprinimo
ugdymui
lop5elyje-
darZelyje.

Sudaryta darbo
grupe ivertinti
sveikatos stiprinimo
program4 ,,Sveikas
darZelis" 201+2015
m. Parengta nauja
sveikatos stiprinimo
programa 2019-
2023 m. irpateikta
suderinimui Lietuvos
Respublikos
sveikatos
ministerijai.
LopSeliui-darZeliui
pratqstas sveikatos
stiprinandiq mokyklq
veiklos paZymejimo
galioiimas.

201 8-12-13 sudaryta darbo
grupe ivertino sveikatos
stiprinimo programq,,sveikas
darZelis" 2014-2018 m. ir
parenge nauj4 2019-2023 m.
sveikatos programq,,sveikas
darZelis" 2019-2023 m.
2019-04-30 Sveikatos
stiprinimo programa 20lg-
2023 m. suderinta su Lietuvos
Respublikos sveikatos
ministerija ir lop3eliui-darZeliui
penkeriems metams pratgstas
dalyvavimas sveikat4
stiprinandiq mokyklq veikloje
(PaZymejimas Nr. SM-569).

1.3. Inicijuoti ir
organizuoti Siauliq
rajono
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
Iop5iniq, vakaro
daineliq ir
relaksacines
muzikos festivali.

2019 m.lapkridio
menesi
organizuotas
muzikinis
festivalis, Siekta
stiprinti Svietimo
institucijq
bendradarbiavim4
puoselejant
etnokulttiros
tradicijas.

Sudaryta darbo
grupe muzikinio
festivalio programai
ir nuostatams
parengti. 2019 m,
lapkridio menesi
organizuotas
renginys. Pedagogai
dalinsis ger4ladarbo
patirtimi.

201 9- I 0-30 sudarfia darbo
grupe parenge muzikinio

s, iddjas,
r. Svietimo

pagalbos tamyba patvirtino
nuostatus.
2019-l l-28 ivyko rajoninis
muzikinis festivalis,,TylU
vakareli skamba lop5inele".
Dalyvavo 13 Siauliq rajono
istaigr4, organizuoj andiq
ikimokyklini / prie5mokyklini
vaikq ugdym4 ir Siauliq r.
KurBenq meno mokyklos
Kairiq vietoves atlikejai.
Ranginio idejq realizavimui
rasti 3 remejai (atn:inimo
dovaneles vaikams ir
mokytoj ams, reprezentacinems
le5oms, sales nuomai).

L4. Tenkinant
vaikq ir tdvq
saviraiSkos
poreikius
organizuoti vaikq
papildom4 ugdym4.

Organizuojamas
vaikq papildomas
ugdymas sporto,
meno srityse nuo
2019 m. rugsejo
mdnesio.

III kewirtyje rasti
neformaliojo vaikq
Svietimo mokytojai,
laisvieji mokytojai
sporto, dailes,

dramos, Sokiq

biireliq
organizavimui.

Nuo 2019 m. rugsejo menesio
lop5elyj e-dar Lely j e veiki a trys
papildomo ugdymo btireliai
vaikams: sporto (VSf
Auk5taitij os krepSinio
mokykla), dailes (Siauliq
j aunqi q gamtininkq cenhas),
Sokiq. BUrelius lanko 77 proc,
istaieos vaiku.



1.5. Pagerinti ir
modemizuoti
esamas ugdymo
erdves. vidaus ir
Iauko aplink4.

ugdymo procese.
antrame pastato
aukSte, Salinami
tr[kumai lauko
vaikq Zaidimq
aik5telese.

I Tgsiant bendradarbiavimo
sutarti su UAB ,,Eventus
Group", loplelio-daficLio
vaikai turi galimybg
nemokamai naudotis JonEly
prekinio Zenklo edukaciniais
Zaislais ir priemonenris.
Grupiq aplinkos papildytos
naujomis inovatyviomis
priemonemis, Zaislais ir
spaudiniais naudojant
valstybes ir savivaldybes
skirtas le$as. Atliktas dviejrl
iejimo i grupes tambury, dviejq
grupiq rflbineliq, darbuotoj q
tualeto, aptarnauj andio
personalo kabineto, iejimo i
virtuvg laiptq remontas.
Antrame pastato auk5te
uZsakyti langq roletai, Remejg
pagalba sutvarkyta kiemo
fasadine puse - pasodintos
tujos, i5pilta skaldele. Salinant
triikumus lauko vaikq Zaidimq
aik5telese, diuoZynems
sumontuoti borteliai, po

irenginiais i5piltas smelis.
Nuolat vyksta lauko Zaidimq
aikSteliq ir irenginiq triikumq
Salinimas.

,,

3. uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos( istaigos veiklos rezultatanrs)

neivykdytos ar iwkdytos i5 dalies d€l nu buvo
UZduotvs PrieZastys, rizikos

2.1. Pagerinti ir modemizuoti esamas
ugdymo erdves, vidaus ir lauko aplink4.

Negavus finansavimo projektui uiduotis buvo
ivykdyta dalinai (numatyta rizika),
20 I 9-0 I -28 Europos socialinio fondo agent[rai
buvo pateikta proj ekto,,Inovatyvios galimybes
pedagogui ir vaikui" parai5ka.
2019 m. kovo mdn. pateikta KA2 strategines
partnerystes projekto Nr. 20 I 9-1 -LT0 l -KA20 I -
060522,,Mother, Father and Game in Education.,
parai5ka. Proj ektai atitiko kokybes reikalavimus,
tadiau del didelio konkurso ir riboto biudZeto,
dotacij o s proj ekto i gyvendinimui neskirtos. Del
negauto finansavimo interaktyviq priemoniq
neisigijome. Savo le3omis isigijome du
kompiuterius, spausdintuv4.

UZduotys / veiklos



3.1. Sudarytos
prevenciniame

s ir laiko, regim4ji
ir tobulinti

smulkiuosius (rieSo, rankq pirStq)
judesius. Projekt4 vykdantys mokytojai
gavo projekto vykdymo program4,
priedus. Projekto Zaidimai, veiklos
i ntegruojamos i ivairias veiklas (k[no
kulttiros, muzikos, ryto rato), veiklos
vykdomos ivairiose erdvdse (grupeje,
saleje, lauke). Projekto veiklos
vie5inamos lop5elio-darZelio
bendruomenei. Ple6iamas socialines
partnerystes tinklas - dalinamasi darbo
patirtimi su respublikos, rajono
pedagogais, i projekto veiklq

Projekto tikslas - pasitelkus Zaidimus

inima itraukiami tevai.
3.2, Vadovauta Siauliq r
vadovq ir jq pavaduotojq ugdymui metodinio

Organizuoti metodiniai uZsiemimai.
seminarai, metodines i5vykos (biirelio
nariq). Koordinuotas dalyvavimas kitq
istaigq organizuotuose seminaf,uose,
mokymuose bendrosioms ir profesinems
kompetencijoms pletoti, apskritojo stalo
diskusij os nauj oviq apLv algai,
dalykiniams, profesiniams ir kitiems
klausimams aptarti, Parengti bflrelio
veiklq reglamentuojantys dokumentai

3.3. Ie5kota papildomq finansavimo, rernimo
Saltiniq turtinant, modernizuoj ant, pletojant
lop5elio-darZelio aplinkas ir ugdymo turini,

Dalyvauta Specialiosios o limpiados
projekte,,Jaunieji atlelai", kuris suteikd
vaikams galimybg laveti fizi5kai ir
emoci5kai, skatino pozityvq poiiuri i
save, savaranki$kumA bei asmenini
tobulejim4, Seimq bendradarbiavim4,
Projekto igyvendinimo metu gauta
materialine parcnra (sporto priemones,
sportine apranga, medaliai).
Prisidedant prie aplinkos saugojimo ir
tar5os maZinimo bei mokant vaikus
rti5iuoti ir ugdant s4moningum4,
dalyvauta nacionaliniame aplinkosaugos
projekte,,Mes rdSiuojam". Projekto
igyvendinimo metu surinkti taikai virto
prizais - dailes ir sporto priemonemis.
Parengtas ir igyvendintas olimpinio
ugdymo projektas ,,Judam krutam.o, kurio
tikslas - per sport4 ugdyti aktyvi4,
s4rnoning4, pilietiSk4 asmenybg,
bendrauj ant ir bendradarbiaujant su
kitomis organizacijomis ir istaigomis.
Proj ekto iewendinimui Lietuvos



tautinis olimpinis komitetasikyre Zbd

3.4. Prisijungiant prie Lietuvos Nacionalinio
kultEros centro iniciatyvos organizuota akcija
Kairiq miestelio bendruomen.i ,,Visu Lietuva
5oka".

2019-09-20
socialiniais
,,Visa Lietuva 5oka,,. Dalyvavo Siauliu
rajono savivaldybes kultfiros centro

Sudarytos s4lygos turiningam,
draugi5kam bendravimui,
bendradarbiavimui ir bendrystei su
vaikais.

veiklos buvo) ir rezulr Atq

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinam4 ar nustatytos
uZduo8s ivykdWos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

4.1

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBUI,INIMAS

J.

tobulinti

Direktore Dalia Griciene
(vardas ir pavardd)

2.n20-0r-17
(data)

SKYRIUS
VERTINIMO?AGRINDIMAS IR SIULYMAI

''' Tnlvertinimas, jo pagrindimas i_r sitrlvmai:

rezultat t uZduotis tln

UZduodiq ivykdymo apra$ymas PaZymimas atitinkamas
langelis

r. r. uzquorys lvyroytos rr virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai eerai Er.z. uzquorys rs esm€s lvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai El
pagal sutartus vertinimo rodiklius PatenkinamaiE

J.+. uzuuorys nelvyKoytos pagal sutartus veftinimo rodiklius Nepatenkinamai E

6.2. Streso valdvmas

s tarybos
igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos lstaigoje -
savivaldos institucijos igaliotrs asmuo
/ darbuotojq at.stovavimQ igyvendinantis asmuo)

(vardas ir pavard0) (data)



8. [vertinimas, jo pa ndlmas ir siulymai: _

(data)
_/2

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitg met4 uZduotys
(nustatomos ne maZiau Ine maZiau kaip 3 ir ne )

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodiktiai
(kuriais vadovaujantis vertinam4

ar nustatytos uZduotys

iwkdyros)
9.1. Sudaryti s4lygas dalyvaufi
respublikiniuose sveikatos
stiprinimo projektuose, veiklose
vaikq sveikatinimo igudZirl
lavinimuio ugdomosios veiklos
tobulinimui, ivairinimui.

I ugdymo(si) proces4
integruotos netradicines,
inovatyvios vaikq
sveikatinimo veiklos.

2020 n,I-IV ketv. pasiraiytos 2-
3 bendradarbiavimo sutartys,
2020 m.I-IV ketv. veiklos
rczultatar ir darbo patirtis
vie5inama ir perduodama
loplelio-darZelio bendruomenei,
visuomenei. ISpl etotos galimybes
bendruomenes sveikatos
stiprinimo ugdymui lop5elyj e-
darZelyj e (vaikai-tevai-
mokvtoiai).

9,2. T aikyti nauj q penkiamediq
vaikq maitinimo organizavimo
modeli- dalini SvediSko stalo
principq.

savarankiSkumas,
gerinami vaikq
socialiniai igrldZiai,
dideja atsakomybe -
vaikai turi galimybg
patys isideti, isideti tiek,
kiek nori.

Pagal Lietuvos Respublikos

o
ir maisto Svaistymo maZinimo
priemoniq [gyvendinimo
rekomendacrj as" organizuotas
penkiamediq vaikq maitinimas
taikant dalinio Svedi5ko stalo
modeli, 2020 m.I ketv. isigyta
reikalinga speciali iranga, indai,
Uankiai. Patirtis vie5inama
bendruomen ei. 2020 m. I-IV
ketv. perimant gerqi4 patirti,
realiai pamatant ir ivertinant
tokio maitinimo organizavimo
modelio naudq, aplankyta l-2
ugdymo istaigos jau idiegusios
$i princip4. Suteikta galimybe
patiems vaikams pasirinkti ir



9.3. Gerinti ugdymo kokybg
taikant aktyviuosius ugdymo
metodus, skatinant rajono
ikimokykliniq istaigq mokytoj q
bendradarbiavim4.

Inicijuotas ir
bendradarbiaujant su
raj ono ikimokyklindmi s

istaigomis parengtas
projektas,,Zinau, noriu
suZinoti, suZinojau",
kurio metu pletojama
vadybine ir edukacine
vsikla, dalinamasi gerqja
patirtimi, tobulinama
mokytoj q kvalifikacij a.

2020 m.I ketv. pasiraSytos
bendradarbiavimo sutartys del
projekto vykdymo su 2-3 rajono
ikimokyklinio ugdymo
istaigomis. 2020 m.II ketv.
parengtas proj ektas, sudaryta
darbo grupd jo vykdymui. Z0Z0
m. II-N ketv. vestos 2 atviros
veiklos ir renginys 2-3 istaigq
ugdytiniams, organizuotas
kvalifikacij os tobulinimo

9.4. Organizuoti vaiklr
papildom4 ugdym4 tenkinant
vaikq saviraiSkos poreikius ir
pritraukiant daugiau
neformaliojo, laisvqjq vaikq
Svietimo mokytojq.

Organizuojamas vaikq
papildomas ugdymas
sporto, meno srityse.
Tenkinami vaikq
savirai5kos poreikiai.

lki2020 m. III ketv, rasti 2-3
neformalioj o vaikq Svietimo
mokytojai, laisvieji mokytoj ai
sporto, dailes, Sokiq bflreliq
organizavimui. Vyksta
uZsiemimai pagal numatyt4
grafik4. Ugdomi vaikU
savirai$kos isiidZiai

9.5. Kurti saugi4 ir funkcionali4
mokytis" kurti ir tyrineti
skatinandi4 aplink4.

Atnaujintos,
modemizuotos,
suremontuotos vidaus ir
Iauko erdves, itraukiant
pedagogus, tews
(globejus), vaikus,
remejus ijq kurim4 ir
panaudojim4 ugdymo
procese, Vaikai ugdomi
saugiose, moderniose ir
ktrybiSkose aplinkose.

2420 m, XI-IV isigyta
interaktyviq inovatyviq ugdymo
priemorriq (edukacines bituGs
,,Bee-bot", interaktyviq uZduodiq
komplektai ir kt.) Pagamintos
naujos priemones lauko
edukaciniq erdviq
funkcionalumui gerinti
(,,Ki5kiukai I:aidLia ir sportuoj a,,,

,,Vaikudiai klausosi ir groja",
,,Laipiojimo kalnelis",,,Tyrinejq
atrandu" ir kt.). Pakeisti lauko 4
pavesiniq stogai, atnaujintos 4
smelio deZes. Suremontuota:
dviejq grupiq r[bineles, trijq
grupiq virtuveles, iejimo i
lop5eli-darteli tamburas. Lauko
ir vidaus erdves atitinka Lietuvos

nonnos reikalavimus.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali tur6ti
neigiamos itakos ivykdyti Sias ulduotis)

ildoma suderinus su Svietimo vadovu

10.2. LeSq, patirties stoka, per maii vaikai.

Iu.r+. NeatSrraCo speclaltstu wkstandiu i uZmiesti nanildomo uodvmn hr-irel
10.5. Finansavimo tr[kumas, d
atliekami darbai.


