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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLCIS PLANO IGYVENDINIMAS

vadovaudarnasis iki kyklinio ugdymo prograrn

olirnpinio komiteto,,Olimpiniq vertybiq ugdymo

metodines rekomendacij os.

darbuotojq (10,02 etato). Leistinas pareigybiq skai

2020 m.lapkridio 17 d. sprendimu Nr. T-355 ,,Del Siauliq rajono savivaldybes Svietinro istaigq ir

Siauliq ralo,ro savivaldybes svietimo paslaugrl centro didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus

nustatymo,,, nevir5l,ta s.2021m, gr.uodZio : t A. duomenimis, darbuotojq kasmetiniq atostogq likudiai

nevirsija teises aktais nustaQrto atostogq dienq skaidiaus per rnet1ts'

visi mokytojai atitinka nrokytojq, dirbandiq pagal ikimokyklinio ugdymo pfograrnas'

kvalifik 9 metai'

L doktlnreutais' i3sikeie

tikslus s Plane numatYtomis

Bendroji informacija
Siauiiq r. Kairiq lopselis-d elis ,,spindulelis" (toliau - lop5elis-darZelis) ugdyrn4 v1'kdo

priemo'emis" Visos lgyvendintos priemones padejo siekti lopSelio-darZelio st'ateginio tikslo -
wkdvti usduno kokvbes koncepcii4

1. Tikslas. UZtikrinti ko klinio ugdymo(si) turinio lgyvendinim4

sdkminsam vaiku ugdYmui(si
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i, kryptmgal organra:ota lopselio-darzelio veikla, numatytos vystymosi kryptys ir

prioritetai, ielkta bendruon en. uktuulionrs pioblemoms sprgsti. Sudaryta dalbo grupe (2021-12-08
yI rvl ! 9v !sr,

Nr. IV-71) atliko lop5elio-darZelio strateginio pl
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o leidinio ktirime ir kita. Derinant su lop5elio-darZelia taryba

skaidriai, viesai skirstytos ir panaudotos le.$os, gerinta lop5elio-clarZelio nraterialine ir techdne baz€,

Nusimatyta strategija ir jos igyvendinirnas padejo iSlaikyti bendruonrendje strfonnuotas

ve B.s, stipiino beldruomeni$kgrl4, skatino ig)4i naujos patirties, fotlravo rnotyvacijq,

iniciatyr,um4, atsakingum4 telke atsinaujinti, gerinti aplinkq, teikiamas paslaugas.

Ugdymo turinys planuotas vadovaujantis 2020 rn. atuaujinta ikiniokyklinio ugdynro progranla

,,Spinduliuias". pagal ikimokyklinio ugdyrno program4 ugdomi 75 vaikai. 100 proc. uiokytojq

planuo3a, igyvendina ir reflektuoja ugdymo(si) turini, Palengtos vaiko savgs vertinimo priemoniq

metodines'lekomendacijos (Z0iI-0i-28 uretodines $upes pasitarirnas), o vertinimo rezultatai

fiksuoj ami elektroniniame dienyne, vaiko vertinimo aplanke.

kasdieleje veiktoje naudojamos parengto patyriminio veiklos projekto ,,spinduliuko bandpnai,

tyrimai, eksperimentai ii atradimai" idejos. Projektas nuolat papildomas naujomis idejomis' Ugdymo

procesas priturtintas aktyviaisiais ugdyrno metodais, ugdandiais pasekmemis gtist4 ruqstym4'- 
100 proc. mokytojq dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose apie S AM metodikos ir

patirtinio ugdynro taityrnq. i00 pror. mokytojq kiekvien4 savaitg ugdynro procese taiko STEAM

metodikos ir patirtinio-ugdymo elementus. S ingai integtroti tarptautiniai eTwinning projektai,

skatinantys SfpAfrl veiklas: ,,Tinky! (Think- ate - Share')", ,,Eggs-tra special Easter - Easter card

exchalgi respublikinis STEAM plojektas ,,Kalddiniq Zaisliukrl dirbtuveles"' Lyginant rugsejo ir
geguzeJ menesiq vaikq pasiekinrrj vertininro rezultatus, pagerejo 79 proc. ikimokyklinio arniiatts

uuitq matematiniai ir gamtos nrokslq pasiekinai. Nacionalines Svietimo agentflros koordinttojamos

S TEAM nrokyklq b endruomene s nariai s si eksirne tapti 2022 rn -

Ugdytiniai tapo 2 regioniniq konkursu nominantais: regioniniame eilera5diq deklamavitno

konktuse - i5rai5kingiausiai ladekl uotas eileraStis ir Siaulii.l regiono ikimokyklinio ugdyruo istaigq

virtualian:re Sokiu konkurse - etnoglafrjos puos

l.Z. IJtduvinys. Tobulinti ugdymo proces4 panaudojant interaktyvias ir inovatyvias

rrodvmo nriemones-
oj arni i5maniej i edukaciniai

robotai Bee-boot bitutes, planietes, suteikiantys vaikams progl'amavirno Ziniq, iveiklinantys veikti

maZiau motyvuotus, lvairiq gebejirnq ir ugdymosi sunkumq turindius vaikus. {sigyti 4 ir sukurti 5

edukaciniq robotq nei-tooiAltutes kilinreliai, kurie skatino ugdyti(is) vaikq raitingunro, mat atikos,

infornraciniq technolo gij q igtdZius.
Ugdymo pror"ri nludojamos interaktyvi grindys, lavinandios vaikq judesiq koordinavim4,

reakcijq,-dent.rio koncentraciia A"i logini m4 n4. Visose grupese ugdytiniai kfirybinei veiklai

naudoja Sviesos stalus, Sviesos nrolbertus ir jq priedus. Vaikai iSrnoko savirelaksacijos, tobuleja

komandinio darbo igtrdZiai. Ankstyvojo aniZiaus vaikai dalyvavo virtualiame STEAM fotografijq

proj ekte-parodoj e,,S viesos stalo tnozaika".
Bendr.adarbiaujant su Siauliq jarrnqjq gamtininkq centru lop5elyje-darZelyje organi uojamas

br;r.elis vaikams ,,Zoofanq klubas", kurio metu va kai turi gallmybg susipaZinti su egzotiniq r iprastq

naminiq gyvgnq prieZiflros, gyvenimo, sandaros ypatuniais. Progrania orienhtota i STEAM veiklas,

praturtinama smagiais Zaidimais.
1.3. UZdavinys. Teikti sisteming4 ir vei

vaikarns pagal Svietimo pagalbos tarnybos,

medicinos lstaigq ir vaiko gerovds komisijos rekomendacijas teikiama 100 proc. (28 vaikams)'

Vykdant itriut tti ugdym4, dviem specialiqjtl ugdynrosi poreikiq vaikams, sudaryti pagalbos vaikui

planai, piituit"ytor itimotiyi*finio ug<lynio programos, vienam vaikui suteikta mo$rtojo padejejo

paslauga.

logope,Ju, grupir+ aukletojonrs pateiktos rekomendacines uZduotys veiklorns grupeje. Lyginant rugsejo

t E"g*r. mr*iiq vaikq pasiekimq vertinimo rezultatus, 81 ploc. pagerejo ankstyvojo amZiaus vaikq

kafbos ir kalbejimo pasiekimai - sakytine kalba. Dalyvauta respublikirreje konferencijoje ,,Augina
pasaka. Meniniq ir kaibiniq gebejimq ugdymqqtltlqg$hllq



l.4.IJildavinys. fgy-vendinti programas, veiklas, skirtas vaikq fizin€s ir psichinds sveikatos

sausoiimui ir stiprinimui.
sveikatos stiplinino prograln4,,sveikas darZelis 2019-2023

rn.", sudarytos sqlygos vaikq visapusei fi.zinei, psichinei, socialinei sveikatai ugdyti(s).

Dalyvaujant Lietuvos tautinio olimpinio komiteto projekto ,,Oliinpine kafta'' veikloje,

igyvendinios ,plimpiniq vertybiq ugdymo pagrindq" prograrnoje nunratytos veiklos, kuriq pagalba

"gayti 
vaikq ig[dzia1 ir gebejirnai sveikatos saugojimo ir stiprinimo srityje, stiprejo bendradarbiavimo

q,Sili. aujant su tevais igyvendint ekta q sporto Sakrl pa

bendra Siauliq lopSeliu-darZeliu ,, s", lop5eliu-darZeliu

organizuojant ir daiyvaujant sveikatinimo tengin pris Sveikatos mokyrn

prevencijos centro akcijos ,,Apibek nrokykl4", parengtas respublikinis ikimokyklinio I
prie5mokyklinio ugdymo istaigq pedagogq iSSul.tis darbe'.,

i Siautiq regbio ii Zoles riedulio akadeuiij4, Sia q. Pare

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto finansuota ojektas

linksnrybes". Veiklos vykdytos bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, Svietino istaigomis,
tevais.

Dalyvauta VBI ,,Tikra mityba" projekto ,,sveikatiada" veiklose. Ugdant varkq igfrdZius ir
gebejimus sveikatos saugojimo ir stiprinimo srityje igyvendintos 6 projekto veiklos, skatintapedagogq

iniciatyva, stiprej o bendradalbiavimas.
Vykdyta,,Vaisiq ir darZoviq bei pieno ir pieno produkq vartojimo skatinimo vaikq ugdymo

istaigose" programa. Viesosios istaigos Lietuvos Zemes flkio ir maisto produktq rinkos reguliavimo

agelt6rai pateikta ataskaita,,Mokiniq / vaikq Ziniq apie vaisiq ir darZoviq bei pieno ir pieno produktq

vartoj im4, sveiko s uritybo s ipr od iq gilinimas"'- 
[gyvendinant ikiinokyfuinio socialinio-ernocinio intelekto ugdyrno progran?,,Kirnochis", kurti

vaikq pozityvus talpusavio santykiai bei lavintas emocinis .intelektas, Sios prograrnos kokybiSkam

igyvenainimui isigytos ivairios pri.emones. Prograuros [gyvendinime dalyvavo 60 ugdytiniq.

Sveikatos ugdymq orientuojant i kasdienini sveikatos saugojirn4 bei igudZitl taikym4,

organizuotos vislorrrenei prieZitros specialisto plane numat5rtos praktines veiklos: 7 ptaktiniai

uziiernimai, 17 pamokeliq, 9 diskusijos, 2 akcijos, teikta rnetodine medZiaga. Vaikams sporto

uZsiemimus vede jogos trener6, ledo rituli, flithol4 ZaidZiantys tediai.
propaguojant ir skleidZiant sveikatos stiprinirno ir ugdy,nro patirti suorganizuoti 2 respublikiniai

sveikatos stiprinimo renginiai vaikarns, 1 respublikinis sveikatos stiprininro renginys pedagogams,

organizuota i 1 sporto ir pramogq Svendiq, rytrned.iq. Gerqja darbo patirtimi dalintasi Lietuvos tautinio

olilmpinio komiteto Olimpine karta tinklapyje, siauliuraj.lt, svietimonaujienos,lt, kairiudarzelis.lt,

lon5elio-dzu Lelio Facebooft paskyroi e (9 straipsniai)'

1.5. Uidavinvs. Pl0toti tiksline lopbelio'darZelio bendru
kyklinemis lstaigomis toliair tqsiamas projektas

,,Linau, noriu suZinoti, suZinojau", kruio metu pletojama vadybi.ne ir edukacine veikl4 dalijanasi

geraja patirtimi, tobulinama mokytojq kvalifikacija. i00 proc. IopSelio-darZelio ugdytiniq dalyvavo

bendruose STEAM iSSfkiuose,,Draugyst6s tilto stalyrlas" ir,,Kaip pasiekti""

[gyveldinant tarpinstituciniame bendradarbiavime nutnatytas veiklas, projektus

bendradarbiauta su jau esamais partneriais ir pasira5yta I nauja beudradarbiavimo sutartis. Vykdomas

projektas su Kauno lop$eliu-darZeliu ,,Daigelis", respublikinis ikimokyklinio ugdymo istaigq
proj.ttas ,,2aidi1nai rnoko"o igyvendintas projektas bendradarbiaujant su Siauliq r. Neigaliqjrl

draugijos Kairiq padaliniu, Kairiq bendruomenes projektas ,,Kairiai - tai ir mano istorija" renginys

,,Susie-ikim visi draugen", akcija ,,spindulelio dovana Kairiq pu5ynui", skirta Lietuvai PagraZinti

braugijos (LPD) ,n.io*. paniineti, 6 renginiai bendradarbriaujant su Siauliq rajono savivaldybes

kultflios centro Kairiq filialu, prevencine veikla su Siauliq policijos komisariato, Lietuvos

kariuomenes pareig[nai's, ivairiq plofesijq atstovais (Zemes frkio, transporto ir kita), vyko garsinio

skaitymo rytniediai Kairiq bibliotekoje, organizuotos 4 i5r,ykos vaikams ir kita (9 renginiai).
- 
Folnuojant vaikq ekologinE samprat4, bendradalbiaujant su tdvais, dalyvauta

aplinkosauginiu*r projekte ,,Mes ru3iuojam" (gautas finzutsavimas 56,13 Eur), parodoje

..Dauskaftinis mai5elis".



Pleriiant ir ieSkant naujq formq tevq i(si)ffaukimui i l,cp5elio-darZelio veiklas, tevai iniciitrotr
prisijungti prie elektroninio dienyno. 100 proc. tevq naudojasi elektroninio dienyno paslaugomis.
Nuotoliniam bendravirnui ir bendradarbiavimui su tevais sukurta elektroninio dienyno vi*ualiq
konferencijq erdvd, uZdaros glupirl Facebook paskyros, tevai savanoriavo veiklq organizavime.
Kolegialiai diskusijai naujai pradesiandiq lanlqrti lop5eli-darZeli vaikq tevams organizuoti
individual[s ir grupiniai susitikimai. Vykdomos tevq inctividualios konsultacijos su lopSelyje-
darilelyje dirbandiais specialistais, nrokytojais, administnclja. Bendradarbiaujant su tevais
organizuojami renginiai, parodos, pilietines akcijos, iniciatyvos, igyvendinarni projektai lopSelyje-
darZelyie ir uZ io ribu.

1.6. Uidavinys. Skatinti mokytojus ir kitus darbuotojus tobulinti asmenines
komnetenciias.

Pagal metq veiklos uZduotyse numatyt4 kvalifikacijos trcbulinirno(si) poreiki bei i5kilusi poreiki
per ntetus, pedagogai ir aptarnaujantis personalas tobulinosi ir igijo reikiamas kompetencijas. 100
proc. pedagogq ir aukletojrtr padejejq dalyvavo nacionalineje ilgalaikeje kompleksineje programoje

,,BesimokanEiq darZeliq tinklas". Kvalifikacijos tobulinimc, renginiuose igytos iinios panaudotos
praktikoje. 100 proc. pedagogq veiklose naudoja inovatyvesnius, kflrybi5kesnius ugdymo metodus,
biidus, formas ir priemones. 100 proc. aukletojq padejejq vaincq ugdymui sirflo savo idejas, dalyvauja
organizuoj ant renginius i r j uo s organizuo.j a,

100 proc. pedagogq dalyvavo seminaruose ir mokymuose STEAM ugdymo tema ir kiekvienq
savaitE ugdymo plocese taiko STEAM metodikos, patirtinio ugdymo eleruentus.

Lop5elyje-darZelyje organizuotos 4 pedagogq gerosios darbo patirties sklaidos ir ntokyrnq
veiklos apie inovatyviq, interaktyviq prienioniq ir STEAM naudojimq ugdyme.

Tikslas ieyvendintas. suDlanuotos priemones iwkdvtos.
2. Tikslas. Iewendinti sausios aplinkos kurimo modeli.
2,1. Uildavinys. fgrvendinant prevencines programas, planus, veiklas sudaryti sqlygas

eerinti bendruomenGs emocine saviiauta.
Lop5elyje-darZelyje flgyvendinta ,,Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq rnedZiagq

vartojimo prevencine programa"" Visose grupese igyvendintos 5 progranroje numatytq teniq veiklos.
Programoje dalyvauja 60 ikimokyklinio amiiaus vaikq.

Su Siauliq r. Svietimo pagalbos tanrybos socialiniu pedagogu vaikams organizuoti prevenciniai
uZsiernimai,,Pokalbis su Zigrnu apie d.raugy ir piktum4".

Dalyvauta eTwinning projekte ,,Emocijq palet€", kurio tikslas - vaikq socialinio-ernecinio
intelekto ugdymas ir glaudZiq santykiq su tevais ir pedagogais k[rimas.

Bendruomenei organizuotos veiklos ikrinandios prevencines veiklos veiksmingurn4:
socialines akcijos: sveikatinimo rytrnetys,,Tarptautine jogos diena", tarptautine Adiri dien4 konkursas

,,Pusrydiai madinga", iniciatyva ,,Gyvasis tautos Ziedas" ir kita. Bendruonrenei paruo5ta ir pateikta
info acija apie Zalingus iprodius, jq pasekmes ir sveikos g)nr/ensenos prana5urnus.

Ugdant darbuotojqpsichologinira$tingum4, padedantrasti psichikos sveikatos rizikos vsiksnius
sukeliandiq problemq sprendirno bDdus, skatinant savgs paiinim4 ir asmenybes augrmq, organizuotos
4 paskaitos darbuotojanrs psichines sveikatos gerininro srityje. LopSelio-darZelio tinklapyje nuolat
skelbiama infomracija nrokytojq ir tevq savi5vietai, $iauliq r, Svietimo pagalbos tarnybos socialinio
pedago go, psicholo go inforrnacij a.

Vyksta kolegialus darbuotojq bendravimas ir bendradarbiavirnas: individualds pokalbiai,
susirinkimai, tradiciniq, asnreniniq Svendiq minejimas, i5vykos. Bendri fonnal[s ir nefonnaliis
rensiniai eerina i staisos mikroklimata.

2.2. ULdavinys. Gerinti ugdymo(si) s4lygas, atnaujinant ir modernizuojant lop5elio-
darielio anlinkas ir uitikrinant tinkrma lopSelio-darielio funkcionavima.

Gerinant vaikq ugdymo(si) aplink4 isigyta Zaislq, ugdymo priemoniq spaudiniq, metodines
rnedZiagos. [sigya STEAM veiklorns reikalingq ugdymo priemoniq, medZiagq, jos intensyviai
naudojarnos ugdymo procese. Pagarnintos 4 ugdymo priernones veiklai lauke, 9 mobilios dekoracijos
lauko erdvens. Lauko edukacinir4 erdviq funkcionaluntui gerinti atnaujintos 4 lauko pavesines, isigyti
nauji smelio deZirl uZdangalai, 3 STEAM lauko priemonds, aplink frenginius i5piltas smelis.



Pagerinta lop5elio-darZelio inter:retinio rySio prieiga (padidinta gleitaveika). isigyti 3 naujr
ko iuteriai, 4 plan5etes, laminavimo apalatas. Pagerejo darbo kokybe naudojantis IKT.

Atlikti rernonto darbai pagerino ugdymo(si) aplinkas, atitinkandias vaikq poleikius ir saugumq.
Surenrontuotos dviejq grupiq virhrvdles, tualetai, prausyklos, varnzdynas. fsigytos dvi indaploves,
baldai dviern virtuvelem, Saldytuvas, patalynes komplektai, pagalvds, darbo drabuZiai.

Vykdyta Zaidimq aik5teliq ir irenginiq prieZifra ir neatitikimq Salinimas, siekiant atitikties
Lietuvo s hi gieno s nornro s b end,riesierns sveikato s saugo s reikillavinrams.

UZtikrinant tiksliniir savalaiki technines irangos aptanravim4, prieZi[r4 ir saugumq, lop5elio-
darZelio leSos naudojamos irangos ir inventoriaus remonto, tyrimq, patikrq, nuomos, atliekq i5veZimo,
dezinfekcijos, deratizacijos, pastato apsaugos ir kt. paslaugq apmokejimui.

Rengti lop5elio-d elio veikl4reglamentuojantys dokwnentai: isakymai, tvarkq (5), pareigybiq
apraSai (1), metinis veiklos planas, atliktas metinis vidinio genrs higienos praktikos taisykliq sistemos
auditas, lop5elio-darZelio veiklos kokybes isivertinimo vidaus auditas, ,,Psichologiniq profesines
rizikos veiksniq tyrimas ir vertinimas" bei parengtos rekomendacijos, rengiami numatomq pirkti
reikalingq prekiq, paslaugq ir darbq plzurai, atliekaura inventorizacija, rengiarnos veiklos ataskaitos.
Parengti dokuruentai leidZia efektyviai, kryptingai organizuoti lop5elio-darZelio veikl4.

Ugdymo procesas lop5elyje-darLe\yje orgarrizuotas nraksimaliai uZtikrinant Valstybes lygio
ekstremaliosios situacdos valstybes operacijq vadovo patvirtintas bltinas s4lygas ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdyrno organizaviurui.

Tikslas nuotos

Ikimokvkiinio nduliukas" igwendinta naudoia:rt le5t rS'

Siauliq r. Kairiq lop5elis-
darielis,,Spindul6lis('

Asignavimq
planas
(Eur)

Asignavimq
planas,

iskaitant
patikslinimus
ataskaitiniam
laikotarpiui

(Eut)

Panaudota
Asignavimq

(Eur)

Panaudota
asignavimq nuo

asignavimrl, nurodytq
asignavimg plane,

[skaitant
patikslinimus
ataskaitiniam

laikotarpiui, dalis
(proc.)

Savivaldvbes biudZeto 200806,00 20423t.00 204222.94 99,99

Valstvbes biudZeto 12553 1.00 130184.00 r30184.00 100.00

Istaisos paiamos 26802"14 26802.r4 26802.14 100,00

I5 viso: 353139.14 36L217.r4 361209.08 99.99

Europos Sqjungos parama
Vaisiq ir darZoviq bei pieno
ir pieno produktq vartojimo
skatinimo vaikq ugdymo

istaigose programos
iswendinimui

977,97 977,97 977,97 100,00

Lietuvos tautinio olimpinio
korniteto projekto

,,Olirupind kartao'

finansuotas
proj ektas,,Olimpine vasaro s

stovyklele"

500,00 500,00 500,00 100,00

Lop5elio-darLelio 2021 metais gauta parama:
r Surinktas 1,2 proc. gyventoiq pajalnq mokestis - 1500 Eur;
oProjektas ,,Mes r[Siuojam" - konrpiuterines technikos priedai (4 kompiuterio peles).

II SKYRIUS
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METU vEIKLos uZouorys. REzULTATAT rR RoDIKLTAT

1. Paerindiniai pra€iusiu metu veiklos Yezultatti

Metq uZduotys
(toliau -
uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kwiais
vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys
iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai fu jq
rodikliai

1.1.Inicduoti
ikimokyklinio
ugdyrno vaikq
pasiekimq

gerinirn4,

sudarant sqlygas

STEAM
metodikos
elementq,

patirtinio ugdymo
taikymui.

Mokytojai,
kvalifikacijos
tobulinirno
renginiuose igytas
Zinias apie STEAM
metodikos ir
patirtiuio ugdynio
elernenfus, taiko
ugdymo procese.
Vaikai
eksperimentuojq
tyrineja ir
pasirinkt4 tem4
analizuoja ganrtos
mokslq,
matematikos,
iniinerijos,
technologijq ir
mellq kontekste.
Pagereja vaikq
rnatematiniai ir
gamtos mokslq
pasiekinrai.

50 proc. mokyto.jq
dalyvavo kvalifikacij os

tobulinimo renginiuose
apie STEAM metodikos
ir patirtinio ugdymo
taikym4,
50 proc. mokytojq
kiekvien4 savaitg
ugdymo procese taiko
STEAM metodikos ir
patirtinio ugdymo
elernentus.
Pagerejo 50 proc.
ikimokyklinio amZiaus
vaikq niatematiniail ir
ganrtos mokslq
pasiekiniai (lyginant
rugsejo ir geguZes

m siq rezultahrs).

100 proc. mokytojq dalyvavo
kvalifikacij os tobulinimo
renginiuose apie STEAM
rnetodikos ir patirtinio
ugdyrno taikym4 (mokytoj q
savianalizes, kvalifikaoij os
to bulinimo paZymejiruai).
100 proc. rnokytojq kiekvienq
savaitg ugdymo procese taiko
STEAM metodikos ir
patirtinio ugdymo el ntus
(ugdomosios veiklos planai).
Organizuotos 4 pedagogq
gerosios darbo patirties
sklaidos ir rnokymq veiklos
apie inovatyviq, interaktyviq
priernoniq ir STEAM
naudojim4 ugdyme
(kvalifi kacij os tobulinirno
paZynios). Ankstyvojo
amZiaus vaikai dalyvavo
virtualiarne STEAM
fotografijq projekte
par"odoje,,Sviesos s o

mozaika". Sekntingai
integruoti tarptautiniai
eTwinning projektai,
skatinantys STEAM veiklas :

,,Tinky! (Think - Greate -
Share)",,,Eggs-tra special
Easter - Easter card exchange,
respublikinis STEAM
prrcj ektas,, Kaledinir4
Zaisliukq dirbtuveles'0.
Lyginant 2020 m. rugsejo ir
2021 m. geguZes menesiq
vaikq pasiekimq vertinimo
rezultatus, pagerejo 79 proc.
ikinrokykiinio arnZiaus vaikq
maternatiniai ir gamtos
nr.okslu pasiekinrai.

1.2. Inicijuoti ir
organizuoti
x.Jlaullrl raJono
ikimokvklinio ir

Puoselejarnos
etnokult[ros
tradicijos
bendradarbiauiant

Sudalyta datbo gnrpe
muzikinio festivalio
programai ir nuostatams
oareneti.

Renginys nebuvo
organizuotas, fles
vadovauj antis Lietuvo s

Respublikos sveikatos



prieSniokyklinio
antiaus vaikq
muzikos festivali.

su Siauliq rajono
Svietimo

istaigomis.

2021rrr.lapkddio menesi
.x,

orgalilzuotas slaullr+
rajono ikirnokyklinio ir
prieirnokyklinio auiZiaus
vaikq renginys
orientuotas ivaikq
meniniq, savirai5kc,s
gebejimq ugdyrn4,
etnokult[ros tradicij q
puoselejim4,
Renginyje dalyvavo 8-
10 istaisu uedvtiniai.

apsaugos nrinistro * valstybes
lygio ekstrernaliosios
situacij os valsfybes operacijq
vadovo sprendimu,,Del
ikimokyklinio ir
prie Srnokyklinio u gdymo
organizavimo bdtinq sqlygq
ikimokykliniam ir
prie5nokykliniarn ugdymui"
negalimi susibfrimai ir
renginiai.

1.3. UZtikrinti
ugdymo turinio
kait4 ir ivairovg,
taikant
aktyviuosius
ugdyrno metodus,
skatinant rajono
ikimokykliniq
istaigq mokytojrl
bendradarbiavim4.
(TEstine
uZduotis).

Bendradarbiaujant
su rajono
ikimokyklinernis
istaigomis toliau
tgsiamas projektas

,,ZinaLt,noriu
suZinoti,
suZinojau", kurio
metupletojama
vadybine ir
edukacine veikla,
dalinamasi gerqja
patirtimi,
tobulinama
mokytojq
kvalifikacija.

Iki 2021 m. balandZio 1

d, sudaryta darbo grupe
projekto vykdymui.
60 proc. iop5elio-
darZelio mokytojq
savaites planuose
numato veiklas
orientuotas iaktyvrl
vaiko dalyvavim4
ugdymo procese:
dalyvauj a kvalifikaoij o s

tobulinimo renginyje
bendradarbiaujandiq

istaigq mokytojanrs.
2021m. dalyvaujandiq
projekte lop5eliq-
darieliq mokytojai
dalinosi patirtimi
organizuodami ir
aptardami 2 bendras
atviras veiklas.
Organizuoti du renginiai
ugdyinianrs, kuriuose
dalyvavo 25 proc. vaikrl
iS kiekvieno
bendradarbiaujandio
lopSelio-darZelio.

2021 m. balandZio 30 d.

sudaryta darbo grupe prr:jektui
palengti ir igyvendinti
(lop$elio-darieli o direktoriaus
2021-04-30 isakymas Nr. IV-
32). 100 proc. lopSelio-
darZelio mokytojq savaites
plannose nurnate veiklas
orientuotas i aktyvq vaiko
dalyvavimq ugdymo procese
(ugdornosio s veiklos planai).
1 00 proc. lop3elio-darZelio
mokytojq dalyvavo
kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose
bendradarbiauj andiq istaigq
mokytojams: seminaras

,,STEAM fi losofij a vaikq
kasdieniniame gyvenirne"
(202I-I|-23), mokynai
,,Mobingas?! Samprata,
prieZastys, veiksmai, dalyviai,
pasekmes ir intervencija"

QA21 -09 -1 3), dalyvauta
projekto partneriq
organizuotoj e konferencd oj e

,,.Auginu pasaka. Meniniq,
kalbiniq gebejimq ugdymas
ikimokykliniame ir
prieirnokykliniame amZiuj e"

Q0zr-rl-30).
Bendradarbiauj anditl istaigq
pedagogai nuotoliniu btdu
r:eflektavo I uralizav o STEAM
i5S[kiq veiklas (2021rn.
lapkridio 25 d).
1 00 proc. lop3elio-darZelio
ugdytiniq dalyvavo
bendruose STEAM
i$Siikiuose,,Draugystds tilto
statymas" Q02l m, bkZelis)



ir,,Kaip pasiekti" (2021m.

1.4. Propagtroti ir
skleisti sveikatos
stiprinimo ir
ugdymo patirti.

UZtikrinama
sveikat4
stiprinandios
mokyklos
sampratos ir
sveikatos
stiprinimo veiklos
patirties sklaida
lopSelyje-darZelyje
ir uZ jo ribq.
LopSelis-d elis
Kairiq nriestelyje,
rajone ir uZ jo ribq
yra Zinomas kaip
sveikat4 stiprinanti
mokykla.

LopSelio-dafielio
sveikatos stiprinirno
grupe suorganizavo 2-3
respublikinius, raj oninius
renginius vaikams ir
suaugusiems.
Organizuota sporto
Svente kartu su tdrrais.
Organizuota paskaita,
veikla bendruomenei
sveikos gyvensenos
klausimais.
80 proe. 2021m.
lopSelio-darZelio
sveikatos stiprinimo
programoje ,,Sveikas
darZelis" numat$q
priemoniq igyvendintos.
Veiklos rezultatai tr
darbo patirtis 4-5 kartus
vieiinta Nacionaliniame
sveikat4 stiprinandiq
niokyklq tinkle, Lietuvos
tautinio olimpinio
korniteto Olimpine karta
tinklapyj e, siauliur.aj.lt,
ikimokyklinis.lt,
svietiuronauj ienos. lt,
kairiudarzelis.lt,
lop5elio-darZelio
Facebook paskyroje.

Pletoj ant bendruomeltes
sveikatos stiprinimo ugdym4
lop5elyje-dartelyje,
organizuoti 2 respublikiniai
projektai vaikams,,Olimpinio
kamuolio linksmybes"
(Svietino pagalbos tarnybos
direktoriau s 2021 -05 -24

isakyrnas Nr,V-l 13),,,Seku,
seku pasak4" (lop5elio-
darZelio direktoriaus
rezoliucija 2021-09-27) tu |
sruugusiems,,Pedagogai
sportuoj a darbe" (lop$elio-
dzuZelio direktoriaus 202 1 -
12-03 isakymas Nr. IV-69).
Bendradarbiauj ant su tevais
igyvendintas proj ektas
,,Olimpiniq sporto Sakq
paslaptys'., kurio vykdymo

Sventes ir organizuota Seimq
nuotraukq paroda,,Mano
draugas dviratukas" ir
pie3iniq paroda,,Greidio
batai", o vaikams
organizuotosiS si$iauliq
regbio ir Zoles riedulio
akademij4, Siauliq futbolo
akademij4,
Organizuotos 2 paskaitos,
bendruomenei sveikatinimo
klausimais :,,Psichologines
krizOso',,,Tarpasmeniniq
konfl iktrtr sprendinras", jogos
uZsiemimas su jogos trenere
J. Mikelioniene.
100 proc. 2021 m, lop$elio-
darZelio sveikatos stiprinimo
programoje ,,Sveikas
dalZeiis" nunratlrtq priemoniq
igyvendintos : prisijungta prie
5 respublikiniq sveikaros
stiprinimo proj ektr4 veiklq
igyvendininro, dalyvauta 2
respublikiniuo se olimpiniuose
festivaliuose organizuotos I 1

sporto pramogq, Svendiq,

rytmediq (kvalifi kacijos
paiymos, paiym0jimai,



direktoriaus rezoliucij a
patvirtintos renginirl idej os);
dalyvauta VSJ ,,Tikra miryba"
projekto,,Sveikatiada" 6

veiklose; vykdyta,,Vaisiq ir
darZoviq bei pieno ir pieno
produktq vartojimo skatinimo
vaikq ugdymo istaigose"
pl'ograllla; organizuotos
visnomen6s sveikatos
prieZiurns specialisto plane
numat5rtos veiklos (7
praktiniai uZsiemimai, 1 7
pamokeliq, 9 diskusijos, 2
akcijos), teikta metodine
mediiaga bendruonenei.
Veiklq lgyvendinime
dalyvavo socialiniai
partneriai, kitos Svietirno

istaigos, tevai. Vaikq
savirai5kos igfldZiai ugdyti
Sokiq burelio veikoje
(sveikatos plo gramos analize,
kvalifikacij os paiymos,
paZyrnejirnai, veiklq
igyvendinimas vieiintas
lop5elio-darZelio intemetinej e
ir Facebook paskyrose).
Ger4j4 darbo patirtimi
dalintasi Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto Oiimpine
karta tinklapyj e, siauliwaj .lt,
svietimonauj ienos. lt,
kairiudarzelis. lt, lop5elio-
darZelio Facebook paskyroj e
(9 straipsuiai).

1.5, Efektyvinti
bendradarbiavim4
su socialiniais
partneriais ir
vietos
bendruomene.

I5nzudota socialing
partnerystg
ugdymo(si)
procese.

Per mefus
suorganizuotos 4 grupirl
ugdomosios veiklos su
socialiniais partneriais.
Suorganizuoti 2 lrrpSelio-
darZelio bendruomenes
renginiai su socialir:Liais
partneriais, 2 edukacijos
bendradarbiaujant su
Kairiq bendruomene,
neigaliqiq draugija ir
kitais, didinant ugdymo
turinio patrauklum4,
srdarant s4lygas
turininganr, draugiSkam
berrdravirnui,

Pletoj ant socialing partnerystg
organizuotos grupiq
ugdomosios veiklos su
socialiniais partneriais: 4
virtualios veiklos su Kauno
lopSeliu-darZeliu,,Daigelis",
2 veiklos veisliniq pauk5diq ir
naminiq gyv[nq Skyje,,Raiba
plunksna", 3 virtualios
edukacines pamokeles apie

$raugystg ir jausmus su
Siauliq r. Svietimo pagalbos
tarnybos socialiniu palagogu
ir jos padej eju Zigmui, 12

veiklq organizavo tevai
supaZindindami vaikus sn

savo orofesiiomis. sporto
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bendradarbiavirnui u
bendrystei su vaikais.
80 proc. pedagogq

itrauke ugdytinius i
rajono, Balies ar
tarptautinius proj ekfus,
plediamas socialines
partnerystes tinklas,
dalinamasi darbo
patirtimi.

Sakomis, senaisiais amatais,
Zenrds [kio, statybine
technika, 2 prevencines
veiklos su Siauliq policijos
komisariato, Lietuvos
kariuonrenes pareigiinais, 3

veiklos Kairiu miestelio ir
Siaulirl aps}riiies Povilo
Vi5inskio bibliotekose,
jogos uZsiemimas vaikams su
jogos trenere J. Mikelioniene,
nuotoline pasakq popiete
vaikams ,,Linksmosios
pasakos" su Savivaldybes
kultthos centl'o Kairiq filialo
meno vadovais (veiklq
igyvendinimas viesintas
lopSelio-darZelio intemetineje
ir Facebook paskyrose),
Didinant ugdymo turinio
patrauklum4, sudarant sqlygas
turiningam, draugi5kanr
betrdravimui,
bendradarbiavirnui ir
bendrystei su vaikais,
organizuoti lop$eiio-darZelio
bendruomerGs renginiai su
socialiniais partneriais : su
Savivaldybes kulttiros centro
Kairiq filialu pasaulind valkrl
gynirno diena, eglutes

iiiebimo Svente ir kaledine
kornpozicij a Kairiq miestelio
senitnijos aikitej e, vaikq
pie5iniq paroda,,Myliu
Lietuv4"; virtuali paroda

,,Sniego herojus", dalyvauta
Kairiq bendruomends
organizuotanre proj ekto
,,Kairiai - tai ir lnano istorija,.
renginyj e,,Susieikim visi
draugen",
minejime - koncefie
,,Auganre Lietuvai - kuriame
T€vy'nei", igyvendintas
projektas su Siauliq r.
Neigaliqjq draugijos Kairiq
padalinio nariais,
bendradarbiauj aril su Siauliq
jaunqjq gamtininkq centru
lopSelyje-darLelyje
organizuoj anras bfr relis



kurio programa orientuota i
STEAM veiklas (veiklq
i gyvendinimas vie5intas
lopSelio-darZelio intemetinej e
ir Facebook paskyrose). I 00
proc. pedagogq itrauke
ugdytinius irajono, Salies ar
talptautinius proj ektus :

respub likini s ikimokyklinio
ugdymo istaigq projektas
,,Zaidtntai nroko',, 3
tarytautiniai eTwinning
proj ektai, tarptautinis
Svietimo istaigq
bendruorneniq emocines
rai5kos ir jausmq projektas
,,Sypsena - kelias i
draugystg", respublikinis
ft sti vali s,.l.aidimv fi esta..
(kvalifi kacij os paZymo s,
paZymej iniai, padekos).
Ugdliniai tapo 2 regioniniq
konkursq nominantais:
regioninianre eileraSdiq
deklamavimo konkurse ir
Siauliq regiono ikimokyklinio
ugdymo istaigq virtualiame
Sokiq konkur,se
(kvalifikacij os paZymos,
paZymejiniai, padekos).
Plediant socialines
partnerystes tinkl4, dalinantis
darbo patirtimi organizuotas
respublikinis virtualus
projektas logopedams,,Garsq
S, S uZduodiq kraitel€,,,
kuriame dalyvavo 107
Iogopedai i5 100 respublikos
f staigq (lopSelio-d arielio
direktoriaus 202 I -09-30
isakymas Nr.IV-53,
kvali fikacij os paiyma),
kolegialiai diskusij ai, naujai
pradesiandiq lankyri lop5eli-
darZeli vaikq t6vams,
organizuoti individualEs ir
grupiniai susitikimai.

s, nelvyKoytos ar lv i5 da

as, nes vadovaujantis

var styb es r ysio e **i3J"t ,ltJil,t# llHff -

UZduotys
2.1. Inicijuoti ir org
ikimokyklinio ir pri
vaikq muzikos festivali.

2. ALd
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operacijq vadovo sprendinu,,Ddl ikimokyklinio ir
prie5mokyklinLio ugdyrno organi zavimo biitinr4
s4lygrt ikimokykliniam ir priesmokykliniam

i" - negalimi susibfrrirnai ir al

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykrtytos

4. Pako

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

buvo atlikta ldonru. svari veiklos rezultatans
UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3, 1. Inicijuota akcija,,Spindulelio dovana
Kairiq pu5ynui", skirta Lietuvai PagraZinti
Draugijos (LPD) metams parnineti,

Akcija sutelke bendrnomenE, ugd0 pilieti5kum4 ir
patriotizm4, skatino ivairiais bfldais graZinti savo
mieteli. Kairiq pu5ynui padovanoti teveliq ir vaikq
rankonris pagaminti suoleliai.

3.2. Inicijuotas, parengtas ir Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto finansuotas
oiirnpinio ugdymo proj ektas,,Olirnpinio
kamuolio linksmvbes"

Projekto igyvendinineui Lietuvos tautinis
olimpinis komitetas skyr€ 500 eun1. Sudarytos
s4lygos vaikq visapu sei fizinei, psichinei, socialinei
sveikatai ugdyti(s), vyko bendradarbiavimas.

3.3. Inicijuoti ir organizuoti lop5elio-darZelio
grupiq ben omeniq nuotoliniai adventiniai
rytmediai, Kaledines Sventds, lop5elio-
darZelio darbuotoj q neforrn alus j ubili ej iniai
sveikinimai, lopSelio-darZelio gimtadienio
Svent€, Sokiq pamokos. Nauj ametinis
susirinkimas, kurinose pasirode ugdytiniai,
pedago gai, darbuotoj ai, administracij a bei
tdvai.

Renginiai padej o pletoti pozifiq bendradarbiavirn4
ir partnerystg su ugdytiniq Seimomis bei t
darbuotojq, suteike teigiamq ernocdq, prisidejo prie
i stai gos kulhlnrs fonrravimo, su stiprino tarpusavio
ry3i taip iprasmindarnas Geros rnokyklos
koncepcijos nuostatas istaigos veikloje,

3.4. Laikinai vadovauta Siauliq r. Kairiq
pagrindinei mokyklai (nuo 2021-04-07 iki
202r-08-3r)

Pletesi ir didejo mrulo, kaip vadovo, kompetencijq
apimtis paremta vadybiniu mqstymu ir vertybemis.
P ngti mokyklos veikl4 reglanrentuojantys
dokumentai, rn.okyklos rcorgatizacij os dokurnentai
leido efektyviai, kryptingai org zuoti mokyklos
veikl4, kurti saugiq, palanki4 ir itraukiand.i4
mokynrosi aplink4 skatinandiq bendradarbiavimq.
fgyta patirtis leis sekmingiau bendradalbiauti su
mokyklos bendruornene, siekiant efektyvinti
lopSelio-darielio ir mokyklos veikl4,
bendradalbiavima.

otos pradjusiU metu veildos tokiq buvo) ir rezul atai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj antis

vertinamq ar nustat5rtos
uZduotys ivykdvtos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

4.t

5. Gebojimq atlikti pareigybOs apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas



t3

1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;

5.1.Info lf sl valdvmas atliekzurt
5.2. I5tekli laiko ir ln 2n 3o
5.3. L ir vadovavimo 1o 2a 3n
5.4. Zinir4, gebejimq ir igudZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir lo 2a 3n

5,5. Bendras ivertini imas vidtukis 11 2a 3l

6.

IV SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU VYKDANT ULDAOTIS ISIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJU

TOBULINIMAS

V SKYRIUS
KrTU METU VEIKLOS UznUOryS, REZULTATAI IR RODIKLIAT

P tez nt uZduotis

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZyrninras

atitinkamas lanselis
6.1. visos uzduotys [vykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius Labai gerai

6.2. ULdtotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutarfus
vertinimo rodiklius Gerai n
6.3. [vykdyta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertlnimo
rodiklius Patenkinaurai n
6.4. Puse ar daugiau uZduotys nefvykdyta pagal sutarfus verlinimo
rodiklius Nepater:kinamai E

tobulinti
ZJ-'llg4yqo org4rrizavimas specialiqjq poreikiLl vaikams (itlaurkusis darZelis
7.2. Teisine Svietimo istaigos irios vadovq atsakomybe - kokia apimtirni ir uZ ka?

8. Kitq metq uZduotys
nustatomos ne maziau 3 ir ne dau f

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultaq vertinimo r,rdikliai (kuriais

vadovau.iantis vertinarna, ar
nustatytos uZduotvs ivykdvtos)

1. Telkti bendruoureng
ikimokyklinio ugdymo proceso
patraukluno didinimui.

1.1. Kryptingai
skatinarnas vaikq
smalsu:ras.

isitraukimas i
prasming4 ugdymq(si),
didinama vaikq
motyvacija ugdytis,

L1.1. Kiekvienoje ugdymo grupeje
bent I kart4 per menesi ugdymas
organizuotas netradicinese erdvese.

2. Koordinuoti edukaciniq erdviq
pagal STEAM metodologij4
dernrej e su igyvendinanromis
ugdymo bei prevencinemis
progranomis irengim4 ir
atnaujinirn4.

2.1. Sudarytos sqlygos
ugdon4jiprocesq
organizuoti
netradicinese aplinkose,
netradicinemis

2.1.1. LopSelio-darZelio viduje ir
lauke ireugtos / sukurtos (bent po
vien4) erdves vaikq inovatyvios,
konstnrktyvios ir kompleksi5kos
veiklos organizavimui, taikant



L4

3. Pletoti tikslines paftnerystes

rySius rajono mastu.
3.1,I . Organizuotos ne nraiiau negu
2 vaikq veiklos kitose STEAM
ugdymo veikl4 stimuliuoj andiuose
erdv0se bendradarbiauj ant su

{staigomis, turindiomis irengtas
ISTEAM erdves. Ugdesi vaikq
pagrindiniai soci aliniai igEdZiai,
kalba, elgsena, veiklos, ivairus
bendravimo bildai.
3.L2. Lyginant 202t1022 m. m.
rugsejo ir geguZ0s menesiq lopSelio-
clarZelio penkiamediq vaikq
ugdymosi pasiekimq rezultatus,
visose ugdyrnosi srityse vaikq
ugdynrosi Zingsneliq vidurkis
rrasereio nuo 4-82 iki 5 i2 vidrrrkin

4. Organizuoti krypting4
mokytoj r4 kompetencij 11

tobulinim4.

4.1. Sudarytos s4lygos
mokyojams dalyvauti
VSl,,Gyvenimo
universitetas LT*
nuotolinio mokyrrrosi
platfomros
,,Pedagogas.lt"
sir-rlonruose

trumpalaikese,
iigalaikese
kvalifikacijos
tobulinimo pt ograRlose,
kituose renginirrose,
konsultacijose,
dirbtuvese,
praktikurnuose.

4.1.1. 100 proc. mokytojq dalyvavo
nnokymnose, seminaruose, tobulino
skaitmeninio raitingurno
kompetencdas ir inovatyviq ugdymo
metodq taikyrn4 ugdymo procese ne
ntai,iaunegu 5 dienas per metus.
4.1.2,3-5 m. amZiaus ugdyrno
grupese, bent I kart4 per m€nesi,
urokytoj ai ugdynro procese naudoj a
tiuimus ir naujai is
i5teklius, supaZi
elementariais skait
pradrnenimis.

9' Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali turdti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

40oma suderinus su $vietimo istaieos vadovu

ieii faktoriai (nedarbi
iq kaita ir iU trdkumas). LeSu trnt .r."r"

9.3. Zmogrskieji faktoriai (nedar

li:gry,ilidi'+ STEAM erdves. Paveiejimo paslaugos trfkunas. Ekstremalios siruacijo s ir I ar
karantino Lietuvos Respublikos teritoriioie naskelbi


