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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Klaipedos lop5elis-darilelis ,,Atilalynas" (toliau - fstaiga) igyvendina ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo programas. 2021-09-01 duomenimis [staigoje ugdyti 195 ugdytiniai
(2020 m. - 196), suformuotos 2 ankstyvojo amZiaus grupes, 6 ikimokyklinio ir 2 prie5mokyklinio
amZiaus grupes. Dirbo 26 pedagogai, t. y. 26 etatai (2020 m. - 22 pedagogai, 22 etatai) ir 25
nepedagoginiai darbuotojai, t. y.23 etatai (2020 m. - 27 nepedagoginiai darbuotojai, 23,8 etato).

Praejusiais metais fstaiga veike, vadovaudamasi 20211023 m. strateginiu planu (toliau -
Strateginis planas) ir 2021m. veiklos planu (toliau - Veiklos planas). fstaigos bendruomeft:2021
m. numate Sias prioritetines veiklos kryptis: profesinis pedagogq skaitmeninio ra5tingumo
gilinimas, naudojant informacines komunikacines technologijas (toliau - IKT) ir jas integruojant i
ugdymo proces4, taikant virtualias ir nuotoliniam mokymui(si) skirtas platformas; veiksmingas
Svietimo pagalbos ivairiq gebejimq vaikams teikimas.

Siekiant Strateginio plano pirmojo tikslo uZtikrinti kokybiSk4 ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo proceso organizavim? - [staigos veikla buvo orientuota i ugdymo
proceso dalyviq s4veik4, siekiant kiekvieno ugdytinio individualios paZangos.

Strateginio tikslo igyvendinimui buvo vykdomi trys veiklos plano uZdaviniai:

- igyvendinant pirmqii uZdavini - sudaryti s4lygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso
kokybg, siekiant uZdaviniq ir tikslq dermes taikytos: prie5mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo
programos. I ugdymo turini integruotos tarptautines socialiniq ir emociniq igUdZiq programos:
,,Zipio draugai" - priesmokyklinio ugdymo grupese, ,,Kimochis" - ikimokyklinio ugdymo
grupese, prevencine ,,Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo".
Vykdomos 4 neformaliojo vaikq Svietimo ugdymo programos: 2 dailes gebejimq ir 2 kiino
kulturos, kuriose dalyvavo 195 vaikai (100 %). fstaigos bendruomene btidama nacionalinio
sveikat4 stiprinandiq Aktyviq mokyklq tinklo nare, visus metus dalyvavo vaikq sveikatinimo
programoje ,,Augsiu aktyvus ir sveikas'o (sveikos mitybos skatinime, sveikos aplinkos k[rime,
suZalojimq prevencijos veikloje, uZkrediamtl ligq profilaktikoje, fizinio aktyvumo skatinime bei
psichines sveikatos stiprinime).2021metais pagerejo vaikq lankomumas - 12,46 dienos (2020 m.

10,25 dienos). Pedagogai parenge 5 kvalifikacijos tobulinimosi programas, seminarus:
,,ftraukusis ugdymas. Veiklos, metodai ir bildai, kad visi vaikai jaustqsi ypatingi, ivertinti ir
svarbiiso', ,,Specialiqjq ugdymosi poreikiq vaikq integracija ir sekmingo ugdymo gairesoo,

,,Svietimo istaigos vadovo veikla gerinant ugdymo kokybg", ,,Nuo projekto idejos iki rezultato.
Praktines kflrybines dirbtuves", ,,Sveikos gyvensenos puoselejimas pagal S. Kneipo metodik4";

- igyvendinant antrqji uZdavini - taikyti informacines komunikacines technologijas
ugdymo procese, tenkinant bei pletojant vaiko poreikius ir galimybes - mokytojai sekmingai taike
Siuolaiki5kus ir nuotolinio ugdymo(si) metodus, b[dus ir formas, kurO i vaiko ugdymosi rezultatus
orientuot4 ugdymo(si) turini. Organizuota 18 istaigos paZintiniq-kulttriniq projektq, 10 teminiq
savaidiq, 16 edukaciniq i5vykq, 8 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, dalyvauta konkursuose,
parodose, akcijose. Vykdyti 6 tarptautiniai, 12 Salies, 5 miesto projektai. Sudarytos palankios
s4lygos savi5vietai, kvalifikacijos tobulinimui. 2021 metais iSklausyta 2545,5 val. ivairiq kursq,
seminary, mokymq. Vienam pedagogui vidutini5kai teko 17 kvalifikacijos kelimo dienq (2020 m.
- 10 dienq). Siekiant gauti papildomq lelq kvalifikacijos tobulinimui ne tik pedagogams, bet ir
nepedagoginiams darbuotojams - buvo parengta parai5ka ir laimetas tarptautinis eTwinning

iektas ..Nuo eTwinnins oroiektu idei



kompetencijq gerinimo". Laimeta suma - 9893,40 Eur padejo numatytq tikslq ir uZdaviniq
igyvendinimui, inovacijq diegimui, istaigos reprezerfiacijai, bendruomends emocinei, psichologinei
sveikatai gerinti;

- igyvendinant tredi4fi uZdavini - aktyvinti bendravim4 su vaiko Seima - buvo sekmingai

ivykdytos priemonds, susijusios su Svietimo pagalbos teikimu. Tikslingai organizuota Svietimo
pagalba logopedo paslauga (l etatas) teikta 52 vaikams (2020 m. - 48 vaikams) vykdyti tevq
susirinkimai, teiktos individualios konsultacijos. Tariantis del pagalbos bldq ir bendradarbiavimo
formq daug demesio buvo skirta darbui su 14 5eimq, auginandiq vaikus, turindius specialiuosius
ugdymosi poreikius (toliau - SUP). Vaiko geroves komisija iniciavo specialiqjq poreikiq vaikq
vertinim4 ir r$pinosi pagalbos jiems teikimo kokybe. Mokytojai turejo galimybg rinktis ugdymo
metodus, atsiZvelgiant i ugdytiniq poreikius ir gebejimus. Kartu su Seima visi {staigos ugdytiniai
dalyvavo ,,ZvaigZdudiq vilties begime - 2021" ir ,,Lietuvos maZqiq Zaidynese" (I ir II etapai).

Siekiant Strateginio plano antrojo tikslo - pozityvios emocines aplinkos kUrimo - fstaigos
veikla buvo orientuojama i edukaciniq aplinkq kurim4, patalpq bflkles atnaujinimq, Siuolaikiniq
ugdymo(si) priemoniq isigij im4.

Tikslui pasiekti buvo vykdomas vienas Veiklos plano uZdavinys - tikslingai ir kryptingai
siekti kiekvieno vaiko ugdymosi paZangos kuriant saugi4, Siuolaiki5kq aplink4. {diegtoje
elektroninio dienyno sistemoje www.musudarzelis.com kryptingai pildomos vaikq pasiekimq
lenteles, kurios padejo savalaikiai suteikti informacij4 tevams. Vertinimo rezultatai panaudoti
kiekybiniams ir kokybiniams vaiko paZangos pokydiams nustatyti. fstaigos pedagogai parenge
metoding medliagqkvalifikacijos tobulinimo seminarui ,,Planavimas. Vaiko pasiekimq ir paZangos
vertinimo sistemaoo. MedZiaga pristatyta {staigos ir Klaipedos miesto pedagogams. 2021 m.
fstaigoje atnaujintos 3 ugdymosi aplinkos (pakeista grindq danga, nudaZytos sienos, pakeistos
sienines spintos - 4830,00 Eur), isigyta nauji sportinio inventoriaus komplektai (400,00 Eur),
interaktyvios grindys (3198,00 Eur), 5 IKT lavinimo priemonds: mokomoji STEAM lenta NS
MEl097l (526,74 Eur),4 magnetines lentos (264,00 Eur), sensorinis lavinimo kilimelis, Zaidimai
Fly Sky (409,00 Eur), gauti 2 priesmokyklinese ugdymo grupese nesiojami kompiuteriai, CD
adapteriai, laminavimo aparatai.

2021m. finansine situaciia buvo tokia:
Finansavimo Saltinis

Savivaldybes
biudZetas (SB)

Nepanaudotos leSos,

kurios buvo numatytos
kompensacijoms
iSeinantiems

Specialioji tiksline
dotacija (VB)

327,956 327,953 Likusios 1e5os, buvo
numatytos Socialinio
draudimo imokoms
moketi

[staigos gautos
pajamos (surinkta
pajamq SP), i5 jq:

74,025 Skirtumas plano ir
ivykdymo atsirado, del
ekstremalios situacij os
metu paskelbtos IPRR
situacijos. Siais
laikotarpiais paslaugq
gavejai uZ paslaugas

84,1 1 9

i5laidos (SP



{staigoje 2021m. buvo atlikti patikrinimai:
Vaikq Zaidimo aik5teles kontrole. Kontroles istaigos Inspectum ataskaita Nr. P1801-92317-

t-202t. Ataskaitos i5vada: vaikq Zaidimq iranga ir dangos atitinka LST ENl 176 ir HN 131:2015
reikalavimus.

Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipedos departamento patikrinimas. 2021-05-
04 patikrinimo aktas Nr. 37VMIP-125. Akto i5vados: savikontrole pagal GHPT vykdoma pilnai,
SVT stebimi ir registruojami. Maisto tvarkyme paZeidimq nenustatyta. Veikla vykdoma pagal
teises aktq reikalavimus.

Nacionalinio visuomends centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipedos
departamento patikrinimas.202l-04-21Karantino reZimo priemoniq laikymosi kontroles rczr;Jtatt4
aktas Nr. (3 -12 15,3.2)P A-2562. PaZeidimq nenustatyta.

2021 m. [staigoje liko nei5sprgstos tokios vidaus ir i5ores faktoriq s4lygotos problemos:
kasmet dideja vaikq turindiq kalbos ir komunikacijos sutrikimq, todel 1 logopedo etato nepakanka
ir sunkiai tenkinamas vaikq, kuriems reikalinga 5i pagalba poreikis. Taip pat daugeja vaikq,
turindiq elgesio ir psichologiniq sutrikimq, integru ota 14 Siq sutrikimq turindiq vaikq.

Reikalinga istaigos vidaus patalpq bei komunaliniq (25,0 ttikst. Eur), ventiliacijos (40,0
t[kst. Eur) sistemq remontq darbai. Lauke bDtina irengti 63 m3 bituming dangqpo lauko irenginiais
(12,0 t[ksl Eur).

Planuodama2022 m. veiklq, fstaigos bendruomene susitare del tokiq veiklos prioritetq:
l. Veiksmingos Svietimo pagalbos ivairiq poreikiq ir gebejimq vaikams teikimo gerinimo,

duomenq analizes ir isivertinimu pagristos Svietimo turinio ir vadybos kokybes uZtikrinimo.
2. Profesinio pedagogq skaitmeninio ra5tingumo gilinimo, naudojant IKT ir skaitmenini

turini.

1,2% GM ir kt.
858"938875"056

Kreditinis isiskolinimas (pagal visus finansavimo
Saltinius) 2022m. sausio 1 d.

Kreditiniq isiskolinimq

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pasrindiniai202l metu veiklos reztltatai

Metq uZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo

rodikliai
Pasiekti rezultatai ir j q rodikliai

1.1. Pagerinti
ugdymo(si)
kokybs,
puoselejant
bendruomenes
bendradarbiavi
mo kult[r4 ir
irengiant naujas
vidaus bei lauko
aplinkas

Inovatyviq
ugdymo metodq
taikymo pletra,
sukurtos
sveikatinimo ir
kiirybiSkumo
erdves vidaus
patalpose ir lauko
teritorijoje

1. fstaigos vidaus
patalpose irengtos 2
inovatyviq ugdymo
metodq taikymo
edukacines erdves iki
202t-08-31

2.Lauko teritorijoje
irengtos 2 inovatyviq
ugdymo metodq
taikymo edukacines
erdves iki 2021-08-31

1. [staigos koridoriuje irengtos 2
inovatyviq ugdymo metodq
edukacines erdves : ankstyvoj o
amZiaus vaikq lavinimo pojudiq
sienele ir relaksacine erdve
specialiqj q poreikiq vaikams.
Siq erdviq deka pagerejo vaikq
emocine savij auta, palengvej o
adaptacija.
2. Lauko teritorijoje irengtos 2
inovatyviq ugdymo metodq
taikymo edukacines erdves: S.

Kneipo metodikos
sveikatingumo erdve ir
rekreacine- gamtine erdve

,,Lauko klase". Sukurtos erdves



3. Ne maZiau nei 80 %
mokytojq naudoja
inovatyvius ugdymo
metodus specialiai
sukurtose erdvese

4.Inovatyvus ugdymo
metodai pristatyti 4
bendruose su
socialiniais partneriais
renginiuose iki202l-
1 1-30

optimaliai patenkino paiifiing,
kalbing, socialing, emocing,

fizinq vaikq brand4.
3. 100 % mokytojq naudoja
inovatyvius ugdymo metodus
naujai idiegus grupese 2
mokytojq etatq modeli. Sukurtos
erdves praturtino ugdymo
proces4, pagilino patirtini vaikq
ugdym4si (2021-08-31
metodines tarybos protokolas
Nr. V5-3).
4. Inovatyv[s ugdymo metodai
pristatyti 5 seminaruose:

,,Specialiqj q ugdymosi poreikiq
vaikq integracija ir sekmingo
ugdymo gairesoo (2021-05-07 Nr.
6097 ),,,eTwinning pro gramos
platformos irankiai" (202l -08-
27 Nr. 2l -77 0),,,Sveikos
gyvensenos puoselej imas pagal
S. Kneipo metodik4" Q021-08-
28 Nr. 2l-771), ,Nuo projekto
idejos iki rezultato. Praktines
kiirybines dirbtuves" (2021 -10-
09 Nr. 1204),,,[traukusis
ugdymas. Veiklos, metodai ir
bfidai, kad visi vaikai jaustqsi
ypatingi, ivertinti ir svarb[soo
(202t-12-22 Nr. 1965).
Mokytojos pagilino Zinias
integracij os kontekste, iglo
naujq Ziniq darbui su skirtingq
poreikiu vaikais

l.2.Uitikrinti
veiksming4
Svietimo
pagalbq
skirtingq
poreikiq
vaikams

Sukurti
mokykloje
Svietimo pagalbos
teikejq tinkl4
vidiniu ir iSoriniu
lygmenimis

1. Parengtas Svietimo
pagalbos teikimo
priemoniq planas iki
2021-03-30

2.DaLyvavtane maiiat
30 valandq Svietimo
pagalbos teikimo
kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose
iki202t-t2-31

1. Parengtas ir igyvendintas
Svietimo pagalbos teikimo
priemoniq planas. Pagilinta
komandinio darbo patirtis,
teikiant pagalbq vaikams ir
pedago gam s (2021 -02-l 9

isakymas Nr. Vl-11), (2021-03-
15 vaiko gerovds komisijos
nutarimas Nr. 1).
2.Dalyvauta ir iSklausyla90 val.
Svietimo pagalbos teikimo
kvalifikacij os tobulinimo
renginiuose. Kvalifikacij os
tobulinimas padejo mokytojams
uZtikrinti pagalbq SUP vaikams,
individualizuoti ugdymo turini
parenkant tinkamiausias
usdymo formas" bldus ir

4



3. fsigytas 1

komplektas
interaktyviq priemoniq
specialiqjq poreikiq
vaikq ugdymui(si) iki
202t-08-3r

4. 30 proc. pedagogq
dalyvauja Svietimo
pagalbos teikejq tinklo
komandoje iki202l-12-
3l

metodus (2021-08-31
metodines tarybos protokolas

Nr. V5-3)
Parengtos 2 kvalifikacijos
tobulinimo programos (24 val.).
(2021 -08-3 1 metodines tarybos
protokolas Nr. V5-3).
3. fsigyta: 2,,Kimochisoo
priemoniq komplektai,
interaktyvios grindys sporto
saleje, kurie suteike mokytojams
galimybg ugdymo metu taikyti
metodq ivairovg, siekiant SUP
vaikq ugdymo kokybes.
4.35 % pedagogq dalyvauja
Svietimo pagalbos teikejq tinklo
komandoje (2021-10-ll
isakymas Nr. V1-67). Patvirtinti
5 nariai tarptautinio projekto
darbo grupej e,,Profesinis
tobulej imas panaudoj ant
inkliuzines metodologij as

darZelio vaikq su specialiaisiais
poreikiais ugdyme". Pedagogai
savo ger4ja patirtimi dalinsis su
Valensij os (Ispanij a) pedagogais
dirbandiais su SUP vaikais.
(2021-11-11 isakymas Nr. Vl-
67)

1.3. Taikyti IKT
inovacijas
ugdymo turinio
igyvendinimo
modemizavimui
ir sekmingam

istaigos
ivaizdi:io
formavimui

I5naudojant
i5maniqjq
technologijq
galimybes,
taikant
Siuolaiki5kus ir
nuotolinio
ugdymo(si)
metodus, bldus ir
formas, kuriamas

ivaikq
ugdymo(si)
rezultatus
orientuotas
ugdymo turinys

1.80 % istaigos
pedagogq pagerina
asmenini bei profesini
veiklos meistri5kum4
iki202t-12-31

2. [sigytos 3 IKT
lavinimo priemones iki
202t-12-31

1. 100 % fstaigos pedagogq
pagerino asmenini bei profesini
meistri5kum4 tarptautiniame
,,eTwinning" programos
projekte,,Nuo eTwinning
projektq idejq sugeneravimo iki
mokytojq skaitmeniniq
pedagoginiq kompetencijq
gerinimooo. Mokytoj os jau
dalyvavusios eTwinning
projektineje veikloje teike
kvalifi kuot4 metoding pagalbq
naujai pradejusioms dirbti
pedagogems. (sutartis NR. 2021-
eTw-projektas-0023).
2. {sigytos 5 IKT lavinimo
priemones: mokomoji STEAM
lenta NS MEI 0971, magnetine
lenta, sensorinis lavinimo
kilimelis, Zaidimas Fly Sky,
interaktyvios grindys. IKT
ugdymo bazes atnauj inimas
suteike ealimybe ivairinti



3. Atnaujinta
kompiuterine iranga bei
interaktyvios lentos
licencij a iki 202t - 12 -3 I

4.30 % istaigos
pedagogq dalijasi
gerqadarbo patirtimi
(socialiniai kolegialaus
mokymosi tinklai,
seminarai, kursai ir kt.)
iki2021-12-3r

udgymo proces4, siekiant
kokybi5kq rezultatq.

3. Gauti 2 ne5iojami
kompiuteriai prie5mokyklinio
ugdymo grupems, CD
adapteriai, laminavim o aparatai,
kurie palengvino ugdymo(si)
proceso individuali zavimq, ir
tobulinim4.
4.35 % istaigos pedagogq
dalinosi IKT ger4ja patirtimi ir
patobulino skaitmeninio
ra5tingumo Zinias mokymuose
seminaruose, kursuose ir kt.
Mokytojq savianalizes
ataskaitos.
(2021 -0 5 -30 metodines tarybo s
protokolas Nr. V5- 2)

2. Uida ar ivvkdvtos i5 dalies ddl numatytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet tos
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai

3.1. Dalyvauta Nacionalines Svietimo agenturos
vykdomo projekto,,Neformaliojo vaikq
Svietimo, ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir
bendrojo ugdymo vertinimo, isivertinimo
tobulinimas ir pletote" (Nr. 09.2.I-ESFA-V-
706-03-0001) 80 val. mokymq programoje
,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
programas vykdandiq mokyklq isivertinimo
konsultantq mokymai" 2021 -04-12-13, 2021 -05 -
10-12 ir 16 val. isivertinimo metodikos
i5bandyme (staZuotei e\ 2021 -05 -19 -20

Patobulinta istaigos veiklos vertinimo ir
isivertinimo rodikliq sistema. {staigoje yra

isivertinimo konsultantas.
https :/iwww.nsa. smm.ltlsvietimo-pagalbos-
departamentas/i sivertinimas/mokyklu-veiklos-
tobulinimas/konsultantai/
Pradeta vykdyti [staigoj e isivertinimo veikla,
pagal nauj ausias isivertinimo metodikas.
Pri sij ungta prie Iques. lietuva si stemos. Atlikta
pirmoji pladiojo audito mokytojq apklausa

3 .2. Or ganizuoti 2 Klaipedos valstybines
kolegijos ir I Vytauto DidZiojo universiteto
studentq praktiniai ir profesiniai mokymai.
Sudarytos 3 sutartys: 202t-09-30 Nr. SPED2l-
20,2027-01-05 Nr. SSOl2-09, 2021-01-19 Nr.
ssol t-633

Pletota tarpinstitucinio bendradarbiavimo
kultUra. Idiegti mentorystes ir,,Mokytojas-
mokytojui" modeliai. Patobulintos mokytojq
dalykines ir profesines kompetencijos. Skleista
geroji vadybine ir pedagogine patirtis

3. 3. Bendradarbiauj ant su Klaipedos universiteto
Sveikatos mokslq fakulteto holistines medicinos
ir reabilitacijos katedra atliktas tyrimas
,,Prie5mokyklinio amZiaus vaikq pedos skliauto
kaita taikant kineziterap ijq" 2021 -09 -22 - 2021 -
t2-30

Parengtos ir pristatytos rekomendacij os
ugdytiniq tevams, pedagogams. Paruo5ta ir
pritaikyta prie5mokyklinio amZiaus vaikams
metodika pedos skliauto profi laktikai

3.4. Parengtos 3 naujos kvalifikacijos
tobulinimo programos :,,Svietimo istaigos
vadovo yeikla gerinant ugdymo kokybg" (2021-

Siekiant ugdymo kokybes ir patrauklumo,
skatinama mokytojq motyvacija, noras nuolat
tobuleti, tai rodo mokytoiu galimybiu
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09-20 Nr. 56-04), ,Nuo projekto idejos iki
rezultato. Praktines k[rybines dirbtuvesoo (2021 -

l0-09 Nr. 1204), ,,{traukusis ugdymas. Veiklos,
metodai ir bndai, kad visi vaikai jaustqsi
ypatingi, isivertinti ir svarbus" (2021 -12-22 Nr.
1965) ir organizuoti 4 seminarai, mokymai,
skaityti prane5imai

paj egum4, kuris nukreipiamas tikslq
igyvendinimui, inovacijq diegimui bei

ikimokyklinio ugdymo reprezentacij ai.
Sudarytos s4lygos mokytojams ir vadovams
skleisti ger4q darbo patirti bei igyti profesinei
veiklai reikalingq kompetencij q

3.5. Inicijuotas, laimetas ir koordinuotas
tarptautinis,,Etwinning" programos proj ektas

,,Nuo eTwinning projektq idejq sugeneravimo
iki mokytojtl skaitmeniniq pedagoginiq
kompetencij q gerinimo" (D otacij o s sutartis NR.
2021, -eT w -proj ektas-0023 )

f staigos bendruomene susipaZino su

,,eTwinning" platforma kaip irankiu
nuotoliniam ir hibridiniam mokymuisi
organizuoti, informaciniq technolo grj q i glidZiq,
bendravimo ir bendradarbiavimo gerinimui,
komandinio metodo taikymui. Siekiant vaikq
pasiekimq ir paZangos, fizinds ir psichines
sveikatos gerinimo, parengti 4 projektai.
Gautos ir panaudotos tarptautinio,,Etwinningo'
programos projekto leSos (9893,40 Eur)
darbuotoju kvalifikaciios tobulinimui

3.6. Dalintasi patirtimi su pabaltijo Saliq
pedagogais kvalifikacijos tobulinimo
mokymuose,,Rusq kalbos mokymo
technologijos: kalbine praktika". 80 val.
Val stybinis Tiumenes universiteta s (2021 - I 1 - I 7

- 2021 -12-03 Nr. 7 2030001,7 3 5 5)

Pletoj amas profesinis bendradarbiavimas,

igyj amos nauj os kompetencij os. Mokytoj ai
patobulino rusq kalbos teorines, praktines
kompetencijas. Pasidalinta nauja mokymq
metodika su kitq Saliq pedagogais

4. Pakoreguotos usig metq veiklos uZr buvo) ir rezu tatai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar
nustatytos uZduotys

ivykdvtos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

4.1

4.2.

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS F'UNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Geb6jimq atlikti pareigyb6s apraSyme nustatytas funkciias vertinimas
Vertinimo kriterijai PaLymimas atitinkamas

langelis:
1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 -labai serai

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkciias 1r 2a 3n 4X
5.2. I5tekliq (Zmogi5kUiq, laiko ir materialiniu) paskirstymas 1n 2n 3r 4X
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas 1r 2z 3n 4X
5.4. Zinl4, gebejimq
siekiant rezultatr+

1I ig[dZiq panaudojimas, atliekant funkcijas II 1n 2n 31 4X

5.5. Beqdras ivertinimas (paZymimas vidurkis) 1n 2a 3n 4X
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IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

7. Kompetencijos, kurias nordtq tobulinti

V SKYRIUS
KITU METV VEIKLOS Ui,OUOryS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

2022 uZd8.

6. rezulta kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas
atitinkamas

langelis
6.1. V
rodikl

Lsos uZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo
US

Labai gerai X

6,2.uzduotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai tr
6.3. |vykdytanemaliau
rodiklius

kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo
Patenkinamai D

6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius
Nepatenkinama

in

7. 1. Bendruomenes telkimas stes link
7.2.Elel<troniniu dok Svietimo

me uows

UZduotys Siektini rezvltatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdyos)

8. 1. Gerinti ugdymo(si)
kokybg ir Svietimo pagalbq
SUP vaikams, tobulinant
pagalbos teikimo modeli

1. Patobulintas vaikq, turindiq
SUP, ugdymo proceso
organizavimo modelis.
2. Atnaujintas individualus
ugdytinio paZangos ir pasiekimq
vertinimo tvarkos apraSas.

3. Laiku pastebeti ir nustatyti
ugdymo(si) sunkumai, suteikta
pagalba, numatytos priemones
vaiko individuali ai palangai

1. Atnaujintas Svietimo ir
kitos pagalbos teikimo
modelis iki 2022-03 -30.
2. Bendruomeneje susitarta
del vaikq individualios
paZangos stebejimo ir
vertinimo iki 2022-0 6 -3 0.
3. Patobulintas,,Mokiniq
paZangos ir pasiekimq
vertinimo tvarkos" apra5as iki
2022-08-31.
3. Vaikams, kuriems iSkyla
ugdymo(si) sunkumq,
parengti ir igyvendinti
individualiis pagalbos ir
stebOsenos planai iki 2022-
t2-31.
4.90 % pedagogq dalyvauja
3 posedZiuose individualios
pagalbos plano rezultatams
aptarti iki2022-12-31



8.2. Tobulinti ir gilinti
pedagogq profesines

kompetencijas

1. Organizuotas tikslingas
pedagogq kvalifikacij os

tobulinimas.

2. Inicijuotas pedagogq
dalyvavimas tarptautiniame
Erasmus* proj ekte,,Profesinis
tobulej imas panaudoj ant
inkliuzines metodologij as darZelio
vaikq su specialiaisiais poreikiais
ugdymeo'.
3 . Ot ganizuota tarptautines
gerosios patirties pletra

l. Parengtapedagogq
kvalifikacijos tobulinimo
programa iki 2022-01 -3 t .

2. f staigoje organizuoti 2
bendri kvalifikacijos
tobulinimo renginiai, kuriuose
dalyvavo ne maZiau nei90%
pedago gq, iki 2022 - l2-3 t .

3. Ne maiiatnei9}/o
igyvendinta pedagogq
kvalifi kacij os tobulinimo
programa iki 2022-12-3 l .

2. l0 % pedagogq vykdo
tarptautini Erasmus + projekt4
,,Profesinis tobulej imas
panaudoj ant inkliuzines
metodologij as darZelio vaikq
su specialiaisiais poreikiais
ugdyme" iki 2022-07 -01 .

3. Ne maZiau nei 10 %
pedagogq dalinasi gerqa
patirtimi su respublikos
pedago gais iki 2022- 12 -3 I

8.3. Kurti saugiq, tiksling4,
kflrybi5kum4 skatinandi4
aplink4

1. frengtos funkcionalios erdvds,
pritaikytos skirtingq ugdymo(si)
poreikiq turintiems vaikams.

2. frengtos naujos, inovatyvios
Zaidimq erdves vaikq naratyvinio
Zaidimo metodui igyvendinti

1.1. 2 grupese sukurta ir
pritaikyta strukturuota
ugdymo(si) aplinka skirtingq
ugdymosi poreikiq turintiems
vaikams iki 2022-12-3 l.
1.2. Sukurtos naujos
edukacines erdves pritaikytos
ugdytis pagal H. Gardnerio
intelektq ivairoves, S.Kneipo
sveikatinimo ugdymo
metodikas iki 2022-12-3 I .

2.I.lsigyta I nauja lauko
pavesine su mobilia
tyrinejimq erdve R. Emilio
metodikos igyvendinimui iki
2022-09-0t.
2.2. Sukurta mobili
naratyvinio Zaidimo,,Spintaoo
su personaZq atributika iki
2022-08-3t.

9, Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti nelvykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tur6ti nei ti Sias uiduotis'

Del
.eniu

Salyje, gali bflti apribotas Svietimo pagalbos teikimas i5oriniu

9.2. Dalis kvalifikacii kti
9.3. Del lelq trtkumo gali btiti isigytos ne visos planrffi
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VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. [vertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: Vadovas savo uZduotis ivykde ir vir5ijo sutartus
vertinimo rodiklius. Si[loma vertinti labai gerai. (2022-02-03 istaigos tarybos protokolas Nr. V3-
u

[staigos tarybos pirmininkas Rasa PolikevidiUte-Kirtikliene 2022-02-04
(data)

11. fvertinimas, jo pagrindimas ir sifllymai:

Klaipedos miesto savivaldybes meras 
(p".rj",

Galutinis metq veiklos ataskaitos fvertinimas

SusipaZinau.
Direktore

(paraSas)

Vytautas Grubliauskas
(data)

Rasa Zemguliene
(data)


