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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

202lm.mokyklosorganizaciniaipokydiai:'uda.yt
ugdymo ir 3 prieimokyklinio ugdymo grupds. I5 viso rugsejo 1 d. priimta 226mokiniai.

Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programq igyvendina 5l darbuotojas (ii jq 29
pedagogai - amZiaus vidurkis 48,54). 2 mokytojoms suteikta vyr. mokytojos kvalifikacine
kategorija. Nuo rugsejo 1d. atleistq I mokytoja (pensinis amZius), priimta Vilniaus universiteto
Siauliq akademijos ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo pedagogikos studente (planuojami
baigimo metai - 2023 sausis). Pedagoging prakting veikl4 atliko Klaipedos valstybines kolegijos
ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programos studentd.

fgyvendinant TelSiq lop5elio - darZelio ,,Saulut6" 2}lg-2021metq strateginio plano prioriterus
ir 2A2l m. veiklos planEkeliami tikslui..
l. Ugdymo kokyhis gerinimas siekiant kiekvieno mokinio pafutngos.
l.l.Gerinti ugdymo proceso organizavim4:

- Priimti susitarimai del metinio planavimo, aptariamos prioritetines vaikq ugdymo sritys;
analizuojami mokiniq pasiekimai pagal vaikq koncentr4 ugdym4 organizuojandioms mokytojoms
du kartus per mokslo metus (baigiant ikimokyklinio ir pradedant prieimokyklinio ugdymo
programas; baigiant ankstyvojo amZiaus ir pradedant ikimokyklinio ugdymo programas),
- Priimti susitarimai del veiklq planavimo, vaikq isivertinimo formq ir priemoniq; kart4 per menesi
aptartama kiekvienos grupes ugdomosios veiklos planavimo kokybe, refleksija.
- Kuriamas inovatyws ikimokyklinio ir prieimokyklinio ugdymo turinys taikant STEAM veiklas
(60 vaikq); itraukiami tevai; jsigyta ugdymo priemoniq eksperimentams atlikti 4-7 metq vaikams
(turini sudaro 130 eksperimentq). Grupese jgyvendinta 10 nefinansuojamq projektq.
1.2. Siekti optimalios vaiko paiangos vertinimo derm6s
- Sukurta vaikq informavimo apie mokiniq asmening paiang1 ir pasiekimus sistema. Vaikq
paZanga fiksuojama elektroniniame dienyne, stebimas tevq prisijungimq aktyvumas; aptariama
vaiko paZanga su tevais individualiai, bendros Zinios apie vaikq gebejimus teikiamos du kartus per
metus susirinkimq metu; keliami tolimesni vaikq ugdymo tikslai; papildomai sudaryta sutartis
duomenq padi di ni m ui, fi ksuoj ant moki niq vei klas e-di enyno pl atformoj e.

- Tevq informavimui parengti lankstinukai atmintines apie prieimokyklinio amZiaus vaiko
gebejimus; organizuota PPT lektoriq paskaita "Kaip paruolti SeSiameti mokyklai?", surengti
susitikimai su pradiniq klasiq mokytojomis;
- 100% tevq teikiama pedagogine socialine pagalba rengiant individualius vaiko ugdymo planus.
- Pagerinta VGK veikla. 100oh vaikq, turindiq specialiqiq poreikiq teikiama logopedo ir specialiojo
pedagogo pagalba. I mokyklq priimtur d,jltijggu!,lis pedagogas, I mokytojo padejejas. Tikslingai



planuojamospagalbosveiklos,mokytojamsteitii
principu.

- Mokytojai kele kvalifikacij4 ilgalaikeje profesines kompetencijos kelimo programoje
,'Vertinimas ir isivertinimas ikimokykliniame ir prieimokykliniame ugdyme"; 5 mokytojai
dalyvavo respublikineje konferencijoje (5 pranesimai, dalintasi gerEja patirrimi).
- {gyvendintas palankesnis mokiniq adaptavimosi modelis ankstyvojo amZiaus grupese; t€vams
buvo skaitomi 3 prane5imai apie emocing sveikat1 adaptacrjos laikotarpiu; 90% ankstyvojo
amZiaus vaikq tevq buvo teikiama individuali konsultacija sekmingam ikimokyklinio ugdymo
istaigos lankymui.
l.3.Stiprinti pedagogq profesing kvatifikacij4.
- Pletojama ugdymo patirties sklaida - kart4 per menesi ( daZniau pagal poreiki) apskirtojo stalo
diskusijos - praktiniai pasitarimai; rengiami respublikiniai prane5imai, organizuojamos sportines
ir savaitines veiklos komandinemis grupemis.
- Patobulinta vidaus informavimo duomenq sistemos NAS veikla - l}OYo mokytojq prieinama
inlormacija (teisines bazd, vidaus tvarkq, organizaciniq procesq, ugdymo planavimo ir pan.).
Mokytojos iSnaudoja sistemos galimybes darbo procesui lengvinti. Sukurtos trumpq mokymq
serijos kaip dirbti su word, exel, canva programomis, zoom platforma. Kasdieninei vaikq veiklai
kaupiamos ir sisteminamos skaitmeninds ugdomosios priemones.
- 100% mokytojq NAS sistemoje rengia kvalifikacijos, metines isivertinimo ataskaitas, planavimo
dokumentus.

- 6l% mokytojq tobulino profesing kompetencij4 dalyvaudamos ilgalaikese programose;
kvalifikacij4 kele 100% mokytojq, vidutini5kai 58,7 val. (lOo/o daugiau nei 2020m.) per metus.
Parengta 1 0 prane5imq respublikinese konferencij ose.
- IKT sistemos gerinimas - atlikti kompiuterinio tinklo pertvarkos ir galutiniq ta5kq ldiegimo
darbai. Pagerintos darbo ir ugdymo(si) s4lygos. Sudarytos galimybes mokytojams, pagalbos vaikui
specialistams naudoti IT technologijas, igyti, auginti skaitmeninio raStingumo kompetencijas.
fsigyta plan5etiniq kompiuteriq komplektas (21vnt.). Atnaujinta kompiuteriq baze - 3 nesiojami
kompiuteriai, sekretores darbo vieta; prie5mokyklines grupese 3 spausdintuvai., 3monitoriai ant
sienq. 100% kompiuterizuotas darbo vietos. Nuolat diagnozuojama kompiuteriq veikimo galia
numatant pasirengim4 darbui nuotoliniu b[du.
2. Bendruomenis.fizinis ir psichinis sveikatos stiprinimns
2.1. Ugdyti bendruomen6s Emocing - socialing kompetencij4
- Priimti susitarimai del vaikq emocinio intelekto ugdymo, pozityvaus elgesio skatinimo, vaiko
charakteriui ir bendradarbiavimo igDdZiams lavinti. 3 ankstyvojo amZiaus grupese pradeta taikyti
japonq programa,,Kimochi", finansuojama i5 projekto,,AS ir mano jausmq pasaulis.. (uZ 1000€)
- 2 vyresniosios grupes igyvendino tarptauting emocijq ir elgesio problemq prevencijos program4
,,zipio draugai",l grupeje priZirrimos ir auginamos gyvalazde s - ,,zipiar" .

- Organizuota sporto veikla,,Gery emocijq gaudynds,,.
- Ir toliau kuriama emociSkai palanki aplinka - papildytas lauko aik5tynas naujais irenginiais.
Sudarytos s4lygos vaikq fiziniam aktyvumui; grupese atnaujintos ugdymo priemones,,KIMOCHI,,
veikejq komplektai, emociniai kilimeliai; teritorijoje papildomai pastatyti lauko suoliukai;
sutvarkytos 5 smelio deZes (spec. tentai su pastiprinamomis plok5temis); mokyklos patalpose
pakabinti 3 ,,Kreivi veidrodZiai", atnaujinti 3 koridoriaus fizinio aktyvumo takeliai (pagalbos
personalo metines veiklos tikslai); pagal poreiki atnaujinamos grupiq mokymo preimones.
2.2.Sveikos gyvensenos igfidiiq formavimas ir ugdymas kasdien6je veikloje



- lsitraukusi bendruomend i sveikatos stip.ini,
metodika pagal S' Kneip4 (60 vaikq); 20 vaikq grupe igyvendina sveikatinimo program? per
projekting veikl4 (gautas finansavimas 1000 €). Ankstyvojo amZiaus grupdse irengti ortopediniai
kilimeliai; organizuotas sveikatinimo(si) renginys skirtas S. Kneipo 200 metinems pamineti. 60
vaikq itraukti i Tel5iq rajono visuomen6s ir sveikatos biuro organizuojam4 sveikatos stiprinimo
projekt4 - konkurs4 ,,Sveikiausia ikimokyklinio ugdymo grupe" , viena grupe (20 vaikq) - Tel5iq
rajono sveikiausia grupe. |staigos l0 mokytojrl grupe konkurso,,Didle sveikiausi par v6sa rajuona
2021* dalyviai.
- Priimti susitarimai del ugdomosios veiklos ne mokyklos erdvese - du kartus per metus
prie5mokyklinio ir vyresnio ikimokyklinio amZiaus vaikams (100 vaikq) organizuojamos veiklos -
edukaciniai uZsiemim ai Lemaitijos kaimo muziejuje, TelSiq prieigaisrineje gelbejimo tarnyboje,
T_el5iq apskrities policijos komisariate, Ilges eZero, Germanto eZero paZintiniuose takuose,
,,Zverindiuje", ant,,Satrijos" kalno, DZiugo piriakarnio, ! BirZuvenq dvare.
- [ savaites veik]as traukiama sveikos mitybos, fizinio aktyvumo ir kt. pradmenq. Vykdoma
metodikos taikymo sklaida elektroninio dienyno platformoje, internetineje Facebook grupeje,
respublikos ir rajono spaudoje. Taikant ivairias formas bei metodus, vaikams suteikta Ziniq apie
sveik4 gyvensen?, saugi4 aplink4 ir fizinio aktyvumo svarb4.
- Organizuotos Tel5iq rajono ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo lstaigq sporto Zaidynes
"Sukurti judeti - 2021". Aktyviai rajono, respublikos veikla iniciatyvose: ,,Sveikatiada,,, ,,sveikata
visus metus", ,Sveikas, kaip ridikas', ,, Respublikos ikimokyklinio ugdymo istaigq projekto
,,Lietuvos maZqiq Zaidynes 2021" dalyviai. Organizuotos pirmo etapo sporto varZybos.
3.Sudaryti sglygas istaigos veiklai uitikrinti ir kokybiikam vaikry ugdymui igyvendinti.
3. l. Strateginio valdymo igyvendinimas
- Atnaujinti ir pawirtinti mokyklos nuostatai
- Mokytojq metinOs veiklos isivertinimas - !sivertinimo tvarkos apra5as, susitarimai, individual5s
pokalbiai. Su 70 % mokytojq pravesti individualDs pokalbiai metinei savianalizei, ii kuriq inicijuoti
2ilgalaikiai projektai itraukiant tOvus; 1 ilgalaikis respublikinis projektas; rajoninis ikimokykliniq
ugdymo i stai gq b endradarbi avi mo skatini mo sportini s rengi nys.
- Stebima pedagoginio ir pagalbos personalo metiniq ir grupes veiklos keliamq tikslq derme.
- Prieinama informavimo sistema - 100 Yo tdvt4 pasiekiama informacija uZdarose socialinio
tinklapio grupdse, elektroninio dienyno platforma - vaikq veiklq akimirkos, bendry ir einami
klausimq sprendimai, informavimas del covlD rigos valdymo ir t.t.
- Suaktyvinta Gerosios patirties sklaida rajono spaudoje, ,Sveika mokykla" internetineje erdv6je -
,,Sveikas vaikas - laimingas vaikas". S. Kneipo 200 metinems pamindti parengtas straipsnis ,,MaLi
Zingsneliai - didele galia" , publikuotas rajono spaudoje, informaciniame leidinyje ,,Svietimo
naujovds".

- Tikslinis darbo komandq telkimas - visos pedagogq komandines grupes isitrauke i istaigos
tobulinimo proces?

- 92% mokytoiq dalyvavo respublikiniuose, rajono projektuose;
- Organizuotos bendruomenes iniciatyvos; ilgalaikis meninis -k[rybinis projektas, tevq ir vaikq
k[rybos darbq parodos (dalijamasi veikla vietineje spaudoje; Svietimo naujienos, socialinio
tinklapio iniciatyvenese grupese,,Aukletoja -aukletojai ir pan.)



II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Pagrindiniai pra6.iusiu met veiklos rezultatai

Metq 
I

uZduotys I Siektini
(toliau * I rezultatai
u2duotys) 

|

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys

ivykdytos)

Pasiekti r ezultatai i r j q rodikl iai

1 l.Tgsti
saugios
emocines ir
fizines
ugdymosi
aplinkos
kurim4,
siekiant teikti
savalaikg
pagalb4
ypatingus
poreikius
turintiems
vaikams bei
skatinti
pozityvq
kolegialq
griLtamqi
rvsi

Mikroklimato
gerinimas
iniciatyvinemi
akcijomis
Organizuoti
frzini
aktyvum4
skatinandias
programas
Integruoti
socialinio
emocinio
ugdymo
,,KIMOCHI"
ankstyvojo
amZiaus
grupese

Sveikatingumo proj ektq
vykdymas - Sveikata
visus metus, mahjq
Lietuvos Zaidynes -
sveikatos stiprinimo
programose dalyvauja
visi lopielio darielio
vaikai.
40Yo tevams teikiama
pedagogine, socialine
pagalba, tevai
konsultuojami vaikq
adaptacij os klausimais
(parengti 2 prane5imai
ankstyvojo amZiaus del
adaptacij os darLelyj e ir
prie5mokyklinio amZiaus
adaptacija mokykloje,
organizuojami tdvq
susirinkimai- 2;2
susitikimai su busimais
pradiniq klasiq
mokytojais)
Ankstyvojo amZiaus
grupdse igyvendinama
,,KIMOCHI" programa
kurioje dalyvauja 40
vaikq, programQ

igyvendina 4 pedagogai.

1 l.l.Inicijavau ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo
mokytojq metodinius pasitarimus
vaikq paZangos ir pasiekimq
analizei baigus ikimokyklinio ir
pradedant prieimokykl inio
ugdymo program4."

1. l.2.Ankstyvojo amZiaus
grupese igyvendinama programos
,,KIMOCHI" kurioj e dalyvauj a
60 vaikq, program4 igyvendina 6
pedagogai.
1. l.3.PravedZiau naujai priimamq
(42) ankstyvojo amZiaus vaikq ir
8 naujai priimamq vaikq tevq
(90%) indivi duali as konsultacij as
1 1.4 Inicijavau nauj4 vaikq
adaptacijos modeli.
1 . I .5. Surengiau du visuotinius
susirinkimus, skaityti 2
praneiimai vaiko adaptacij os
klausimais;
2 paskaitos "Kaip paruo5ti
SeSiameti mokyklai?"; paskatinau
informaciniq lankstinukq t6vams
rengim4;

1.2.Tobulinti
tiriamqj4
analiting
veikl4.

Tobulinti
mokytojq
ugdomosios
veiklos
vertinimq
Atnaujinti
ugdomosios
veiklos
stebejimo
kriterijus.
Parengta
mokytojq
metinds
veiklos

Pedagogq motyvavimo
sistema, mokytojq
metines veiklos
vertinimo pokalbio
tvarkos apraSas

1.2. 1. ParenEas Mokytojo
metines veiklos i sivertinimo
tvarkos apraias 202l-10-I I Nr.
v-177
1.2.2.100 % mokytojq savo veikl4
fiksuoja ir savianalizg atlieka
NAS duomenq sistemoje.
1.2.3 Skatinama ir stebima
(pastarqjq 3 metq) mokytojo
profesine ugtis, tobulinami
sisteminimo ir IKT darbo
igudZiai.
1 .2.4. Su 7 0 Yo mokytojq pravesti
individual[s pokalbiai metinei

1.



II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Pagrindiniai pra6iusiq met veiklos rezultatai

Metq 
I

uZduotys I Siektini
(toliau - | rezultatai

u2duotys) 
I

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys

ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

i l.Tgsti
saugios
emocines ir
fizinds
ugdymosi
aplinkos
kurim4,
siekiant teikti
savalaikg
pagalb4
ypatingus
poreikius
turintiems
vaikams bei
skatinti
pozityvq
kolegialq
griLtamqi
rvsi

Mikroklimato
gerinimas
iniciatyvinemi
akcijomis
Organizuoti
fizini
aktyvum4
skatinandias
programas
Integruoti
socialinio
emocinio
ugdymo
,,KIMOCHI"
ankstyvojo
amZiaus
grupese

Sveikatingumo proj ektq
vykdymas - Sveikata
visus metus; mahjq
Lietuvos Zaidynds -
sveikatos stiprinimo
programose dalyvauja
visi lopielio darZelio
vaikai.
40Yo tevams teikiama
pedagogine, socialine
pagalba, tevai
konsultuojami vaikq
adaptacij os klausimais
(parengti 2 prane5imai
ankstyvojo amZiaus del
adaptacijos darZelyje ir
prie5mokyklinio amZiaus
adaptacija mokykloje,
organizuojami tdvq
susirinkimai- 2;2
susitikimai su busimais
pradiniq klasiq
mokytojais)
Ankstyvojo amZiaus
grupdse igyvendinama
,,KIMOCHI" programa
kurioje dalyvauja 40
vaikq, programQ

igyvendina 4 pedagogai.

1 l.l.Inicijavau ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
mokytoj q metodi nius pasitarimus
vaikq paZangos ir pasiekimq
analizei baigus ikimokyklinio ir
pradedant prieimokykl inio
ugdymo program4."

1. l.2.Ankstyvojo amZiaus
grupese igyvendinama programos
,,KIMOCHI" kurioj e dalyvauj a
60 vaikq, programQ igyvendina 6
pedagogai.
1. l.3.PravedZiau naujai priimamq
(42) ankstyvojo amZiaus vaikq ir
8 naujai priimamq vaikq tevq
(90%) i ndivi duali as konsultacij as
1. 1.4 Inicijavau nauj4 vaikq
adaptacijos model!.
1 . 1 .5. Surengiau du visuotinius
susirinkimus, skaityti 2
praneiimai vaiko adaptacij os
klausimais,
2 paskaitos "Kaip paruo5ti
SeSiamet! mokyklai?"; paskatinau
informaciniq lankstinukq tevams
rengim4;

l.2.Tobulinti
tiriamqj4
analiting
veikl4.

Tobulinti
mokytojq
ugdomosios
veiklos
vertinim4
Atnaujinti
ugdomosios
veiklos
stebejimo
kriterijus.
Parengta
mokytojq
metines
veiklos

Pedagogq motyvavimo
sistema, mokytojq
metines veiklos
vertinimo pokalbio
tvarkos apra5as

1.2. 1. Parengtas Mokytojo
metinds veiklos i sivertinimo
tvarkos apra5as 2021-10-l I Nr.
v-r77
1.2.2.100 % mokytojll savo veikl4
fiksuoja ir savianalizg atlieka
NAS duomenq sistemoje.
1 .2. 3. Skatin ama ir stebima
(pastarqiq 3 metq) mokytojo
profesine frgtis, tobulinami
sisteminimo ir IKT darbo
igudZiai.
1 .2.4. Su 7 A o/o mokytojq pravesti
individual0s pokalbiai metinei



vertlnlmo
pokalbio
tvarkq.
Susitarti del
mokytojq
metines
veiklos
vertinimo
ataskaitos
formos.

savianalizei, i5 kuriq inicijuoti 2
ilgalaikiai grupiniai projektai; 1

il galaiki s respubliki ni s proj ektas;
rajoninis sporto veiklq renginys.
L2.5. 10 grupiq stebimas
mokytojq komandinis
bendradarbiavimas planuoj ant
metines veiklas

1 3 Tgsti
darZelio
modernizavi
m4 bei
edukaciniq
erdviq pl6tr4,
techninds
bazes
atnaujinimE ir
inovacijq
diegim4

Funkcionalios
ugdymosi ,

patirtinio
mokymosi ir
saviraiSkos
erdves.
Lauko erdviq
iSnaudojimas ir
funkcionalus
paskirstymas
Modernizuoti
ir atnaujinti
darZelio
internetini
tinkl4

frengtos darZelio
edukacines erdves vaikq
k0rybiSkumui: vidaus
erdve,,Kurybine siena";
lauko erdvds menq

terapijai;
fizinio aktyvumo takas.
DarZelio interneto tinklas
- parengtas planas,
sutvarkyta ti nkl o si stema.

I 3. l.Atnaujintos koridoriaus
judejimo erdves
i . 3.2.Ankstyvoj o amZiaus vaikq
grupese sveikatingumo takeliai
1 . 3 . 3.Modernizuotas mokyklos
interneto tinklas - parengtas
planas, sutvarkyta tinklo sistema.
100 % pasiekiamumas;

1.3.4.Atnaujinat IT bazl -
plan5etiniq kompiuteriq
komplektas (2lvnt.).
prie5mokyklines grupese 3

spausdintuvai., 3monitoriai ant
sienq.

1 00% kompiuterizuotas darbo
vietos.

1 . 3.4. Sukurta IT priemoniq
diegimo ir problemq nustatymo
sistema, iSnaudojant NAS
duomenq bazes galimybes; nuolat
diagnozuoj ama kompiuteriq
veikimo galia numatant
pasirengim4 darbui nuotoliniu
bfldu.

UZduotys PrieZastys. rizikos

3. veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos(pildorna, iei b,vo atlikta papildornq. s'anq istaigos veikrts rezultatains;

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
Parengiau mokyklos nuostatus /
PATVIRTINTA 2021-09-30 tarybos sprendimu
Nr. Tl-381; IREGISTRUOTA juridiniq asmenq
registre 2021-10-20

Pakoreguota istaigos veiklos tvarka pagal
atitinkandius norminius teises aktus; !tei sinta
mokyklos, padedandios tdvams (globejams,



rfipintoj ams) organizuoti vaikq ugdym4 (-si)
Seimoie ugdymo forma.

Parengiau Covid ligos valdymo sistem4
PATVIRTINTA 2021-l0-l8 Nr V-t75
Biologiniai rizikos veiksniai : darbuotojq
susirgimo Covid- I 9 liga (koronaviruso
infekcija) gresme 2021-l0-08 Nr l2

Parengiau asmeniniq apsaugos priemoniq
naudojimo apsisaugant nuo covid-19 ligos
(koronaviruso i nf'ekcij os) instrukcij q,

Ugdymo ir darbo organizavimo bDtinq
s?lygq tvarkos apraS? ; Covid-l9 ligos
(koronaviruso infekcij os) plitimo
prevenciniq priemoniq plan4; Atlikau
biologinl rizikos vertinim4; su ligos
valdymo sistemos principais supaZindinau
visus d4rbuotojus.

Metodines ikimokykliniq ugdymo istaigq
vadovq bDrelio veiklos pirmininke
Rajono mokytojq metodinio burelio pirmininke

Suorganizavau 8 metodinius pasitarimus;
teikiau pasi[lymus vadovq ilgalaikei
programai,,Vadovavimo ugdymui(si) kelias
geros mokyklos link" igyvendinti",
Parengtos 2 profesiniq kompetencijq
tobulinimo programos;
Organizuota praktine - metodine
konferencija; atliktas Socialinis emocinis
ugdymas ikimokyklinio ugdymo istaigose .

Aptarta ir parengta bendroji vidaus kontroles
politika ikimokyklinio ugdymo istaigose ;

dalintasi ger4j a patirtimi organizuoj ant
tarpinius vertinimus vidaus politikos
i gyvendi ni mui, vertinimo ataskaitq
rengimas; parengtas rajono ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo bendras tevq
pra5ymo i Svietimo lstaig4 rengimas.
Teikti siulymai TelSiq rajono ikimokyklinio
ugdymo istaigq Vaikq priemimo tvarkai
rengti; ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo sutartims parengti; organizuotos 8
neformalios veiklos

Rengiau ir igyvendiniau Ilgalaikes profesiniq
kompetencijq tobulinimo program q ( 202l-06-
03 Nr. 2 ILE-047 ) (metodine praktine
konferencij a 2021 -05-03 Nr.2 1LE-004)

Parengiau profesiniq kompetencijq
tobulinimo programa,,socialinis emocinis
ugdymas ikimokyklinio ugdymo i staigoj e

(40 ak. val.) ir prakting - metoding
konferencij 4,,Nuo uZdavinio iki rezultato",
atlikau Socialinis emocinis ugdymas
ikimokyklinio ugdymo istaigoje programos I
modulio ,,Vaikq emocinio ugdymo"
refl eksij os apibendrinimo rezultatus. 40
raj ono ikimokyklinio ir pri e5mokyklinio
ugdymo mokytojq kele kvalifikacij4, dalijosi
gerqa patirtimi.

Keliau kvalifikacij4 :Vidaus kontroles sistemos
diegimas (P azyma Nr. Serij a- 1 13 4 - 8ak. v).
Socialini s emocini s ugdymas ikimokyklinio
ugdymo istaigoje (21 KR-464 - 40 ak.v.)

Patobulinau vadybines, asmeninio
veiksmingumo kompetencij as, kurias
taikydama, sklandZiai organizuoju istaigos
ye,klq



Anglq kalbos igudZiq robulinimas (B1+) (50 ak
v al . 2021 -0 4 -26 -2 IKR-L3Z)
Organizuotas atviros vei kl os rengi nys,, Sukurti
judeti -2021" Pazyma2O2l-09-Og Nr 21MV-
166

Dalyvauju TelSiq raj ono savivaldybds
administracijos sudarytos grupes mokytojq ir
Svietimo pagalbos specialistq perkvalifi kavimo
studijq fi nansavimo atrankos komisijos veikloje
(202 I -09-09 Nr.Al -1460)

Priimti sprendimai del mokytojq
kvalifi kaciniq studijq fi nansavimo; susitarta
del ateity numatomq finansavimo prioritetq.

Saugios aplinkos sistemos ;staigole rengmas Sveikatos prieZifrros organizavimas - 100%
uZtikrinamas kasmeti ni s sveikatos
patikrinimas, organizuotas sveikatos dienq
grafikas.
Elektronikos ir baterijq tvarkymo ir
suri nkimo organizavi mas- aplinkai
draugiSka istaiga, bendruomenes ekologinio
r[Siavimo kompetentingumas,
Civilines atsakomybes draudimas -
psichoemocines sveikatos puoseleiimas.

4. Pak

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PARf, IGYB ES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS
5.Geb6j im q atlikti pareigybds apra5yme nustatytas funkcij as vertinimas

IV SI(YRIUS
PASTEKTU Rf,ZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISTVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6. Pasiektq rezulta kdant uZduotis isivertin

tos pra6iu,siq metq veiklos ulduotys (iei tokiu buvo) ir rezul atai

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultaq vertinimo rodikliai
( kuriais vadovaujantis vertina rna
ar nustaty tos uZduotv's ilrykdvtos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

Nebuvo

ldorna.

Vertinimo kriterijai P aiy mimas atitinkamas langel is.
1- nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;
3 - gerai;
4 *labai serai

5. 1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant furkc,ras D 2o 3n 4a
5.2. I5tekliq (ZmogiSkqiq, laiko ir materialini,]i puskirsty*^ D2a3n4a
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas n 2a 3n 4o
5.4. Ziniq, gebejimq ir ig[dZiq panaudojimas, atiiekdnt
funkciias ir siekiant rezultatq

lo 2a 3n 4n

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) ln 2n 3n 4a

rezu an uotis tinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas PaZymimas
atitinkamas langelis

6.1. Visos uZduotys iv!.kd),tos ir virSijo kai kunuos ,ut*tffi Labar gerai I



6.2. uzduotys i5 esmes lvykdltos arba viena neiuykayta pagar sutartus
vertinimo rodiklius Gerai tr
6.3. Iv),kdlta ne maZiau kaip puse uZduoiiq pagal .ut"rtffi Patenkinar,rai D
6.4 Puse ir daugiau uZduotys nelvykdy,tos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai tr

kurias nordt

Direktore Rosita Petkuviene

Darbo su Exel tobulinimas
vadybinQ kompetencijq organizuojant saugi4 psiCnoemocine apti


