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I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

1. Pagrindiniai 2019 metq veiklos rezultatai

Metines uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys

irykdltos)

Pasiekti rezultatai ir iu rodikliai

1.1. Vykdli
lstaigos ugdymo
apskait4
elektroninio
dienyno (toliau -
e. dienynas)

,,Miisq darZelis"
informacinej e

sistemoje

Geres pedagoginiq
darbuotojq darbo
s4lygos.
Modemizuotas
ugdymo procesas
palengvins
dokumentq
pildym4 ir jq
perdavim4. Geres
informacij os
prieinamumas,
patikimumas,
efektylrrmas.
Pedagogai
efekt)'r/iai naudos
darbo laik4. Dides
pedagoginirl
darbuotojq IKT
taikymo
kompetencijos

1. E. dienyno sistemoje
per metus bus idiegti
nauji moduliai: ugdymo
planavimo, vaikq
pasiekimq vertinimo,
kuriais naudosis 100
proc. pedagogq.
2. E. dienyno duomenys
pasibaigus mokslo
metams iki
2019-08-31 bus perkelti

i skaitmening laikmen4.

3. Vykdoma e. dienyno
pildymo stebesena.
Analize ir ataskaita bus
aptarta Metodinej e,

Mokytojq tarybose.

4. Teikta metodine
pagalba pedagogams del
ugdymo
apskaitos vykdymo e.
dienyne (ugdymo planq
rengimo, ugdymo
rezultatq
dokumentavimo ir kt.)

1. E. dienyno sistemoje idiegtas
ilgalaikio ugdymo planavimo
modulis bei vaikq pasiekimq
vertinimo modulis, kuriais
naudojasi visi pedagogai.

2. 2018-2019 m. m. e. dienyno
duomenys (lanlomumo
apskaita, vaikq vertinimo
duomenys) 201 9-08-3 1 perkelti
i skaitmening laikmen4.

3.1. Nuolat rykdoma e.

dienyno pildymo stebesena,
mokytojai konsultuojami e.
dienyro naudojimosi ber
galimybiq klausimais.
3.2. Ataskaita apie e. dienyno
pildymo sunkumus bei
galimybes pristatyta Mokyrojq
tarybos 2019-l l-20 posedyje
(protokolo Nr. V8-4).
4. lstaigoje susitarta del
atsakingq asmenq. kurie teike
metoding pagalb4 mokytojams
e. dienyno pildymo bei
dokumentavimo klausimais
(2019-09-09 posed2io
protokolinis nutarimas Nr.
v11-3)

1.2. Efektywinti
vaiko
individualios
paiangos ir
pasiekimq
stebej imo,
fiksavimo,

Ufiikrintas vaiko
individualios
paZangos ir
pasiekimq
gerinimas.
Tobules vaiko
individualios

1. 100 proc. mokltojq
laikosi Metodiniame
susirinkime iteisintq
susitarimq del
pagrindiniq vaiko
paZangos ir pasiekimq
igyvendinimo principu:

1 .1 . Visi mokytojai laikesi
metodiniame susirinkime
numat).tq susilarimq ir
vertinimo laikotarpiq



informavimo
sistem4 visose
ugdymo pakopose

paZangos ir
pasiekimo
matavimas,
hksuojant
informacinemis
komunikacinemis
priemonemis.
Geres tevq
informavimas,
bendradarbiavimas
su Seimomis

vertinimo fiksavimo
formq, laikotarpiq.
2. Atlikta dviejose
grupese vaiko paZangos
ir pasiekimq vertinimo
stebesena. Stebesenos
isvados aptartos
Mokltojq taryboje

3. Grupiq mokytojos
bendradarbiauja su
Seimomis, aptariant
ugdltiniq individuali4
paZang4 ir pasiekimus

2.1. Visose grupese atlikta
vaiko paZangos ir pasiekimq
stebesena. Metodineje taryboje
(2019-09-09 posedZio
protokolinis nutarimas Nr.
V11-3) susitarta del
kuruojandiq asmenq skyrimo rr
analizes apie vaikq pasiekimq ir
paZangos vertinim4 atlikimo iki
2019- 10- 15.

2.2. Metodineje taryboje (20 i 9-
i0-21 protokolo Nr. V1 1-4)
aptartos problemines sritys ir jq
sprendimo btdai.
2.3. Analize pristatyta
Mokytojq taryboj e (2019-11-20
posedZio protokolinis
nutarimas Nr. V8-4).
3- Grupiq
bendradarbiavo su
aptadant ugdytiniq
pasiekimus.
pasitarimo
posedyje

mokytojos
5eimomis,

paZang4 ir
Metodinio

2019- 10-31
susitarta del

individualiq pokalbiq su tevais
vykdymo, aptariant vaikq
pasiekimus i palaneq

1.3. Pleroti
projekting veikl4
{staigoje ir uZ jos
.ibq,
koordinuoj ant

lstaigos,
respublikinius ir
tarptautinius
projektus

Vykdomi {staigos,
respublikiniai,
tarptautiniai
projektai stiprins
bendradarbiavim4
tarp Istaigos
pedagogq ir
tarptautiniq ir
socialiniq partneriq.
Suaktyvintas
ugdy.tiniq patirtinis
ugdymas(is),
bendrakultiirinis
paZinimas.
Sudarytos s4lygos

{staigos
pedagogams
skleisti ger4Jq
patini bei igfi
profesinei veiklai
reikalingq
kompetencijq

1. Suplanuotos ir
aptartos projektines
veiklos darbq
organizavimo
galimybes, paskirti
asmenys atsakingi uZ
projektq veiklq
organizavim4 ir
iglwendinim4.

2. lgyvendinti projektai:
tarptautinis eTwinning
(1 mt.), respublikinis (1
vnt.), {staigos ilgalaikis
(1 vnt.) ir parengta
ataskaita pristatyta
Mokytojq taryboje.

1.1. Mokytojq tarybos 2019-09-
10 posedyje (protokolo Nr. V8-
3) aptartos projektines veiklos
darbo grupes organizavimo
galimybes, idejos bei

iglvendinimas {staigoje.
Mokytoj q tarybai pritarus,

{staigoje paskirti asmenys,
atsakingi uZ proj ektinirl veiklq
organizavim4 ir iglvendinim4
({staigos direktoriaus 2019-09-
19 isakymas V-39).
2.1. {gyvendinti eTwinning
projektai:,,Velykiniq atvirukq
mainai":,.TarptautiSkumas ir
dvasingumas". Mokyojai
apdovanoti eTwinning Zenkleliu
uZ proj ekto f gyvendinim4.
2.2. Inicijuotas ir igyvendintas
respublikinis projektas,,Lino
kelias" (nuostatai patvininti
fstaigos direktoriaus 201 9-1 0-21

fsakymu UP-93).
2.3. {glvendintas ilgalaikis
[staigos sveikos gyvensenos
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3. Vykdya gerosios
patirties sklaida
perimtas ir perduotas
Metodineje taryboje
naujas poZiuris ir nauji
darbo metodai
mokltojams,
specialistams.

4. Vykdyta projektq
sklaida {staigos
intemetinej e svetainej e,
metodines dienos metu,
konferencijoje ir kt.
(pasirinktinai)

ugdymo projektas ,,Sveikam buti
Saunu", kuriame dalyvavo 11

grupirl. Ilgalaikio lstaigos
projekto apraSas atnaujintas ir
patvirtintas
direktoriaus

{staigos
2019-11-04

lsakymu Nr. V-47) .

2.4. Ataskaita apie ivykusius
projektus pristaryra Mokytojq
tarybos 2019-11-20 posedyje
(protokolo Nr. V8-4).
3.l. Sukufla ilgalaikiq
ugdomqjq planq forma
(patvirlinta {staigos direktoriaus
2019-10-07 isakymu V-43).
3.2. Susitarta. kad fsraigoje
dirbantys neformaliojo ugdymo
mokytoj ai nuo 20i9-09-01 ves

1.4. Telkti
fstaigos
bendruomeng
lyderystes
gebejimq pletrai

Stipres s4veika tarp

fstaigos savivaldos
institucijq,
bendruomenes
narirl, pedagogq ir
tevrl, dides
atsakomybe,
motyvuotas
bendravimas ir
bendradarbiavimas.
Kiekvienas
mokytoj as

aktyvus Istaigos
gyvenimo kurejas

1. 100 proc. mokltojq
dalyvavo {staigos,
miesto renginiuose.

2. Organizuota 2
renginiai
bendruomenei:
pavasarinis zygis,
terapinis uZsiemimas.

3. Organizuota tikslinga
metodine veikla: atviros
veiklos (6 lmt.), gerosios
patirties renginiai (2
vnt.)

I .1 . Visi mokytojai dalyvavo
{staigos renginiuose, nuolat
isitrauke i miesto, Salies
organizuojamus renginius,
projektus pagal lstaigos 2019 m.
veiklos plan4.

2.1. Organizuoti du uZsiemimai
istaigos bendruomenei: fstaig4
kuruojandios psichologes
uZsiemimas ,,Streso valdymas rr
kvepavimo technikos" (2019-
04-05) ir terapinis uZsiemimas
,,Kvapq terapija" (20 19 -12-05).
3.1. 2019 m. vyko i 8 arvirq
ugdomqjq veiklq, kurias vede 18
pedagogq. Aptartos ir uZpildytos
veiklq stebejimo lenteles.
3.2. Organizuoti gerosios
patirties renginiai:
neformaliojo ugdymo (fizinio
ugdymo) mokltojq metodine
diena 2019-04-25. kuriai



4. Organizuoti renginiai,
skirti istaigos veiklos
35-medio paminej imui:
konferencija
,,Bendruomeni5kumo
ugdymas
ikimokyklinese

istaigose", kurybiniq
darbq paroda-projektas

,,Dirbiniai i5 lino -
laisve kiirybai", foto
paroda ,,Nuo seno iki
dabar" ir kt.

organizuoti sudaryta darbo
grupe ({staigos direktoriaus
2019-04-18 lsakymu UP-38).
4.1 . Organizuota renginiq
savaite (2019-12-02-06)
{staigos veiklos 35-medio proga,
kurios metu ryko:
4.1.1 . renginys ,,Lino madq
5ou", iame dalyvavo
ugdytiniq tevai;
4.1.2. renginys-ko
{staigos socialiniais p
4.1.3. Sventinis
kuriame dalywav
bendruomenes nariai;
4.1.4. nuotraukq paroda
seno iki dabar", kuri
f staigoje 2019 - 12-01-3 | ;
41.5. respublikine paroda ,,Lino
kelias", kuriame dalyvavo 45
dalWiai i5 kitq miesrLy

2. 2020 metr4 uiduotys

UZduotys Siektini rezultatai Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais vadovauffi
vertlnama, ar nustaMos uzduotvs iwkdrtos\

2.l.Atnaujinti {staigos
intemeting svetainE bei
informacij4 pagal
galiojandius teisds aktus

Atnaujintas fstaigos
intemetines svetainds
wurv.dlinelis.lt
dizainas, aktualizuota
informacija bei jos
prieinamumas,
atitinkantis teises aktrl
reikalavimus

1. Sukurtas naujas {staigos intemetines
svetaines dizainas bei suderintas su fstaigoje
veikiandia intemetines svetaines tvarkymo
darbo grupe.
2. Sukurtas dizainas suderintas su {staigos
intemeting svetaing aptamaujandia bendrove,
nustatlti terminai ir ahraujinimo darbai.
3. Jstaigos intemetine svetaine atitinka
nustat)'tus teises aktq reikalavimus, pateikiama
informaciia wa aktuali. informarwi2.2. UZtikrinti

neformalioj o vaikq
Svietimo progamrl
igyvendinimo
veiksmingum4

Tikslingai
igyvendinamos
neformaliojo vaikq
Svietimo programos

1. Atlikta neformaliojo vaikq Svietirno
programq steb6sena.
2. Atlikta tevq, pedagogq apklausa del
neformaliojo ugdymo progamr+ igvendinimo
bei lukesdiq atitikties.
3. Atliktos stebesenos bei apklausos i5vados
pristatytos Mokl.toj q taryboje
4. Atnaujintos neformaliojo vaikq Svietimo
programos ir suderintos su fstaigos savivaldos
instituciiomis

2.3. Efekt)'vinti
istaigos vaiko geroves
komisijos veikl4,
pletoj ant
bendradarbiavim4 su
Seima

1 Parengti vaiko geroves
komisijos dokumentai.
2.Pageres specialiqjq
poreikiq turindiq vaikq
pasiekimai, pedagogai

igys naujq kompetencijq

1. Iki 2020 m. gruodZio 30 d., parengti vaiko
geroves komisijos dokumentai (VGK veiklos
planas, ataskaita, posedZiq protokolai)
2. Parengt4 paiymq pagal poreiki ppT skaidius,
del specialiojo ugdymo ir Svietimo pagalbos
sk1,rimo.
3. Bendradarbiaujama su Seima skatinant vaiko
pasiekimus ir palanea. Pareneti 3 informaciniai



lankstinukai ir 4 strafu sniai infor.rnaciniuose

3' Rizika, kuriai esant nustafytos uiduotys gari bDti neirykdytos (aprinkybds, kurios gari tur6tineigiamos itakos Sioms uiduotims !v),kdyti)'
3.1. Del teises

Del nepakankamo
retencijq tobulinimui

pAsrEKrU Rr,zuLrArU r"*^ll.r:t#H,Xrti vERTTNTMAS rR KoMpETENCTJU
TOBULINIMAS

4. Pasiektq rezultatq lykdant uZduotis vertinimas

UZduodiq jr.Tkdymo apra3ymas

neivfikd) ros pagal sutanus veninrmo rodiklius

5. Pasiiilymai, kurios kompetencijos tur6tq b[ti tobulinamos

III SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SII]LYMAI

V)'tautas
ipedos miEsto

Su veiklos vertinimo i5vada

Galutine veiklos verlinimo iSvada

(<vietimo istaigos vadovo pareigos.l

'4)-

Direkroriaus pavaduoroja ugdyrnui,
laikinai vykdanti jstaigos va-dovo funkcijas

Veiklos vertinimo iSvadai pritarta:

Istaigos tarybos pirmininke

Vikte Radavidilte

Irina Zukovskaja
(data)

'-a?-o6
(dara)

(paraSas)

(parasas) (vardas ir pavarde) (data)


