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Klaipedos lopielis-dar2elis ,,Bangel€" (toliau - fstaiga) 2020 metq veiklq vykde vadovaudamasi
2AZA-2A22 metq strateginiu planu ir nuosekliai bei kokybi$kai ig1'vendino {staigos 2020 metq veiklos
prioritetus - istaigos ugdymo proceso tobulinimas pagristas visq mokyklos beudruomenes narig
pasitikejimu ir bendradalbiavimu. Siekiau sutelkti ir skatinti [staigos bendruomeng bendrai veiklai,
uZtikrinti sveikatos stiprinimo prooesq kokybg. Tikslams pasiekti buvo igyvendinti uZdaviniai:
skatinti kiekvieno vaiko individuali4 palang4, tobulinant vaiko pasiekimq vertinimo ir ugdymo
turinio planavirno proces4; puoseleti pozityviq emocing aplink4, lemiandi4 ger4 ugdl.tiniq, mokytojq ir
kitq bendruomends nariq savijaut4; stiprinti visos bendruomends iniciatyvum4 t isitmukimq.
Vadybiniai siekiai 2020 metais buvo orientuoti i nuoseklq ir kokybi5kq nurnaQrtq prioritetq, tikslq ir
uZdaviniq igpendinimq, bendruomenes sutelktum4, veiksmingumo skatinim4 bei pozityvios
ernocinis aplinkos ktrrimq. Metq pradZioje prasidejusi pandemija aktualizavo nuotolinio mokymo
koncepcijq bei skaitrneninio ra5tingumo svarbq. Tikslq ir uZclaviniq igyvendinimui prkeike savo Zinias
ir kompetencijas pritaikyti naujomis sqlygomis. Mokytojq, neformaliojo Svietimo pedagogq, kitq
specialistq pa$aukimas ir isipareigojimq prisiemimas, suteike motyvacijos mo$rtis il taikyti naqjus bei
paiangius ugdymo metodus siekiant kuo sklandesnio ir ef:ektyvesnio ugdymo(si) nuotoliniu budu,
patiriant kuo maiiau skeso ir itampos. Siuo neiprastu laikotarpiu ir dirbant netradicinemis darbo
sqlygomis elektroninis dienynas ,,i\{rlsq dartelis" tapo pagrindine platforma dirbant su

tevais/globejais, kurioje matomi ugdymo(si) planai, veiklq refleksijos, vaikq vertinimai ir pasiekimai,

idiegta paslanga ,,Virtualios konfereucijos" leidiiand.ios derinti tiesiogini ir nuotolini ugdym4(si).
Pedagogai aktyviai isitrauke i veikl4 nuotoliniu b[du, praplestas supmtirnas apie laiko vadybq, igyti
gebejirnai racionaliai j! panaudoti. Sis laikmetis paskatino i5mokti tokiq dalykri, kurir+ iprasru ritmu
b[tume nedarg arba bfrtume vis niekaip prie to nepriejE.

2020-09-01 duomenimis [staigoje ugdyta 216 vaikq (2019 m. - 216), dirbo 60 darbuotojq (i5

viso 51,76 etato, i5 jt425,2 etato pedagoginiq b 26,56 etato nepedagoginirl pareigybiq). Uttikrintas
nenutrfikstamas, patirtinis ikimokyklinis ir prieBrnokyklinis ugdymas. 2020 m. fstaigos ilgamet€
patirtis sveikatos stiprinimo srityje buvo teigiamai.ivertinta Nacionalinio sveikatq stiprinan6iq
mokyklq tinklo ir aktyviq molryklq veiklos koordinavimo komisijoje ir {staiga buvo pripaiinta
sveikat4 stiprinandia ir aktyvia mokykla. I sveikatos stiprinimo veiklas isitrauke visi mokytojai ir
ugdytiniai. lgyvendintos 4 nefonnaliojo vaikq Svietimo progra$os (Ikinrokyklinio ir prielmokyklinio
amZiaus vaikq sveikatos ugdymo ir beudravimo igEdZiq fomravimo valstybine kalba pr,rgramos bei
Svietimo paiinimo ir tyrinejimq programq ,,Smalsiukq akademija"), kuriose dall'vavo 186

ikimokyklinio ir prie$mokyklinio bei 30 ankstyvojo anriiaus vaikai. Emocijr4 ir elgesio sutrikimq
prevencijai stiprinti, ugdytiniq socializacijai pletoti buvo vykdomos programos ,,Zipio draugai* ir
,,Kimoci". Siose prograrlose dalyv-avo 60 ikimokykliaio ir prielmokyklinio aruZiaus vaikq. Vykdyti
2 tarptautiniai, 5 Salies, 2 miesto, 18 {staigos projektai. Organizuotos 10 teudnes vaikq kfirybines
raiSkos savaites, 2 atviros veiklos, 4 edukacines i5vykos, 20 tradiciniq ir netradiciniq renginiq, 6 vaikq
kErybiniq darbq parodog 2 konkursai, 7 akcijos.

Siekiant Svietimo paslaugq patrauklumo, prieinamumo, atsi*velgta i individualiuosius ir
specialiuosius vaikq gebejimus, ! socialinE Seimq padeti. 35 Seinrorns taikyta 50 % mokes,iio uZ vaikq
maitinim4 lengr,-ata, vienai Seimai - 100 9/o. Suteiktos 6 logopedo ir psichologo konsultaciios
ugdyiniq tdvams. Logopedo pagalba teikta 44 vaikams, turintienrs kalbos ir komunikacijos sutrikimq
Specialistu pagalba teikta 5 ugdytiniams su dideliais, 5 su vidutiniais ugdymo poreikiais. Vykdytos
vaikq sveikatinimo, Zalingq ipro{iq prevencijos priemones: 2 sveikatinimo savaidiq, 17 Svietsjisk{
renginiq, nuolat keidiami informaciniai stendai, atlikta anketine apklausa. 2020 metais pageidaujandiq

ikis tenkintas apie 90%.



2AZA m. mokytojos kryptingai ir nuosekliai kele kvalifikacij4. Sudariau palankias s4tygas
naudotis ttusleliilio mokymo paslaugomis. Vienam pedagogui vidutini5kai teko 7,2 kvalifikacijos
kelinio dienos. Per metus pedagogai parengd ir pristatd 4 prane$imus miesto, Salies susirinkimuose,
konferencijose. Dalyvauta 40 kvali{ikacijos tobulinimo rcnginiuose. Sudariau sqlygas istaigos
mokytojoms (4), baigusiems universitet4 atlikti pedagoging praktikq, tidamuosius darbus diplominiq
darbq gynimams. Per metus fstaigoje atestuoti du pedagogai, kurie igrjo ,ry.. mokytojo ir mokytojo
metodininko kvalifikacines kategorijos. Direktores pavaduotoja ugdynrui laimrijo konkursq uzirnti
dilektores pareigas.

Skatinau istaigos bendruomenes dalyvavimq sveikatos stiprinin"lo veiklos 20i6*2020 m.
isivertinime pagal Sveikatss ir ligq prevencijos centro nustatyfus Sveikat4 stiprinandiq mokyklq
veiklos vertinimo rodiklius. 2020 m. gruodiio menesi atliktas vidaris auditas. Audito metu nustafirtos
stipriosios sritys: rnokyklos tradicijos, mokyklos populiaruntas ir prestiias, ivaizdZio kfirimo kulttra,
programq tarpusavio derm6, vadovq profesine kompetencij4 vaikq ugdymas ir ugdymasis. ISry5kejo
ir silpnosios puses: specialiqjq poreikiq vaihl ugdymosi paianga. 2020 m. inicijavau ir atlikau veiklos
kok,vbes ivertinimq, kurio rezultatai parodO, kad 90 % tevq |staigos ugdymo kokybg vertina labai
gerai. Buvo nustatJta, kad pedagoginio ir nepedagoginio pelsonalo poiiEriu geriausiai vertinania
vadovo profesine kon:petencija bei aplinkos saugrunast svetingumas, estetika. Tevrl poZifiriu
geriausiai vertinamas pedagogq darbas, vaiko asmenines raiSkos tenkinimas bei vaiko pasiekimai.
{staigos psichologinio klimato tyrimas taip pat palodd, kad istaigos mikroklimatas vertinamas labai
gerai (4,5 b. i5 5). 2020 m. Atliktas korupcijos pasirei$kimo {staigoje tikirnybes nustatymo sridiq
veftinimas-

2020 metais lstaigos i5laikymui skirtos ld5os naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai deljq
panaudojimo derinti su fstaigos savivaldos institucijornis, bendruomene. Per metui buvo
suremontuotos 3 grupiq sanitarines pata$os, vienq gmpe, pakeisti Sviestuvai n-rsyje, virnrveje ir sporto
saleje. Atlikti Salto vanderx tiekimo bei kanalizacijos vamzdynq remonto darbai; pesriiqiq takq
trinkeliq klojirno ir kiemo asfaltavimo darbai. Atliictas elektros irenginiq vari.q matavinras,
manometrq, gesintwrl patikla. [sigyta ivairiq prekiq: 9 vnt. baldq (flkines spintos, virtuveliq baldq
konrplelctai); iaislq ir Siuolaikiniq ugdymo priemoniq (60 vnt.), antklodes, uZuolaidos, termometrai.

2021 metams [staigos bendruomene i5sikele Siuos prioritetus: istaigos ugdymo proceso
ingumo didinimas, naudoi ant infomraeines komunikacines technolo si i as

II SKYRIUS
METIT VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

. Pagrindiniai 2020 metu veiklor rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uiduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq verlinino
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uiduotys
iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

1.1. Uttikrinti
kokybiSk4

|staigos veikl4

1. Organizuoti

istaigos veikl4
taip, kad nebfrtg
nustatyta
paieidimq del

{staigos ir
vadovo veiklos

2. Cebeti
tinkarnai naudoti
skirfus

i. Istaigoje
nenu stat5rta paieidiunl

2.1. [staigoje
uZtikrintas tinkamas

L Kontroliuojandirl institucijq
prane5imq del {staigos ar vadovo
veiklos negauta. Vykdyti patikrinimai:
1.1, Valstybines maisto ir
veterinarijos tamybos Klaipedos
departamento (2020-09-15
Patikrinimo aktas Nr. 37VM[P-8 I 5);
t.2. Prieigaisrines apsaugos ir
gelbejimo departarnento prie Vidaus
reikalq ministerijos Klaipedos
prieigaisrines gelbejimo valdybos

Q02A m. geguies 12 d.)
2.1. {staigos finansiniai dokumentai
Klaipedos miesto savivaldvbes



asignavimus,
vadovaujantis
teis0s aktais,
reglamenhrojand
iais istaigos
finansinq veikl4

(laiku ir kt.) finansiniq
dokumentrl
pateikimas.

2.2. Istaigoje skirti
asignavimai
naudojami pagal teises

akq reikaiavimus

adrninistracijos Planavirno ir analizes
skyriui bei BiudZetiniq istaigq
centralizuotos apskaitos skyriui teikti
tinkarnai ir laiku pagal teises akruose
nustatl'tus teikimo terminus ir brldus.
2.2. {staigai skirti asignavimai buvo
naudojami pagal teises aktq
reikalavimus:
2.2.t. Okines operacijos atliekamos
nevirSijant metiniq asignavimq.
2.2.2. Leios naudojamos pagal
straipsnius atsakingai ir tikslingai"
2.2.3. {staiga neturi ilgalaikiq tevr}

isiskolinimq ui maitinimo paslaug4.

2.2.4. Laiku surenkami tevr+

mokes,iiai ui maitinimo pas1aug4.

2.2.5. 2024 m. gauta 3,2 tilkst. Eur
paramos le$q.
2.2.6. Bendmomen6 i$szuniai
informuojama apie gaunarnas

biudZetines ir paramos le5as ir lstaigos
finansinE b[k]E (Bendmomer:es
susirinkimo 2020-l l-i8 protokolas
Nr.1. [staigos tarybos 2AZA-12-AZ
protokolas Nr. V7-5, Mokytojq
tarybos ?020-12-22 protokolas Nr.
V6-3, 3), Darbo tarybos 2020-12-22
protokolas Nr.l, Tevq tarybos 2020-
11-1 i protokolas Nr.V5-2.
2.2.7. Metq ir ketvirdiq programq
s4maQ vykdymo ataskaitos bei
finansiniq ataskaitq rinkiniai vieiinami
{staigos internetineje svetaineje
rvrvlv.b-,,nuele.i1

1.2. Pagerinti

{staigos
milcroklimat4

Visq clarbuotojq
savijautos
vertinimas

l. Atliktos 2

apklausos . del
darbuotojq savijautos

lstaigo.ie (kovo mdn. ir
lapkridio men.)

1. Klaipedos pedagogine psichologine
tarnyba (toliau PPT) kovo ir
lapkridio menesiais atliko 2 apklausas
del lstaigos psichologinio kiimato

ivertinimo.
1.1 Kovo meu. tyrime dallvavo 34

darbuotdai. Tyrejo galutine iSvada,

kad psichologinis mikroklimatas
lop3elyje-darZelyje vertinamas labai
gerai.

1.2. Lapkri6io mdn. PPT atliko
pakartotin! psichologinio klimato
tyrimA [staigoje. Dalyvavo 49
darbuotojai. Tyrejo galutine i5vada,

kad psichologinis mikroklimatas
lop$elyje-darielyje vertinarnas labai
gerai.

1.3. Vertinti visi rodikliai yra
aukStesni nei 4,5 balo iS 5 galimq.
Auk5diausi iveftinimai gauti:
subiektyvaus poZifrrio i darbo salysas,



2. Teigiamas
mikloklimato
vertinimo pokytis
(atlikus pinn4i4
apklausq ir lyginant jq
su antra).

3. 30 proc.
pedagoginiq
darbtrotojq dalyvauja
priimant sprendimus

lstaigos veiklos
klausimais

i santykius su aukletiniq tevais it 
l

santykius su aukletiniais (4,57 balo). 
I

subjektyvaus poZirlrio i vadovq i

vertinime (4,51 balo). Beveik visi 
I

darbuotojai (95 proc.) sutinka. kad 
I

lstaigos vadovas gerbia savo 
I

pavaldinius, gina kolektyvo interesus 
i

ir darbuotojai visada sulaukia vadovo 
I

supratimo ir pagalbos 
I

1.4. Siekiant pagerinti psichologini I

klimat4 {staigoje suorganizuoti ,

kvalifikacijos tobulinimo kursai: 23

darbtrotojq iSklause 6 val. kursus,

,,Bendravimo kultfiros kfirimas"
(2020-10-30 Klaipedos pedagogq

Svietimo ir kultflrus centro (toliau -
PSKC) pafymejiruai), 28 darbuotojai
i5klause 6 val. ,,Darnios vaiko
socialin*s-enocinds raidos
ultikrinimas kuriant palanki4 ugdymo
(si) aplink4 darZel$ e" (2CI?A-12-1 4).
2. Cauta tyrejo i5vada, kad bendras

subjektyvus psichologinis klimatas

[staigoje yra labai gems. Lyginant

I pinn4i4 (4,42 b.) ir antrqiq (4,5) PPT

I apklaus4 nustatytas nedidelis

i mila'oklimato vertinimo pokytis 0,08

I t'oto.

| :. BalanriZio md:n. Klaipedos PPT

I tyrimo rezultatai parod€, kad didZioji

I Aair darbuotojq 91,18 proc" mato

i galimybq dalyvauti priimant visietns

I svarbius sprendimus lstaigoje (2020-

| 06-15 PPT psichologinio klimato
Klaipedos lopSelyje-darZelyje
..Ban gel€" twimo ataskaita)

1.3. Stiprinti
ikirnokyklinio ir
prie$mokyklinio
ugdymo
mokyojq
veiklos kokybes
uitikrinirno
sistem4

1. Patobulinti
pedagogq
profesines
kompetencijas

1.1. 95 % [staigos
molg'tojq dalYvavo
tikslinguose
kvalifikacijos
totrulinimo kursuose.

1.2. 10 a,'a 
[staigos

mokytojq dalijasi
ger4ia Fatirtimi su

kolegomis socialiniais
partneriais,
pasinaudodami

ivairiais sklaidos
bfldais (socialiniai
kolegialaus mokymosi
tinklai, se.minarai,
kursai, prane$imai ir
kt.)

1.1. 100 a,L {staigos mokytojq
dall.vavo tikslinguose kvaiifikacijos
iobulinimo kursuose. I5 viso
pedagogai i5klause 1020 val. (196 d.),
vidutiniSkai vienam pedagogui 37 val.
(7,2 d.). Dauguma semirary,
metodiniq renginiq, koafereucijq vyko
virti.ialiu b[du.
1.2. 30 9'u lstaigos mokytojq dalijosi
ger4fa patirtimi {staigoje, mieste ir
respublikoje.
1.3. fstaigai skirtos le5os (1,7 h-rkst.

Eur.) panaudotos tiksiingarn mokytojq
asmeniniq ir dalykiniq kompetencijq
tobulinimui.



2. Siekti, kad
tevai teigiarnai
vertintq
teikiamas
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo
paslaugas

1.3. Visos Jstaigai
skirtos kvalifi.kacijos
kelimo le5os
panaudotos tikslingam
niokytojq asmeniniq ir
dalykiniq
kompetencijq
tobulinimui pagai
numatyhrs prioritetus.
2. Ne maZiau kaip 80
proc. tevq teigiamai
vertina teikiamas
ikimokyklinio ir
prielmokyklinio
ugdymo paslaugas

?.1.2024 m. hpkriEio mdn. parengta
apklausa tet-ams,,Kaip ivertintumete
ikimokykiinio ir prie5urokyklinio
ugdymo kokybg". Apklausoje
dalyvavo 60 tevq. Gauta iSvada, kad
teikiamos ikimokyklinio ir
prie$rnokyklinio ugdymo paslaugos

|staigos ugdltinianrs, tevai ve*ina
labai gerai (93 proc.) (Apklausos
suvestind pristatirta Mokytojq tarybos
posedyje ir priimti nutarimai
(Mokytojq tarybos posediio 2020-12-
22 protokolas Nr.V6- 5)

2. Uiduo8s, neiwkdytos ar ivykdytos i5 dalies dGI numa8tq riziku (iei tokiq buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

3. UZduotys ar yeiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ldoma buvo atilkta svar veiklos rezultatarns

Uiduotys / veiklos Paveikis Svietimo istaisos veiklai
3.1. Parengti ar atnaujinti lstaigos
veikl4 reglarnentuojantys
dokumentai, uitikrinantys atitikti
pasikeitusiems teises aktarns

Klaipedos lop5elio-darZelio,,Bangel6" mokymo nuotoliniu biidu
karantino laikotarpiu taisykles (direktoriaus 2020-03-25

isakymas Nr. V-I8), Lop5elio-darZelio,,Bangeld" COVID-19
ligos (korouaviruso infekcijos) valdyrno prienioniq planas
organizuojant ugdymo procesQ (direktoriaus 2020-09-09

isakymas Nr. V-3-1), Mokiniq, sergandiq letinemis
neinfekcinernis ligomis, savirEpos proceso organizavimo tvarkos
apra$as (direktoriaus 2020-10-01 isakymas Nr. V-39). Sle
dokumentai sekmineai taikomi Istaigos veikloi e

3.2. Parengta ir patvirtinta lstaigos
direktoriaus 2A20-A4-27 isakymu
Nr. Y-24 Sveikatos stiprinimo
programa 2020 -2025 metams

Sveikatos mokyno ir ligrl prevencijos cento komisija, lvertinusi
plograrrq, fstaiga ihauke i sveikat4 stiprinani.itl ir akfyviq Salies

mokyklq s4ra5q (posediio 2020 m. birZelio 11d. protokoiinis
nutarirnas (protokoias Nr. V-6-2). Pagerejo [staigos ugdytiniq
sveikatos rodikliai

3.3. Organiznotas vaikq ugdymas
nuotoliniu budu, naudojant
skaitmenines technolo gij as.

1. [vertintas fstaigos pasirengirnas dirbti nuotoliniu bfrdu, visq
grupiq mokytojos, neformaliojo Svietimo pedagogai ir kiti
specialistai aprupinti skaitrneninemis ptiemonemis.
2. Parengtos,,Klaipedos lop$elio-darZelio,,Bangeld" mokymo
nuotoliniu bfldu karantino laikotarpiu taisykles", nuotolinds
veiklos prienroniq planas (direktoriaus 20ZA-ffi-25 isakymas Nr.
V-20). Planas pilnai lgyvendintas. Nuotoliniame ugdyme
dalyvavo apie 70 % ugdytiniU.
3. Idieeta paslauga,,Virhralios konferenciios" elektroninio



,,Mfrsq dalielis" sistemoje

4. Pako 2*24 veiklos uidu buvo) ir rezultata

UZduotys
Siektini

rezLrltatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
{kuriais vadovauj antis vertinama, ar

nustatytos uiduotys ivykdltos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLTKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

YERTINIMAS
5. Geb0jimrl atlikti pareirybis apralyme nustatytas funkcijas vertinimas

IV SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU \TYKDANT UZDUOTIS ISIYERTI}{IMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

V SKYRIUS
KITU METU YEIKLOS UZOUOWS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

202I metq uiduotys8.

lclonra. aDtariant

Vertinimo kriterijai Paiymimas atitinkarnas
langelis:

I - nepatenkinaurai;
2 - patenkinamai;

3 * gerai;
4 - labai eerai

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1n 2a 3n 4x
5.2. I5tekliu (irnoeiEkuiu. laiko ir materialiniu) oaskirstvmas ln 2a 3n 4x-
5.3. Lydervstes ir vadovavimo efekryvumas 1n 2a 3n 4x
5.4. Ziniq, gebejimq ir igtldZiq panaudojimas, atiiekant funkcijas ir siekiant
rezultatu

ln 2a 3n 4x

5.5. Bendras jvertinimas (paiymimas vidurkis) ln 2a 3n 4x

6. rezulta t uiduotis lmas

Uiduodiq frykdymo apraiymas
Patymimas atitinkamas

lanselis
6.1. UZduotys lvykdytos ir viriijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius Labai gerai x

6.2. Uiduotys i5 esmEs iwkdytos pasal sutartlls vertinimo rodiklius Gerai o

6.3. fvykdytos tik kai kurios uiduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinarnai D
6.4. UEduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinzunai E

7.1. Skaitmeninio raltingumo tobulinirnas naudojant informacines technologijas taikant virtualias

7.2. Svietimo ir bendradarbiavimas

nustatlrmos ne maziau kair 3 ir ne au 5

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatJrtos

uiduotys iwkdUos)
8.1. Tobulinti mokvtoiu 8.1. Nuotolinio darbo 8.1.1. 80 nroc. moktoiu ucdvmo Drocese



skaitmenini raitingumq, taikant
virtualias platfonnas ugdymo
procsse

organizavimo
efektyvinimas

taiko nuotoliniam ugdymui skirtas
platformas (iki 202 1-1 2-30).
8.1"2" 100 proc. pedagogq taiko
elektroninio dienyno paslaug4,,Virtualios
konferencijos" ugdymo procese (iki
2021-05-31).
8.1.3. 30 proc. pedagogq dalijasi ger4j4
patirtinri, taikant virtualias nuotolinio
ugdymo platfomras (iki 2021 -12-3 1 )

8.2. Didinti ugdytiniq fizini
aktpruma

8.2. Parengtas ir
vykdomas
sveikatinimo ir
fizinio aktyvumo
skatinimo planas

8.2.1. Suburta darbo grupe,
organizuojanti sveikatos stiprinimo veikl4
istaigoje (iki 202 I -02-28).
8.2.2. Sukurta fizinio akryrnmm
vertininro rodikliq sistema iki 2021-05-
31.
8.2.3. Dalyvauta Lietuvos sveikat4
stiprinandiq mokyklq tinklo renginiuose
(iki 2021-12-30).
8.3.4. 50 proc. bendruonrenes narir+
dalyvauja sveikatinimo ir fizinio
aktyvruno veikloie (iki 202 1-l 2-30)

8.3. Gerinti ugdymo proceso
kokybg, igyvendinant ir pletojant
STEAM metodik4

S.3.Inovatyviq
metodq taikymo
pletra

8.3.1. 3 grupese irengtos erdves STEAM
metodui taikyti (iki 2021-12-30).
8.3.2. fgyvendinta ne maiiau 5 veiklq,
taikant STEAM metod4 (iki 2021-11-30).
8.3.3. 30 proc. pedagogq dalijasi ger4ja
patirtimi su kolegomis, pasinaudodami

fvairiais sklaidos bUdais (socialiniai
kolegialaus mokymosi tixklai, seminarai,
kursai ir kt") iki 2021-12-30

9. Rizika' kuriai estnt nustatytos ulduotys gali btrti ncivykdytos (aplinlryb6s, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos lvykdyti Sias ulduotis)

ldoma suderinus su Svietimo

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIOLYNIAI

I0. fvertinimas, jo pagrindimas ir sifllymsi: 2020 m. vadovo veikla vertinama labai gerai.,
vadovas igyvendino visas nrunatytas 2020 m. veiklos uidavinius ir virsijo kai lariuos sutartus
vertinimo rodiklius. [vykdytos ir kitos svarbios istaigos veiklos rezultatarns uiduotys, kurios
nebuvo planuotos ir nustagrtos (Aptarta lstaigos tarybos posedyje 2021-aL2g Nr.V7-l).

-01-2q

nepakankamq kvalifikacijos tobulinimo renginiq apie nuotoliniam ugdymui skirtas
tik i5 dalies

9.2. Del draudimq, esant pandemijai, ar uisitEsusio nuotolinio darba uZduotis gali bt-rti atlikta tik iS

9.3. Del darbuotojq ar kitrtr nenumaQrtq objekryviq aplinkybiq gali bfrti
rdinta tik dalis

[stai gos tarybos pirmininke Lina 2421



11. fvertinimas, jo pegpindimas ir sitilymai: Svistimo istaigos vadovas ivykde visas uiduotis ir

funkcijas vertinami labai gerai. Nustatyti pmei kintu*qiA dBli - 25 proc.

Klaipedos miesto savivaldybds Vytautas Grubliauskas 2021-02-18

Galutinis metq veiklos ataskaitos [vertinimas labai gerai.

Susipafinau.
Direkor€ Jevgenija Zanh,rna 2A2t-42-19


