
Valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo

istaigq (i5skyrus auk5t4sias mokyklas)
vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdym4
organizuojandiq skyriq vedejq veiklos
vertinimo nuostatg
1 priedas

RINGAILOS JUNDIENES
(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)

METU VEIKLOS ATASKAITA

2021-01-20 Nr.
Vievis

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Svietimo istaigos pavadinimas)

Elektrenq sav. Vievio lop5elio-darZelio ,,Eglute" strateginis planas ir metinis veiklos planas
orientuotas i Svietimo paslaugq kokybes gerinimq, didesni demesi skiriant ikimokyklinio ugdymo
programos atnaujinimui ir prevenciniq programq igyvendinimui, pedagogq tobulejimui, edukaciniq
ir bendrqiq aplinkq kiirimui, informaciniq technologijq panaudojimo galimybiq didinimui ugdymo
procese.

Pagrindiniai Elektrenq sav. Vievio lop5elio-darZelio ,,Eglute* 2O2O m. veiklos rezultatai:
1. Parengtas atnaujintos ikimokyklinio ugdymo programos projektas, i ugdymo proces?
integruojamos: socialiniq igfldZiq ugdymo programa ,,Zipio draugai", emocinio intelekto ugdymo
programa ,,Kimochis", sveikatos stiprinimo programa ,,Vievio lop5elio-darZelio ,,Eglutd"
bendruomenes sveiko ir aktyvaus gyvenimo b0do progranrta'',,,Alkoho1io, tabako ir kitq psichik4
veikiandiq medZiagq vartojimo prevencijos programa", olimpinio ugdymo projekto ,,Otimphe
karta" programa. Aktyviai dalyvaujama vykstandiame aplinkosauginiame projekte ,,M.,
r0Siuojame".
2. Gerinant ugdymo proceso kokybg, didelis demesys buvo skiriamas kasdienines ugdomosios
veiklos kokybes tobulinimui, svarbiausiq demesi skiriant patirtiniam vaikq ugdymui. Vykdyta
ugdomqiq veiklq stebesena, individualiai su pedagogais analizuoti rcntltatai, pedagogq tarybos
posedyj e pateiktos apibendrintos iSvados.
3. Vyko sekmingas ivairiqprojektq integravimas i ugdymo procesq: socializacijos projektas ,,Sviesosir spalvq galia", visuomenes sveikatos remimo specialiosios programos priemon\ remimo le5q
proj ektai,,Sveikatos takeliu",,,Pirmosios pagalbos abecele,..
4. Modernizuota ugdymo aplinka: itraukiajam ugdymui isigytos Sviesos terapijos priemonds,
STEAM mokymo metodo igyvendinimui isigyti gamtos ir aplinkos tyrimq, 

-.trp.ii*.ntq 
ir

tyrinetojq rinkiniai, nuotoliniu b[du valdomos protingosios kates.
5. Pedagogai ir kiti darbuotojai tobulino profesines ir asmenines kompetencijas dalyvaudami
ivairiuose seminaruose ir mokymuose. Organizuota temine paskaita ,,StgAM pritai-komumas
ikimokyklinio ugdymo istaigose stiprinant vaikq fizing ir emocing sveikaiq", kurioje dalyvavo 100
proc. pedagogq.
6. Pagerejo IKT panaudojimas ugdymo procese - 100 proc. lop5elio-darZelio kabinetq ir grupiq turi
kompiuterius su intemeto prieiga. fdiegtas elektroninis-dienynas Musudarzelis.lt
7. LopSelio-darZelio vidaus ir lauko aplinkos ir toliau tobulinamos, graZinamos, pritaikomos
ivairiapusiam vaikq ugdymui. Grupes atnaujintos naujais baldais, isifyta Zaislq ir'kitq ugdymo
priemoniq. Lauko Zaidimq aik5teles atnaujintos naujais trengimais. rovai su vaikais sportuoja naujai
irengttl treniruoklir+ aik5teleje, nupirkti ir imontuoti4 nauii rporto irensiniai:



- treniruoklis ,,Twister-3" (2 vnt)
- diuoiyne,,Dio-502"
- treniruoklis,,Vatpelis"

[staigos vaikai dalyvauja sveikatos stiprinimo programoje. Didelis demesys skiriamas fiziniam
vaiko aktyvumui, sveikatos stiprinimui.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. diniai veiklos rezultatai

Metq uZduotys (toliau -
uZduotys)

Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustaMos uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

l. Tobulinti ugdymo I t. Ugdomqiq | 1. Stebetos 5 veiklos.
proces4. I veiklq stebejimas ir lZ. GriZtamojo rySio

I analize. I refleksiia pedagogq tarybos

I t.t.z. Susitarimai I posedZiuose.

I del griZtamojo | 3. atnaujinta ir patvirtinta

I ry5io taikymo I ikimokyktinio ugdymo

I ugdomojoje I programa.

I veikloje. 
I

I1.r.3. I

I Ikimokyklinio 
I

I ugdymo programos 
I

I atnaujinimas. 
I

1. VykdZiau
rgdomqiq veiklq
Lriq
crganizavimo
kokybds
stebesen4 ( 40
proc.).
2. GriZtamojo

rySio refleksija
svarstyta
pedagogq tarybos
posedZiuose,
numatytos
tobulinimo gaires
(protokolai 2020-
05-18, Nr.2S-2 ,

2020-12-18,
Nr.2S-4)
3. Subiiriau darbo
grupQ parengti
atnaujintos
ikimokyklinio
ugdymo
programos
projekt4
(direktoriaus
2020-02-27

isakymo Nr.7V-
27.1).
4.Integruojama
socialiniq-
emociniq igUdZiq
programa

o,Kimochis"
darZelio ir
lop5elio grupese.
5. fgyvendinta

I tarptautine

I programa ,,Zipio
I draugai".



6.Inicijavau
dalyvauti
Lietuvos
socialinio
emocinio ugdymo
asociacijos
organizuotoje
draugi3koje SEU
olimpiadoje
olimpiadoje

,,Dramblys"
(2020 m. kovo

1. Teikta efektyvesne vaiko
geroves komisijos pagalba
vaikui.
2. Patvirtintas vaiko gerov6s

komisijos planas.

3. Vesti 5 vaiko geroves

komisijos posedZiai.

4. Svietimo pagalbos

specialistq suteikta pagalba
4 vaikams, turintiems
specialiqiq ugdymosi
poreikiq.

1. Atliktos 7

vaikq, turindiq
kompleksiniq
sutrikimq, atvejq
analizes
pasitelkiant
Elektrenq PPT
specialistus,
svarstytos vaiko
geroves komisijos
posedZiuose
(2020-0r-14,
Nr.4S-1;2020-
09-09, Nr.4S-
2;2020-ll-16,
Nr.4S-4; 2020-
l2-16,Nr.4S-5).
2. Parengtas ir
igyvendintas
vaiko geroves

komisijos veiklos
planas,
patvirtintas
direktoriaus2020-
02-20 isakymu
Nr.7V-24
3. Pravesti 5

vaiko geroves
komisijos
posedZiai.
(Protokolai:2020-
01-14, Nr.4S-1;
2020-09-09,
Nr.4S-2; 2020-
10-06, Nr.4S-3;
2020-tt-16,
Nr.4S-4; 2020-
12-16,Nr.4S-5

2. Efektyvinti
Svietimo pagalbos
ikimokyklinukams
teikim4

l.Vaiko gerovds
komisijos darbo
tobulinimas
planuojant veikl4.

2.Bendradarbiavim
as su Elektrenq
Svietimo paslaugq
centro Pedagogine
psichologine
tarnyba bei Vievio
J.Milandiaus
pradine mokykla
del pagalbos
vaikams, turintiems
specialiqjq
poreikiq.



4. Svietimo
pagalbos

specialistq
parengti 7
pagalbos planai
vaikams,
turintiems
specialiqiq
ugdymosi
poreikiq ir
suderinti vaiko
geroves komisijos
posedZiuose
(protokolai 2020-
09-09, Nr.4S-2;
2020-Ll-16,
Nr.4S-4;2020-
12-16,Nr.4S-5).
5. Parengtos 4
pritaikytos
programos
vaikams,
turintiems
specialiqiq
ugdymosi
poreikiq, kurios
suderintos vaiko
geroves komisijos
posedZiuose

| $rotokolai2O2O-
I to-oo, Nr.4S-3;
2020-lt-16,
Nr.4S-4).
6. Dalyvauta
tarpinstituciniame
vaiko geroves

komisijos
posedyje Vievio
J.Milandiaus
pradineje
mokykloje
(Tarpinstitucinio
vGK 2020-02-20
posedZio

3. Tobulinti Vievio
lopSelio-darZelio

,,Eglut6" veiklos
kokybes isivertinimo
organizavimq ir
vykdym4.

1. Veiklos kokybes

isivertinimo plano
rengimas.
2. Platusis ir
giluminis

isivertinimas.

1. Parengtas veiklos kokybes

isivertinimo planas.
2. Atliktas platusis ir
giluminis veiklos kokybes

isivertinimas.
3. Tyrime dalyvavo 100 %

l.Parengtas ir
patvirtintas
direktoriaus 2019-
09-04, isakymu
Nr.7V-68.1
veiklos kokybes
srvertrmmo



3.3.3. Giluminio

isivertinimo
rezultatq
paskelbimas

istaigos svetaineje
bei pedagogq
tarybos
posedZiuose.

planas 2019-2020

m.m.

2. Atlihas
platusis veiklos
kokybes

isivertinimas.
3. Tyrime
dalyvavo
98 % pedagogq.

4. Pladiojo

isivertinimo
rezultatai
pristatyti
pedagogq tarybos
posedyje
(protokolas 2020-
02-26 Nr.2S-1) ir
paskelbta istaigos
svetaineje
www.vievioeglute
.lt

4. Tgsti vaikq
Zaidimq aik5teliq

irangos ir
infrastrukt[ros
atnaujinim4.

1. Senq irenginiq,
nebeatitinkandiq
HN reikalavimq
(131:2015 ,,Vaikq
Zaidimq aikSteles ir
patalpos. Bendrieji
sveikatos saugos

reikalavimai".
Pakeisti 10 %
netinkamq

irenginiq.

Nupirkti ir imontuoti 4 nauji
sporto

irenginiai: treniruoklis
,,TWISTER-3" (2 vnt.);
didZiule diuoZyne,,DIO-
502"; treniruoklis
,,VARPELIS*.

1. Kasdien
treniruojasi 50%
vaikq. Pedagogai
praveda vaikams
aktyvaus judejimo
veiklas.
2. Sportuoja
Seimos kartu su
vaikais.
3. Zaidimq
edukacines erdves

- saugesnes ir
estetiSkesnes.

2. uzd ar iwkdvtos i5 dalies dOl numatvtu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

Neatliktas del paskelbto karantino, kurio metu
istaiga dirbo nuotoliniu btrdu.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

buvo atlikta veiklos rezultatams'
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. Efektyvinti informaciniq ir komunikaciniq
technologijq (IKT) taikymq ugdymo procese.

Suplanuotos le5os lopSelio-darZelio

,,Eglutd" strateginiam e 2018-2020 metq
plane IKT atnaujinimui ir visos
pedagogu darbo vietos aprtpintos

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

2. 1. Neatliktas giluminis isivertinimas.



ne5iojamais kompiuteriais (14 vnt.),
visoie istaisoie veikia interneto ryIvs.

3.2. Efektyvinti veikl4, diegiant elektroning
informacing sistem4.

[diegtas elektroninis dienynas
Musudarzelis.lt. Visos grupes naudoj a
elektronini dienynq. [diegta sistema
palengvins pedagogq darbq, pades

efektyviau ir greidiau ji atlikti,
paspartins informacij os prieinamum4
tevams.

3.3 UZtikdntas vaikq sveikatq stiprinantis ugdymas.
Parengta ir patvirtinta sveikatos stiprinimo
pro grama 2020 -2024 metams.

Nacionalinio sveikatq stiprinandiq
mokyklq tinklo ir aktyviq mokyklq
veiklos koordinavimo komisij a,

ivertinusi progrurmq, istaig4 itrauke i
sveikat4 stiprinandiq Salies mokyklq
s4ra54 Q0l9-12-10, paZymejimo Nr.
sM-628).

3.4. Pritaikyti patirtinio ugdymo metodq
ikimokyklinio amZiaus vaikams.

Vyko kryptingas pedagogq
kvalifikacijos tobulinimas. Visi istaigos
pedagogai dalyvavo paskaitoje

,,STEAM pritaikomumas ikimokyklinio
ugdymo istaigose stiprinant vaikq fizing
ir emocine sveikata".

veiklos uid buvo ir rezultatai

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama,

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

5. Geb6jimq atlikti pareigybds apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas
ildoma,

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai serai

5. 1 . Informacijos ir situaciios valdymas atliekant funkciias 1r 2a 3n 4r:
5.2. I5tekliq (Zmogi5kuiq, laiko ir materialiniu) paskirstymas ln 2t 3n 4a
5.3. Lyderystds ir vadovavimo efektwumas 1n 2a 3n 4n
5.4. Zinit4, gebejimq
siekiant rezultatq

ir igUdZiq panaudojimas, atliekant funkcijas 1r ln 2n 3n 4a

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) ln 2a 31 4n

IV SKYRIUS



kdant uZduotis mas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas

atitinkamas lanselis
6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X

6.2.Uitduotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai E

6.3. [vykdyta ne maiiau kaip pusd uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius PatenkinamaiE
6.4. Pusd ar daugiau uiduotys neivykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6. Pasiekt

V SKYRIUS
KITU METU VETKLOS UznUOrYS, REZULTATAT rR RODTKLTAT

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali biiti neivykdytos (aplinkybOs, kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)

suderinus su Svietimo

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIIILYMAI

L0. fvertinimas, jo pagrindimas ir si[lymai:

tobulinti
7.1. Demokratinio vadovavimo Zmonems
7.2.

8. Kitq metq uiduotys

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos

9.t.
9.2.
9.3.

(mokykloje - mokyklos tarybos (para5as)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavimq igyvendinantis asmuo)

LL. [vertinimas, jo pagrindimas ir si[lymai:

(vardas ir pavarde) (data)



(valstybines Svietimo istaigos savininko (para5as) (vardas ir pavarde) (data)

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;

savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau.

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (para5as) (vardas ir pavarde) (data)


