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1. Tikslas. Ikimokyklinio ir prieimokyklinio ugdymo poreikiq tenkinimas
1..1. UZdavinys. Gerinti uqdymo kokybe
1.1.1. Ugdymo proceso,

orientuoto ! vaikq pasiekimq
gerinim4 organizavimas

Vaik■ skaiこius/115
Grupi■ skaiこius/6

Etatll skaitius/29,5

Ugdvmo turini papildanこ itl prottramtl skaiこ ius/12
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1.1.2. Sistemingas ir
veiksmingas 5vietimo pagalbos
kiekvienam vaikui uZtikrinimas

Svietimo pagalbos specialistq skaiiius/S
Vaikq gaunaniiq 5vietimo specialistq
pasalba dalis, o/o 100 ００
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bendruomenOs narill

kompetencilos tobulinilnas

33/alifikaclJl kOlusiЧ  pedagogu Skaiこ ius/15

Kvalifikaclll kёluSill aphnkos darbuotoJll

skaiこius/15

Ｅ
υ

　

Ｅ
Ｊ

2. Tikslas. Materialinds ir techdnes bazes stiprinimas
2.1. UZdavinys. Modemizuoti ugdymo aplinkas
2.1.1. Higienos sqlygq
uZtikrinimas

UZtikintas technin6s irangos aptarnavimas,
prieZilra, saugumas 7o /100
Patalpq aprlpintq sanitarindmis
higienos priemondmis dalis % i 100

lrengtq multifunkciniq pertvarq skaiiius /1
Patalpq, atnaujinusiq Zaliuzi, skaidius i 10

Atnaujintq patalyn6s ir darbo drabuZiq skaiiius
t20
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2.1.2. Ugdymo erdviq klrimas ir
tobulinimas

lrengta erdviq tyrin6jimams ir
eksDerimentams skaiiius / 1

つ
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2.1.3. IKT irangos, priemoniq
pletoiimas

lsigyq IKT, kitq inovaciniq priemoniq skaiiius
t20

20

2 1 4 Siuolalkiζ ktl ugdymo
prlemonl■ lSlglllmas

Ugdymo, meniniq, didaktiniq priemonirl, sporto
inventoriaus, atnaujinimas mato vienetas -
mokymo
l65u panaudoiimas, o/o I 100

100

2021 metq veiklos plano lgyvendinimo kryptys ir pokyiiai:
1. Gerinant ugdymo kokybq: pagerdjo vaiko asmeninds paiangos ir pasiekimq rezultatai. 2-5

metq vaikq pasiekimai 16 % didesni lyginat su 2020 metais. Atnaujinta vaiko individualios paZangos

(VIP) stebesenos ir vertinimo sistema. Susitarta vaiko pasiekimus vertinti 4 kartus per mokslo metus,

vertinimq orientuoti i pagalbq vaikui. Savo pasiekimus vertina 4-6 metq vaikai. Vaikq pasiekimq

vertinime dalwauia 100o/o tdvu (elob6ir]), 100o/o specialistq.



iuolaikiSko ugdymo turinys, pagristas tyrinejimais, atradimais, bendravimu. Pedagogai remiasi
inovatyvaus ugdymo strategijomis (STEAM nuostatq igyvendinimas, projektinis ugdymas, vaikq
informatinio m4stymo ugdymas, itraukusis ugdymas projektinaje veikloje, skatinamas aktyr,ts vaiko
dalyvavlmas ugdyme.

Vykdytos 95 STEAM veiklos. UZ STEAM veiklq projektus gauti 5 Europos ir 2 nacionaliniai
eTwinning kokybds Zenkleliai. Panaudojant IKT organizuoti respublikiniai projektai, 2 STEAM
parodos.

Suteiktas Sveikatos stiprinimo ir Aktyvios mokyklos statusas skatina bendruomenes nariq
sveikE gywenimo bld4 aktyvq juddjimq. Visi vaikai kasdienei fizinei veiklai skiria ne maZiau 60 min.
Pildomas vaikq/Seimos fizinio aktyvumo dienora5tis. Stiprinta vaikq psichine sveikata organizuojant

lvairius renginius: akcijas, parodas, interaktyvias veiklas. 2 grupEse aplinka pritaikyta vaikams,
turintiems aktyvumo ir demesio sutrikimq.
Kartu su Siauliq sveikatos biuru organizuoti visuomenq aktyviai veikti skatinantys 2 renginiai
bendruomendje, miesto bei Salies Svietimo lstalgose.

Pagal parengtq SKU modelio programE vykdytos 5 profesinio veiklinimo ir socialinds
pilietinds veiklos kanu su Siauliq Medelyno progimnazijos ir Siautiq Sauliaus Sondeckio menq
gimnazijos moksleiviais. Organizuoti 2 vaiko asmenyb6s iigties tylimai. Tdvai patenkinti lop5elio-
darZelio veikla, vaikai jauiiasi saugtis ir laimingi.

UZtikinta sisteminga ir veiksminga Svietimo pagalba kiekvienam vaikui. Sukurtas Svietimo
pagalbos lop5elyje-darZelyje algoritrras. Parengtas sistemines mokymosi pagalbos vaikui teikimo
tvarkos apra5as. 100% vaikams uZtikrinama sistemine mokymosi pagalba. Laiku identifikuoti vaikq
ugdymosi sunkumai ir pagalbos teikimo priemonds itakoja vaikq pasiekimus i-r pazangq. 100% vaikq
gavo 5vietimo specialistq pagalb4. Logopedo etatas padidejo nuo 1,25 iki 1,5 etato. Tai itakojo
Svietimo pagalbos vaikams intensyvumq ir veiksmingumq geresnq paZangE ir pasiekimus. 100o/o

pedagogq vykde kryptingE ugdomojo proceso, orientuoto i vaiko asmeninq [gti, organizavim4.
Ankstyvojo amZiaus vaikq kalbos ir kalbejimo suuikimq prevencijai rykdytas tarptautinis projektas.
Pagerinti ankstyvojo amZiaus vaikq kalbiniai igiidZiai, laiku identifikuoti sunkumai, nustatytos
prieZastys ir numatytos priemones jq Salinimui. Stiprintas pedagogq poreikis mokytis, kelti
kvalifikacijq ir telktis I besimokanii4 organizacijq. 16 darbuotojq dalyvauja ESFA projekte,,LEAN
modelio diegimas Siauliq m. ikimokyklinese istaigose". 3 pedagogai sertifikuoti kokybes vadybos
ASAICHI metodo ekspertais. LEAN vadybos sisteminis taikymas padeda panaikinti esmines
prieZastis, kurios Iemia s4lyginai Zemesnius ugdytiniq ir istaigos veiklos pasiekimus, didina kiekvieno
darbuotojo atsakomybq uZ tikslq lgyvendinirnq, padeda nusistatyti asmeninius tikslus, identifikuoti
problemas, efektyviai maZinti nuostolius, laiko i5teklius.

Pedagogai igijo kompetencijq, kaip integruoti IKT priemones i veiklas ir gerEia patirrimi
dalijasi su miesto ir Salies pedagogais. Parengta ir akredituota 40 val. trukm6s ilgalaikd pedagogq
kvalifikacijos kdlimo programa ,,IKT irankiq panaudojimas ugdomojoje veikloje". Mokymal padeda
pedagogams ivaldyti IKT lrankius ugdymo procese, skatina vaikq informatini mqsrymq gereja vaikq
ugdymo(si) rezultatai, motyvacija mokytis.

Du pedagogai dalywavo Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos Nacionalinds svietimo
agent[ros vykdomame ES strukt[riniq fondq projekte ,,lnovacijos vaikq darZelyje" ir tapo Sio
projekto lektoriais. Dalintasi gerqja patirtimi tarptautinese, respublikos bei miesto konferencijose
STEAM, IKT, vaikq sveikatinimo ir kitose srityse.

Sudarytos trys naujos tikslinds partnerystd sutartys su Siauliq miesto sporto centrais skatina
sveik4 gyvensenq ir sveikatQ stiprinanti fizini aktyvumq. Vaikai susipaZino su ivairiq sporto Sakq
specifika, pedagogai apmokyti teniso, futbolo, Zol6s riedulio veiklos elemenq, kurie integruojami
sportinii+ uzsiemimq metu su vaikais.

Dalyvauta Siauliq m. pedagoginds psichologin6s tarnybos organizuotose mokymuose.
Padidinta mokytojq padejdjq kompetencija dirbant su specialiqjq ugdymosi poreikiq vaikais.

Vykdytas tdvq konsultavimo projektas ,,Tevq kambarys". Vyko kryptingos diskusijos su

istaigos administracija, pedagogais, Svietimo pagalbos specialistais, tevais, kaip prisiddti prie vaikq
erinti vaiko adaptaci ir kitais tevus



dorninaniiais klausirnais.
Modernizuojanr ugdymo aplinkas: 100% uzlik-rinras pasraro, patalpq, technines uangos.

mventoriaus, 
-sanitariniq, higienos, apsaugos priemoniq isigijimas, aptarnavimas, prieZiura,

saugumas. 100o/o uZtikrinama vaikq sveikata ir saugumas. Nebuvo vaikq traumq. Visi vaikai lauiiasl
emoci5kai saugls. Atlikta visq patalpq dezinfekcija, lopielyje-darZelyje nebuvo u7fiksuota su Covid-
19 susijusiq protrukiq. Ugdymosi ir darbo sqlygos aririnka higienos reikalavimus. pager6jo vaikq
maitinimas. Dalyvauta ekologi5kq ir pagal nacionalinq Zemes ukio ir maisto koky-bes sistemq
pagamintq naisto produktq varrojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo istaigose programoje. 60%o
vaikq maitinimui skirtq produktq sudard EKO ir NKp produktai.

Sukurtos naujos erdves tyrinejimams ir eksperimentams lauke ir pastato viduje (,,Iimanioji
Coliuko laboratorija", orq stebejimo stotele, tyrinejimq terasa, basq kojq iakas), kuriose vykdomos
kryptingos STEAM bei informacinio mEstymo veiklos. Vaikq ugdymo(si)'tqstinumas ugdo prakrinius
vaikq gebejimus, gerina vaikq pasiekimus, pletoja ugdymo turini bei merodus.

IKT aprEpinimas pagerino 5-6 metq vaikq pasiekimus, motyvaciiq mokytis, p4vairino
srEAM veiklas, lavino kalbdjimo, pazinimo, loginio mqstymo, marematinius, skaitrneninio
raStingumo igIdzius.

Sukurta 1 moderni darbo vieta pedagogams. Moderni darbo vieta gerina darbuotojq darbo
naiumq, laiko s4naudas, psichologinq sveikatq.

Naltjo Siuolaikines ugdymo(si) technologijos ir priemones gerina vaikq gebejimus sakytines ir
raiytines kalbos, skaiiiavimo ir matavimo, problemq sprendimo kompetencij-rf srityse, igalina vaikq
aktyviai jud€ti, tobulina socialinius igudzius, formuoja saugq sveikq gyvenimo Uuaq.

Pagrindines problemos, kurios neleidZia pasiekti geresniq veiklos ir ugdymo rezultatq:
nei5naudotas darbuotojq ir rdvq potencialas d6l riboto lsitraukimo, iniciatyvum-o, idejq teikimo,
pasikartojaniiq problemq toleravimo; daug veiklos nekuriandios vertds; bendruomere n"." ,ktJoiri
isitraukusi i kokybis, isivertinimo ir irodymais gristos vadybos klrimo procesus; isllkiu tampa
rezlltato nushtymas ir siekiamo rezultato pamatavimas, suiiduriama su itsakomybes prisiemimo
trfkumu; del covid-l9 bttinqiq s4lygq vykdymo neigyvendintos neformaliojo svietimo veiklos;
nepakankamai kuriamos sqlygos spontani5kai vaikq Zaidybinei veiklai pleroti; vaikai daug dienq
praleidzia del ligos; didejantis specialiqjq ugdymosi poreikiq vaikq skaiiiu; (2020 m. - 2\o/o,2o2t m.
- 32% visq vaikq); poilsio zonq sukurimas nemieganriems vaikams; lauko klasiq, moderniq darbo
vietq pedagogams suk[rimas, reikalavimq neatitinka 60% kiemo dangos, vidaui patalpq elektros
instaliacija, ventiliacija.

Galimybes padesianiios palalinti problemas. Darbuoroiq dalyvavimas ESFA projekte ,,LEAN
modelio diegimas Siauliq m. ikimokyklinese istaigose" sudirys galimybq lop5elio-darZelio veiklq
gristi_ kokybes vadybos principais. 6 darbuotojai bus sertifikuoti trijq i[im;kyk]inems istaigomj
aktualiausiq metodq ekspertais. Susirinkimq ir problemq kelimo sistema (Asaichi) suteiks
organizacijai gebejimq sistemi5kai, remiantis faktais, duomenis, kasdien steb6ti, valdyti ir reaguoti I
ugdymo kokybes problemas arba I galimybes jq tobulinti. Darbuotojq itraukimo metodika (Kaizen
Teian) Zenkliai padidins pedagogq isitraukimq, salinant nuostolius ugdymo procese. [valdq 5ia
metodikq pedagogai siulys idejas vaikq ugdymo kokybei pagerinti, taiko iviistymui sumaZinti, vaikrl
saugumui padidinti. visi tie veiksmai leis pasiekti geresniq ugdymo rezultatq. problemq sprendimq
metodikos (PDCA) pagalba pedagogai bus mokomi sisremiikai ir iSsamiai sprgsri p;oblemas.
Pedag_ogai tqs kryptingq ugdomojo turinio individualizavimq ir vaiko ugdymo(si) poreikiq ienkinima,
pasitelkiant Siuolaiki5kus, i vaikE orientuotr.rs ugdymo merodus, p.iu-on.i ii unarr. Daznesni"s
mdividua-lios vaiko paZangos stebijimas ir pasiekimq vertinimas toliau gerins ugdymo(si) rezultarus.
Atsizvelgiant I tevq poreikius, toliau bus tenkinamas neformaliojo vaikq 5vietimolpapildomo ugdymo
blreliq prieinamumas bei gabiq vaikq ugdymo priemoniq lgyvendinimas. redagogq kvaltfilaiijos
kelimas bus orientuotas i individualios vaiko paZangos stebejimo ir pasiekimq ,..ti.,ir.ro, pedagogq
skaitmeninio ra5tingumo, srEAM veiklq vykdymo, kalbines, fizinio aktyvumo ir sveiiatinimo,
profesines kompetencijas tobulinaniias kvalifikacijos programas bei mokymus. Galimybe didinti
plakmlius valktl gebeJimus (STEAM) lankands sOcialinill PartneHЧ
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