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uをdavilliai,prienlollёs Siekiniai

Siekiniq
igyvendinimo

faktas

1. Tikslas. Ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo poreikiq tenkinimas
1 l Uをdavinys Gerinti ugdylllo kokyb9

1.1.1. Ugdymo proceso,
orientuoto i vaikq pasiekimq
gerinim4, organizavimas

Vttkll skaiё ius/115

Grupill skalё itlS/6

Etratu Skttёius/29,5

Ugdymo turini papildativ progarnu Skaiё ius/12

l12

6

28,25

12

1.1.2. Sistemingas ir
veiksmingas Svietimo pagalbos
kiekvienam vaikui uZtikinimas

Svietimo pagalbos specialistq skaidius/5
Vaikq gaunandiq Svietimo specialistq
pagalba dalis, 7o 100 ００
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1.1.3. Darbuotoiq ir kitq
bendruomends nariq
kompetenciios tobulinimas

Kvali■ kacta kelusi■ pcdagott Sk江 こius/15

Kvali■k¨ 1l kOlusi■ aplinkos darbuotoJЧ

s厳こius/15

2. Tikslas. Materialines ir technines bazes stiprinimas
2.1 . UZdavinys. Modemizuoti ugdymo aplinkas
2.1 l Higicnos salyg■

滋tibhimas
UZtikrintas technines irangos aptamavimas,
prieiiiira, saugumas % i 100
Patalpq aprlpintq sanitarinemis
higienos priemonemis dalis % /100

{rengq multifunkciniq pertvarq skaidius /l
Patalpq, atnaujinusiq Zaliuzi, skaidius /10
Atnaujintq patalyn6s ir darbo drabuZiq skaidius
/20
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2.1.2. Ugdymo erdviq klrimas ir
tobulinimas

frengta erdviq tyrinejimams ir
eksperimentams skaidius / I 2

2.1.3. IKT irangos, priemoniq
pldtoiimas

ISigy●lIKT,ki"inovaciniЧ  Piemoni■ Skaitius

″0

20

2 1 4 Siuol譴 kigk■ ugdymo
priemonl■ lSlglJllalas

Ugdymo, meniniq, didaktiniq priemoniq, sporto
inventoriaus, atnaujinimas mato vienetas -
mokymo
leiq panaudoiimas, % 1 100 100

2021 metq veiklos plano igyvendinimo kyptys ir pokydiai:
1. Gerinant ugdymo kokybg: pagerejo vaiko asmeninds paiangos ir pasiekimq rezultatai. 2*5

metq vaikq pasiekimai i6 % didesni lyginat su 2020 metais. Atnaujinta vaiko individualios paZangos
(VIP) stebesenos ir vertinimo sistema. Susitarta vaiko pasiekimus vertinti 4 kartus per mokslo metus,
vertinim4 orientuoti ! pagalb4 vaikui. Savo pasiekimus vertina 4-6 metq vaikai. Vaikq pasiekimq
vertinime dalyvauja 100% ter.q (globejq), 100% specialistq.

Siuolaiki5ko ugdymo turinys, pagristas tlrinejimais, atradimais, bendravimu. Pedagogai remiasi
inovatyvaus ugdymo strategiiomis (STEAM nuostatq fgyvendinimas, projektinis ugdymas, vaikq



informatinio m4stymo ugdymas, itraukusis ugdymas projektineje veikloje, skatinamas aktylus vaiko
dalyvavimas ugdyme.

Vykdl.tos 95 STEAM veiklos. UZ STEAM vciklq projektus gauti 5 Europos ir 2 nacionaliniai
eTwinning kokybes Zenkleliai. Panaudojant IKT organizuoti respublikiniai projektai. 2 STEAM
parodos.

Suteiktas Sveikatos stiprinimo ir Aktyvios mokyklos statusas skatina bendruomenes nariq sveik4
gyvenimo b[d4, aktyvq judejim4. Visi vaikai kasdienei fizinei veiklai skiria ne maZiau 60 min.
Pildomas vaikq/Seimos fizinio aktyvumo dienoraltis. Stiprinta vaikq psichin€ sveikata organizuojant

lvairius renginius: akcijas, parodas, interaktywias veiklas. 2 grupese aplinka pritaikyta vaikams,
turintiems aktylumo ir demesio sutrikimq.
Kartu su Siauliq sveikatos biuru organizuoti visuomeng aktyviai veikti skatinantys 2 renginiai
bendruomendje, miesto bei ialies Svietimo istaigose.

Pagal parengt? SKU modelio programq vykdl,tos 5 profesinio veiklinimo ir socialines pilietines
veiklos kartu su Siauliq Medelyno progimnazijos ir Siauliq Sauliaus Sondeckio menq ginnazijos
moksleiviais. Organizuoti 2 vaiko asmenybes igties tyrimai. Tevai patenkinti lopielio-darZelio veikla,
vaikai jauiiasi saugls ir laimingi.

UZtikrinta sisteminga ir veiksminga Svietimo pagalba kiekvienam vaikui. Sukurtas ivietimo
pagalbos lop5elyje-darZelyje algoritmas. Parengtas sistemines mokymosi pagalbos vaikui teikimo
tvarkos apra5as. 100% vaikams uZtikrinama sistemine mokymosi pagalba. Laiku identifikuoti vaikq
ugdymosi sunkumai ir pagalbos teikimo priemones ltakoja vaikq pasiekimus ir paZang4. 100% vaikrl
gavo Svietimo specialistq pagalbq. Logopedo etatas padidijo nuo I ,25 iki 1,5 etato. Tai itakojo Svietimo
pagalbos vaikams intensyvum4 ir veiksmingum4, geresng paiang4 ir pasiekimus. 100% pedagogq

rykde krypting4 ugdomojo proceso, orientuoto ! vaiko asmening [gli, organizavim4. Ankstyvojo
amZiaus vaikq kalbos ir kalbejimo sutrikimq prevenciiai vykdltas tarptautinis projektas. Pagerinti
ankstyvojo amiiaus vaikq kalbiniai igirdZiai, laiku identifikuoti sunkumai, nustatytos prieZastys ir
numatytos priemonesjq Salinimui. Stiprintas pedagogq poreikis mok),tis, kelti kvalifikacij4 ir telktis i
besimokandi4 organizacijq. l6 darbuotojg daly,vauja 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 lemia s4lyginai
Zemesnius ugdyiniq ir jstaigos veiklos pasiekimus, didina kiekvieno darbuotojo atsakomybg uZ tikslq
igyvendinimq, padeda nusistatl,ti asmeninius tikslus, identifikuoti problemas, efektyviai maZinti
nuostolius, laiko isteklius.

Pedagogai igijo kompetencij q, kaip integruoti IKT priemones i veiklas ir gerqja patirtimi dalijasi
su miesto ir Salies pedagogais. Parengta ir akredituota 40 val. trukmes ilgalaike pedagogq kvalifikacijos
kelimo programa ,,IKT irankiq panaudojimas ugdomojoje veikloje". Mokymai padeda pedagogams

[valdyti iKT irankius ugdymo procese, skaiina vaikq informatini m4stymq, gereja vaikq ugdymo(si)
rezultatai, motyvacija mokltis.

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

Sudarytos trys naujos tikslincs partnerl ste sulartys su Siauliq miesto spono centrais skatina
sveik4 gyvensenq ir sveikat4 stiprinanlf lizini aktyvum4. Vaikai susipaZino su ivairiq sporto Sakq

specifika, pedagogai apmokyti tcniso, futbolo, Zoles riedulio veiklos elementq, kurie integruojami
sportiniq uZsiemimq metu su vaikais.

Dalyvauta Siauliq m. pedagogines psichologines tamybos organizuotose mokymuose. Padidinta
mokyojq padejejq kompetencija dirbant su specialiqiq ugdymosi poreikiq vaikais.

Vykdytas tevq konsultavimo projektas,,Tevq kambarys". Vyko kyptingos diskusijos su istaigos
administracija, pedagogais, Svietimo pagalbos specialistais. levais, kaip prisideti prie vaikq pasiekimq
gerinimo, kaip pagerinti vaiko adaptacijq. kaip pasiruoSti n.rokyklai ir kitais tevus dorninandiais
klausimais.



2. Modemizuojant ugdymo aplinkas: 100% uitikintas pastato, patalpq, technines irangos,
inventoriaus, sanitariniq, higienos, apsaugos priemoniq isigijimas, aplarnavimas, prieZi[ra, saugumas-
100% uZtikdnama vaikq sveikata ir saugumas. Nebuvo vaikq traumq. Visi vaikai jaudiasi emociSkai
saugts. Atlikta visq patalpq dezinfekcija, Iop5elyje-darZelyje nebuvo uZfiksuota su Covid-19 susijusiq
protrukiq. Ugdymosi ir darbo s4lygos atitinka higienos reikalavimus. Pagerejo vaikq maitinimas.
Dalyvauta ekologi3kq ir pagal nacionaling Zemes [kio ir maisto kokybes sistem4 pagamintq maisto
produktq vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo lstaigose programoje. 60% vaikq maitinimui
skirtq produktq sudare EKO ir NKP produklai.

Sukurtos naujos erdves tyrinejimams ir eksperimentams lauke ir pastato viduje (,,I5manioji
Coliuko laboratorija", orq stebejimo stotele, tyrinejimq terasa, basq kojq takas), kuriose vykdomos
kryptingos STEAM bei informacinio mqstymo veiklos. Vaikq ugdymo(si) tgstinumas ugdo praktinius
vaikq geb6jimus, gerina vaikq pasiekimus, pletoja ugdymo turinl bei metodus.

IKT apr[pinimas pagerino 5-6 metq vaikq pasiekimus, motyvacij4 mokyis, paivairino STEAM
veik.las, lavino kalbejimo, paZinimo, loginio m4stymo, matematinius, skaitmeninio raStingumo

igudZius.
Sukurta I modemi darbo vieta pedagogams. Moderni darbo vieta gerina darbuotojq darbo

naium4, Iaiko s4naudas, psichologing sveikatq.
Naujos Siuolaikines ugdymo(si) technologijos ir priemones gerina vaikq gebejimus sakytines ir

raSltines kalbos, skaidiavimo ir matavimo, problemq sprendimo kompetencijq srityse, igalina vaik4
aktyviai judeti, tobulina socialinius igudZius, formuoja saugq sveik4 gyvenimo bld4.

Pagrindines problemos, kurios neleidZia pasiekti geresniq veiklos ir ugdymo rezultatrl:
nei5naudotas darbuotojq ir tevq potencialas del riboto isitraukimo, iniciatyvumo, id6jq teikimo,
pasikartojaniiq problemq toleravimo; daug veiklos nekuriandios vertes; bendruomene nera aktyviai

isitraukusi i kokybes, isive(inimo ir irodymais gristos vadybos kiirimo procesus; iS5rikiu tampa
rezultato nustatymas ir siekiamo rezultato pamatavimas, susiduriama su atsakomybds prisiemimo
triikumu; del Covid-I9 b[tinqiq s4lygq vykdymo neigyvendintos neformaliojo Svietimo veiklos;
nepakankamai kuriamos s4lygos spontani5kai vaiku Zaidybinei veiklai pletoti; vaikai daug dienq
praleidzia del ligos; didejantis specialiqiq ugdymosi poreikiq vaikq skaidius (2020 m. - 28o/o,202| m.

- 32% visrl vaikq); poilsio zonq suk[rimas nemiegantiems vaikams; lauko klasiq, modemirl darbo vietq
pedagogams suk[rimas, reikalavimq neatitinla 60% kiemo dangos, vidaus patalpq elektros instaliacija,
ventiliacija,

Galimybes padesiandios paSalinti problemas. Darbuotojq dalyvavimas ESFA projekte ,,LEAN
modelio diegimas Siauliq m. ikimokyklinese jstaigose" sudarys galimybg lopSelio-darZelio veikl4
gristi kokyb€s vadybos principais. 6 darbuotojai bus sertifikuoti trijq ikimokyklinems istaigoms
aktualiausiq metodq ekspertais. Susirinkimq ir problemq kelimo sistema (Asaichi) suteiks organizacijai
gebejim4 sistemiSkai, remiantis faktais. duomenis, kasdien stebeti, valdyti ir reaguoti i ugdymo kokybes
problemas arba i galimybes jq tobulinti. Darbuotojq itraukimo metodika (Kaizen Teian) Zenkliai
padidins pedagogq lsitraukim4, ialinant nuostolius ugdymo procese. lvaldE 5ia metodikq pedagogai

siiilys idejas vaikq ugdymo kokybei pagerinli, laiko Svaistymui sumaiinti, vaikq saugumui padidinti.
Visi tie veiksmai leis pasiekti geresniq ugdymo rezultatq. Problemq sprendimq metodikos (PDCA)
pagalba pedagogai bus rnokomi sistemiSkai ir iSsamiai sprgsti problemas. Pedagogai tgs kryptingq
ugdomojo turinio individualizavim4 ir vaiko ugdymo(si) poreikiq tenkinim4, pasitelkiant Siuolaiki5kus,

i vaik4 orientuotus ugdymo metodus, priemones ir bldus. DaZnesnis individualios vaiko paZangos

stebejimas ir pasiekimq vertinimas toliau gerins ugdymo(si) rezultatus. AtsiZvelgiant itevq poreikius,
Ioliau bus tenl<inar.nas neformaliojo vaikq Svietimo/papildomo ugdymo b reliq pricinamumas bei gabiq
vaikq ugdymo priemoniq igyvendinimas. Pedagogq kvalifikacijos kelimas bus orientuotas i
individualios vaiko paZangos stebejimo ir pasiekimq vertinimo, pedagogq skaitmeninio ra5tingumo,
STEAM veiklq \rykdymo, kalbines, fizinio aktyvumo ir sveikatinimo, profesines kompetencijas

tobulinandias kvalifikacijos programas bei mokymus. Galimybe didinti praktinius vaikq gebejimus

(S]'EAM) lankanlis socialiniq partneriq laboratorijose, edukacin6se iSvykose, kviediantis mobili4sias

laboratoriias. pletoi ioio valkl,も victinlo STEAヽ I bⅣ pti
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II SKYRIUS
2021 ⅣIETv VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

1. veiklos rezultatai

UZduows
Siektini
rezultata
i

Rezultatq vertinimo
rodikliai

Pasickti rezultatai irjЧ rodikhal

Asmenytr6s
iigtis
l l. Gerinti
vaiko
asmenines
paZangos ir
pasiekimq
rezultatus.

1.1.1
Atnaujinta
vaiko
individuali
os
paTangos

vertinimo
sistema
(VP).

1.1.2. Siekti
pedagogq,
tevq ir
mokytojq
derm6s
vertinant
vaikq
paZang4 ir
pasiekimus.

1111 PcrZillrё ti

bendruomenes susitarimai
kaip, kokiu nuoseklumu ir
daZnumu lop5elyje-
dald,elyje vertinami ir
stebimi vaikq pasiekimai,
kaip teikiama griZtamoji
informacija vaikams ir
tdvams apie vaiko ugdym4
ir ugdymqsi (2021 m.
vasario-kovo men-).

1.1.2.1. Atnaujinta ir
lgyvendinta vaiko
individualios paZangos
(VP) stebdsenos ir
vertinimo sistema. (2021

m. birZelio men.).
I -1.2.2. ftraukti 4,5,6 meq
amZiaus vaikai i
individualios paZangos

i(si)vertinim4.

1 1 23 Pagerinti
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio amZiaus
vaikq pasiekimai ne
maZiau kaip l0 proc.
lyginant su praejusiais
mokslo metais.

1 124 Analizuoti
ugdymosi rezultatai ir
pasiekimq pokydiai,
iSbandyti ivairts vertinimo
b[dai ir formos, ivertinta.iq
edukacine verte ivairaus
amZiaus grupese; sprEstos
vaikq zemq pasickimq
problemos; maiinti

Ll.l.l.l. Laiku identifikuoti vaikq
ugdymosi sunkumai, apie atsiradusius
mokymosi sunkumus informuojami vaiko
tevai (glob€jai, r[pintojai), Svietimo
pagalbos specialistai, tariamasi, kaip bus
organizuojama veiksminga mokymosi
pagalba. Pedagogq tarybos posedyje
svarstyti ir priimti nutarimai, del vaikq
pasiekimq vertinimo griZtamojo rySio
(2021-11-25 Nr. PTP-3). Informacija
teikta tevams susirinkimq, individualiq
pokalbiq metu (2021 m. gegu2es men,
gruodZio men.).
1.1.2.1.1. Atnaujinta vaiko individualios
pa:angos vertinimo sistema (VIP).
(Direktoriaus isakymas 2021-06-12 Nr.
V47). Pasiekimq ir paZangos vertinimas.
orientuotas i asmenini kiekvieno vaiko
paZangos sieki.
1.1.2.2.1. Savo pasiekimus vertina 4-6
meq vaikai. Susitarta del vaikq savgs
verlinimo simboliq. Parengti ir
metodineje grupeje aptarti nauji paZangos

isivertinimo aplankalai. (202 1-05-27 Nr.
MG-4 ).
1.1.2.3.1. 7020-2021m. m. l6 % pagerejo
2-5 m. vaikq pasiekirnai (praejusiais
mokslo metais - 6,1 %). Vaikq
pasiekimai svarstyti pedagogq tarybos
posedZiuose (2021-02-24 Nr. PTP-1,
2021-06-ll NT.PTP-2, 2021-08-31 Nr.
PTP-3, 2021-10-27 Nr. PTP-4, 2021-12-
30 Nr. PTP-S), darZelio tarybos posedyje
(2021-l l-25 Nr. DT-3).
1.1.2.4.1. Metodiniuose pasitarimuose
analizuoti ugdymosi rezultatai, ieSkota
naujq vertinimo formq, b0dq. ( 2021-03-
18 Nr. MG-2, 2021-05-27 Nr. MG-4,
202't-ll-23 Nr. MG-7).
'l.l-2.4.2. Vykdoma vaikq, turindiq
iemesnius pasiekimus stebdsena, nuolat
stebima paZanga, svarst)ta pedagogq
tarybos posedZiuose (2021-02-24 Nr.



skirtinguose socialiniuose
ekonominiuose
kontekstuose gyvenandiq
vaikq pasiekimq skirtumai.
1 125 Vykdyta
individuali pagalbos vaikui
prieZilra. Kart4 per
pusmeti organizuoti
pedagogq tarybos
posedZiai apie vaikq
pasiekimq pokydius,
individuali4 palmg1
(2021 m. birZelio ir spalio
men.).

1.1.2.6. Organizuoti
respublikiniai edukaciniai
proiektai vaikq
pasiekimams gerinti.

l.l.Z.7 . Organizuoti ir
dar2elio savivaldoje
pristatyti vaikq asmenybes
Igties tyrimai.

1.1.2.8. Tevai apie
individuali4 vaikq paZang4

informuojami Atviry dury
dienq metu, per tevrl
susirinkimus, elektroninio
dienyno
rwwr,.musudarzelis
sistemoie.

PTP-I, 2021-06-l I NT.PTP-2, 2021-08-
31 Nr. PTIP-3, 2021-10-2t Nr. PTP-4,
2021-12-30 Nr. PTP-5).

1.1.2.5.1. Vykdytas nuolatinis
individualias vaiko galias atitinkandiq
pasiekimq ir paZangos stebejimas,
fiksavimas, analizavimas, stebesena.
Svarstyta pedagogq tarybos posedyje
(2021-02-24 Nr. PTP-I, 2021-06-11
NT.PTP-2, 2o2t-08-31 Nr. PTIP-3, 2021-
10-27 Nr. PTP-4,2021-12-30 Nr. PTP-5).
1.1.2.5.2. Apie atsiradusius mokymosi
sunkumus informuojami vaiko t6vai
(globejai, r[pintojai), Svietimo pagalbos
specialistai. Sukurta nauja sistemines
mokymosi pagalbos teikimo tvarka
(Direktoriaus isakymas 2021-06-12 Nr.
v-48).
1.1.2.6. I. Edukaciniai projektai pagerino
PUG vaikq pasiekimus IKT srityje.
Organizuotas respublikinis projektas

,,Mano linksmieji kodai" (2021 m. kovo -
balandZio men.) Rezultatai aptarti
metodines grupes susirinkime Q02l-05-
27 Nr. MG4). 1.1.2.6.2.
Prie5mokyklineje grupeje vyko ilgalaikis
projektas,,Coliukq matematika", kurio
rezultatai aptarti metodines grupes

susirinkime (2021- 12- 15 Nr. MG-8).
1.1.2.6.2. Organizuotas interaktyvus
r),tmetis Siauliq m. prieSmokyklinio
amZiaus vaikams (2021 vasario men.).
Organizuota virtuali viktorina ,,K4 Zinai
apie Lietuv4? Q021 m. vasario mdn.).
Rezultatai pristat)1i metodin€s grupes

susirinkime (2021-02-04 Nr. MG- l).
1.1.2.'7.1. 85 % vaikq jaudiasi emoci5kai
saugls. Organizuoti ir aptarti vaikrl
asmenybes [gties tyrimai: ,,Kodel reikia
laikytis taisykliq?" (2021-05-27 Nr.
VGK-2);,,Ankstyvojo amZiaus vaikq
adaptacija" (rezultatai pristatyti pedagogq

tarybos posedyje 2021-70-21 Nr. PTP-4).
1.1.2.8.1 . Organizuotos a1vifl4 durq dienos
tevams (2021 m. geguZes men., 2021-06-
ll Nr. PTP-2), grupiq susirinkimq metu
(2t)21 m. geguZes, spalio menesi),
inlormacija pateikiama elektroniniame
dienyne.



1.1.2.9. Organizuoti
dviSaliai/trisaliai pokalbiai
tarp pedagogq, Svietimo
pagalbos specialistq, tevq
ne maZiau du kartus per
me1us.

1.i.2.10. Organizuotos
tri3ales diskusijos tary
lopSelio-darZelio
pedagogq, mokyklq
pedagogq ir
administracijos atstovri,
siekiant ugdymo tgstinumo
mokyklo.le (2021 m.
geguZes men.).

1.1.2.9.1. Vaikq pasiekimai aptarti
dviSaliuose individualiuose pokalbiuose
su tevais (2021 m. geguZes men. (2021-
06-l I Nr. PTP-2,2021-10-27 Nr. PTP-4).

1.1.2.10.1. Vykdytas pakopq dermes
planas. Organizuotas susitikimas su V.
Kudirkos progimnazijos pradiniq klasiq
mokytojomis nuotoliniu bndu (2021-05-
28). Susitikimas pristatytas pedagogq
tarybos pos6dyje (2021 -06-1 1 Nr. PTP-2).

Gyvenimas
mokykloje
1 .2. Skatinti
bendruomen6
s nariq sveik4
gyvenimo
bld4, aktyvq
dallvavim4,
!vairiuose
proj ektuo se.

1.2.1.
UZtikdntas
aktyvus
vaikq
fizines
sveikatos
stiprinimas.

specialistui
sveikatos

atlikta

programll

iglvendinimo analize
(2021 m. gruodZio men.).

1.2.1.1. Bendradarbiaujant
visuomends sveikatos

1 21 2. Isivertintos
lopSelio-darZelio fizinio
aktywmo skatinimo
vciklos(2021 m lapbiこio

mёn)

I .2.I .3. Bendradarbiaujama
su 6 Siaulir] miesto sporto
centrais.
vaikams

Suteikiama
galimybe

susipaZinti su ivairiomis
sporto Sakomis.

1.2.1 .4. Pildomas
vaikq,/Seimos frzinio
aktyvumo dienoraitis.

1.2.1.1.1. Bendradarbiauj ant su
visuomends sveikatos prieZi[ros
specialislu ivertintos sveikatos sriprinirno
priemones, atliktas sveikatos programos
priemoniq auditas. Pedagogr+ posedyje
pristatlta sveikatos programrl

igyvendinimo analize (2021-12-30 Nr.
PTP-s).
1.2-1,.2.1. Atlikta fizinio aktyvumo
analize ir pristat,,ta pedagogq tarybos
posedzio metu (2021-10-27 Nr. PTP4).
1 .2.1,.2.2. Gausi fizinio aktyvumo
skatinimo veiklq ivairove. Dalywauta
respublikiniuose sveikatos saugojimo
projektuose,,Sveikatiada",,,Sveikata
visus mctus". respublikineje iniciatyvoje
,,Judanti klase", organizuotos fizinio
aktyvumo grupiq varZybos (2021 m.
geguZes men.), kuriose dalyvavo 70 %
vaikq tevq. Dalyvauta respublikiniuose
projektuose:,,F utboliukas", "Tenisas"-
1.2.1 .3.1. Sudarytos 3 naujos tikslines
partnerystes bendradarbiavimo sutartys su
Sporto gimnazija (2021-03-20 Nr. BS-
37), Siauliq Futbolo Akademija (2021 -03-
20 Nr. BS-35), Siauliq Zoles riedulio ir
regbio akademija (2021-09-20 Nr. BS-
36). Vaikai susipaZino su ivairiu spono
Sakq specifika, pedagogai apmokyti
teniso, futbolo, Zoles riedulio veiklos
elementq, kurie integruoiami sportiniq
uZsiemimq melu su vaikais.
1.2.1 .4.1 . Fiksuojamas vaikq fizinis
akryvumas lopSelyje-darTelyj e ir
laisvalaikio metu Seimose. Duomenys



1.2.2.

Stiprinta
vaikq
psichine
sveikata.

t.1,.J.

lgyvendint
OS

pilietiSkun
o veiklos
pasitelkiant
SKU
modeli.

ugdymo,
socialiniq

neigiamq
reiSkiniq,

1.2.1.5. Organizuoti sporto
renginiai lopielio-darZelio
bendruomenei ir miesto
visuomenei-

1.2.1.6. Organizuoti
tradiciniai sportiniai
rcnginlal vaikams
lop5elyje-darZelyje.
1_221 Organizuoti
projektai, stiprinantys
vaikq psiching sveikat4.

1 22.2_ Vykdoma
socialinio pedagogo

SvietejiSka veikla tevams ir
pedagogams vaikq
socialinio-emocinio

pozityviosios socializacijos
klausimais.

1.2.2.3. Vykdyas tyrimas
,,Vaikq adaptacija
darZelyje" ir pristatltas
bendruomenei (2021 m.
lapkidio men.).

1.2.2.4. Jrengtos
sensorinds- motorinds
erdves vaikams.
1.2.3. 1 . Bendradarbiaujama
su Siauliq miesto
mokyklonris igyvendinant
SKU mode Ii.

naudojami vedinant fizinio aktyvumo
pasiekimus (2021- 1027 Nr. PTP-4).
1.2.1 .5.1. Karu su Siauliq visuomends
sveikatos biuru organizuoti rengin iai:
respublikine iniciatyva./Zygis pesdiomis

,,UZlipk aukldiau, paZvelk pladiau" (2021
m. geguZes - birZelio men.), respublikinis
projektas ,,Judam kartu" (2021 m. geguZes

- birZelio men.).
1.2.1.6.1. Organizuoti tradiciniai
sportiniai renginiai:,,MaZoji mylia",
,,Diena be automobilio",,,Sportuojantis
koridorius" (2021 -10-27 Nr. PTP-4).
1.2.2.1.1. Organizuotas projektas "Baime
pasislepe spintoje", bendradarbiaujant su
lopleliais-darZeliais ,,Voveraitd" ir
,..{Zuoliukas",,,Vaikq emocines dirbtuves
nuotoliniu bfidu, akcija ,,Patydios bijo
mlsq". Rezultatai aptarti metodines
grupes pos€diiuose ( 2021 -03-18 Nr. MG-
2, (2021 -05 -27 Nr. MG-4, 202 l - I 2-1 5 Nr.
MG-8).
1.2.2.2.1 - Vykdytos Svieteji5kos veiklos
tdvams ir pedagogams vaikq emocines
geroves tema. Paruosti i intbrmaciniai
lankstinukai, parengti 3 straipsniai
(,,Kasdieninis vaiko emocinis intelekto
ugdymas", ,,Kas yra patydios? Kaip jq
iSvengti", ,,Kas yra adaptacija?" ,"Zodiiai
motyvuojanlys Siuolaikinius vaikus",
,,Kas tai yra pyktis?" ,,PaZinkime
agresij4?").
1.2.2.3.1. Vykdyas tyrimas,,Vaikq
adaptacija darZelyje" ankst)-vojo amziaus
grupeje. Identifikuotos sdkmesl nesdkmes,
lemiandios vaikq adaptacijos ypatumus.
Tyrime dalyvavo 95 % darZeli
pradedandiq lanklti vaikq tevq. Tyrimas
pristat)'tas pedagogq tarybos posedyje
(2021-10-27 Nr. PTP-4).
1 .2.2.4.1, . Irengta sensorine erdve miSraus
amZiaus vaikq grupeje. Pristatlta darzelio
tarybos posedyje (2021 -12-30 DT -4).
l-2.3.1.1. Pagal parengt4 SKU modelio
programq, vykdltos 5 profesinio
intensyvios profesinio veiklinimo ir
socialines pilietines veiklos uZduotys
kanu su Siauliq Medelyno progimnazijos,
Siauliq l-osios muzikos mokyklos. Siauliq
S. Sondeckio gimnazijos mokiniais.
(2021 m. spalio men.. lapkridio, gruodZio
men).



1.2.3.2. Daugiau nei 20
ugdomqjq veiklq per metus
organizuota ivairiose
miesto socialinese erdvdse.

1233_ Organizuoti
visuomeng veikti
skatinantys renginiai,
socialines-pilietines
akcijos, lmcla,vos

bendruomenei, miesto.
Salies Svietimo ir ugdymo

istaigoms. Lopielio-
darZelio ugdyiniai aktyv[s
parodq, konlursq,
olimpiadq dalyviai.

1.2.3.2.1. lvykdya 19 patyriminiq veiklq.
Miesto socialinese erdvdse - 12 (iivykos
i miesto centrini parkq, centring aikitg),
edukaciniai uZsiemimai pas socialinius
partnerius - 5, nuotoliniu bldu 2 STEAM
veiklos. Ugdyi vaikq veikimo socialindje
aplinkoje gebejimai, verslumas.
1.2.3.3.1. 100% ivykdyta tevq,
darbuotojq, vaikq savanoriSka veikla,
organizuojanl renginius: Respublikinl
pleneq "Rudens mozaika. Nuo menulio...
iki atgal..." (2021-09-t7). Vykdltos
pilietines - socialinds akcijos mieste
"Globokime gyv[nus" (2021 m. liepos
men.), dalyvauta respublikineje
iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija"
(2021 m. sausio men., ,,Skirtingos
kojines" (2021 m. balandZio men.),
"Lietaus vaikai" (2021 m. balandZio
men.), ,,Diena pasaulinei dauno sindromo
dienai paZymeti" (2021 m. kovo men.).
Dal),vauta Siauliq kultlros centro
organizuotoje pilietineje akcijoje
,,Laisvai" (2021 m. vasario men.).
Organizuota virtuali paroda,,Ledo
vitraZas Lietuvai" (2021 m. vasario men.).

Ugdymas(is)
I .3. Formuoti
ir jgyvendinti
SiuolaikiSk4
ugdymo turini
pagrist4
tyrinej inr ai s,

atradimais,
bendravimu-

I .3.1.

]diegtos
naujos,
Siuolaikines
ugdymo
technologij
os vaikq
kompetenci
jq gerinime.

1.3.2.
Pletotos
STEAM
krypties
programos.

1.3.1.1. Kartq per savait9
vedamos informacini vaikq
mqstymE skatinandios
veiklos,,ISmaniojo Coliuko
laboratorijoje".

1.3.1.2. Sukurti IKT
priemoniq kalalogai.

1.3.2.1 . 90 % lgyvendinta
STEAN{ veiklq planas.

Ugdymo proceso veiklos
vykdomos integruo.jant
STEAN4 krypties
elententus.

1.3.1.1.1. Kart4 per savaitg vestos veiklos
,,ISmaniojo Coliuko laboratorijoje". Kas
menesi apkna melodines grupes
susirinkimuose (2021-04-28 Nr. MG-3,
2021-09-30 Nr. MG-S, 2021-10-21 Nr.
MG-6, 2021-11-23 MG-7, 2021-12-ls
Nr. MG-8).
1.3.1.2.1. I5pletotas IT naudojimas
ugdymo proceso organizavimui.
Organizuoti projektai, kuriq metu sukurti
ir miesto prie5mokyklinio ugdymo
pedagogq metodineje grupeje bei
respublikoje pristatyi IKT priemoniq
katalogai: "UZkoduotos misles",
"l5manus gidas po Lietuv4", skirti
prieSmokyklinio am2iaus vaikq meninei.
komunikavimo kompetencijoms gerinti
(2021-04-28 Nr. MG-3).
1 .3.2.1 .1 . 92% jgyvendintas STEAM
veiksmq planas. Paskirta darbo grupe
STEAM veikloms kuruoti (direktoriaus

isakymas 2021-09-09 Nr. V-56 ).
Pagerinti vaikq praktiniai gebejimai
matenatikos, gamtos mokslq,
informaciniq technologij q ir inZinerijos



1.3.1. Didinti
itraukiojo
ugdymo
prieinamum4
ir
efektyvum4.

1.3.3.

lgyvendint
OS

ekologinio
m4stymo,
aplinkosau
ginio
ugdymo
programos.

1.3.1.1.
uztikinta
savalaik€
Svietimo
pagalba
kiekvienam
vaikui.

1.3.2.2. Pletojamos
STEAM veiklq vykdymo
galimyb€s lvairiuose
Iop5elio-darZelio ir miesto
socialinese erdvese.

1.3.2.3. Praktiniai vaikq
gebejimai matematikos,
gamtos mokslq,
informaciniq technologijq
ir inZinerijos srityse
didinami
socialiniq

Iankantis
partneriq

laboratorijose, edukacinese
iSvykose.

1.3.3.1. Organizuotas
projektas kartu su

socialiniais partneriais
Zen "s dienai pamineti.
Projekte dalyvavo no

maziau 30 % vaikrl tevu.

1 3 32 ISpletotos
inovat)'vios, interaktyvios
gamtamokslinio ugdymo
erdvds lopSelio-darZelio
teritorij oj e.

1.3.i.1.1. Sukurtas ir
igyvendintas Svietimo
pagalbos lopSelyje-
darLelyj e al goritmas (202 I

m. vasario men.).

1.3.1.1.2. Vaiko geroves
komisiioje nustab4i ir
lopSelio-darZelio
metodineie grupeje

srityse. Refleksijos rykdytos
metodiniuose pasitarimuose kartq per
menesi (2021-04-28 Nr. MG-3, 2021-09-
30 Nr. MG-5, 2021-10-21 Nr. MG-6,
2021-ll-23 Nr. MG- 7,2021-12-15 Nr.
MG-7).
1.3.2.2.1. Vykdytos projektines STEAM
veiklos lauko ory stebejimo stoteleje,
,,I5maniojo Coliuko laboratorijoje",,,
Slieko Colio Siltnamyje", pakeliamq
lysviq,,Zemuogiq pievele" erdvese.
Rezultatai aptarti pedagogq tarybos
posedyje (2021- I0-27 PTP-4).
1.3.2.1. 1. Organizuolos parodos grupese
STEAM tema ,,Judantis STEAM" (2021-
09-30); projektas ,,Vejo gaudykles" vyko
darZelyje irengtoje,,Sinoptikrl stoteleje".
1.3.2.3.2. Lankyta STEAM laboratorija
lopSelyje-darZelyje,,Zirniukas" (2021 m.
lapkridio men.), vesta veikla
,,I5maniojoje mokykloje (2021 m.
gruodZio men.) VU Siauliq akademijos
Botanikos sode (2021 m. rugsejo men.).
STEAM veiklq metu pagerinti vaikq
praktiniai gebejimai.
1.3.3.1.1. Organizuotas projektas su
Siauliq I -qja muzikos mokykla
,,Budinkim Zemg ritmingai". 45o/o vaik1
tevq isijunge i ekologi5kq muzikos
instrumentq gamyb4 i5 antriniq Zaliavq.
Ugdyta vartotojiSkumo samprata,
akcentuojant,,Europos Zaliojo kurso"
vertybes (2021 m. kovo men.).
1.3.3.2.1. frengtas,,VabzdZiq vie5butis"
Siltnamio zonos erdveje. Vaikai atliko
stebejimus, juos fiksavo. Sumontuotas
ekologi5kas basq kojq takas ,,Po egle".
Pakeltq lysviq erdveje igyvendintas
projektas,,Zemuogiq pievele", kurio
tikslas itraukti vaikus i aktyvias
sodininkystes veiklas darZelyje, auginant
ekologi5kas darZoves, uogas, ioleles.
I .3.1 .l.l . Sukurlas. vaiko geroves
posedyje aptartas ir darzelio internetineje
svetain6je paskelbtas Svietimo pagalbos
algoritmas (2021 m. vasario men.). Tevai
ir pedagogai aiikiau supranta Svietimo
pagalbos vaikui teikimo sistemq.
1.3.1.1.2.1. Vaiko gcrovds komisijoje
nustatyti ir lopSelio-darZelio metodineje
grupeje pristatyti poreikiai del Svietimo
pasalbos vaikui teikimo (2021-01-27 Nr.
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1.3.2.

Pritaikya
aplinka
vaikams.
turintiems
aktyvumo

L3.1.1.4.
projektas
amZiaus
prevenc ij ai .

Sukurtas
ankstyvojo

vaikq kalbos

pristatyi poreikiai del
Svietimo pagalbos vaikui
teikimo.
1.3.1.1.3. Organizuojamos
konsultacijos aukletojoms
ir tdvams del SUP vaikq
ugdymo grupeje.

1.3.1.1.5. Organizuoti
renginiai, skirti
Tarptautinei gimtosios
kalbos dienai pamineti
(2021 m. balandZio men.).

1.3.1- 1.6. Vykdomas
tikslinis bendradarbiavimas
su Siauliq miesto
pedagogine psichologine
tarnyba.

1.3.1.1.7. Organizuoti
praktiniai uZsiemimai
tdveliams kartu su vaikais.

1.3.2.1. Vykdyti tyrimai,
skirti vaikq emocinei
savijautai nustatyti. Tyrimo
dal,vviai vaikai. pedagogai,

tevai (2021 m. birZelio
men.).

VGK-I, 2021-02-04 Nr. Mc-l).
Pedagogams pateiktos rekomendacijos
darbui su SIJP vaikais.
1.3.1.1.3.1. 2 kanus per menesi
organizuojamos konsultacijos
pedagogams ir tdvams (nuotoliniu bldu),
gerina vaikq pasiekimus, uZtikinamas
Svietimo pagalbos efektyvumas.
Konsultacijq grafikas skelbiamas
elektroniniame dienyne.
1.3.1.1.4.1. lglvendinlas respublikinis
projektas ankstyvojo amZiaus vaikq
kalbos prevencijai,,TarSkuiiq klubas".
Pagerinti ankstyvojo amZiaus vaikq
kalbiniai igudZiai, laiku identif*uoti
sunkumai, nustatltos prieZastys ir
numatytos priemones jr{ Salinimui.
(rezultatai aptaii 2021-12-30 Nr. PTP -
5).
1.3.1 .l .5.I . Organizuotas renginys
tarptautinei kalbos dienai pamineti,
bendradarbiauta su Siauliq Jovaro
progimnazUos mokiniais. fgyvendintas
projektas "Bibliotekele lauke" (202i m.).
Darielyle organizuotas projektas
skaitymo dienai pamineti (2021 m.
balandZio men.). Pritraukla apie 30 Yo

vaikq tevq, kurie nuolat atnaujina knygq
bibliotek4 lauke. Pagerejo vaikq
pasiekimai raS)tines ir sakytines kalbos
sriiyj s.
1.3.1.1.6.1. Organizuotos 2 konsultacijos
pedagogams su PPT psichologais del
vaikq miego ir adaptacijos (2021-05-
05,2021-09-22), nuotolin€ paskaita
tevams ,,Vaikq netinkamo elgesio
prieZastys irjo valdymo b0dai" (2021 m.
lapkridio rnen.)-
1.3-1.1.7.1. Organizuotas logopedq
praktiniq uZsiemimq tevams ciklas
,,lkimokyklinio ir prie5mokyklinio
amZiaus Zaidimai vaikq kalbos
lavinimui" apie kalbos sutrikimq
prevencij4, sunkumus ir tevq itmuktics
galimybes. (2021 m. lapkridio m€n.).
U2siemimuose dalyvavo l0 oZ tel,i1.

I .3.2.1.1. Nuotoliniu budu organizuota
apklausa "Kaip jautiesi darZelyje?".
Apklausos rezultalai aptani grupiq
susirinkimq metu (2021 m. spalio men.)



ir demesio
sutrikimq.

1.3.2.2. Sukurtos
nusiraminimo ir savgs
paZinimo erdl'es 2 grupese.

1.3.2.2.1. Sukurtos nusiraminimo erdves:
I sensorine erdve ankstyvojo amZiaus
grupeje, 1 sensorind erdve - miSrioje
grupeje. Rezultatai prislaty.ti pedagogq
tarybos pos€dyje (2021-12-30 Nr. PTP-
s).

Mokyklos
bendruome-
n6
besimokanti
organizacija,
1.4. sripdnri
pedagogq
poreiki
mokytis, kelti
kvalifikacij4
ir telktis i
besimokandi4
organizacijq.

1.4.1 .

Kryptingai
siekta
bendrqjq ir
dalykiniq
pedagogq
kompetenci
jq [gties.

14,11 Nustai\tas
darbuotojq kvalifikacijos
tobulinimo poreikis
(anketine apklausa).
Parengta kvalifikacijos
tobulinimo programa (2021

m. vasario m6n.).

1.4.1.2. fsiglti,,Mokymosi
mokykla" inlemetinds
platformos mokymosi.lt
akedituoti pedagogq

mokynrai.

1.4.1.3. Kvalifikacijos
kelimo seminaruose,
konferencij ose" metodinese
dienose dalintasi ger4ia
patirtimi su mikrorajone,
mieste, respublikoje
esandiomis ikimokyklinio
ugdymo lstaigomis ir
mokyklornis.

1 .4.l.l . I . Atliktas tyrimas ,,Darbuotojq
kvalifi kacijos poreikis". Rezultatai aptarti
pedagogq tarybos posedyje (2021-02-24
Nr. PTP-l). Parengta ir patvirtinta
pedagogq kvalifikacijos tobulinimo IKT
srityje "IKT panaudojimas darbui su
vaikais" programa (2021-02-24 Nr. PTP-
1). Kvalifikacijos tobulinimas orientuotas

i pedagogrl skaitmeninio raStingumo,
STEAM veiklq vykdymo, fizinio
akt),vumo ir sveikatinimo, profesines
kompetencijas. 2021 m. pedagogai
tobulino kvalifikacij4 5l renginyje. I5jq,
susijusiq su vaikq sveikata (12%
renginiq), STEAM (25% renginiq), IKT
(24% renginiq), socialinis emocinis vaikq
ugdymas (16% renginiq), kiti
kvalifikacijos renginiai (23%), Daugiau
kaip 90% kvalifikacijai skirtq le3q
panaudota nuotoliniam mokymuisi
virtualioje erdveje.
1.4.1.2.1.2021 m. gruodZio men. isigyti
mokymai i5 internetines platformos
"Ugdymo meistrai" (anl<sdiau

"Mokymosi mokykla". Mokymuose
dalyvavo 100 % lstaigos pedagogq. Buvo
tobulintinos STEAM, vaikq fizinio
aktyvumo, vaikq motyvavimo bei
komandinio darbo skatinimo
kompetencijos.
1.4.1-3.l. Dalintasi ger4ja patininti
Larptaulinase. respublikos bei miesto
konferencijose STEAM, IKT, vaikq
sveikatinimo ir kitose srityse. Skaityti
praneSimai:,,Nuotolinio darbo patirtys",

,,Logopedo ir PU pedagogo damus darbas

- komunikuojantis ir puikiai mintis
reiSkiantis busimasis pirmokas", STEAM
atradirnai ir iZvalgos ikimokykliniame
arnZiuje". Pozityvi ir pasitikejimu grista



つ
ι

1.4.2.

Skatinamas
bendradarbi
avimas su
vietos
bendruome
ne.
iSorinemis
organizacij
omis.

I .4.1.4. Vien4 kart4 per

menesl metodines gnlpes
pasitarimuose vyksta
kvalifikacijos tobulinimo
renginiq, projektiniq ir
netradiciniq veiklq
aptarimas, patirties sklaida,
pagal poreiki kviediami
dalyvauti socialiniai
partneriai.
1415 Organizuoti
kvalifikacijos tobulinimo
renginiai lop5elio-darZelio
ir miesto pedagogams.

1.4.2.1. lgyvendinamos
tikslines Partnerystes
bendradarbiavimo sutartys,
bendradarbiavimo
programa.

pradZia darZelyje", ,,PaZistu pasauli su
STEAM" iT kt.
14141 Vyksta sisteminga
kvalifikacijos tobulinimo renginiq
palirties sklaida. Metodinds grupes
posedZiuose dalinamasi patirtimi, idejos
integruojamos I istaigos veiklq (2021-02-
04 Nr. MG-l, 2021-03-18 Nr. MG-2,
2021-04-28 Nr. MG-3, 2021-09-30 Nr.
Mc-5, 2021-10-21 Nr. MG-6, 2021-rl-
23 Nr. MC-7).

I .4.1 .5. I . Organizuoti seminarai
pedagogams: ,,Knrybinis IKT
panaudojimas darzelyje" (2021 m. vasario
men.), vykdyti kolegialls mokymai
darbuotojams "Zoom pradZiamokslis"
(2021 m. vasario men.)...lKT priemonitl
panaudojimas darbui su vaikais" (2021 m.
gruodZio men.), vesti ilgalaikiai mokymai
"lnovacijomis gristas prieSmokyklinis
ugdymas" (2021 m. kovo - lapkridio
men.).
1.4.1.5.2. Organizuoti ir vesti kolegialls
mokymai darZelio pedagogams, siekiant
tobulinti pedagogq skaitmening
kompetencijq: ,,ZOOM platformos
galimybes" (2021 m. balandZio men.,

,,KAHOOTI galimybes" (2021 m.
geguZes men., "QR kodai ugdyme" (2021

m. spalio men.). Dallvavo 70 % istaigos
pedagogq.
1.4.2.1.1. Tikslingai bendradarbiaujama
su socialiniais partneriais. Vykdoma
tinklaveikos programa, kuri orientuota i
bendravim4 ir bendradarbiavimq su

tevais, kolegialq mokym4si.
Bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais pagristas sutartimis,
orientuotas ! renginiq organizavima.
Sventes, i5vykas. patirties sklaidq,
pedagogr.l kvalifikacijos tobulinim4,
vaikq pasiekimus. Vykdi ti renginiai:

,,Susitikimas su V. Kudirkos
progimnazijos rnokyojomis" (2021 m.
gegu2es men.). 80 % renginiq ivykdyta
pagal penkiaSales bendradarbiavimo
sutarties Nr. DSP-l su Siauliq lop5eliais-

darZeliais ,,Sigute", .,Zilvitis",
,,Gluosnis", P. AviZonio rcgos centras
priemoniq planq 7021 m. Su lopSelio-
darZelio ,,Pupq pedas" pedagogais



1.4.2.2. Igyvendintas
projektas ,,Terq . idAjq
bankas".

1 .4.2.3. Vykdl'tas tevq
konsultavimo projektas

,,Tevq kambarys".

organizuotas nuotolinis renginys

,,Vaikystes pasakos" (2021 m. lapkidio
men.).
1 .4.2.2.1. DarZelio intemeto svetaineje
sukurtas ir idiegtas ,,Tevq idejq bankas"
(2021 m. lapkridio - gruodZio men.).
Tevai elektronineje erdveje teike idejas
kaip pagerinti [staigos veikl4 ir
patobulinti ugdymo(si) erdves. Pateiktos
6 idejos darZelio veiklq ir aplinkos
tobulinimui, Idejos panaudotos rengiant
strategin! plan4.

1.4.2.3.1. 2021 m. lapkridio - gruodZio
min. vykdytas projektas ,,Tevq
konsultavimo klubas. Kalbeta, kaip
prisideti prie vaikq pasiekimq gerinimo.
kaip pagerinti vaiko adaptacij4, kaip
pasiruo5ti mokyklai ir kitais telus
dominandiais klausimais. Projekto
veiklose dalyvavo 32Y" ftw.

Lyderysti ir
vadyba
1.5. Skatinti

igalinandi4
lyderystg
(UZdavinys
tgsiamas).

1.5.1 .

Lyderystd
pagrista
bendruome
nes nariq
dialogu,
pasitikejim
u!

isipareigoji
mu ir
igalinimu,
skatinanti
imtis
iniciatlvos,
prisiimti
atsakomybg

1.5.1 .l . TEsiamas ES

projekto 09.2.I .- ESFA-K-
728-02-0067 ,,LEAN
modelio diegimas Siauliq
miesto ikimokyklinese
ugdymo istaigose"
lglvendinimas.
{vykdytos ,,LEAN arba
lygiaverdio modelio
diegimas ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo

istaigose" supaprastinto
atviro konkurso pirkimo
proced[ros. Pradeti

lgyvendinti (Asaichi)
problemq kelimo, (PDCA)
problemq sprendimo,
(Kaizen Teian) visq
darbuotoiq isitraukimo,
asmenines atsakomybes
metodrl mokymai.
Vadovauiama proiektui.

1.5.1.1.1. lvykdl,tos ,,LEAN arba
lygiaverdio modelio diegimas
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo istaigose" supaprastinto atviro
konkurso pirkimo proced[ros. Pradeti

igyvendinti (Asaichi) problemq kelimo,
(PDCA) problemq sprendimo, visq
darbuotojq isitraukimo, asmenines
atsakomybes metodq mokymai. i 6

darbuotojq dallvauja ESFA projekte. 3
pedagogai sertifikuoti kokyb€s vadybos
ASAICHI melodo ekspertais. Visi
darbuotojai jsitraukia kuriant vizij4 ir
misij4, nustatant strateginius, atskiry
grupiq, asmeninius tikslus. juos matuoja,
pildo pasiektq rodikliq reikSmes.
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Uzduotys PrieZastys, rizikos

3, Yeiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bct ivykdytos

UZduotys / veiklos Poveikis Sr,ietimo istaigos veiklai
3.1. Parengta ir lop5elio-darZelio,,Coliuk€"
direktoriaus 2021 m. lapkidio 9 d. isakymu
patvirtinta, Siauliq Svietimo centre
aprobuota ilgalaike pedagogq kvalifikacijos
programa,,IKT irankiq panaudojimas
ugdomojoje veikloje".

3.1.1. Pletotos pedagogq informaciniq technologijq
naudojimo, mokymo proceso valdymo kompetencijos,
pedagogai supaZindinti su naujais IT irankiais irpraktiniu
jq panaudojimu ugdomojoje veikloje, dalintasi gerqja
pedagogine darbo patirtimi. Patobulejo pedagogr.l

skaitmeninio raStingumo kompetencija. Programos
laikotarpis 2021 m. gruodLio men. - 2022 m. gntodZio
men.

3.2. Organizuotas vaikq maitinimas pagal
paraiSkos ekologi5kq ir pagal nacionaling
Zemes 0kio ir maisto kokybes sistemq
pagamintq maisto produklq \artojimo
skatinimo ikimokyklinio ugdymo istaigose
program4.

3.2.1. Vaikq maitinimui per vis4 3 m6nesiq paramos
laikotarpi isigya pasirinktinai ne maZiau kaip 60 proc.
pagal kokybes sistemas pagamintq produktq nuo viso
vaikams maitinti skirto maisto kiekio. Vaikai valge
sveikus, kokybiSkus maisto produktus, maistas buvo
skanesnis, kvapnesnis, geresnds iSvaizdos, likdavo
maZiau nesuvalglto naisto. Tobulinta mokymosi
mok),tis kompetencija. fgijome naujos patirties pildant
paraiSkos formas. UZsimezge bendravimas ir
bendradarbiavimas su Siauliq bei Salies ikimokyklinemis
f staigomis igyvendinandiomis proiekta.

3.3. Parengta ir Siauliq lopSelio-darZelio
.,Coliuke" direktoriaus 2021 m. sausio 3 d.

isakymu Nr. V-2 patvirtinta Vidaus
kontroles politika.

3.3. l. Vidaus kontroles politika reglamentuoja lop5elio-
darZelio ,,Coliuke" vidaus kontroles politikos
organizavimq. Vidaus kontrole siekiama uZtikrinti
lop5elio-darZelio veiklos teisetum4, ekonomiSkumq,
efektyvum4, rezultatyvum4, skaidrum4, strateginiq ir kitq
veiklos planq igyvendinim4, turto apsaugq, informacijos
ir alaskaitq patikimumE ir i5samumq, sutartinirl ir kitq
isipareigojimq tretiesiems asmenims laikymqsi ir su tuo
susijusiq rizikos veiksniq valdym4. Pateikta vidaus
kontroles ataskaita (202 I -0 1 -05).

3.4. Inicijuota ir organizuota respublikin€
iniciatyva./Zygis pesdiomis kartu su Siauliq
visuomends sveikatos biuru,,UZIipk
auk5diau, paZvelk pladiau".

3.4.1. Iniciatlva gilintasi j lop5elio-darZelio
bendruomen€s, jq Seimos nariq, psiching, emocing ir
socialing sveikat4 bei gerovg, kalbeta apie tai, kaip istaiga
gerina psichosocialing aplink4 ir padeda kurti ne tik gerus
tarpusavio santykius, bet moko psichologinio atsparumo,
streso ir sunkumq paZinimo bei jveikimo budq, pateikti
pagalbos ie5kojimo pavyzdZiai. Iniciatyvoje dalyvavo 26
Seimos i5 ivairiq Salies Svietimo istaigq. Pagerejusi
psichosocialine aplinka, gera savijauta skatina mokymosi
ir darbo pasiekimus, gerina bendruomends nariq
santykius.

3.5. Kvalifi kacijos tobulinimas:
3.5.l. Dalyvauta Druskininkq ivietimo
centro organizuotoje paskaitoje

,,Antikorupcines aplinkos krlrimas" (2021 -

03-09).

3.5.1.1. LopSelyje-darZelyje,,Coliuke" numatytos
korupcijos prevencijos priemones, paskirtas ui
korupcijos prevenciiq atsakingas asmuo, vykdomas
vie5uiu ir privaiiuir.l inleresq deklaravinras, vieSuiu
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3.5.2. Dalyvauta ilgalaikes prograrnos
..Socialinir; emociniq kompetencijq
ugdymas" 6 val. trukm€s respublikineje
konferencijoje,,Emocin€s gerovds raiSka

,,atrakinus" virtuali4 klasg" (PaZymejimas
202 1 -03-09 Nr. I 433 62).

3.5.3. Dalyvauta Siauliq miesto
savivaldybds Svietimo centro ir Siauliq
miesto savivaldybes organizuotame
respublikiniame forume,,IS5[kiai Europos
sqiungai ir ateities scenarijai"
(PaZymeiimas 2021-05-05 Nr. 145401)

pirkimq stebesena, darbuotojai informuoti apie tai, kaip
praneSti apie korupcij4.
3.5.2.1. LopSelio-darZelio pedagogai informuoti apie
nuotolinio mokymosi principus ir vyraujandias
tendencijas, apie nuotolinio ugdymo i55ukius ir
sprendimus, apie kokybiSkas saugias prieeigas prie
inteneto, apie pozityvaus ugdmo modeli, apie tai, kad
mokymosi sekme priklauso nuo bendravimo ir
bendradarbiavimo, kad nuotolinio mokymosi metu labai
svarbu emocinis kontaktas ir kt.
3.5.3.1. Strateginio valdymo darbo gmpeje, rengiant
loplelio-darZelio .,Coliuke" 20222024 metq strategini
veiklos plan4, pateikta informacij4 apie iSS[kius su
kuriais susiduria Europos Sqjunga bei ES vystymosi
tendencijas ir scenarijus. ES pletr4, ES kult[ros politikq,
kuri itakoja Svietimo, socialinius veiksnius .

3.6. Dalyvauta tarptautineje programoje

,,Fast heroes I 12".
3.6.1. Interaktlwi edukacine programa, vykdya kartu su
Siauliq visuomends sveikatos biuro specialiste, suteike
vaikams praktiniq gyvybiq gelbejino igDdZiq. Vaikai
daugiau laiko pmleido su seneliais, atlikdami praktines
uZduotis, susijusias su insulto prevencija. Lop5elio-
darZelio vaikams teiktos irodymais pagristos
rekomendacijos ir praktiniai igyvendinimo iStekliai.

4. rra6iusiq metg veiklos buvo) ir rezull:atai

UZduotys Siektini rezultatai Rezultatq vertinimo rodikliai
Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

langelis:
I - nepatenkinamai;
2 - patenkinarnai;

3 - gerai;

sickiant

ヘ

Vertinir:ro kriterijai

os lr situacllos vで dymas atliekant f'unkcii
r materialiniu) paskirstl

□ □   3□
mogiSkuiu. laiko mas □ □   3□
s ir vadovavimo efektyvumas □ □   5□

l□   2●   3o   4図

5.5. Bendras iveninimrs (Da)\ mimas r idurkis) □  2□   3口   4図


