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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Vilniaus lopielio-darielio ,,Vandenis" veikla organizuojama vadovaujantis 2018-2022 metry

strateginia planu ir 2022 metry veiklos programa. Strateginiame plane numatytos prioritetinds

kryptys:

Sukurti sveik4, pozityviais bendruomenes nariq santykiais grindliamq aplink4 bei sudary.ti s4lygas

visuminiam sveikatos ugdymui.

Gerinti ugdymo kokybg sudarant s4lygas pedagogq kvalifikacijos tobulinimui, informaciniq

technolo gij q taikymui, gerosios patirties sklaidai.

Siekiant Siuos tikslus pasiekti buvo numatyti keli veiklos prioritetai ir uZdaviniai, kuriuos

profesionaliai i gyvendinome.

Parengtas ir patvirtintas lopSelio-darZelio ,,Vandenis" strateginis planas 2023-2027 metams.

EmociYkai irJiziikai saugios ugdymo (si) aplinkos kilrimas.

Efektyviam komandiniam darbui pasiekti sukurtos ir dirba Se5ios pedagogq darbo grupes. Viena

i5 jq- sveiko vaiko ugdymo pedagogq darbo grupe. Kuno kultlros veiklos organizuojamos tikslingai,

atsiZvelgiant i vaikq amZiaus tarpsnio ypatumus sudaryti veiklq tvarkara5diai. Vaikai yra itraukiami

i ugdom4j4 veiklq per patyrim4, nagrinejamos ivairios temos susijusios su emocine vaikq sveikata.

Bendradarbiaujant su VSI ,,Baltijos sporto akademija" dalyvaujame sporto remimo fondo

finansuojamame projekte ,,Vaikq fizinio aktyvumo skatinimas". Ugdytiniai dalyvavo projekte

,,Lietuvos mabqqZaidynes". Baseine vyko projektas-plok5diapedystes profilaktikai ,,Linksmosios

pedutes't

Vaikq emocines sveikatos stiprinimas vyksta igyvendinant prevencines programas: ,,Zipio draugai",

,,Mdnuo be patydiq" , ,,Tolerancijos diena", ,,Kimochi". Pastoviai turtinama lauko Zaidimq iranga,

sporto sales inventorius (kamuoliai, teniso raketds, futbolo tinklai ir pan.). Baseino patalpose atliktas

remontas, isigytos naujos, patogios, atitinkandios vaikq poreikius persirengimo spinteles. Trijose



darZelio priestato grupese irengti kondicionieriai, kurie padeda palaikyti tinkam4 temperatlr4

kar5tuoju metq laiku. Nuo 2022 m. rugsejo men. dietisto paslaugas teikia UAB ,,Sanus Cibus".

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais teikiama prevencind, pedagogind, socialine pagalba

vaikui ir Seimai. Darlelyje sukurtas geras emocinis mikroklimatas, kuris garantuoja psichologini

darbuotojq ir vaikq saugum?. Esant galimybei visada atsiZvelgiama darbuotojq poreikius (atostogq,

kursq, seminarq ir kt. klausimais).

Atnaujinta Vaiko geroves komisijos sudetis. Logopedo kabinetas (pagrindiniame pastate) papildytas

naujomis priemondmis, technologijomis, kurias galima pritaikyti specialiqiq ugdymosi poreikiq

turintiems vaikams.

Modernios ugdymosi institucijos, kuri teikia kokybiYkq ugdymq, kfrrimas Gerosios patirties

sklaida,

Visi pedagogai vadovaujasi istaigos parengta ikimokyklinio ugdymo programa, sekmingai

igyvendina programos tikslus, uZdavinius, sekmes lygis atsispindi vaiko pasiekimuose, ugdymo

proceso planavime, bendruose istaigos pasiekimuose. rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo

pedagogams ,,Zaisme ir atradimai" padeda pedagogams igyvendinti ikimokyklinio amZiaus vaikrl

pasiekimq apraS4. Prie5mokyklinio ugdymo pedagogai dirba pagal atnaujint4 Prie5mokyklinio

ugdymo programq, i ugdymo proces4 integruoja STEAM ugdyrno krypti bei vadovaujasi projektiniq

veiklq rinkiniu ,,Patirdiq erdves", kuriose pasi[lymai, padesiantys vaikams augti ir pasirengti

mokytis mokykloje. Ugdymo procesas organizuotas taip, kad vaikams jame b[tq sudarytos s4lygos

aktyviai veikti, tyrineti, pasirinkti ivairius mokymosi ir paZinimo bfldus.

Keturios ikimokyklinio ugdymo grupes ugdymo procese naudoja socialinio - emocinio intelekto

ugdymo program?,,Kimochi".

Tevai aktyvts ugdymo proceso dalyviai. {staigoje nuolat organizuojami susitikimai. Lop5elyje-

darLelyje yra sudarytos galimybds tdvams gauti informacij4 apie ugdymo(si) proces4 ir rezultatus,

istaigos veikl4 komunikuojant su mokyojais elektroniniame dienyne ,,Mlsq darZelis".

. Lop5elyje-darZelyje pedagoging praktik4 atliko VDU Svietimo akademijos, Vilniaus kolegijos

studentai, Vilniaus paslaugq verslo profesinio mokymo centro rengiamos aukles.

Bendradarbiaujame su asociacijos ,,Sveikatos Zelmeneliai" ikimokyklinio ugdymo istaigomis.

Tgsiame tradicinius, ilgalaikius projektus: ,,Mano kelias i darLeli",,,Jaunojo vairuotojo paZymejimq

iteikimas", ,,MaLieji Vandenio plaukikai", ,,Valgom sveikai - judam vikriai".

UZtikrinamas visos bendruomenes nariq kvalifikacijos tobulinimas. Organizuojamos paskaitos,

seminarai: ,,Pozityvts santykiai mokykloje, bendravimas be streso ir asmenine motyvacija

pokydiams", ,,Efektyvus santykiai pedagogq kolektyve ir asmenine motyvacija geram darbo

rcztltatui" .,, Stre so valdymas aromaterapij o s pagal ba".



II SKYRIUS
METU vEIKLos uZuuorvs, REZULTATAI IR RoDTKLIAI

ndiniai veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezu]tatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivvkdtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Pasitelkiant

inovatyvius
STEAM
ugdymo(si)
metodus ir
priemones, gerinti

vaikq ugdymosi

pasiekimus bei

individualiq
palangq, tobulinti
pagalbos mokiniui
sistemE istaigoje,
organizuoti

itraukqji, ivaikq
ivairovg ir
skirtingus
ugdymosi

poreikius

orientuot4

ugdym4

STEAM veiklos
leis pritaikyti
ugdymo procesa

ivairiq interesq ir
polinkiq, skirtingq
gebejimq vaikams,
taip pat
kitakalbiams
vaikams, vaikams i5
nepalankios
sociokulturines
aplinkos ar
turintiems raidos ir
(ar) emocijq bei
elgesio sutrikimq,
natlraliai,
atsiZvelgiant i j.+

poreikiq ivairovg,
igimtas galias,
skatinantjuos veikti
pagal polinkius ir
interesus.

[traukusis ugdymas
neapsiribos vien
specialiqjq
ugdymosi poreikiq
turindiais vaikais,
demesio sulauks

ivairiq individualiq
poreikiq turintys
vaikai - i5skirtinai
gabls, kilq iS

nepalankios
socialines aplinkos,
daugiakalbiai,
patiriantys
mokymosi
sunkumq.

Integruodama STEAM
ugdym4 istaiga 70 %
atnauj ina ugdymo turini ;

80 % igyvendina projektus
STEAM srityje,
organizuoja edukacinius
renginius vaikams STEAM
temomis.

Tobulinant ugdymo
proces4, 2022 m.
taikomas ivaik4
orientuotas inovatyvus
STEAM metodas.

I ugdomqiiproces4
integruotos Europos
Sqiungos fondq
projekto ,,Inovacijos
vaikq darLelyje"
praktines veiklos,
organizuojant veiklq
cikl4,,Zaisme ir
atradimai."
100 proc. mokl.tojq
isitrauke i istaigos
projekt4,,STEAM
snaige" .

20 proc. mokytojrtr

isitrauke
ikitq istaigq

organizuoj amas veiklas,
konkursus, parodas.

Tevq ir mokytojq
susirinkimq metu,
pristatyta atnaujinta
prieSmokyklinio
ugdymo programa,
STEAM metodas bei
veiklos pagal
rekomendacijas

x.
peclagogul ,,Zalsme rr
atradimai".(rugsejo
men.)
Grupdse, kuriose
taikomas STEAM
metodas, kiekvieno
vaiko paLangaper
metus, vertinant

1.



Atnaujintos
priemonds STEAM
gebejimq
ugdymuisi
technologiniq ir
inZineriniq
tyrinejimq srityse.

I5laikyta tevq
(globejq), labai
gerai ir gerai
(apklausos bfrdu)
vertinandiq
ugdymo kokybE

istaigoje, dalis.

rki2022-t2-09
apibendrinti vaikq
ugdymosi
pasiekimai,
diegiant STEAM
veiklas ir pristatyti
mokyojq tarybos
posedyje, nauja
patirtis vie5inama

istaigos
bendruomenei.

STEAM ugdymui
parengtos, isigytos naujos
priemones 90% grupiq,
leidZiandios organizuoti
ugdym4 neatsiliekant nuo
mokslinio paZinimo ir
technologines raidos

60 %.
mokytojq
pagalbos
Seimos

patobulinta
ir Svietimo

specialistq bei

pasirengiant
ugdymo

igyvendinimui
ketvirtis).

Pravestas

s4veika,

itraukiojo
nuostatq

(II

seminaras
mokytojams ,,Gabus rr
talentingi vaikai : samprata,
ypatumai, atpaLinrmas",

80% mokytojq igys igtrdi
atpalintr, ugdyti ypad
gabius vaikus.
(IV ketvirtis).

Atlikus tevq (globejq)
apklaus4, labai gerai ir
gerai vertinandiq ugdymo
kokybg bus ne maLiaukarp
85 % (geguZes men.)

kompetencij as, didesne
(ivertis per 1 Zingsni).
(geguZes, rugsejo
men.).

fstaigos atstovai
dalyvavo projekto

,,Skaitmeninio ugdymo
turinio kurimas ir
diegimas" mokymuose

,,Kaip kfirybi5kai ir
kokybiSkai igyvendinti
atnaujint4
prieSmokyklinio
ugdymo programE?",
(geguZes-spalio men.)
STEAM ugdymui

isiglta 20 plan5ediq, 2
kompiuteriai,2
spausdintuvai, iSmanDs
mikroskopai, priemones

ivairiems
eksperimentams atlikti.
Svietimo pagalbos
specialistai, kart4 per
menesj lankosi grupdse,
aptaria su mokytojais
iSkilusius klausimus.
Pedagogai kartu su
Svietimo pagalbos
specialistais atlieka
pirmini ir galutini
vertinim4.

Elektroniniu btdu,
atlikta tevq (globejq)
apklausa apie ugdymo
kokybg, rezultatai
pristatyti susirinkimq
metu (rugsejo men.)
90 proc. vertinandiq
ugdymo kokybg, gerai
ir labai gerai.

90 proc. istaigos
ikimokyklinio amZiaus
vaikq pasiekimq ir
paZangos lygio atitinka



Pedagogai kiekvieno vaiko
pasiekimus vertinta
skirtingais b[dais bei
formomis, leidZiandiomis
patirti ugdymosi
dZiaugsm4 ir sekmg 100 %

vaiko raidq2022m.
vaikq pasiekimq
vertinimo aplankai e-
dienyne,,Musq
darZelis",
Taip pat 89 proc.
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
pasiekimq ir paZangos

lygio atitinka vaiko
raidaraida.

1.2. Tobulinti
finansinio
ra5tingumo

ig[dZius,
racionaliai,
ekonomiSkai
panaudoti istaigos
biudZeto le5as

Ugdysis gebejimas
uZsitikrinti
finansini saugum4,
racionaliai derinti
iSlaidas ir pajamas,
taupyti, planuoti
biudZet4,
atsiZvelgiant i
finansines
aplinkybes priimti
geriausius
sprendimus;

Per STEAM
veiklas integruoti
ugdymo turini
vaikq finansinio
ra5tingumo bei
skaitmenines
kompetencijos
ugdym4.

Teikti parai5k4
projekto
finansavimui gauti
Sporlo remimo
fondui (I ketvirtis)

Bendradarbiavimas su

savivaldos institucija le5q
naudojimo ir tausojimo
klausimais, finansiniq
ataskaitq rengimas.

80 % daugiau skatinti
pedagogus tobulinti
finansinio ra5tingumo ir
verslumo gebejimus,
skaitmening kompetencij 4,
stiprinti gebejimus ugdyti
mokiniq finansini
raStingum4 ir verslum4.

Organizuoti (kovo men.)

,,Vaikq finansinio
raitingumo savaitg"
sudarant s4lygas vaikams

igyti finansinio raStingumo
pradmenq visum4.

70 %o aprnpinti
prie5mokyklinio ugdymo
grupes kompiuterine
technika (plan5etes,
kompiuteriai), iki 2022 m.
rugsejo.

Bendradarbiavimas
vyko sklandZiai,
ataskaitos pateiktos
laiku.

fstaiga kartu su,,iFuture
INVESTMENTS"
imone dalyvauja
projekte skirtame
didinti vaikq ir tevq
finansinf ra5tingum4,
s4moningum4
Lietuvoje. Spalio 12 d.

- gruodZio 15 d. tevai
bei pedagogai dalyvauja
online edukaciniq
seminarq cikle apie
finansini ra5tingum4.
100 proc.
prieSmokyklinio
ugdymo grupir+ bei 80
proc. ikimokyklinio
ugdymo grupiq
dalyvauja ,,Vaikq
finansinio ra5tingumo
savait6je", kalba,
mokosi apie pinigq
vefig, taupymo b[dus,
bando patys uZsidirbti
prekiaudami ,,Kaziuko
mugdje".
100 proc. aprlpinta
prieSmokyklinio
ugdymo grupes,
planSetes, kompiuteriai,
spausdintuvai.2022
rugpjltis



Racionaliai
planuojant ir
taupant ld5as,

istaigos priestate (II
auk5te) irengti
vedinimo-
kondicionavimo
sistem4 (III
ketvirtis).

Pritraukti papildomas le5as

istaigos materialinei
gerovei.

Nenumatomas le5q
tr[kumas biudZetiniq metq
pabaigoje.

Bendradarbiaujant su

vSl,,Balti;os sporto
akademija"
dalyvaujame Sporto
remimio fondo
finansuojamame
projekte,,Vaikq fizinio
aktyvumo skatinimas"
2 kartus per savaitg 5-6
metq ugdytiniams
(4grupes)
organizuojamos
nemokamos krep5inio
treniruotds.
Trijose darlelio
priestato grupese irengti
kondicionieriai, kurie
padeda palaikyti
tinkam4 temperat[r4.

LeSq trflkumas
nenustatytas.

1.3. Gerinti
bendruomends
mikroklimat4,
bendradarbiavim4,
komunikacj4,
didinti darbuotojq
motyvacij4.

UZtikrinant
psichologinio

smufto ir mobingo

darbe prevencijos

igyvendinimo
tvark4, gereja viso

kolektyvo
mikroklimatas.

Skatinant pozityvq
bendravim4,

bendradarbiavim4

bei komunikacij4
stiprinama

profesine veikla.

Atnaujinta ,,Krrziq
valdymo komandos"
sudetis uZtikrina savalaikg
ir profesionali4 pagalbq
bendruomen€s nariams.
90o/o pagereja saugumo ir
apibreZtumo pojutis,
psichologinis komfortas,
sumaZ6s itampa.
Bendruomenes taps
atviresne pokydiams ir
inovacijoms.

Organizloti 2 seminarai-
mokymai istaigos
darbuotojams pozityvaus
bendravimo ir motyvacijos
didinimo temomis.
Dalyvauja 90 %
darbuotojq.

Atnaujintas Kriziq
valdymo tvarkos
apra5as, komandos
sudetis (Direktoriaus

isakymas Nr.V-87
2022 -r0-t2.)

Organizuotas seminaras
bendruomenes nariams

,,Streso valdymas
aromaterapijos
pagalba" spalio 5 d.
Dalyvavo 90 proc.
bendruomenes nariq.
Praktiniai mokymai
,,Efektyvls santykiai
pedagogq kolektyve ir
asmenine motyvacija
geram darbo r ezultatui"
kovo 1 d., dalyvavo 95
proc. mokytojq.
Praktiniai mokymai
,,Pozityvfrs santykiai
mokykloje ir asmenine
motyvaija pokydiams"



Organizuota
prieSmokyklinio ugdymo
mokytojq supervizijos
(kiekvien4 paskutini
mdnesio trediadieni nuo
2022 09 0t).
Dalyvauja 100 %
prieSmokyklinio ugdymo
mokytojq.

gruodZio 1 d. dalyvavo
90 proc. mokytojq.
PrieSmokyklinio
ugdymo mokytojq
supervizijos (kiekvien4
paskutini menesio
trediadieni nuo 2022 09
iki
2023 05), dalyvauja 95-
100 proc. mokytojq.

1.4. Atnaujinti
istaigos interneto
svetaing
uZtikrinant, kad
atitiktq teises aktq
nustatytus
reikalavimus,
taptq modernia ir
SiuolaikiSka.

Atnaujinta
internetine svetaine
atitiks valstybes ir
savivaldybiq
institucijq ir istaigq
bendruosius
reikalavimus. Bus
sudary.tos s4lygos
visuomenei gauti
internetu vis4 vie54
savalaikg
informacij4 apie

istaigoje teikiamas
paslaugas,

naujienas ir kit4
aktuali4
informaciia

Moderni istaigos svetaind
atitinkanti valstybes ir
savivaldybiq institucrj.t i,
istaigq bendruosius
reikalavimus: uZtikrintas
prieinamumas (pritaikymo
neigaliesiems) fdiegti
saugos ir vidinis
informacijos apie
paZeidimus kanalai, kiti
atitikties reikalavimai
(I ketvirtis).

Sukurta nauja moderni

istaigos svetaine,
atitinkanti savivaldybiq
institucijq ir istaigq
bendruosius
reikalavimus:
uZtikrintas
prieinamumas
(pritaikymo
neigaliesiems) idiegti
saugos ir vidinis
informacijos apie
paZeidimus kanalai, kiti
atitikties reikalavimai.
(IV ketvirtis)
lxtp s : I I dar zeli svandenis.
Itl

2,U

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

L,d, ar iwkdytos i5 dalies d6l numa tokiu buvo
UZduotys PrieZastys. rizikos

2.t.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

ldoma, iei buvo atlikta ldom sta veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
3 . 1 . Pateikta parai5ka dalyvauti projekte,,Atsinauj inandiq

energijos i5tekliLl (saules, vejo) panaudoj imas valstybes,

savivaldybiq, tradiciniq religiniq bendruomeniq,

religiniq bendrijq ar centrq elektros energijos poreikiams

2022-07 Nr. KK-AM-SVVO2-0094.

Gauta 154 kwp saules dalies isigyjimas Vilniaus

lopSelio-darZelio,,Vandenis" poreikiams tenkinti.

Ekonomi5kas elektros energijos
panaudojimas.

3.2.

J.J.


