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2020 METU VEIKLOS ATASKATTA

202t-02-15 Nr. Vl5-43 (2.3.)
Siauliai

. I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANIO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

2020 metq tikslas,
uZdaviniai, priemonds

Siekiniai (rezultato
vertinimo, produkto

kriterijaus pavadinimas ir
mato vienetas)

Siekiniq igyvendinimo faktas

0l.Tikslas. Ikimolryklinio ir prie5molryklinio amZiaus vaikg, turiniiq kalbdjimo, kalbos ir
kitg sutrikimq, ugdymo poreikig tenkinimas.
1.1. UZdavinys. Vykdyti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo(si) programas, siekiant
kiekvieno vaiko asmeninOs paZangos.

Priemonds:

1.1. 1. Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdyrno
programq vykdymas.

Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
grupiq skaidius - 9,
vaikq, ugdomq pagal
ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
programas, skaidius - 96.

Suformuotos 2 prie5mokyklinio
ugdymo grupes, kuriose ugdomi
21 ugdytinis.
Suformuotos 7 ikimokyklinio
ugdyrno grupes, kuriose ugdomi
71 ugdytinis.

1.1.2. Specialiojo
pedagogo etato didinimas.

Etatq skaidius - 1,0. [steigtas papildomas 1,0
specialioj o pedagogo etatas.

1. 1.3. Vaikqpasiekimq
gerinimas vykdant
pedagoginius projektus.

Projektq skaidius - 2. Siekiant gerinti vaikq pasiekimus,
skaidiavimo ir matavimo, saky-
tines ir ra5ytine kalbos srityse

igyvendinti 2 pedagoginiai pro-
jektai, kuriuose dalyvavo visi
darZelio vaikai.

1.1.4. Bendry veiklq su
tevais organizavima.g.

Veiklq skaidius - 9. Pletoj ant tikslini bendradabiavim4
su tdvais, 9 grupese igyvendinti
bendradarbiavimo su tevais
metiniai planai.

1.1.5. STEAM veiksmq
plano igyvendinimas.

fgyvendintq planr+ skaidius -
1.

{gyvendintas STEAM veiksmq
planas.

1.1.6. Vaikq sveikatos
stiprinimo ir emocinio
intelekto ugdymo veiklq
igyvendinimas.

Veiklq skaidius - 4. Dvejose grupese igyvendinta pro-
grama ,,Zipio draugai", organi-
zuotas virtualus konkursas
,,Darb5diosios pedutesoo, igyven-
dintos eTwinning projekto
,,Jausmq vaivorykSteoo veiklos,
visose grupese igyvendinta
,,Gyvenimo igUdZiq programa'..



1.1.7. SKU modelio
lgyvendinimas.

Veiklq skaidius - 3. Del Lietuvoje paskelbto karantino
neivyko visos suplanuotos
veiklos.

1.2. U Ld,avinys. Sudarvti salygas darbuotoi u profesiniam tobu16iimui.
Priemones:

l.2.L.Darbuotojq
kvalifi kacij os kelimas.

Kvalifi kacij os renginiq
skaidius - 40.

Darbuotoj ai tobulino profesinius
gebej imus kvalifikacij os tobuli-
nimo renginiuose. Dalyvauta 40
renginiq.

I .2.2. P edagogq praktines
patirties sklaida.

Veiklq skaidius - 4. Organizuot a afrrir a ikimokyklinio
ugdymo aukletojo veikla kitokioje
aplinkoje, diskusija del vaikq,
turindiq autizmo spektro
sutrikimq, ugdymo aplinkos
strukturizavimo ir 2 kolegialus
STEAM mokymai.

O2.Tikslas. Patrauklios ugdlymui(si) materialinds bazds ktrrimas.
2.1. Uidavinys. Atnaujinti ugdom4j4 aplink4.
Priemones:
2.1.1. Ugdymo(si)
priemoniq ir irangos
ugdymo proceso
organizavimui lauke
isigiiimas.

Priemoniq skaidius, vnt. -26 Nupirktos 6 smelio deZes su
tentais, 8 komplektai lauko baldq,
2 aviliai - deZes, irengtos 2 lauko
klasds, lsigyta 10 naujq ugdymo
priemoniu veiklai lauke.

2.1 .2. IKT atnauj inimas. Priemoniq skaidius, vnt. - 3. Nupirkti 2 projektoriai grupems, 7
kompiuteriai Svietimo pagalbos
specialistams, 8 laminatoriai
grupdms. belaide kolonele.

2.1.3. Individualiq erdviq
sukflrimas vaikams,
turintiems attizmo spektro
sutrikim4

[kurtq erdviq skaidius, vnt. -
2.

fkurtos nusiraminimo erdves
dvejose grupese.

2,2. Ut d.avinys. Uitikrinti s au giq ugdvmo(si)'salvsu sudaryma.
Priemonds:
2.2.1. Sienq ir grindq
dangos atnaujinimas.

Kabinetq skaidius - 2.
Miegamqjq skaidius - 1

Dvejuose Svietimo pagalbos
rpecialistq kabinetuose atliktas
sienq, lubq, grindq remontas.
{tliktas vienos grupes miegamojo
<apitalinis remontas.

2.2.2. Baldq atnauj inimas
kabinetuose.

Kabinetq, kuriuose atnauj inti
nlda| skaidius - 2.

Pagaminti baldai logopedo,
;pecialioj o pedagogq kabinetams,
uienai grupei.

Siaulig lop5elio-darZelio ,,BitC" 2020 metq veiklos plano igS,vendinimas:
Siekiant pagerinti vaikq pasiekimus sakyines ir ra5ytines kalbos ugdymo srityse buvo

organizuojami ir igyvendinti vis4 bendruomeng itraukiantys projektai: ,,Supratingumo didinimo
menuo" ir tarptautinis Svietimo istaigq bendruomeniq ekologinio-socialinio Svietimo projektas
,,Sauleto oranZinio traukinio kelion6".

Siekiant formuoti vaikq skaidiavimo ir mataviryro, tyrinejimq gebejimus, lgyvendintas STEAM
veiksmq planas. Organizuotas. respublikinis ikimokyklinio ugdymo istaigq projektas ,,Pasaki5kas
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Steam", organizuotas programos eTwinning projektas ,,The fairy tales and STEAM", dalyvauta
programos eTwinning projekte ,,STEAM ugdymas ir jo taikymas ikimokyklinio amZiaus vaikq
kasdienineje veikloje"/,,STEAM education and its application possibilities for preschool children in
everyday activities'., respublikiniuose ikimokykliniq ugdymo istaigg projektuose ,,I5manusis
kempiniukas'., STEAM lc[rybines dirbtuves,,Juoda-balta".

Siekiant sudaryti geresnes s4lygas ugdytiniq sveikatos stiprinimui ir emocinio intelekto
ugdymui, lopSelis-darZelis 2020 metais tapo Sveikat4 stiprinandia mokykla, orgarizavo respublikini
ikimokyklinio ugdymo istaigq projektE ,,Judesiq pynd'., isitrauke i Sveikatiados projekto veiklas,
dalyvavo draugi5koje SEU olimpiada,,Dramblys" ir Lietuvos futbolo federacijos kartu su Lietuvos
masinio futbolo asociacij a organizuoj ame proj ekte,,Futboliukas".

Siekiant teikti sisteming4 ir veiksming4 Svietimo pagalb4kiekvienam vaikui, lop5elio-darZelio
specialisq parengtos ir lop5elio-darZelio direktoriaus isakymu patvirtintos Siauliq lopSelio-darZelio
,,Bite" pradiniq (pagrindiniq) socialiniq igfidZiq ugdymo progftrma ir Specialiojo pedagogo ugdymo
progranla. Vaiko gerovds komisijoje patvirtintos atnaujintos Pritaikytos ugdymo programos ir
Pagalbos vaikui plantl formos. Pagalbos vaikui planai parengti kiekvienam vaikui, o Pritaikyos
ugdymo programos parengtos vaikams, kuriems programos pritaikym4 rekomendavo Pedagogine
psichologine tarnyba. Intensyvintas specialiojo pedagogo ir judesio korekcijos mokytojo pagalbos
teikimas vaikams, isteigiant papildomus specialiojo pedagogo ir judesio korekcijos mokyojo etatus.
Organizuoti mokymai su Siauliq PPT specialistais Denveiio metodo taikymo, pritaikytq ugdymo
programr+ rengimo ir pagalbos planq rengimo temomis.

Planuojant ikurti inovatyvi4 erdvg, skatinandi4 sveikat4 stiprinanti fizini aktyvum4,
dalyvavome Siauliq miesto savivaldybes administracijos kvietime ir parengeme Siauliq miesto
Svietimo inovacijq projekto parai5k4',,Svajoniq kiemasoo siekiant, gauti juridiniq asmenq paramq,
tadiau finansavimo lopSelis-darZelis negavo.

Siekdami kuo geriau organizuoti nuotolini ugdym4, pedagogai atnaujino ir tobulino
skaitmeninio ra5tingumo gebejimus. Pedagogai dalinosi patirtimi vaikq emocinio ugdymo, autizmo
spektro sutrikimq turindiq vaikq ugdymo, ugdymo kitokioje erdveje, STEAM veiklq organizavimo
srityse lop5elyje-darZelyje ir uZ jo ribq - organizuota atvira ugdomoji veikla lop5elio-darZelio
pedagogams, parengti ir pristagrti 7 prane5imai Siauliq miesto ikimokyklinio ugdymo istaigq
socialiniams pedagogams (2), respublikinese metodinese-praklinese konferencijose (5).

Atliktas pasirinktos srities,,Ugdymas ir mokymasis", temos ,,Ugdymo(si) kokybe" veiklos
rodiklio ,,Vaikq fizinio aktyvumo ugdymo nuostatos ir btidai" giluminis isivertinimas parode, kad
lop5elyje-darlelyje sudaromos s4lygos planingam ir sistemingam vaikq fizinio aktyr,umo
organizavimui ir igyvendinimui. Fiziniq veiklq orgEnizavim4 riboja dalies lauko aik5teliq nesaugi
danga ir lop5elyje-darLelyje esama viena sale, kurioje vykdomos ir meninio ugdymo, ir fizinio
aktyvumo veiklos.

2020 MErU vErKLos uZ#SfJffi;rulrArAr rR RoDrKLrAr

Pagrindiniai pra6iusiu metu veikllos rezultatai

UZduotys Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

Asmenybes
[gtis
1.1. Siekti
kiekvieno
vaiko
asmeninds
paZangos.

1.1.1. Pagerinti
vaikq pasiekimai
skaidiavimo ir
matavimo,
sakytines kalbos"

1.1.1.1. Vaikq, padariusiq
individualiq 5% ir daugiau
palangq skaidiavimo ir
matavimo, sakytines kalbos,
ra5ytines kalbos ugdymo

1.1. 1.1. Skaidiavimo ir
matavimo srttyle 90%o

ugdyiniq, sakytines kal-
bos srityje -70% ugdy-
tiniq, ra5ytines kalbos
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ra5ytines kalbos
ugdymo srityse;

1.1.2. Pasitelkti
socialiniai
partneriai vaikq
pasiekimams
gerinti.

srityse, atliekant
vertinim4, dalis
vaikq skaidiaus -
m. II ketv.);

pavasarini
nuo bendro
s0% (2020

1.1.1.2. 100% igyvendintas
STEAM veiklos planas (2020
m. IV ketv.);

1.1.1.3. Me{odineje grupeje
pristatyti .3 vaizdiniai prane5i-
mai skaidiavimo ir matavimo,
sakytines kalbos, ra5ytines
kalbos gebejimq ugdymui
(2020 m. I ketv.).

1.1,.2.1. Organizuotos ne
maliat kaip 3 veiklos

igyvendinant SKU modeli,
kurios fiksuo-jamos Siauliq
miesto SKU modelio
informacinej e sistemoj e ;

1.1.2.2. Organizuotos ne
maLiaa kaip 3 veiklos netr-
adicinese erdvdse (socialiniu

srityje -79%ugdyiniq
padare individualiq
pfrangE 5o/o ir daugiau
(2020 m. vaikq pasiekimq
vertinimo dokumentai,
Pedagogq tarybos 2020-
0 6 -02 protokolas Nr. V6-
1).

1.1.1.2. STEAM planas

igyvendint as 90o/o. Visose
ikimokyklinio ir prie5mo-
kyklinio ugdymo grupese

iglvendinamos STEAM
veiklos kasdieninio ugdy-
mo organizavimo forma ir
nuotoliniu bldu.
Pedagogai patirtimi apie
STEAM veiklq organiza-
vim4 dalijosi respubliki-
niame virtualiame iki-
mokyklinio ir prie5mo-
kyklinio ugdymo peda-
gogg forume ,,STEAM
i5laisvina vaiko galias"
(2020 - I 0 -22), tgstinej e
respublikinej e ankstyvoj o

amZiaus vaikq ugdytojq
metodineje praktineje
konferencij oj e,,Siandienos
vaikai - ateities
visuomene* (2020 - 1 I -20).

l. 1. 1.3. PristatSrti prane-
Simai ,,Stebiu, tyrineju -
tobuldju", "STEAM vaid-
muo ugdant specialiqjq
poreikiq vaikus",,,Inte-
gralus STEAM ugdymas"
(Aukletojq metodines
grupes 2020-10-15
protokolas Nr. U3-15).

1.1.2.1., 1.t.2.2.Del
karantino ir bfltinq
ugdymo proceso or gariza-
vimo s4lygq igyvendinimo
neivyko visos suplanuotos
veiklos, jos perkeltos i
2021 metus.



1.1.3. Veiksmin-
gai teikiama
Svietimo pagalba.

partneriq ugdomosiose aplin-
kose).

1. 1.3. 1. Padidintas specialiojo
pedagogo etatas ne maiiau
kaip 1,0 et. ir judesio
korekcijos mokytojo etatas ne
maLiaukaip 0,5 et. dalimi;

1.1.3.2. Parengtas vaikq,
turindiq autizmo spektro
sutrikim4, ugdymo aplinkq
strukturizavimo tobulinimo
planas (2020 m. IV ketv.)

1.1.3.1. fsteigti 1,0 papil-
domas specialiojo pedago-
go ir 0,5 papildomas
judesio korekcijos
mokytojo etatu.

1.1.3.2. Sudaryta darbo
grupe planui parengti
(direktoriaus 2020-09-0 1

isakymas Nr. V3-135).
Atliktas ugdymo aplinkq
vertinimas (Aukletojq ir
Svietimo pagalbos
specialistq metodiniq
grupiq 2020-10-12
protokolas Nr. U3-14).
Parengtas planas ir
pristatytas bendruomenei
(Pedagogq tarybos
posedZio 2020-12-28
protokolas Nr. V6-3).

Ugdymas(is)

1.2. Stiprinti
vaikq
sveikat4.

1.2.1. [gyvendina-
mos priemones,
sudarandios s4ly-
gas vaiko sveika-
tos stiprinimui ir
pletojandios vaiko
emocinio intelek-
to ugdym4.

1.2.1.1. Pateikta parai5ka del
priemimo i Sveikat4 stiprinan-
diq mokyklq tinkl4 ( 2020 m.
I ketv.);

1.2.1.2. Atliktas veiklos
rodiklio ,,Vaikq fizinio akty-
vumo ugdymo nuostatos ir
budai" giluminis isivertini-
mas. fsivertinime dalyvauj a ne
maZiau kaup 90% pedagogq,
50%o tevq, l5%o vaik4 Q020
m. II ketv.);

1.2. 1. l.Sudaryta darbo
grupe parai5kos ir sveika-
tos stiprinimo programos
parengimui ( direktoriaus
2020 -03 -02 isakymas Nr.
Y3-49). Parengta pro-
gr arfla,,Bite sveikuold"
(direktoriau s 2020-04 -30

isakymas Nr. V3-79).
2020 -0 6 - I 0 lop5elis-darZe-
lis priimtas i Sveikat4
stiprinandiq mokyklq
tinkl4.

1.2.1.2. Vertinime dalyva-
vo 9}Yoproc. pedagogq,
50%tevq,l7%o proc.
vaikq. V ertinimo r ezultatai
panaudoti planuoj ant igy-
vendinti priemones, stip-
rinandias vaikq fizing
sveikat4. @edagogq
tarybos 2020-12-28
posedZio protokolas Nr.
v6-3).
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1.2.1.3. Pasira5yta ne maiiau
kaip viena bendradarbiavimo
sutartis su sporto centru (2020
m. II-IV ketv.);

1.2.1.4. [gyvendinta SEU
olimpiada,,Dramblysoo ne ma-
Ziau kai dvejose grupese
(2020 m. I ketv.);

1.2.1.5. Ne maZiau kaip 3
proc. pedagogq tobulins
kvalifikacij4 vaikq sveikatos
stiprinimo klausimais.

I .2.1 .3. Pasira5yta bendra-
darbiavimo sutartis su
Siauliq regbio ir Zoles
riedulio akademij a (2020 -
03-13 Nr. V15-26 (2.3.)).

1.2.1.4. Sudaryta darbo

Supe olimpiados igyven-
dinimui (direktoriaus
2020 -0 I -20 isakymas Nr.
Y3-17), SEU olimpiados
,,Dramblys" i gyvendinime
dalyvavo dvi lop5elio-
darZelio grupes.

1.2.1.5. 30 proc. pedagogrl
tobulino vaikq emocinio
ugdymo ir vaikq fizines
sveikatos stiprinimo
kompetencijas (Pedagogq
veiklos isivertinimo ir
vertinimo lenteles).

Ugdymosi(si)
aplinka
1.3. Moderni-
zuoti lop5e-
lio-darZelio
aplink4.

1.3.1. Praplestos
IT panaudojimo
galimybes;

1.3.2. Atnaujintos
lauko edukacines
erdves;

1.3.1.1. 5-6 metq amZiaus
vaikq grupese naudojami
edukaciniai robotai,,Bee-botoo
vaikq programavimo igtdZiq
pradmenims sudaryti (2020 m.
I-II ketv.);

1.3.1.2. Nupirktos dvi multi-
medijos, kurias naudos 4
grupirl pedagogai ugdymo
procese (202q I-II ketv.)

1.3.2.1. Suorganizuota lop-
Selio-darZelio bendruomenes
akcija, kurios metu papildyta
lauko muzikos instrumentq
erdve mu-zikiniais varpeliais
(2020 m. men.II ketv.);

1.3.1.1. Nupirktos 2
edukacines bitutes,,Bee-
bot" ir 3 kilimeliai (kovo
men.).

1.3.1.2. Nupirkti 2 proje-
toriai, kuriais naudojasi 4
grupes (kovo men.), 7

kompiuteriai Svietimo pa-
galbos specialistams, 8

laminatoriai, skirti ugdymo
priemoniq gamybai. Isi-
gytq priemoniq pagalba
atsirado daugiau galimybiq

ivairinti ugdymo proceso
organizavim4 iprastu ir
nuotoliniu btdu.

1.3.2.1. Akcijos metu
surinkti ir pakabinti
varpeliai papilde lauko
muziking erdvg, atsirado
galimybes vaikq skaidia-
vimo ir kt. gebejimq ugdy-
mui (vasario-kovo men.).
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1.3.3. Atnaujintos
vidaus edukacines
erdves;

l.3.4.Ullikinami
HN reikalavimai.

1.3.2.2. Atnaujinta 40% lauko
pavesiniq, bendradarbiaujant
su Sauletekio gimnazijos ben-
druomene (2020 m.III ketv.);

1.1.2.3. Atnaujinta 6 lauko
Zaidimo aik5teliq irxrga,
skirta STEAM veiklq
pletojimui (2020 m. II-il
ketv.).

1.3.3.1. [kurtos dvi erdves
grupdse, autizmo spektro
sutrikimq turintiems vaikams
(2020 m. II ketv.).

1.3 .4.1. Suremontuotos dviejq
kabinetq ir miegamojo pa-
talpos (2020 m. III ketv.);

1.3.4.2. Pagaminti nauji baldai
2 kabinetams (2020 m. III-IV
ketv.).

1.3.2.2. 40Yolatko
pave siniq p er daZyta, p a-
puo5ta dailes kuriniais
pagal metq laikus bendra-
darbiauj ant su Sauletekio
gimnazijos bendruomene
(liepos-rugsejo men.).

1.3.2.3. Sesiose lauko
Zaidimo aik5telese atnau-
jintos vietos Zaidimui su
smdliu, a5tuoniose aik5te-
lese ikurtos mobilios ap-
linkos ivairiq STEAM
veiklq organizavimui,

irengtos dvi lauko klasds,

isigyta naujq ugdymo
priemoniq veiklai lauke,

isigyti aviliai-deZes (ge-
guZes-rugsejo men.).

1.3.3.1. Atliktas grupiq ap-
linkq pritaikymo vaikams,
turintiems autizmo spektro
sutrikimq, vertinimas.
AtsiZvelgiant i vertinimo
rezultatus, ikurtos nusi-
raminimo erdves dvejose
grupese (gruodZio men.).
1.3.4.1. Atliktas vienos
grupes miegamoj o kapita-
linis remontas. Po remon-
to, miegamojo patalpose

irengtas miegamasis ir
logopedo kabinetas.
Dvejuose Svietimo
pagalbos specialistq kabi-
netuose atliktas sienq,
lubq, grindq remontas
(rugpjudio - rugsejo
men.).

I .3.4.2. Pagaminti baldai
logopedo, specialiojo
pedagogq kabinetams ir
vienai grupei ( rugpjUdio-
spalio men.).

Lyderyste ir
vadyba
1.4. Telkti
lop5elio -
darLelio

1.4.1. Pletojami
tikslines partne-
rystds ry5iai:

1.4.1.1. Atnaujintos
bendradarbiavimo su

I.4.1.1. Atnaujinta bendra-
darbiavimo sutartis su



bendruomeng
siekiant
susitarimq.

1.4.2. Sudarytos
s4lygos organi-
zuoti tarptau-
tinius projektus
(Erasmus*,
eTwinning);

1.4.3. Darbuotojq
darbo apmokeji-
mo sistemos tvar-
kos apra5o atnau-
jinimas atsiZvel-
giant i Lietuvos
Respublikos
valstybes ir savi-
valdybiq istaigq
darbuotojq ir ko-
misrjq nariq darbo
apmokejimo ista-
tymo nuostatas.

socialiniais partneriais
sutartys;

1.4.1.2. Pasira5yta ne maZiau
kaip viena nauja
bendradarbiavimo sutarti s.

1.4.2.1. Sudarytos darbo
grupes Erasmust, eTwinning
proj ektq organizavimui (202A
m. I ketv.).

1.4.3.1.Atnaujintas Darbuo-
ojq darbo" apmokejimo sist-
mos tvarkos apra5as sude-
rintas" su .Darbo taryba ir
patvirtintas (2020 m. I ketv.).

Petro AviZonio ugdymo
centru (kovo men).

1.4.t.2. Pasira5yta jungtine
bendradarbiavimo sutarti s

su lopSeliais-darZeliais

,,Gintarelis",,,Voveraiteo',
,,Ktlverstuk as" (2020 -03 -
03 Nr. 37).

1.4.2. l.Sudaryta darbo
grupe parai5kos pagal
program4 ,,Erasmusf'o
parengimui (direktoriaus
2020 -02-03 isakymas Nr.
Y 3 -26), parengta parai5ka
Nr. 2020-1-LT01 -KAl 01 -
077 589,,Being a teacher
in 21st century" (Svietimo
maintl paramos fondo
2020-06-19 ra5tas
Nr.77589), dotacija skirta
nebuvo. 6 proc. pedagogq
dalyvavo eTwinning
projekto veiklose
(direktoriau s 2020 -02 -03

isakymas Nr" V3-25,
direktoriau s 2020 -02-03

isakymas Nr. V3-29,
direktoriau s 2020 - I 0 -28

isakymas Nr. V3-173).

1.4.3.1. Sudaryta darbo
grupe Darbuotojq darbo
apmokejimo sistemos
tvarkos apra5o atnauji-
nimui (direktoriau s 2020 -
02-03 isakymas Nr. V3-
32), atnaujintas ApraSas

suderintas su Darbo taryba
ir patvirtintas direktoriaus
2020-02-20 isakymuNr.
Y3-45.

UZduotys, neiwkdytos ar iwkdytos i5 dalies ddl num buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

8
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3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

4. Pakoreguotos pradjusiq metq veiklos uZduotys (iei tokiq buvo) ir rezultatai

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5.

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3. 1 . Pateikta parai5ka ir lop5elis-darZelis pakviestas
dalyvauti Europos Sqjungos strukttlriniq fondq
le5omis finansuojame Nacionalines Svietimo
agenttlros organizuoj amame proj ekte,,Inovacijos
vaikq darZelyje".

3. I . Lop5elyje-darZelyje pletoj amos vaikq
ir pedagogq ktrrybingumo kompetencijos,
diegiami ir i5bandomi nauji ugdymo
bfldai, naudojant STEAM elementus ir
informacines technologij as.

3.2. Pateikta parai5ka ir lop5elis-darZelis dalyvauja
projekte,,Tgsk" finansuojamame i5 2014-2020
metq Europos S4fungos fondq investicijq veiksmq
progrulmos.

3.2.Prie pokydiq, siekiant pagerinti vaikq
pasiekimus, igyvendinimo lop5elyje-
darZelyje prisidedama pasirengiant dirbti
pedagogo darbq (dalyvauj a pedagogas
staZuotoias ir mentorius).

3.3. Nuotolinio ugdymo organizavimas. 3.3. Parengfi oryarizaciniai dokumentai
(apraSai, lsakymai, priemoniq planai),
organizuoti mokymai pedagogams, padej o

uZtikrinti nenutr[kstam4 ugdyrno
programq igyvendinim4 ir Svietimo
pagalbos teikim4.

3.4. Dalyvauta Siauliq miesto savivaldybeq
administracijos direktoriaus sudarytoje darbo
grupeje Siauliq miesto Svietimo pagalbos sistemos
apra5ui parengti.

3.4. Siekiama sudaryti s4lygas teikti
kokybi5kas ir laiku prieinamas Svietimo
pagalbos paslaugas kiekvienam Siauliq
miesto mokiniui, jo tevams (globejams,
r[pintoj ams), mokytoj ams.

UZduotys Siektini rez:ultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos' 
raZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

mq atlikti pareigybds apraSyme nustatytas funkciias vertinimas
Vertinimo kriterijai Pabmimas atitinkamas

langelis:
1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai serai

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkciias 11 2t 3n 48
5.2. I5tekliq (Zmogi5kqjq, laiko ir materialiniu) paskirstymas ln 2a 3n 48
5.3. Lyderystds ir vadovavimo efektywmas 1r 2o JL] 4tr
5.4. Ziniq, gebejimq
siekiant rezultatq

ir ig[dZiq panaudojimas, atliekant funkcijas lr 1n 2a JU 48

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) 11 2a 3n 48
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IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

kurias nor6t tobulinti

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

2021 uZd8.

Pasi rezul uZduotis

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
Paiymimas

atitinkamas langelis
6.1. Visos uZduotys ir,ykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai eerai E
6.2.ULdlotys i5 esmes ivykdytos arba vieqa neivykdya pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai E

6.3. {vykdyta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus veftinimo rodiklius Patenkinamai E
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai fI

7.1. Vadovavimo uisi ir mokymuisi.
7.2 Svietimo istai ir bendradarbiavimo.

me

UZduotys Siektini iezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdttos)

Asmenyb6s
tigtis

8.1. Pagerinti
asmenines
vaiko
paZangos ir
pasiekimq
rezultatus.

8.1.1. Pagerinti vaikq pasiekimai
sakyines kalbos, problemq
sprendimo, aplinkos paZinimo,
menines rai5kos ugdymo srityse;

8.1 .2. Pletoj ama tiksline partneryste
vaikq pasiekimq gerinimo srityje;

8.1.1.1. Ne maZiau kaip 4 grupese
taikomos Nacionalines Svietimo
agenffiros projekto,,Inovacijos vaikq
dar1elyje" metodines rekomendacijos.
Vaikq, padariusiq individualiq 5% ir
daugiau pfrangq salqrtines kalbos,
menines rai5kos ugdymo srityse,
atliekant pavasarini vertinim4, dalis nuo
bendro vaikq skaidiaus - 60%;

8.1.1.2. Visose grupese igyvendintos
STEAM veiklos. Vaikq, padariusiq
individuali4 5Yo ir daugiau palang4
problemq sprendimo, aplinkos paZinimo
ugdymo srityse, atliekant pavasarin!
vertinim4, dalis nuo bendro vaikq
skaidiaus - 50%;

8.1.1.3. Ne maiiau kaip 2 grupes
dalyvauja tarptautiniuose eTwinning
projektuose.

8.1.2.1. Pasira5yta ne maZiau kaip viena
bendradarbiavimo sutartis, siekiant
dalintis serqia darbo patirtimi apie
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8.1.3. Intensyvi ir veiksminga Svie-
timo pagalba teikiama.kiekvienam
vaikui.

STEAM metodq taikymQ, ugdant vaikus,
turindius specialiqjq ugdymosi poreikiq;

8.1.2.2. Pasidalinta patirtimi su
socialiniais partneriais apie inovatyviq
ugdymo btrdq diegim4.

8.1.3.1. Parengtos pritaikytos ugdymo
programos ir parengti pagalbos vaikui
planai aptarti su tevais, ivertintas
griZtamasis ry5ys;

8.1.3.2. Siekiant geriau paZinti vaik4 ir
sudaryti s4lygas pagalbos tgstinumui,
parengtos ir taikomos sensorinds inte-
gracijos sutrikimq idenditifikavimo
priemones;

8.1.3.3. Padidintas mogrtojo padejejo
etatas ne maZiau kaip 1,0 et;

8.1.3.4. Ne maLiau kaip 10 proc.
pedagogq igis gebejimus kaip tobulinti
vaikq, turindiq ivairiapusiq raidos
sutrikimq bei elgesio ir emocijq
sutrikimg, ugdomaii procesa.

Ugdymas(is)

8.2. Stiprinti
vaikq
psiching ir
frzinE
sveikat4.

8.2.1. fgyvendinamos priemonds,
sudarandios s4lygas vaikq psichines
sveikatos stiprinimui ir vaikq fiziruam
aktyvumui skatinti.

8.2.1.1. Narystes Lietuvos sveikat4
stiprinandiq mokyklq tinkle palaikymas,
sveikatos stiprinimo programos,,Bite
sveikuole" igyvendinimas;

8.2.1.2. Sveikatos stiprinimo procesq
vertinimas integruotas i lop5elio-d arZelio
veiklos kokybes isivertinimo modeli;

8.2.1.3. Lop5elio-darlelio ,,Bite"
pradiniq (pagrindiniq) socialiniq igudZiq
progamos igyvendinimas visose
ikimokyklinio ugdymo grupese;

8.2.1.4. [gyvendintos projekto
,,Futboliukas" veiklos ne maZiau kaip
SeSiose grupese;

8.2.1.5. Pasira5yta ne maliau kaip viena
bendradarbiavimo sutartis su sporto
orgaruzacija;
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8.2.1.6. Ne maiiau kaip 5 proc.
pedagogq tobulins kvalifikacij4 vaikq
sveikatos stiprinimo klausimais.

Ugdymosi(si)
aplinka

8.3. Kurti
atvirqir
funkcionali4
aplink4

8.3.1. Aplinkos pritaikytos vaikams,
turintiems ivairiapusiq raidos su-
trikimq;

8.3.2. IT panaudojimo pletra ugdymo
procese;

8.3.3. Kuriama ,,be
aplinka.

sienq" ugdymo

8.3.1.1. fkurtos nusiraminimo erdves ne
maZiau kaip dvej ose grupese;

8.3.1.2. Ne maiziau kaip 5 grupese
atnaujintos/sukurtos ir naudojamos
priemones, skirtos veiklq strukt[.
rizavimui.

8.3.2.1. 4-5 metq amZiaus vaikq grupese
naudoj amos edukacines priemones vaikq
programavimo igtidZiq pradmenims
sudaryti;
8.3.2.2. Papildyta IKT baze ne maZiau
kal;p 2 kompiuteriais ir 2 projektoriais;
8.3.2.3. Atnaujintas bevielio intemeto

rySio tinklas.

8.3.3.1. frengtos dvi lauko ,,klases'0,
siekiant pritaikyti lauko teritorij4
ugdymui.

Lyderyst6 ir
vadyba

8.4. Pletoti
dialogo ir
susitarimq
kultiir4.

8.4. 1 . Lop5elio-d arlelio bendruo-
mene itraukiama i sprendimq
priemim4, veikloms vadovauja

ivairts jos nariai, skatinama
asmenine iniciatyva;

8.4.2. Skatinamas bendruomenes
nariq kUrybiSkumas ir naujq idejq
lgyvendinimas.

8.4. l. 1. Atliktas lopSelio-darZelio veik-
los vertinimas, i kurio atlikim4 itraukti
lop5elio-darZelio pedagogai, ugdytiniq
tevai, kiti darbuotojai. Vertinimo
r ezultatu p anaudoti priimant
sprendimus del ugdomosios veiklos
tobulinimo;

8.4.1.2. |gyvendintos ne maZiau, kaip
dvi metodiniq grupiq knemaiiau, kaip
dvi asmenines iniciatyvos ugdymo
proceso tobulinimui.

8.4.2.1. Parengtas vienas Erasmus*,
projektas;

8.4.2.2. Organizuotos ne maiiaukaip 2
pilieti5kumo veiklos lgyvendinant SKU
modeli, kurios fiksuojamos Siauliq
miesto SKU modelio informacineje
sistemoie.
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9. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali btrti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali
tur6ti_neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
9.1. ZmogiSkieji faktoriai (nedarbingumas, darbuotoir] kaita ir iu trukumas).
9.2. Negautas fina{pavimas.
9.3. Keisis arba nebus priimti teises aktai.
9.4. Paskelbtas karantinas Salyje.

Savivaldybes administracijos Zmonir4gerovds ir ugdymo departamento Svietimo skyriaus siiilymas:
Pritarti 2021 metq veiklos uZduotims.

VI SI(YRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYNTAI

10. |vertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:
Direktores Ilonos Kazlauskienes 2020 m. metines veiklos uZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai

kuriuos sutartus vertinimo rodiklius. Si[lome direktores Ilonos Kazlauskiends2020m. veikl4ivertinti
labai gerai.

Siautiq lop5elio-darZelio,,Bite"
tarybos pirmininke IngaBuividiene 2021-01-28

11. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:
Siauliq lop5elio-darZelio ,,Bite" direktor6s Ilonos Kazlauskienes 2020 metq veiklos uZduotys

ivykdytos ir vir5yti kai kurie sutarti vertinimo rodikliai, pasiekta geresniq rezultaty,pagerinta istaigos
veikla: pagerinti istaigos ugdyiniq pasiekimai (skaidiavimo ir matavimo, sakytines kalbos, ra5ytines
kalbos ugdymo srityse); sukurta ir veiksmingai taikoma Svietimo pagalbos teikimo sistema; isigytos
ir ugdymo procese naudotos inovatyvios ugdymo(si) priemonds; modernizuotos edukacines erdves
(ikurtos 2 erdves autizmo spektro sutrikimq turintiems vaikams, atnaujinta 6 lauko Zaidimo aik5teliq
iranga, skirta STEAM veiklq pletojimui); 30 proc. pedagogq tobulino vaikq emocinio ugdymo ir
vaikq fizines sveikatos stiprinimo kompetencijas; vykdyta tarptautine ir respublikine projektine
veikla; istaigos pedagogai dalijosi gerqa darbo patirtimi Salyje ir mieste; i5pletota socialine
partneryste, istaiga itraukta I sveikat4 stiprinandiq mokyklq tinkl4.

2020 m.lop5elis-darZelis ,,Bite" tapo nacionalinio STEAM mokyklq tinklo nariu.
Sifloma Siauliq lop5elio-darZelio ,,Bite" direHores Ilonos Kazlauskienes 2020 metq veikl4

ivertinti labai gerai ir nustatyti 20 proc. pareigines algos kintamqq dali.

Siauliq miesto savivaldybes administracij os
Zmoniq gerovds ir ugdymo departamento
Svietimo skyriaus vedeja

Savivaldybds meras'

SusipaZinau.
Siauliq lop5elio-darZelio,,Bite"
L e.p direktore

(para5as)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas labai gerai

EditaMinkuviend 2021-02-19

Arturas Visockas 2021-02-22

(paraSas)

/!
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Ilona Kazlauskiene 2021-02-22


