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1 Didinti Svietimo itraukti ir veiksmingum?r siekiant atitikties asmens ir visuomends
poreikiams.

, ,1. Uidavinys. C)erinti ugdymosi rezultatus ir maiin ti jq atotrii q

01 Ugdymosi sekmes ir paZangos

siekimas gerinant ikimokyklinio
usdymo mokiniu lankomum?.

Vaikq, lankandiq grupes, skaidius

padides nuo 54 proc. iki 65 proc.

Direktorius 2022m. VB, SB,
D

02. Molgrtojq, mokiniq, tevq
bendradarbiavimo stiprinimas,
siekiant mokiniq ugdymosi
sekmes ir paZangos.

2 kartus per metus atliekamas vaikq
pasiekimq vertinimas, individualtis
pokalbiai apie vaiko paLang4

organizuojami su tevais, mokytojais,
administraciia.

Direktorius,
direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui

II-III
ketv.

VB, SB,
D

03. Inovacijomis gristas
ikimokyklinis ir prie5mokyklinis
mokiniq ugdymas.

Nuo 2022-09-01 ikimokyklini ir
priesmokyklini ugdym4 organizuojanti

istaiga 50 proc. igyvendina metodines

rekomendacijas ,,Inovacijos vaikq

darLelyje". 1 00 proc. prie5mokyklinio

ugdymo grupese iryvendinama
atnaujinta prie5mokyklinio ugdymo
Drograma.

Direktorius,
direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui

2022m.
VB, SB,
D

Ugdymo kokybes gerinimas
siekiant kiekvieno mokinio
emocines savijautos ir paZangos

gerinimo lop5elyj e-darZelyj e.

Ne maZiau 94 proc. istaig4 lankandiq
mokiniq jaudiasi gerai ir labai gerai.

[staigos veiklos kokybes isivertinimo
vykdymas, siekiant uZtikrinti gery

mokiniu ir mokytoiu emocing saviiauta.

Direktorius,
direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui

2022m. Zmog.
iStekliai

05. Pasidalij imas ger4j a patirtimi
tarp istaigq siekiant kiekvieno
mokinio ugdymosi paZangos.

Ne maliau 1 kart4 Per metus

mokytojai pasidalija gerqa patirtimi.
Ne maZiau kaip 2 kartus per metus

organizuoja bendrus renginius,
dalijantis ugdymo sekmemis. Ne
maLiat ,2 mokytojai dalijasi getqa
patirtimi su kolegomis i5 EuroPos

..eTwinning" platformoi e.

Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

2022m. Zmog.
iStekliai

06. STEAM metodikos -
patyriminio ugdymo, taikymas
ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
Drocese.

Ne maZiau nei vienas ketvirtadalis
ugdomoj o proceso vykdoma palankiose

tyrinejimams vidaus ir lauko aplinkose,

irengtame Laidim4 kambaryj e.

Direktorius,
direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui

2022m. VB, SB,
D



r.2. UZdavinys. Didinti Svietimo itraukti ir prieinamum4, uZtikrinti saugi4 aplink4 kiekvienam
asmeniui

01. Savalaikes ir kokybi5kos
Svietimo pagalbos teikimas

loplelyje-darZelyje.

Logopedo pagalb a teikiama visiems
(100% ) specialiqiq ugdymosi poreikiq

turintiems mokiniams. Glaudus
bendradarbiavimas su AlYtaus PPT

siekiant tenkinti poreik! triikstamq
Svietimo pagalbos specialistq
(psicholoeu. spec. oedagogr;) istaigoie.

Direktorius,
logopedas

2022m. VB, SB,
D

02. Pritaikomos ikimokyklinio,
prie5mokyklinio ugdymo
programos mokiniams,
turintiems specialiqj q ugdymosi
poreikiq, atsiZvelgiant i
Pedagogines psichologines
tarnybos rekomendacij as,

mokiniu tevu liikesdius.

Ne maZiau kaipZ kartus per metus

aptariama Svietimo pagalbos teikimas
ir patiriami sunkumai (tevai,
mokytojai, Svietimo Pagalbos
specialistai, administracija, Geroves
komisijos posedZiai).

Direktorius,
direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui

2022m. Zmog.
iStekliai

03. Funkcionalios aplinkos
mokiniams k[rimas lop5elyje-
darZelyje.

Ne maZiau 2 grupese atskiry erdviq

irengimas, Siuolaikiniq ugdymo(si)
priemoniq, specializuotos
kompiuterines (Smart lentos) ir kitos

iransos isieii imas ir atnaui inimas.

Direklorius,
direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui ir

iikiui

II-IV
ketv.

D, SB

04. Mokiniq sveikatos stiprinimas
vykdant ivairias veiklas,
dalyvauj ant ilgalaikiuose
projektuose.

fstaiga dalyvauja ne maZiau kaiP

viename ilgalaikiame sveikatos

stiprinimo projekte. 100 proc. mokiniq
du kartus per savaitg dalyvauja frzinio
aktyvumo, sveikatinimo veiklose.

Direktorius,
direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui

2022m. Zmog.
iStekliai

05. Vaikq fizines ir emocines
sveikatos gerinimas, Svietimo

istaigq aplinkq pritailcymas
naujiems iSS[kiams

igyvendinant projekto Nr. LT-
PL-5R-381 ,,B[k aktyvus - busi
sveikas" veiklas.

l00Yo vaikai dalyvaus sPorto ir
sveikatingumo uZsiemimuose, istaigos
personalas ir tevai - seminaruose apie

fizines ir emocines sveikatos gerinim4.

Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

2022m. ES

06. Prevenciniq progamq

igrvendinimas
bendruomeni5kumo ir emocinio
klimato gerinimui.

Ne maZiau 80 proc. mokiniq
dalyvauja socialinio emocinio ugdymo
programoje,,Dramblys", 100 Proc. 6
metq mokiniai dalyvauja programoje

,,Zipio draugai".

Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

2022m. VB, D

07. Pedagogq ir Svietimo pagalbos

specialistrl pasirengimo

itraukiaj am ugdyme gerinimas.

Kvalifikacijai skirtq valandq skaidius

vienam moklojui ne maZesnis nei 6
val.

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas

usdvmui

2022m. VB, D

08. Sveikos ir saugios aplinkos,
fizines geroves uZtikrinimas
lopSelyje-darLelyje.

Suremontuota ne maZiat 1 vaikq
r[binele, isigyta spinteles i 2 riibineles,
2 spintos, stalas kompiuteriui,
pakeistos 2 grupirl vaikq lovytes,4
durvs. roletai sporto saleie.

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas

tikiui

2022m. SB, KT

1.3. @mosistemasklandZiaireemigravusiqLietuvospilieiiqolietuviq
kilmds asmenq ir atvykusiq uZsienieiiq integraciiai

01. Sukuriama emoci5kai palanki,
motyvuojanti aplinka griZusiq i5

emigracijos Lietuvos piliediq ar
atvykusiq uZsieniediq vaikams,
pagal poreiki pritaikomos
ikimokyklinio, prie5mokyklinio
ugdvmo orogramos.

100 proc. mokiniq gauna reikiam4
Svietimo pagalbq,siekiant sekmingos
integracijos.

Direktorius, 2022m. VB, SB,
D



t.4. UZdavinys. Gerinti atitikti tarp Svietimo sistemoje igyjamq ir darbo rinkoje bei prisitaikyti
kintaniioie aplinkoie reikalineu kompetenciiu

01. Bendradarbiavimo bei
griZtamojo rySio istaigoj e

uZtikrinimas. Nuolatinis
mokytojq ir kitq darbuotojq
kvalifikacij os tobul inimas.

Visiems mokytojams sukurtos

mobilaus darbo galimybes. 100 proc.

mokytojq ugdymo procese taikys bent
vien4 interaklyvi4 ugdymo priemong,

22 mo$ojai ir kiti darbuotojai
tobulins savo kvalifikacij4 ne maLia.o 5

d. per metus.

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

2022m. VB, D

02. Veiklq, supaZindinandiq vaikus
su lvairiomis profesijomis bei
joms reikalingomis
kompetencijomis,
orsanizavimas.

80 proc. lop5elio-darZelio vaikq
dalyvauja edukacinese veiklose, ne

maLia;;2uLsiemimai per metus -

profesinio orientavimo veiklose.

Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

2022m. D

1.5. Uidavinys. [diegti efektyvi4 ir veiksming4 suaugusiqjq mokymosi vis4 gyvenim4 sistemq,
siekiant asmens eeb6iimu ir kvalifikaciios darnos su asmens, darbo rinkos ir aplinkos poreikiais

01. Mokytojq asmeninio
meistri5kumo augimo ir
efektyvaus bendradarbiavimo
skatinimas.

75 proc. mokytojq , dalyvauja ne
maLiau 40 valandq kvalifikacijos
tobulinimo kursuose ir ne maZiau 30
proc. mokytojq bent kart4 per metus
pasidalija savo patirtimi metodineje
veikloje mieste irlar Salyje.
2 mokytojai sieks igyti auk5tesng
kvalifikacine katesoriia.

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

2022m. VB, D

1.6. Uidavinys. Sustiprinti mokytojo profesijos patrauklum4, sukurti veiksming4 kompetencijq
tobulinimo sistema

01 [gyvendinti mokymosi vis4
glruenim4 principus.

Ne maZiau 2 istaigose dirbantys
mokytojai studijuoja ir/ar igyja
magistro ar papildomo dalyko studijq
kvalifikaciia.

Direktorius 2022m. VB, SB

02. Motyvuoj andios mokytoj o darbo
aplinkos uZtikrinimas.

100 proc. Svietimo istaigose sukurta ir
veiksmingai veikianti mokytojq
motyvavimo sistema. 100 proc.
mokytoj q dalyvauj a metiniame
pokalbyje su mokyklos administracija,
aptaria savo sekmes ir nesekmes,
i5sako lflkesdius, numato tobulejimo
oersoektwas.

Direktorius 2022m. Zmog.
iStekliai

2. Tikslas. Stiprinti tautini ir pilietini tapatum4, didinti kultflros svarb4 ir visuomends
kiirybineuma

2.1 Uidavinys. Stiprinti istorinOs atminties aktualizavim4 visuomendj e
01 Tautinio patriotinio pilietinio

ugdymo renginiq organizavimas
lopSelio-darZelio
bendruomeneie.

3-4 renginiai per metus. Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

2022 m. Zmog.
iStekliai

02. Valstybiniq, tautiniq Svendiq
minejimq organizavimas ir
dalyvavimas juose, teminiq
veiklu orsanizavimas.

Dalyvauja 100 proc. istaigos
bendruomene.

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

2022 m. Zmog.
iStekliai

Direktore

D irektoriaus pavaduotoj a ugdymui

Jurgita Mi5kiniene

Sigute Ramanavidiflte


