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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYYENDINIMAS

kyklinio ugdymo(si) kokybg ivairiq geb6jimq ir
poreikiq vaikams.

I5laikyti ir stiprinti Zmogi5kuosius i5teklius:

o Sudarant galimybes mokytojams tobulinti kompetencijas pagal sudaryt4 Kvalifikacijos

tobulinimo plan1(2022 m. sausio 11 d. Nr.V-4).

Visiems pedagogams ir pagalbos vaikui specialistams sudaryta galimybe pagal sutarti su

VSI ,,Gyvenimo universitetas LT'o ir VIP naryste naudotis nuotoliniais seminarais

https ://www.pedagogas.lV; [sakymas 2021.10.04 Nr' V-63
patvirtinta Mokytojq Atestacijos programa 2022-2024 m. Keturi pedagogai siekia kelti

kvalifikacij4, trys pedagogai baige Vilniaus ir PaneveZio kolegijas igijo ikimokyklinio ir

priesmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacij4.

Demesys mokytojq padejejq mokymams ir kompetencijq turtinimui: 90% darbuotojq

dalyvavo mokymuose: ,,Mokytojq padejejq vaidmuo Siuolaikiniame darZelyje", ,,{traukiojo

ugdymo kflrinas lstaigoje. PaLintivaiko individualiuosius ugdymo(si) poreikius" ir kt.

Vaikq ugdymo kokybe:

Mokytojai elektroninio dienyno pagalba,,Milsq darZelisooplanuoja ugdom4j4 veikl4, fiksuoja

vaikq pasiekimus ir padary4qpa?angq. Prie elektroninio dienyno prijungti ugdytiniq tevai,

kurie gali mafti savo vaiko individuali4 ugdymos(si) palangq ir veiklos rezultatus.

{ istaigos ikimokyklinio ir BP ugdymo programas integruojama: Patirtinio ugdymo veiklos

planas ZO22 m. (2022-02-24 [sak. Nr.V-22), ,,Geros emocines sveikatos programaoo (2020-

02-18 [sak.Nr. Y-17), socialinio emocinio ugdymo programa ,,Zipio draugai" V5[ Vaiko

labui ir Fizinio aktyvumo programa, skirta vaikq bei kitq darZelio bendruomenes nariq

sveikatos gerinimui.

DarZelyje taikomas projektinio darbo metodas padeda uZtikrinti ikimokyklinio ir

prie5mokyklinio ugdymo(si) kokybg lvairiq gebejimq ir poreikiq vaikams. Projektai ir

edukacines veiklos organizuojamos pagal Metini veiklos (2022 m. sausio 14 d. V-9) ir

pusmedio renginiq planus.

Ugdymo(si) kokybg lvairiq gebejimq ir poreikiq vaikams padeda uZtikrinti specialistq

komanda, Vaiko geroves komisija, kuri teikia socialing, pedagoginq ir emocinq pagalb4

Seimai. Organizuojami individual[s susitikimai, rengiami individualUs pagalbos planai,

specialiq poreikiq turintiems vaikams. Pasira5yta bendradarbiavimo sutartis su V5[ ,,ISAD

Lietuva". Sutartyje numatyti pagalbos bUdai sunkumq patiriantiems vaikams. Siekiant gerinti

itraukqj! ugdym4, pedagogams sudarytos s4lygos dalyvauti mokymuose ir konferencijose,

bendradarbiauj ama su PPT



o IU ir PU programq refleksijos fiksuojamos metines veiklos ataskaitose, individualiq

pokalbiq metu.

o Atlikti tyrimai-apklausos ,,Tdvq poZiiiris i ugdymo kokybg" bei tevq liikesdiq ir griZtamojo

ry5io apklausa, kuriq pagalba numatyti veiklos pokydiai, tobulinant ugdymo(si) kokybg,

individualiq pokalbiq su grupiq mokytojais metu, aptariami veiklos kokybes gerinimo planai.

Vaikq ger4 savijautqir fizini aktyvum4 padeda uZtikrinti nuolatinis ir tradicinis dalyvavimas:

o ,,sveikatiadosoo projektuose: ,,Kuo daugiau i5gelbeto maistooo, ,,Mano megstamiausias

uZkandis" ir kt.

o RIUKKPOS organizuojamuose projektuose ir akcijose: ,,Rieda ratai rateliukaioo ,,Lietuvos
rnfrLULL Zaidynesoo, ,,MaZoji mylia*o,,Futboliukasoo, ,,Sportuojantis koridorius", ,,AB bOgu-

2022" irkt.
o Vaikq valgiara5diai nuolat atnaujinami ir pritaikyti kam yra butina individualiai pagal

gydytojq rekomendacijas, bendradarbiavimas su Sveikatos biuru, Valstybine maisto ir
veterinarine tarnyba bei dalyvavimas mokymuose ,,Vaikams skanus ir esteti5kas maitinimas

ugdymo istaigose 2023" 2022 m. rugsejo 2 d. |sak.Nr. V-55, padeda uZtikrinti kokybi5k4

vaikq maitinim4

2. Kurti moderni4, saugi4, sveik4, mobili4, aktyvinanii4 ugdymo(si) veikl4 aplink4.
Lauko ir vidaus aplinka:

o Ugdymo(si) aplinka turtinama inovatyviomis edukacinemis priemonemis: ekranai su

programine iranga vaikq ugdymui, tyrinejimo ir patyriminei veiklai irengta ir nuolat

atnaujinama lauko eksperimentq ir stebejimq erdve, grupese irengtos erdves su sensoriniais

Zaidimais ir priemonemis SUP vaikams.

o Atnaujintos vaikq Zaidimq aik5teles, smelio deZes, irengta sporlo aik5tele: krep5inio stovai,

gumine danga, kuri atitinka LR Higienos noffnrl bei Lietuvos standartq reikalavimus..

Aik5teles priZilri UAB ,,Economus", pagal Vaikq Zaidimq aik5teles irenginiq eksploatacines

apZiiiros sutarti ECON-SUT-029.

o [rengtas basakojq takas, kuris padeda organizuoti inovatyvias ugdom4sias veiklas lauke.

o Atnaujintos dviejq dari,elio grupiq sienos, grindys, lubos, durys, kai kurie baldai. Nuolat

atnaujinama virtuves iranga, maisto ruo5imo indai, irankiai.
Saugios aplinkos kurimas :

o Atliktas istaigos Mikroklimato ir pasitenkinimo darbu tyrimas, 2022 m. gruodis ir pagal

gautus rezultatus sudarytas Mikroklimato ir saugios aplinkos kDrimo planas.

o Organizuojamas psichologes paskaitq ciklas pedagogams, siekiant gerinti savivertes ir savgs

paZinimo igudZius.
o Seimoms siUlomi susitikimai su psichologe aktualiomis temomis pagal vaikq amLilir poreiki

3. Siekti bendruomenOs nariq tarpusavio supratimo, empatijos bei pldsti istaigos
bendradarbiavim4 su socialiniais partneriais

o Elektronines svetaines atnaujinimas https://www.vilniauspakalnute.ltl ir FB puslapio

sukfirimas https://www.facebook.com/profile.php?id:100054666990987 gerina

informacijos sklaid4.
o Bendradarbiavimo su tevais formq ir galimybiq paie5ka, organizuojant nuotolinius ir

kontaktinius susitikimus, vadovo dalyvavimas ir abipusiq ltikesdiq aptarimas.

o Tevq itraukimas i ugdymo(si) proces?, dalyvaujant nuotraukq parodoje ,,Mano Vilnius",

,,Mano megstamiausias uZkandiso', ,,Mano vasara su Seimao', kurybineje parodoje ,,Ruduo
bate" ir kt. sportines su teveliais,,Dinozauriuko mank5ta"



@projektai,itraukiantbendruomen9:,,ManoVilnius..,,,Mano
megitamiausias uZkandis", ,,Mano vasara Su Seimaoo, akcija ,,Kaledinis miestas" ir kt.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, organizuojant kolegialq mokym4si ir
pasidalinimu gerqa patidimi su Vilniaus lop5eliu-darZeliu ,,Lazdynelisoo, Vilniaus

SantariSkiq lopSeliu-darZeliu, Vilniaus Trakq Vokes lop5eliu-darZeliu.

Kartu su Vilniaus Santari5kiq lop5eliu-darLeliu dalyvavimas Visuomenes aplinkosauginio

Svietimo projekte (lgyvendinimo ir finansavimo sutartis Nr. Nr.A29l-1402122.

UZsakovas: Vilniaus miesto savivaldybes administracija), siekiant ugdyti ikimokyklinio ir
priesmokyklinio amZiaus vaikq ekologing savimong, kuriant, pletojant, Zali4sias edukacines

bei gamtamokslinio tyrinej imo erdves.
patirties sklaida su ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo istaigomis, dalyvaujant

mokslineje-praktineje konferencijoje ,,Inovatyvus ir ktirybi5kas informaciniq ir ry5iq

technologijq naudojimas ugdant vaikq informatini m4stym4".(

https://www.svietimonaujienos.ltlinovatyvus-ir-kurybiskas-informaciniu-ir-rysiu-
technolo gii u-naudoj imas-ugdant-vaiku-informatini-

GvcW
YNVSMhcssO )
Dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo
aitv arai",,,Saltuko Sirdele" ir kt.

istaigq organizuojamuose projektuose,,Draugystes

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Itataindiniai veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

veltinama, ar nustatytos
uZduotvs ivvkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1 .1.

Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo(si)
kokybes
gerinimas

I5laikyti ir stiprinti
(intelektualinius)

ZmogiSkuosius

i5teklius, sudarant

pedagogams

galimybes ir
s4lygas: tobulinti
kvalifikacij4;
skleisti ir perimti
ger4)q darbo patirti.

Identifikuoti ir
analizuoti

kiekvieno vaiko
individualias
galimybes ir
paLangq.

l.Vaikq individualios

ugdymosi paZangos

diagramq fiksavimas ir
analizavimas du kartus per

metus - balandi ir lapkriti.

90oh tevq, dalyvauja

individualiuose

pokalbiuose su pedagogais

ir Svietimo pagalbos

special i stai s, aptariant

vaiko palangq.

2,Y asario men. parengtas

patyrimu gristas

ugdymo(si) planas, ijo
veiklas isitraukia 1 00%

pedagogq su savo

ugdytiniais.

Organizuojamas

kolegialus mokymasis.

3. Organizuojami

seminarai, pagal

1. Tevq prijungimas
prie elektroninio
dienyno
h ttp s ://rousurlalzc,!.i s. Ltl-
kuriame kiekvienas gali
matyti savo vaiko
individuali4 ugdymo(si)
paLang4 diagramq
pagalba.
Padaryta ir aptarta
pasiekimq vertinimo
analize, naudojantis
elektroniniu dienynu
http s : //m usu dar zplis.ltl -,
Pedagogq, turindiq
didesng patirti ir
auk5tesng kvalifi kacing
kategorij4, patirties
sklaida vertinant vaikq
pasiekimus
Individualir4 pokalbiq
organizavimas su

tevais, pedagogais irlar
Svietimo pagalbos

o

uJt



specialistais (kartais ir
su vadovu), numatant ir
paviesinant tam Paskirt4
dien4 ir laik4. DalYvavo
50 % tevq

2. P ar engtas Patirtinio
ugdymo veiklos Planas
2022.02.24 [sak.Nr. V-
22A.Planqrenge ir i
veiklas isitrauke 100 %
pedagogq su savo

ugdytiniais. Planas

paviesintas el.

svetaineje
3.Sudarytos galimYbes

mokytojams tobulinti
kompetencijas Pagal

sudaryt4 Kvalifi kacij os

tobulinimo planq(2022

m. sausio 11 d. Nr.V-4).

Visiems pedagogams ir
pagalbos vaikui
specialistams sudarYta

galimybe su V5{

,,Gyvenimo
universitetas LT'o

naudotis nuotoliniais
seminarais ir VIP
naryste
https://www.pedaeogas.
ltl
4. GeguZes menesi

atlikta tevq apklausa

,,Tdvq poZilris i
ugdymo kokybg"
https ://docs. eoo gle.com

/forms/d/12vR8e2dgiN
1u-
ddl6Eyh84n8gWi1P85
oSeyvQJcEhj 8/edit#res
DONSES

Rezultatai aptarti
pedagogq posedYje

2022.06.02 ir
paviesinti intemetinej e

svetaineje. NumatYti
veiklos pokydiai,
tobulinant ugdYmo

kvalifikacij os Program4,
visiems mokytojams.

100% pedagogq igis
darbui btitinq ugdymo

kompetencijq.

4. Atlikta tevq apklausa

,,T0vq poZiflris !vaikq
ugdymo kokybg" geguZes

men. DuomenYs aPtarti
pedagogq posedyje ir
pavie5inti internetineje
svetaineje. NumatYti
ugdymo(si) kokYbes
gerinimo budai.



1.2. Kurti saugi4
ugdymo(si) ir
darbo aplinkas

Saugios errocines
ugdymo(si)
aplinkos gerinimas.

l.Geros emocines

programos integravimas i
ugdymo(si) procesq,

isitraukia 1 00% pedagogq.

2. Mikroklimato ir
pasitenkinimo darbu

tyrimas lapkridio men.

Tyrime dalyvauia 80o/o

darbuotojq. Rezultatai

aptariami pedagogq

posedyje ir numatomos

mikroklimato gerinimo
priemones.

3. Tevq lukesdiq apklausa

rugsejo-spalio men.

Duomenq ataskaita

aptariama pedagogq

posedyje. Numatomi
bendradarbiavimo ir
veiklos gerinimo b{idai.

4.Bendradarbiavimas su

bendruomene, rengiant
projektus, parodas, akcijas

kartq imenesi.
Informacij os ir veiklos
vieSinimas istaigos
internetinej e svetainej e

https : //www. vilniauspakal

1. Ugdymo
organizavimas,
integruojant Geros
emocines sveikatos
program? su
psichologe, Veiklos ir
projektai:
,,Keliauju emocijq

paZinimo taku, kartu su
zuikudiuoo; Sausio-
balandZio men.

,,Savaite be patydiq" -
veiklos pagal vaikq
amLit4. Kovo men.,

isitrauke visq amZiaus
grupiq vaikai.
,,Solidarumo medis
Lydi" - minint autizmo
dien4
https ://www.vi lniauspa
kalnute. ltlsolidarumo-
medis-zydi-mano-
kieme/
Respublikinis projektas

,,Draugystes aitvarai"
https ://www.vi I n iauspa
kalnute. ltlrespublikinis-
ikimokykliniu-
priesmokykliniu-
istaigu-draugiskumo-
proj ektas-drau gvstes-

aitvarui/
2. Atliktas
mikroklimato ir
darbuotojq
pasitenkinimo darbu
tyrimas lapkridio-
gruodZio menesi.
Rezultatai aptarti kartu
su darbuotojais,
numatlrtas saugios
aplinkos kurimo planas.
3. Kiekvienos vaikq
grupes atliktas tevq
lilkesdiq tyrimas-
apklausa. Rezultatai
aptarti su pedagogais
individualiq pokalbiq
metu, numatyti
kiekvienos grupes
veiklos serinimo b[dai.

nute.ltl
5. Komunikacijos
veiksmingumo stiprinimas
su vaikq tevais (globejais)
uZdarose grupiq
platformose kart1 i savaitg.
GriZtamojo rySio
analizavimas kart4 i
menesf.



4.Elektronines svetaines
atnaujinimas
https ://www.vilniauspa
kalnute.ltl
Bendradarbiavimo su
tevais formq ir
galimybiq paie5ka,
organizuojant
nuotolinius ir
kontaktinius
susitikimus, vadovo
dalyvavimas ir abipusiq
liikesdiq aptarimas.
Tevq itraukimas i
ugdymo(si) procesq,
dalyvaujant nuotraukq
parodoje,,Mano
Vilnius",,,Mano
megstamiausias
uZkandis", ,,Mano
vasara su Seima",
akcija ,,Kaledinis
miestasoo ir kt.
https://www.vi I niauspa
kalnute.ltlvasaros-
edukacija-
bendradarbiauj ant-su-
teveliais-naminiai-
g)'vunai/
https://www.vi I n iauspa
kalnute. ltlrespublikinis-
festivalis-lietuvos-
mazuju-zaidy ne s -2022 /
https ://www. vilniauspa
kalnute. ltlmano-vasara-
su-seima/
Sukurtas Fb profilis
gerinti informacijos
sklaid4 ir vie5inti
istaigos veikl4
https ://www.facebook.c
om/profile.php?id:100
0s4666990987
5. Vaikq ugdymo(si)
sekmes vie5inamos
kart4 i savaitg uZdarose
tevq grupiq
platformose, tevq
griZtamasis rySys
aptartas Pedagogq
posedyie 2022.06.02 ir



grupirl mokslo metq
refleksiiose.

1.3. Finansinio
ra5tingumo
tobulinimas

Finansiniq i5tekliq
racionalus
panaudojimas

1. Dalyvauti finansinio
ra5tingumo tobulinimo
mokymuose du kartus i
metus. Dalyvauja2
Zmones i5 istaigos.
2. B endradarbiauj ant su

biudZetine istaiga
,,Skaitlis'o numatomas

racionalus turimq
finansiniq iStekliq

panaudojimo planas pagal

veiklos prioritetus. ISlaidos

nevir5ija pajamq.

3.Nenumatytas le5q
trtikumas biudZetiniq metq
pabaigoje.

l.Vilniaus prekybos
pramones ir amatq
rtimq mokymai,,CVP
ir praktiniai mokymai"
2022.03.24
Ekonomikos valdymo
centro mokymai
,,Dokumentq valdymas
ir archyvavimasoo
2022.12.05
2. Susitikimas su B[
,,Skaitlisoo finansq
analitiku Giedriumi
Karsoku, tema,,[staigos
finansiniq i5tekliq
racionalus, efektyvus
panaudojimas".
2022.05.t8
3. Susitikimas su

Vilniaus miesto
savivaldybes mero
pavaduotoja Edita
TamoSiiinaite,
vyriausioji palarlja
Alina Kovalevskaja,
Svietimo aplinkos
skyriaus ir B[ ,,Skaitlis"
atstovais, ikimokyklinio
ugdymo skyriaus
atstovais. Susitikimo
tema ugdymo istaigos
finansq valdymas,
mokesdiai, skolos.
2022.06.r4
4. LeSq triikumo nera,

biudZetiniq metq gale

darbuotojams
i5moketos premijos uZ

itin svarbias istaigai
uZduotis. ([sak.
2022.t2.22P-88)

2. aild tos ar iwkdvtos i5 dalies d6l numatytu riziku fiei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys. rizikos

2.t
2.2.



3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ldoma, iei buvo atlikta ldomu. svari veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.3. Dalyvavimas darbo grupeje, ikimokyklinio ugdymo

fstaigq veikl4 reglamentuojandiq teises aktq analizei
atlikti.

Susisteminti bei parengti siiilymai pades

tvirdiau orientuotis reglamentuoj andiuose
teises aktuose, dokumentq rengime bei jq
maZinime.

3.2. Dalyv avimas darbo grupeje del padidinto
ikimokyklinio ugdymo pedagogams nekontaktinirl
valandu skaidiaus rekomendaciiu rengimo
3.3. Magistrantiiros studij os ISM universitete,,Svietimo
lyderyste"

Pratuftintos kompetencijos strateginio
organizacijos valdymo, vertes klrimo,
finansq valdymo ir kitose srityse, padeda

organizuoj ant istai gos veikl4 ir inicij uoj ant
pokydius.

4.

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYUN NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Geb6jimU atlikti pareigyb€s apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas
(

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIYERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6.

Pakorequotos pra6iusiu metu veiklos uZduotvs (iei tokiu buvo) ir rezultata

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq verlinimo rodikliai

(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustatvtos uZduotys ivykdvtos)

Pasiekti rcztltatai ir
jq rodikliai

4.t
4.2.

riant ataskai

Verlinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 -labai gerai ,

5.1. Informaciios ir situaciios valdymas atliekant funkciias ln 2a 3n 4M

5.2. I5tekliu (Zmoei5kuiu. laiko ir materialiniu) paskirstymas 1n 2a Jt-l 4il
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas 1r: 2a 3r 4V
5,4. Ziniq, gebejimq ir lgudZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatu

1r 2a 31 4{

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) 1r 2n 3r 4y

Pasiektu rezalta kdant uiduotis lnlmas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas

atitinkamas langelis

6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir virSiio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai seraix
6.2.Uiduotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus
veftinimo rodiklius

Gerai E

6.3. {vykdyta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
6,4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdyta pagal sutartus veftinimo rodiklius Nepatenkinamai !



7.1.
7.2.

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne mazlau r ne daugiau kai

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar

nustatytos uZduotys ivykdy'tos)

8.l.Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio

ugdymo(si) kokybes

gerinimas

Atlikti atnaujintos PU

programos

igyvendinimo analizg

ir individualiq vaiko
pasiekimq vertinimo
fiksavim4.

Sudaryti pedagogams

galimybes ir s4lygas

tobulinti kvalifikacij 4,

skleisti ir perimti

genq darbo patirti.

1. Sausio men. sudaryta PU

organizavimo darbo grupe, kuri
susitinka ne maliau kaip 5 kartus i
metus, veiklos reflektavimui,
mokymui(si) ir rezultatq tobulinimui.

2. Tevq informavimas del PU

or ganizav imo p okydiq, organizuoj ant

susitikimus 2-3 kartus imetus.
3. Vaikq individualios ugdymosi

paZangos diagramq fiksavimas ir
analizavimas du kartus per metus -
geguLg ir lapkriti. 9}Yotdvt4

dalyvauj a individualiuose
pokalbiuose su pedagogais ir Svietimo

pagalbos specialistais, aptariant vaiko
paZangq.

4.Vasario men. parengtas VGK
priemoniq planas, padedantis

uZtikrinti pagalbq specialiqjq poreikiq

turintiems vaikams.

5. Organizuojami seminarai, pagal

kvalifikacij os program4, visiems

mokytojams ir Svietimo pagalbos

specialistams ne maZiau kaip 5 dienas

per metus. 100% mokytojq igis darbui

bfitinq ugdymo kompetencijq.

8.2.Kurti saugi4

ugdymo(si) ir darbo

aplinkas

Saugios emocines

ugdymo(si) aplinkos

gerinimas

LGeros emocines programos

integravimas i ugdymo(si) proces4,

isitraukia 100% mokytojq su savo

ugdyiniais.
2. Grii:tamojo ry5io teikimas ir
darbuotojq vertinimas, du kartus !
metus, individualiq pokalbiq metu.

5



3. Sausio men. suburtos 5 istaigos
komandos, kurios teiks idejas I kartqi
menesi ir dalinsis lyderyste su kitais

bendruomenes nariais bei kurs

bendradarbiavimo ir pasitikej imo

vieni kitais aplink4. Teikiamos idejos

fiksuojamos posedZiq ir susirinkimq
protokoluose.

8.3. Palaikyti istaigos
bendruomenes

tarpusavio

komunikavim4 ir
teigiam4

mikroklimat4.

Inicijuoti naujus ir
stiprinti esamus

komunikavimo ir
bendravimo biidus,
palaikant

bendruomeniSkumo
jausm4 bei teigiam4

mikroklimat4 istaigos
bendruomenei.

1. Vasario men. suburti komand4 ir
parengti komunikacij os gerinimo
planq, siekiant gerinti viding ir i5oring

informacijos sklaid4, priemones ir
procesus, uZtikrinant savalaiki

informacijos ir veiklos vie5inim4 ne

maliau kaip kart4 i savaitg, lstaigos
internetinej e svetainej e

https : //www.vilniauspakalnute. ltl
ir FB puslapyje

https ://www. facebook.com/profi le. ph

p?id:1 00054666990987

2.Bendradarbiavimas su

bendruomene, rengiant proj ektus,

parodas, akcij as kartq i menesi.

3. Komunikacijos veiksmingumo

stiprinimas su vaikq tevais (globejais)

uZdarose grupiq platformose teikiant
informacij q kartq i savaitg. Priemoniq

komunikacijai ir jos kokybei
uZtikrinimas kiekvienoje vaikq
grupeje, isigyjant reikalingq irenginiq
irlar j uos atnauj inant.

4.Pagal sausio men. parengt4

mikroklimato gerinimo plan4 ir spalio

men. atlikt4 istaigos tyrimq, siekti 5

proc. pagerinti mikroklimat4 istaigoje.

S.4.Finansinio

ra5tingumo

tobulinimas

Finansiniq i5tekliq

racionalus
panaudojimas

1. Dalyvauti finansinio ra5tingumo

tobulinimo mokymuose du kartus i
metus. Dalyvauja 2 Zmones i5

istaigos.
2. Bendr adarbiauj ant su biudZetine

istaiga,,Skaitlis" numatomas

racionalus turimq finansiniq i5tekliq

panaudojimo planas pagal veiklos
prioritetus. I5laidos nevir5ija pajamq.



3.Nenumatytas le5q triikumas

biudZetiniq metq pabaigoje.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali tur6ti
neigiamos itakos irykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

9.1. Personalo kaita ir trDkumas
9.2. Laikinas mas
9.3. Kitos nenu rizikos iia" karantinas ir kt.

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

(mokykloje - mokyklos tarybos

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuoto.iq atstovavimq igyvendinantis asmuo)

11. [vertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

(vardas ir pavarde) (data)(p"*S*)

(valstybines Svietimo istaigos savininko (para5as) (vardas ir pavarde) (data)

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;

savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau.

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (para5as) (vardas ir pavarde) (data)



3.Nenumatytas leSq trflkumas

biudZetiniq metq pabaigoje.

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. [vertinimas, jo pagrindimas ir sinlymai:
o

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavimq igyvendinantis asmuo)

11. |vertinimas, jo pagrindimas ir sinlymai:

[vykdytos visos uiduo\s ir kai kurie rodikliai viriyti,

"'.,'.
dali I 5 procennl pareiginls algos pasloviosios dalies dyd2io

9, Rizika, kuriai esant nustafytos uiduotys gali buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali tureti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

doma suderinus su Svietimo istaisos vadovu

9.1. Personalo kaita ir tr[kumas
9.2. Laikinas
9.3. Kitos nenu rizikos (pandemiia, karantinas ir kt.

h*

frendl"rrrn e ttl nitnriglit^
@$

k_
(paraSas)

f;r,lrr',,**nl*{!
'iN1-

dCJj 02o I
(d"t^)

(valstybinesSvietimoistaigossavininko (palaSas)

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo jstaigos atveju - meras)

(1.t")

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas ft fA(

"/0,1 3 0Je/

ir pavarde)

(vardas ir pavarde) (data)


