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VADOVO ZOnrS

Atnaujinta pagalbos vaikui sistema, komandos nariq tinklaveika darbui su SUP

ugdytiniais, kuri orientuota i atvirq, k[rybing4 ir atsakin gE Lmogq, ugdant sumani4 asmenybg,

taip atliepiant Valstybing palangos strategljq ,,Lietuva 2030".

Lauko edukacines aplinkos praturtintos tradiciniais sprendimais ir inovatyviomis
ugdymo(si) priemonemis: irengtas darZelio stendas planas, grupiq pavadinimai ir kt.,
informacines lenteles ant pastatq ir informacines lenteles - rodykles istaigos patalpose, irengta
Zaidimq aik5tele, rieduliq ekspozicija, kompostine vaikq tyrinejimams.

Vidaus edukacines aplinkos papildytos ugdymo(si) priemonemis socialinei-emocinei
kompetencijai lavinti: STEAM, Olifu ir Korbo.

I ugdyrno proces4 itraukti nauji socialiniai partneriai (LFF, VDU, VSI ,,FC
Hegelmann Litauen"), pasira5yta bendradarbiavimo sutartis su Vytauto DidZiojo universitetu
siekiant socialines partnerystes abipusiai naudingq tikslq (konferencijos, seminarai, studentq

mokomosios praktikos).

Problemos.
Laiptiniq tureklq ir laiptq pakopq atnaujinimas (sveikatos kompetencijos

uztikrinimas).

Kiekvienais metais istaigoje dideja specialiuosius ugdymo(si) poreikius furindiq
vaikq skaidius. Kauno rajono Svietimo centro Pedagogines psichologines tarnybos paZymose

del specialiojo ugdymo(si) ir (ar) Svietimo pagalbos skyrimo pateiktose i5vadose nurodoma,
kad ugdytiniams reikalinga socialinio pedagogo, psichologo pagalba.

MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO

IGYVENDINIMO ANALTZtI

I PRIORITETAS _ UGDYMO (SI) PAZANGA IR PASIEKIMAI
l.Tikslas: gerinti ugdymo(si) individualizavrmo kokybg sistemingai vertinant kiekvieno
vaiko pai.angE ir pasiekimus.
UZdaviniai:
1.1.Kelti pedagogq, pagalbos vaikui specialistq kvalifikacij4 ir kompetencrjq ugdymo
turinio individu ahzav rmo ir vaik q p aLango s vertinimo asp ektai s .

1.2.Ugdymo procese taikyti inovatyvius, SiuolaikiSkus, i vaik4 orientuotus ugdymo
metodus, priemones ir vertinimo b[dus.
Pasiekti rezultatai.
fstaiga 5i tiksl4 igyvendino pilnai:
'/ Penki pedagogai igijo auk5tesng kvalifikacing kategorij E (2 mokytojo metodininko ir 3

vyr. mokytojo). Pedagogai vykdo krypting4 ugdymo turinio individualizavrm4 ir vaiko
ugdymo(si) poreikiq tenkinim4, pasitelkiant Siuolaiki5kus, i vaik4 orientuotus ugdymo



metodus, priemones ir bldus.
'/ Devyniose ikimokyklinio ir dvejose priesmokyklinio ugdymo grupese sukurtos ir
taikomos savitos vaikrl isivertinimo ir skatinimo priemones: vizualios diagramos, plakatai
ir pan. Ugdomasis procesas turtinamas inovatyviais, Siuolaikiniais, i vaik4 orientuotais
ugdymo metodais ir IKT priemonemis (isigyta dar viena interaktyvi lenta).
'/ 98 proc. pedagogq dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo programos

,,Ikimokyklinio/prie5mokyklinio ugdymo organizavimo, planavimo ir vaiko pasiekimq bei
paLangos vertinimo sistema" seminaruose. Vykdytu tiksline ugdomoji prieZitra (70 proc.

istaigos pedagogq) temornis "Vaikq pasiekimq ir paLangos vertinimo metodai ir priemonds
ugdomajame procese",,,Vaikq individualiq ugdymo(si) poreikiq tenkinimo galimybiq
numatymas planuojant veikl4 ir jr'l realizavimas ugdornojoje veikloje", ,,IKT ir kitq
Siuolaikiniq ugdymo(si) metodq ir priemoniq taikymas ugdymo procese".

'/ Parengtos rekomendacijos mokytojo padejejui dalyvaujant itraukiqiame ugdymo
procese (dirbant su SUP vaikais). Organizuotas respublikinis projektas,,Seku seku
pasak4", skirtas ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo istaigq ugdytiniams, turintiems
kalbejimo ir kalbos sutrikimr+.

'/ Mokykla organrzavo respubliking prakting konferencii4 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo

istaigoms, kurioje dalyvavo 36 ikimokyklinio ugdymo lstaigq vadovai, jq pavaduotojai ir
pedagogai. Konferencijoje prane5im4 ,,Ugdymo turinio modeliavimas projekto metodu"
skaite mokytoja metodininke. Apie sveik4 mityb4 savo patirtimi dalinosi visuomends
sveikatos prieZilros specialiste-dietiste. Vykdyta apskrito stalo diskusija ,,Lyderyste grista
vadovo ir pedagogo s4veika siekiant vaiko ugdymo(si) sdkmds", kurioje dalyvavo visi
konferencijos dalyviai. Konferencijoje seminar4,,Pedagogq vertinamasis pokalbis
dar1elyje: turinys ir orgarLrzavimo procesas" skaite pakviestas Vilniaus universiteto
Ugdymo mokslq instituto partnerystes docentas, VDU Svietimo akademijos Ugdymo
mokslq fakulteto Vaikystes studijq katedros docentas , daktaras, Vilniaus lop5elio-darZelio

,,Jurgindlis" direktorius, kuris dalinosi savo gerEJE darbo patirtimr ir lLvalgomis.
'/ Sukurtas istaigos sumanus organrzacijos valdymo modelis, besiremiantis lyderyste ir
partneryste, atliepiantis,valstybing Lietuvos paLangos strategijq2030 metams.
II PRIORITETAS _ SVEIKATOS STIPRINIMAS: FIZISKAI IR EMOCISX,q.I
SAUGI APLINKA
l.Tikslas: ugdyti sveikatos stiprinimo ir saugojimo nuostatas, tobulinant s4lygas aktyviai
frzinet veiklai ir emocinei kompetencijai lavinti.
UZdaviniai:
1.1. Plesti pedagogq Zinias apie emocines kompetencijos ugdym4;
I.2.Lavrnti emocing kompetencij4 per ivairius renginius, akcijas, iniciatyvas;
1.3. Organizuoti sveikatos stiprinimo ir saugojimo nuostatas itvirtinandius renginius ir
praktikumus.
Pasiekti rezultatai.
|staiga 5i tiksl4 igyvendino pilnai:
'/ Parengta ir igyvendinta I 1 sveikatingumo proj ektq, suorg anizuoti istaigoj e 5

sveikatinimo reng rniatl pr aktikumai vi s ai b endruomenei .

'/ Dalyvauta 5 rajoniniuose irlar respublikiniuose sveikatingumo projektuose. Vaikai Zino
saugaus elgesio ivairiose ekstremaliose situacijose pagrindines taisykles, turi
susiformavusias sveikos gyvensenos nuostatas ir igUdZius, geba atpaLinti. ivardinti, priimti
ir valdyti savo emocijas. Pedagogai lsivertinimo metu patvirtino, kad mokykloje sukurta
sveika, pozityviais bendruomends nariq santykiais grindZiama emocine aplinka.
'/ 98 proc. pedagogq dalyvavo seminaruose pagal kvalifikacijos tobulinimo program?
,,Emocines ir psichologines aplinkos gerinirnas mokykloje".
'/ Devynios ikimokyklinio ir dvi priesmokyklinio ugdymo grupes dalyvavo bendrame

istaigos emociniq ir estetiniq lgtrdZiq ugdymo projekte ,,Zibrnt1 Sviesoje", projektas ,,Steam
vasara" ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus vaikq tyrinejimo ir paZinimo



kompetencljq lavinimur; amLiaus vaikq emociniq ir bendravimo lgudZiq ugdymo projektas
"Labas man, labas tar)", respublikiniame ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdyrno istaigq
specialiqjq ugdyrnosi poreikiq vaikq praktines patirties sklaidos renginyje-projekte ,,AS
galiu".
'/ Parengta informacine medLiaga tdvams ,,Augu sveikas ir stiprus" apie fizin1 aktyvum4,
judejim4, sveik4 mityb4, gyvensen4 ir kt. aktualiomis temomis.
'/ 75 ugdytiniai (35,2 proc.) dalyvavo socialiniq gebejimq ugdymo programose ,,Zrpro
draugai", ,,Kimochis" (38 ugdytiniai, t.y. 17,8 proc.).
'/ Parengtos ir kiekvienoje grupeje i5kabintos savitos, veiksmingos grupes taisykles-
susitarimai ir emocijq atpaZinimo bei valdyrno priemones, kurios pagal poreiki nuolat
atnaul lnamos.

SvTETTMo KoKYBES RoDIKLIAI

Rodiklis Mokykloie
Bendras rnokiniu skaidius 213

I5 lq
Ikimokyklinio ugdymo rnokiniai 174
Prie5mokyklinio ugdymo mokiniai 39
Nepatenkintrl pra5ymq skaidius (pirmu pasirinkimu) spalio I d. u8
Specialiqitl ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq skaidius r04
SpecialiqiU ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq dalis (proc.) 48,8

Darbuotojai
Skirtrl etatq

skaidius
UZimtq

etatq
skaidius

Darbuotojq
skaidius

Direktorius 1,0 1,0 I
Pavaduotojas ugdyrnui 1,0 1.0 I
Pavaduotojas [kio reikalams (lkvedys) 1,0 1.0 I
Ikimokyklinio ugdymo mokytoiai 14,55 14,55 T6
Prie5mokyklinio ugdymo mokytoi ai 2,7 )'7 4
Nepedagoginiai darbuotoi ai 29 29 32

Pagalbos mokiniui specialistai
Skirh+ etatq

skaidius
UZimtq

etatq
skaidius

Darbuotojq
skaidius

Logopedas )5 )5
-,J

2
Specialusis pedagogas
Psichologas 0,5 0,5 I
Socialinis pedagogas

Mokytojo padejejai spec. poreikiq
vaikams

)5 )5 a
J

Mokytojq, dirbandiq pilnu (ir didesniu) etaru, dalis (proc.) 85
Auk5tos kvalifik4ciigq mokytojq (metodininkq ir ekspertu) skaidius 9
Aukstos kvali!\qciigp rnq\ytojq (metodininkq ir eksperfi.I) dalis (proc.) 42,8
Mokyklos patalprl plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m) 8,25
Mokyklos mokyrno le5os (Eur) 263520.00
Mokyklos aplinkos le5os (Eur) 448696.00
Mokymo leSos, tenkandios vienam mokiniui (Eur) t249.00
Aplinkos leSos, tenkandios vienam mokiniui (Eur) 2127,00
Specialiosios le5os (tevq ina5ai edukacinems erdvems ir paramos le5os)
(Eur)

73t11,00 (i5
jq tevq ina5ai
- 11713,00 )



Mokymo leSos, panaudotos mokymo priemonems lsigyti, tenkandios

Vidutinis ikim okykli n i s, prie$mokyklinio ugdymo mokytoj o darbo

3722,00
37,00

1155,00


