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2022 NI{ETU VETKLOS ATASKATTA

Nr.
(data)

Kaunas

lruduffio ri.tu;

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO YEIKLOS PLANO IGWENDINIMAS

2022-2024 m. strateginio veiklos plano ir2022 m veiklos plano igyvendinimo kryptys ir svarbiausi
rezultatai bei rodikliai:
Strateginis veiklos planas parengtas siekiant igyvendinti vizijq - auk5tos pedagogines kulttiros
ikimokyklinio ugdymo istaiga, Valdorfo pedagogik4 praturtinanti inovatyviais ugdy*o metodais
atnauj intose netradicinese ir moderniose ugdymo(si ) erdvese.
Tam i5kelti strateginiai tikslai:
I. Patobulinti vaiko ugdymo(si) kokybg, pletojant itraukqliugdym+
1.2022 m. veiklos plano kryptis - Patobulinti istaigos itraukiojo ugdymo model!, stiprinant
teigiamas bendruomen6s nuostatas i specialiqjq poreikirl vaikq ugdym4:
1.1. darZelis atviras ivairiq poreikiq vaikq ugdymui: dariteli lanko 84 vaikai, iI jq a3 proc. turi
specialiqiq ugdymosi poreikiq. Vaikai ir pedagogai aktyviai dalyvavo darZelio ii kitq institucijq
organizuojamuose projektuose, renginiuose:
- igyvendinti du meniniai-paZintiniai projektai ,,Gamtoje - i5 gamtos" su socialiniais partneriais -
Vilkavi5kio raj. Kazimiero Bar5ausko mokykla-daugiafunkciu centru (paroda/konkursas "pasipuo5e
pievos Ziedais"); inicijuotas su Vilkavi5kio raj. Kazimiero Bar5ausko mokykla-daugiafunkcin
centru ir Ukmerges lop5eliu - darZeliu,,Nyk5tukas" (ikimokyklinio ir prielmokyklinio amZiaus
vaikq socialinis-menini s proj ektas,,su siltais kalediniai s linkej imais.)
- dalyvauta ir igyvendinti respublikiniai projektai: ekologiniame konkurse,"Ivlano Zalioji palange..;
socialiniame-paZintiniame ,,Su5ildykime medZius trispalviais Salikeliais", plenere ,,Sniego tarJysie
2022*. Pedagogrl ir ugdytiniq pastangos ivertintos padekomis
- bendradarbiaujant su Paramos Valdorfo pedagogikai bendrija,,Saltinelis" parengta dienines
stovyklos programa, dalyvauta Kauno miesto savivaldybes projektq atrankoi ir finansavimo
progrirmos,,Iniciatyvos Kaunui" vaikq vasaros ir (arba) dienos stovyklos (-q) veiklos programoje
,,vaikq irjaunimo igalinimas ir uzimtumas" ir laimetas finansavimas.
1.2. teveliams pristatSrta informacija apie priesmokyklinio ugdymo organizavim4 taikant Valdorfo
metod4 bei itraukqii ugdym4, numat5rtos ir aptartos bendradarbiavimo ir teigiamq nuostatq !
specialiqiq poreikiq vaikq ugdymQ stiprinimo galimybes pasitelkiant vis4 bendruomeng,
1.3. organizuoti 2 bendri tevq ir prie5mokyklinukq edukaciniai projektai; parengta priesmokyklinukq
baigiamqjq proj ektq (nameliq) paroda,
1.4' orgadzuoti 3 bendri seniiinijos bibliotekos "Girstutis" ir darZelio prie5mokyklinukq edukaciniai
- meniniai projektai: dalyvauta Siaures Saliq literattiros savaiteje ,,^Gamta Si-aureje", bibliotekoje
surengta vaikq tapybos darbq paroda ,Rudens g0rybes", pravestos kiirybines dirbtuves su knygos
,,Spalvq namelis" autore Renata Bee
1.5. atlikta tevq apklausa "Ikimokyklines ugdymo istaigos teikiamq paslaugq kokybes vertinimas"
bei apklausa,,{traukusis ugdymas ir vaikq savijauta darielyje.
1.6. Efektyviai panaudojami ugdymo istaigai skiriami etatai. Darbui su specialiqfq poreikiq vaikais
ir kokybi5ko itraukiojo ugdymo organizavimui nuo 2022-05-01 papildomai ivestas socialinio
pedagogo ir meninio pedagogo (oga) etatai, 1 mokytojo padOjejo etatas darbui su specialiqjq

Slarielio grupese, kuriose ugdomi vaikai turinws didelius soec. usdvmosi
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poreikius, vienu metu dirba trys darbuotojai: ikimokyklinio ugdymo mokytolary
ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos padejeja.
1. 7. Pedagogiq kvalifikacija patobulinta:

- igyvendinant ES Erasmus* KAI projekt4 ,,Atgal i gamt4; i aplinka augti, kurti, tyrineti"
!?"lryUot sutarties pakeitimo Nr. 2019-1-Lt0l-KA101-060327/3) 5 pedagogai, pagal suderint4 su
SMPF veiklq tvarkara5ti, dalyvavo mokymuose (Italija, Svedija)

- darbuotojai 354 val. (204 val. + 150 val.) dalyvavo itraukiojo ugdymo kokybes tobulinimo
seminaruose. Tai sudaro vidutini5kai 2-3 darbo dienas kiekvienam pedagogui. Trys mokytojos
studijuoja Tarptautiniuose Valdorfo aukletojq tgstinese studijose, studijos apmokamos iS Paramos
Valdorfo pedagogikai bendrijos le5q (1680,00 eur).

- parengti ir darZelio internetineje svetaineje, prisijungusiqjq paskyroje paskelbti straipsniai: ,,Joga
vaikams"; ,"Iogos nauda vaikams, turintiems autizrno spektro sutrikimq", ,JVIaiasis zygeivis" ir kt.- vadovaujantis Nacionalines Svietimo agent[ros projekto ,,Neformaliojo vaikq Svietimo,
ikimokyklinio, prieSmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, lsivertinimo tobulinimas ir pletote"
(Nr.09.2.1.-ESFA-V-706-03-0001) metodine medZiaga ,,Ikimokyklinio ir (ar) priesmokyktinio
ugdymo programas vykdandiq mokyklq veiklos kokybes isivertinimo metodika" (2021m.).
atliktas platusis veiklos kokybes isivertinimas ir giluminis isivertinimas dviejose srityse - Vaiko
gerove ir Bendradarbiavimas su Seima.

- igyvendintas Erasmus* projektas Nr. 2019-1-LT01-KALOL-06032713 ,,Atgali gamt4: ! aplink4
augti, kurti, tyrineti" gautas labai geras ivertinimas; 2A1'3-2019 metais igyvendintas ERASMUS+
I(A1 projekt4,,Ktirybi5kumo ugdymo kelias: nuo ugdytojq link vaikq" (projekto Nr. 2018-l-LT01-
KAlOl-046895), buvo atrinktas kaip novatori5kiausias Lietuvoje (ikimokyklinio ugdymo istaigq
grupeje), kiirybi5kum4 ir tvarum4 skatinantis projektas, dalyvauta Europos inovatyvaus mokymo
apdovanoj ime Briuselyj e.

- stiprinama darZelio bendruomenes organizacijos kultiira, stiprinama pilietines visuomenes
nuostatos per dalyvavimq paramos Ukrainai akcijose: BalandZio men. surinkta 1000 eurq ir pervesta
Freunde der Erziehungskunst, Vokietija (Tarptautin€ Valdorfo mokyklq paramos organizacija)
Ukrainos Valdorfo mokyklos irmokytojams paremti; gruodZio men. Kartu suPrisikelimobahrydios
bendruomene darZelyje organizuota Kaledine akcrja,, Parama Ukrainos vaikams" (parama Zaislais,
higienos priemonemis, daiktais)

- organizuota gerosios Valdorfo pedagogikos taikymo ir sekmingos itraukiojo ugdymo patirties
sklaida: mentorystes principq pagrindais sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Vilkavi$t<io rE.
Kazimiero Bar5ausko mokykla-daugiafunkciu centru ir Ukmerges lop5eliu - darZeliu,,Nyk5tukas;,
darielyje praktik4 atliko Kauno kolegijos, VDU, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro
studentai, susipaiinimui su Valdorfo darZeliu priimti 48 pedagogai, direktoriaus pavaduotoja
ugdymui yra Tarptautiniq Valdorfo auklOtojq tgstiniq studijq mentorO, vadovauja 18 studentq
grupei; direktore yra Kauno kolegijos ikimokyklinio ugdymo studijq programos studentq baigamqf q
darbq gynimo komisijos nare.
Til<slo ignendinimas vertinamas labai gerai, nes 87,00 proc. tOvtl labai gerai vertina ugdymo
kolVbg; 89,00 proc. tdvq vaiko savijautq darielfie vertina gerai ir labai gerai; 84,00 proc. tevq
teigiamai vertina darielyje vyl<domq jtraukiojo ugdymo modeli; 86,00 proc. vaih1 paiangos ir
pasiekimq lygis afiinka ikimolqtklinio amiiaus vaiko raidq; mokytoitl kvalifikacijos tobulinimas
atitiko pagrindines veiklos plano kryptis, vyko nuolat, ivertinus poreikius, atsiivelgiant j Svietimo
pokyiius; bendruomenes isitraukimas j ugdymo istaigos gnenimq ir ugdymo procesq atitinka
bendras visuomends (popandemines) tendencijas; STMPIS planiniai rodiHiai pasiekti ir viriyti;

edukacines erdves saugiam itraukiajam ugdymui(si) laikantis valdorfo

dvi nusiraminimo
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2.5.isigytosedukacinespriemoneslogopedo/psichologokabinetuidarbursm
sutrikimq turindiais vaikais;
2. 6. isigytos 2 smulkiqj4 motorik4 lauko/vidaus lavinandios priemones
2.7.irengfi 5 kondicionieriai: keturiose darZelio grupese ir saleje
2.8. pakeisti ivaZiavimo i darZelio teritorijQ vartai ir iejimo varteliai, irengta atidarymo automatika ir
saugi varteliq rakinimo sistema
2.9. igyvendinamos ES SF finansuojamos Vaisiq ir darZoviq bei Pieno ir pieno produktq vartojimo
skatinimo programos
2'o tilr"slo ignendinimas vertinamas labai gerai, nes STMPIS sistemoje numatytryfahiniq rodikliq
reikimds atitinka ir viriiia numatytas planines reilcsmes, ctpibendrinus Erasmus+ igtq patirti,
sukurtos ir itraukiajam ugdymui pritailqttos papildomos erdvds ir aplinkos, atitinkaniios skirtingus
vaik4 poreikius, aplinkq modernizavimui pritrauhi reme.jai ir papildomos leios (1,2 proc. - 1746,7l
Eur., Paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos ,,Soltinelis"- 4736,00 Eur.). Darieli.g iilieka
patrauklusiinorintiems lankyti, nes 2022-2023 m. m. nepatekusiryvaiky skaiiius - l30,laukiantys
eileie 2023-2025 m. - 47 vaikai.

tr SKYRIUS
2O}2N.{ETU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai2022 metq veiklos rezultatai

Metq uiduotys (toliau

- uZduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinamq ar
nustatytos uZduotys

iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Patobulinti
istaigos itraukiojo
ugdymo modeli,
stiprinant teigiamas
bendruomen€s
nuostatas i
specialiqjq poreikiq
vaikq ugdym4.

Patobulinta
mokytojq,
specialisttl ir
Seimq s4veika,

igyvendinant
itraukiojo ugdymo
modeli.

Visi mokytojai,
specialistai ir mokytojq
padejejai dalyvauja ne
maiiat kaip 2-3 d.
mokymuose apie itrauhd i
ugdym4.

Iki 2022-06-30 kartu su
VGK
darZelio

patobulintas

itraukiojo
ugdymo modelis.

Mokytojos, specialistai ir
mokytojq padejejai 354
val. dalyvavo seminaruose,
konferencijose:

,,Ikimokyklinio itraukioj o
ugdymo modelis";
,dtraukusis darZelis 2022" ;
,,{traukusis ugdymas
2022" ;,Kaip bendrauti ir
bendradarbiauti su
specialiqjq ugdymosi
poreikiq turindiq vaikq
t€vais?"; ,parbas su
autisti5kq vaikq
emocijomis" ir kt.
Patobulintas darZelio

itraukiojo ugdymo
modelis: sudaryti pagalbos
vaikui algoritmai - Vaikq
specialiqfq ugdymo(si)
poreikiq (SUP) nustatymo
ir Svietimo pagalbos
teikimo darZelyje.
Apgorinami skelbiami
darZelio svetaineje
https:/lwww. saltinelis-
vd. I tyuedymaslpapildomas

'uqd)'mas.html
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Organizuoti mokymai
tevams (6 uisiemimai su
psichologe) ,,Tevr+
mokykla".

Parengtas straipsniq
bendruomenei ciklas (3
straipsniai) apie itraukqii
ugdym4.

90 proc. tevq supaZindinti
su itraukiojo ugdymo
modeliu

60 proc. apklausoje
dalyvavusiq tevq
teigiamai vertina
itraukiojo ugdymo
modelio igyvendinim4
darhelyje.

Nuotoliu ir gyvai,
integruojant i tgstini
paskaitq cikl4, organizuoti
6 mokymai tevams,
kuriuos vede darZelio
specialistai ir mokytojai;
Parengtas 4 straipsniq
ciklas apie itmukWi
ugdym4 ir jo igyvendinim4
ivairiq veiklq (oga, vaikq
vasaros poilsio stovykla ir
kt.) metu, straipsniai
paskelbti darZelio
internetineje svetaineje
https:./r'rvu'w. salti nel i s-
vd.ltlaktualUos.html bei
prisijungusiq paskyroje

,,SuZinok"
90 proc. tevq susipaZing su

itraukioj o ugdymo modeliu
(visuotinio susirinkimo,
gupirl susirinkimq metu,
internetineje svetaineje
skelbiama informacij a)
84,00 proc. tevq teigiamai
vertina darZelyje vykdom4
itraukiojo ugdymo modeli,
Apklausa
www.apklausa.lt
platformoie

atlikta

1.2. Patobulinti
istaigos veiklos
kokybes

!sivertinimo
sistem4.

Atliktas darZelio
veiklos kokybes

isivertinimas
Vaiko geroves ir
Bendradarbiavim
o su Seima srityse
pagal

,,Ikimokyklinio ir
(ar)
prieSmokyklinio
ugdymo
programas
vykdandiq
mokyklq veiklos
kokybes

isivertinimo
metodik4"
(Vilnius,2020).
UZtikrinta gera
vidaus darbo
kontrole.

Iki 2022-09-0 I atnaujinta
darZelio veiklos kokybes

isivertinimo sistema.
Ikr 2022-12-10 atliktas ir
pristatlrtas bendruomenei
veiklos kokybes

isivertinimas dviejuose
srityse, numafirtos
tobulinimo gaires.

Darielio veiklos kokybes

isivertinimo sistema
atnaujinta vadovaujantis
,,Ikimokyklinio ir (ar)
prie5mokyklinio ugdymo
programas vykdandirl
mokyklq veiklos kokybes

isivertinimo metodika"
(2021 m.), numatlrti
veiklos kokybes

isivertinimo tikslai,
uidaviniai, isivertinimo
principai ir Zingsniai;
suburta komanda, atliktas
ir Mokytojq taryboje,
DarZelio taryboje bei
prisijungusiq paskyroje

,,SuZinok"
https:i/www. sal ti nel i s-
vd. ltlfile si 202 3_mrsu%C 5

%BE i nolCve i kl o s_9'i,C 4 9/o

AFsivertinimo ataskaita_2
022 compressed-1.pdf
pristat5rtas veiklos kokybes
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Iki 2022-06-30 atlikras
pakartotinis vidaus
kontroles vertinimas,
nustat5rti rizikos
veiksniai.

I5 Savivaldybes audito ir
kitq kontroliuojandiq
institucijq gautas labai
geras arba geras

ivertinimas

platusis ir dviejq sridiq
giluminis isivertinimas.
2022-03-03 sudaryta
komisija Vidaus kontrolei
uZtikrinti, pmengtas 2022
m. veiklos planas,
numatlrta ir vykdoma
stebesena bei kontrole
maisto sutardiq ir vie5qjq
pirkimq (VIPIS) srityse,
atlikti 3 neplaniniai maisto
sandelio patikrinimai.
PaZeidimq nenustat5rta.

2022 -03-18 Valstybines
maisto ir veterinarijos
tarnybos Kauno
departamento patikrinimo
aklas Nr.33VI\4P-l 186 -
paZeidimq nenustat5rta
2022-04-04 Nacionalinio
visuomenes sveikatos
centro prie sveikatos
apsaugos ministerijos
patikrinimo aktas Nr. PP-
1348 paZeidimq
nenustatlrta

l.3.Patobulinti
darbuotojq
komandinio darbo

fgEdZius,
igyvendinant ES
finansuojam4
Erasmus+KAl
projekt4 ,u{tgal i
gamtq: i aplirkq
augti, kurti,
tyrineti".

Patobulinti
darbuotojq
komandinio darbo
ir tarpkultiiriniai
iendhiai bei anglq
kalba.

Ugdymo turinys
praplestas
naujomis

Iki 2022-06-30 ivykdyti 2
vizitai i uZsienio Salis,
patobulintos 5 darbuotojq
komandinio darbo,
komunikavimo ir
uisienio kalbos
kompetencijos.
Pasidalinta pedagogine
patirtimi: parengti 2
straipsniai ir paskelbti
darZelio svetaineje,

I5bandyti 5 inovat5rvEs
komandos telkimo
metodai

Uisiemimams su 5-7
metq vaikais pritaikyti
uZsienio partneriq l0

[wkdyti 3 vizitai i ItalijA ir
Svedij4, 5 darbuotojai
patobulino komandinio
darbo, komunikavimo ir
uisienio kalbos bei
Valdorfo mokytojo
kompetencij as; pedagogine
patirtimi pasidalinta
darZelio internetineje
svetaineje ir paskyroje

,,SuZinok"; SMPF
agent[rai pateikta ataskaita
apie proj ekto igyvendinim4
ivertinta 100 balq i5 100
galimq;
Inovatyv[s komandos
telkimo metodai iSbandyti
mokytojq kolegijq ir
neformaliq renglruq
(bendruomenes iygrs,
grupiq tevq susirinkimai,
Bendrijos ataskaitinis
susirinkimas - vakaras) su
tevais metu.
Pritailc5rti daugiau kai l0
STEAM veiklos pavy zdiirl
uZsiemimams su 5-7 metq
vaikais: pasirinkto
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veiklomis
aplinkoje.

lauko

Padides
prielmokyklinio
amZiaus vaikq
pasiekimq ir
paZangos lygio,
atitinkandio vaikq
raid4, dalis.
Padides ugdytiniq
tevq (globejq)
labai gerai ir gerai
vertinandiq
ugdymo kokybg
istaigoie dalis.

STEAM
pavyzdLitl.

veiklos

Atnaujinti 5 Lauko klases
priemoniq tyrinejimams
ir eksperimentams
rinkiniai.

Prie5mokyklinio amZiaus
vaikq pasiekimq ir
paZangos, atitinkandios
vaiko raidq, dalis (92
proc.)

Labai gerai ir gerai
ugdymo kokybg
(apklausos b[du)
vertinandiq tevq ( globej q)
dalis 87 proc.

gamtinio objekto
(Panemunes Sile)
stebejimas, tyrinejimas ir
atv aizdav imas ivairiu metq
laiku; vabalq vie5budio

irengimas, stebejimas,
tyrinej imas ; 4 i.emls meno
projektai; draugystes
mandalq deliojimas iS

gamtines medZiagos;
Ziemos eksperimentai;
paZintiniai - meniniai -
edukaciniai (,,protmii5is" +
menine veikla) projektai
bibliotekoje; darZo,
Siltnamio augalq prieZifira,
stebejimas ir paZinimas ir
kt.
Lauko klases priemoniq
tyrinejimams ir
eksperimentams rinkiniai
atnaujinti: isigyta smelio
diuoZykla, smelio malflnas,
padidinimo stiklai, oro
temperat[ros matavimo
termomefrai, Ziflronai,
tinkleliai vabzdlir4
gaudymui.
96 proc. prieSmokyklinio
amZiaus vaikq pasiekimai
ir p{zanga atitinka vaiko
raidos lygi.

87,00 proc. tevq labai gerai
vertina ugdymo kokybg;
apklausa
www.apklausa.lt
platformoje

atlikta

2. kdytos ar ivykdvtos i5 da lies ddl numatytrt riziku (iei tokiu buvo
UZduotys Prieiasrys, rizikos

buvo atlikta veiklos rezultatams'
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1. Stiprinti darielio bendruomenes
organizacijos kultiir4 ir demokratines
visuomenes nuostatas per dalyvavim4
pilietinese akcijose ir iniciatyvose.

Bendradarbiavimas su Seima yra gyvybingas ir
atliepiantis aktualijas, motyvuojantis akfiiai
dalyvauti ivairiose veiklose, ugdoma vaikq
pilietiSkumo kompetenciia.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
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BalandZio men. surinkta 1000 eurq ir
pervesta Freunde der Erziehungskunst,
Vokietija (Tarptautine Valdorfo mokyklq
paramos organizacija) Ukrainos Valdorfo
mokykloms ir mokytojams paremti; gruodZio
men. kartu su Prisikelimo bainydios
bendruomene darZelyje organizuota Kaledine
akcija ,, Parama Ukainos vaikams" (parama
Zaislais, higienos priemonemis, daiktais)

Veiklos kokybe isivertinimo srityje
Bendradarbiavimas su ieima vertinama 3 lygiu

3.2. Dalyvaujant Europos inovatyvaus
mokymo apdovanojimo iniciatyvoje (EITA)
pristatlrta sekminga patirtis kaip atnaujinti
ugdymo turini naujais elementais ir
inovatyviais metodais per Erasmu5+ projekto
igyvendinim4
ERASMUS+ KAI projektas,gErybiSkumo
ugdymo kelias: nuo ugdytojq link vaikq"
(projekto Nr. 20 1 8-1 -LT0 I -KAl 0 1 -046895),
pirmasis Lietuvos (ikimokyklinio ugdymo
istaigq grupeje) projektas, ivertintas EITA
apdovanojimu kuris buvo atrinktas kaip
novatori5kiausias Lietuvoje (ikimokyklinio
ugdymo istaigq grupeje), ktrybi5kum4 ir
tvarum4 skatinantis projehas.

http: l/www. kaunas. ltlsvietimas/kauno-
valdorfo-darzel i s-saltinel i s-laimei o-europos-
novatori sko-mokymo-apdovanoi ima/

http: //rvww. kaunas. ltlsvietimasie uropos-
inovat),vaus-mokymo-apdovanoj i mas-
atkeliavo-i-kaunal

Palaikomas ir stiprinamas bendruomenes
pasididiiavimas savo istaiga, siekiant islikti
paklausia, gerai vertinama ir Siuolaiki5ka
ikimokyklinio ugdymo istaiga, taikandia
inovatyvius ugdymo metodus.

3.3 Bendradarbiaujant su Paramos Valdorfo
pedagogikai bendrija,,Saltinelis" parengta
dienines stovyklos programa, dalyvauta
Kauno miesto savivaldybes projektq atrankos
ir finansavimo programos ,,Iniciatyvos
Kaunui" vaikq vasaros ir (arba) dienos
stovyklos (-q) veiklos programoje ,,Vaikq ir
jaunimo igalinimas ir uZimtumas" ir laimetas
finansavimas. Stovyklos programa 7-12 m.
mokinukams bei vaikams turintiems
specialiqiq ugdymosi poreikiq (ypad klausos
sutrikimus) igyvendinta pasitelkiant darZelio
savanorius pedagogus ir specialistus
https : ii wlvw. salti neli s-
vd. \tlnei galiesiem sl26 8-mazasis-
zvgeivis.html

Stovyklos igyvendinimas turejo reik5mingos
teigiamos itakos darZelio organizacinei kultiirai,
pastiprino bendruomenes pozityvias nuostatas !
itraukqii ugdym4, sudare galimybes pedagogams ir
specialistams susipaiinti ir su buwsiq darZelio
ugdytiniq pasiekimais bei integravimui(si)
bendrojo lavinimo mokyklose.

3.4. .Apibendrinta ir panaudota Erasmus*
projeklo,u{tgal i gamt4: i aplink4 augti, kurti,
tyrineti" patirtis ir i5 esmes pertvarlryta
ankstyvojo amZiaus vaikq grupes kiemo
aik5tele: Paramos Valdorfo pedagogikai
bendrijos le5omis (1170,00) irengta mink5ta

Sukurta saugi ir Valdorfo bei lauko pedagogk4
atitinkanti aplinka igalinanti ankstyvojo amZiaus
vaikq veiklq organizuoti pogrupiais, saugiai judeti,
lavinti paZintinius gebejimus ir pojfidius, patirti
teigiamq emocijq.
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danga, atraujinta smelio deie, pagamintos
dvi priemones pusiausvyros lavinimui,
grupes aik5teleje, panaudojant Erasmus *
igyt4 patirti, irengtos atskiros erdves
Zaidimq erdve ir Zaidimams su smeliu.

4. Pakoreguotos praOjusiq metq veiklos uZduotys (jei tokiq buvo) ir rezultatai
Pakoreguotq 2022 metqveiklos uZduodiq nebuvo

III SKYRIUS
GEBE JIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASY ME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Geb6jimq atlikti pareigybOs apraSyme nustatytas funkcijas vertinimas

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6. Pasiektq rezultatq vykdant uiduotis isivertinimas

V SKYRIUS
2023 METU VETKLOS UZDUOTYS, REZULTATAT rR RODTKLTAT

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai serai

5.1. lnformacijos ir sitqacijos valdymas atliekant funkciias ln 2n 3n 4n
5.2. I5tekliq (ZmogiSkqjq, laiko ir materialiniu) paskirstymas 1n 2n 3n 4t
5.3. Lyderystes ir v44ovavimo efektyvumas ln 2a 31 4a
5.4. ZnhL gebejimq ir ig[dZiu pa"aOo@
siekiant rezultatq

ln 2a 3r 4a

5.5. Bendras ivertinimas (pai;ymimas vidurkis) 1n 2a 3n 4a

Uiduodiq ivykdymo apraiymas PaZymimas
atitinkamas lanselis

6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir vtiijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai eerai X
6.2. Uitdnogs i5 esmes ivykdytos arba viena neirykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai D
6.3. Ivykdyta ne maziau kaip puse uzduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai I
6.4. Puse ar daugiau uzduotys neivykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

7'l'Vadovavimasugdymuiirmokymuisi(gilintisupratim4,kaippatobutinM
bendradarbiavim4 siekiant sekminsos itraukioi
7.2.Veiklos sivertinimasvertinimas ir

8. 2023 metg uZduotys

Siektini renrltatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,

(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne
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8. 1.

8.2.

8.3.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos (aptinkybOs, kurios gali turOti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadoru)
9.1. Ilsalaikis vadovo nedarbin

VI SKYRIUS
\IERTINIMO PAGRINDIMAS IR STOLYMAI

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

DarZelio tarybos pirmininkas
(mokykloje - mokyklos tarybos (para5as)

Marius Astrauskas 2023-01-31
(vardas ir pavarde) (data)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo I
darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

11. [vertinimas, jo pagrindimas ir siUlymai:

Svietimo skyriaus vedeja

SusipaZinau
Direktore
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

(para5as)

(p*"3*)

Ona Gucevidiene
(vardas ir pavardi)

Visvaldas Matijoiaitis
(vardas ir pavarde)

(data)

Kauno miesto savivaldybes meras

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

(data)

(paraSas)
Audra Liaudanskiene

(vardas ir pavarde) (data)


