
KAUNo LopSELIo-DARZELIo,,LEl.nyNA"
DIREKTORES ZIVITE S DUBINSKIENE,S

2022 METV VETKLOS ATASKATTA

Nr.
Kaunas

I SI(YRIUS
STRATEGINIO PLAIIO IR METINIO VEIKLOS PLAI\O IGYVENDINIMAS

[gyvendindami lopielio-daZelio ,,Zemyna" 2022-2024 m. strateginio plano tikslw,2022
metais siekeme pagerinti ugdymo kokybg taikant STEAM inovacijas technologiniq ir inZineriniq
tyrinejimq srityse, pletoti ugdym4si lauko aplinkoje, uZtikrinti visq vaikq ugdymo(si) poreikius,
ugdymo(si) kokybg, kurti saugi4, ugdymqsi stimuliuojandi4 aplink4.

Pagerinta mokytojq dalykine kompetencija. 87 proc. mokytojq ir pagalbos mokytojui
specialistq patobulino STEAM ugdymo gebejimus. Naryste ,,Besimokandiq darZeliq tinkle" (e-

platforma,,Ugdymo meistrai"), kuris Siais metais nagrinejo STEAM tem4, igalino kokybinipokyti
Sioje srityje, uztikrino pladias kvalifikacijos kelimo, kompetencijq auginimo galimybes vadovams,
mokytojams, Svietimo pagalbos specialistams. Pasirengta dirbti su projekto ,,lnovacijos vaikq
darilelyje" priemoniq rinkiniais. I ugdymo proces4 integruojamos inovatyvios inZinerines,

technologines veiklos, pagerino ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus vaikq matematinius
gebejimus, kritini m4stym4, kiirybi5kum4 - vaikq ugdymo(si) rezultatus. 99 proc. ikimokyklinio
amZiaus vaikq ir 95 proc. prie5mokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq ir paZangos lygis, atitinka
vaikq raid4. 1 proc. istaigoje ugdomq ikimokyklinio amZiaus vaikq ir 5 proc. priesmokyklinio
amZiaus vaikq padare individuali4 paLang4.

Pletojant itraukqji ugdym4, 2022 m. kovo men. pabaigus igyvendinti Europos Sqjungos

struktDriniq fondq leSomis finansuojam4 projekt4 ,,Aukletojo padejeja itraukiajam ugdymui",
i5laikytas pasiteisings, puikiq rczultatt4 sulaukgs 2 aukletojq padejejq ugdymo organizavimo
modelis, taikomos i vaik4 orientuotas ugdymo strategijos. AtsiZvelgus i vaikq poreikius, siekiant

sudaryti palankias itraukiojo ugdymo s4lygas, uZtikrinti ugdymo kokybg, nevir5ijant leistino etatq
skaidiaus padidintas logopedo etatas (+ 0,25 et.). Pagerintas pagalbos vaikui prieinamumas

istaigoje.
Organizuojamas papildomas meninis ugdymas (muzikos, Sokio uZsiemimai) specialiqjq

poreikiq, gabiems vaikams. Dalyvavome Respublikiniame ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo vaikq Zodines ir menines rai5kos projekte ,,Gandrai griLta i namus", Respublikiniame
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq ir mokyojq muzikiniame projekte ,,Dainele mano
gimtinei" (panaudojant Ktino perkusijos ir ritmavimo elementus), Respublikiniame ikimokykliniq
ugdymo istaigq Svietimo pagalbos specialistq (logopedq) vaikq tarties mokymo virtualiame
projekte ,,Garsq L, R uZduodiq kraitele" ir kt..

UZtikrinta, kad visi mokytojai, pagalbos mokytojui specialistai kartu su kitais darbuotojais

igytq ir nuosekliai tobulintq kompetencijas. 100 proc. pedagogq patobulino gebejimus itraukiojo
ugdymo srityje (lankyti seminarai, mokymai, dalyvavome Svietimo pagalbos specialistq
konferencijoje ,,Augimo laipteliais"). Vaiko geroves komisija vykde aktyvi4 ugdom4j4,
konsultacing, bendradarbiavimo veikl4, 2 pedagogai turi daug patirties, konsultuoja.

Bendradarbiaujant su Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru 2
ikimokyklinio ugdymo mokytojo padejejos siekia igyti mokytojo padejejo kvalifikacij4,



bendradarbiaujant su Kauno kolegijos J. VienoZinskio menq ir ugdymo fakulteto Pedagogikos

katedra 2 istaigos darbuotojai siekia igyti ikimokyklinio ugdymo mokyojo kvalifikacij4.
2 prie5mokyklinio ugdymo mokytojai dalyvavo ilgalaikiuose mokymuose ,,Kaip

k[rybi5kai ir kokybi5kai igyvendinti atnaujint4 prie5mokyklinio ugdymo program4?", gilino Zinias

apie ugdymo turinio modeliavim4, inovacijq igyvendinim4. [staigos pedagogams organizuotas

seminaras ,,Kaip planuosime ugdomqii procesQ atnaujinta bendrqja priesmokyklinio ugdymo
programa bei leidiniu ,,Patirdiq erdv6s". Pasirengta kokybi5kam naujos Prie5mokyklinio ugdymo

bendrosios programos igyvendinimui.
Lop5elyje-darLelyje pletojami tarptautiniai projektai: eTwining ,,Darni aplinka

itraukiojo ugdymo(si) igalinimas" (dalyvavome Respublikineje prevencineje edukacijoje
ikimokyklinio, prie5mokyklinio amZiaus vaikams ,,Vaiko teises ir pareigos-Europa2022", folkloro
festivalyje ,,Seltinis";, vaikq savijautos lop5elyje-darZelyje gerinimui - tarptautine vaikq socialiniq
gebejimq ugdymo programa ,,Zipio draugai", ikimokyklinio ugdymo programa ,,Kimodi" skirta
emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo

igfidZiams lavinti (4 grupese). Esame Lietuvos sveikat4 stiprinandiq mokyklq tinklo nariai,

igyvendinta istaigos 2018-2022 m. sveikatos stiprinimo programa ,,Sveikata ir ekologine darna",
organizuota bei igyvendinta vaikq vasaros stovykla ,,Kneipo takeliu" (pagerintas fizinis vaikq
aktyvumas). Bendrai su fechtavimo klubu ,,Floret6" igyvendiname projekt4 ,,Fechtavimas -
unikalus patyrimas bet kuriame amLiuje", bendrai finansuojamq Sporto remimo fondo le5omis,

kur! administruoja Svietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Svietimo mainq paramos fondas (2
kartus per savaitg nemokami uZsiemimai prieimokyklinio amZiaus vaikams). Visa pedagogq

bendruomene buvo isitraukusi ir aktyvi Respublikineje ikimokykliniq lstaigq darbuotojq
asociacijos,,Sveikatos Zelmeneliai" veikloje ( 1 00 proc. pedagogq).

I bendrqii ugdymo turin! per vaikui palistam4 aplink4 integruojama etnine kultfira.
Bendradarbiaujant su Kauno tautines kultiiros centru organizavome Tarptautinio vaikq ir jaunimo

folkloro festivalio ,,Baltq raitai2022 Zaidinimq ir Zaidimq rengini ,,Sermuk5niq gojelis".
Apklausa atskleide Q022 m. IV ketvirtis), kad ugdymo kokybg lop5elyje-darZelyje gerai ir

labai gerai vertina 100 proc. tevq.

Atliktas 520m2lauko takq remontas, pakeidiant dang6, atlikti remonto darbai 3 grupese,

atnaujinta istaigos lauko aplinkos stebejimo sistema (stebejimo kameros) bei kt. darbai, siekiant
uZtikrinti saugi4, funkcionali4 ugdymosi bei darbo aplink4.

Taupus ir racionalus istaigai skirtq le5q panaudojimas leido pagerinti ugdymo(si) kokybg,

vidaus bei lauko ugdymo(si) aplinkq funkcionalum4. Finansiniai metai baigti be isiskolinimq,
istaigai darbo uZmokesdiui bei darbuotojq skatinimui, funkcionalumui skirtq leSq pakanko.

2022 m. veiklos rezultatus lop5elio-darZelio ,,Zemyna" 2022-2024 metq strategijai

lgyvendinti vertiname labai gerai. Sekmingai igyvendinti iSsikelti metq tikslai, pasiekti maksimalus

rezultatai, atliktos veiklos, kurios nebuvo planuotos.

II SKYRIUS
2O22METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODTKLTAT

1. Pagrindiniai2022 metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys (toliau -
uZduotys)

Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovauj antis vertinaffi&,
ar nustatytos uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1 .1 . Pagerinti Patobu lintas Iki 2022-12-20 parengti ir 87 proc. mokytoiU



ugdymo(si)
rezLiltatus , t&ikant
inovac,jas
technologiniq ir
inLineriniq
tyrineji*r'1 srityse.

ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio
amLiaurs vaikr-1

STEAM gebejimq
ugdyrn4s(is),
taikant inovacijas
technologiniq ir
inLrneriniq
tyrinej irnr'1 srityse.

Pagerinta mokyojq
dalykine
kompetencija,
pasirengimas dirbti
su projekto
,,Inovacljos vaikq
darLelyje"
priemoniq
rinkiniais. [staigos
mokytojai
integruoia

igyu.ndinti ugdymo
projektai, pletojant
nacionalinio projekto
,,Inovacij os vaikq darLelyj e"
metodines medliagos idej as,

taikant inLinerinius
techno login ius tyrinej imus.

Iki 2022-12-20 organizuoti
2 metodiniai renginiai.
50 proc. istaigos mokytojq
ugdymo procese integruoja
inovatyvias inZinerines,
technologines veiklas.

patobulino STEAM
ugdymo gebejimus
(e-platforma

,,Ugdymo meistrai"
,,Besimokandiq
darLeliq tinklas 2022
m." - 1372

kvalifikacijos kelimo
val.). Patobulintas
vaikq STEAM
gebejimq
ugdym4s(is), taikant
inovacrjas
technologiniq ir
inZ ineriniq tyrinej imt+

srityse. Parengti ir
igyvendinti 2
projektai "STEAM
inZineriniai
tyrinej imai" (pavasari
ir rudeni), pletoj ant
nacionalinio projekto
,,Inovacljos vaikq
darLelyje" metodines
medZiagos idejas,
taikant inLinerinius
technologinius
tyrinej imus.
Dalyvavome Kauno
miesto metodiniame
renginyje ,,Vaikq
ugdymosi patirtys"
(parengeme vaizdini
pristatymq).
Pagerinti vaiktl
ugdymo(si) rczultatai,
taikant inovacijas
technologiniq ir
inZineriniq tyrinej imr+

srityse.

Mokytojai dalinosi
pati rtiffi i, organ izuoti
3 metodiniai
renginiai: ,,STEAM
pasakose", ,,Zaisme ir
atradim ai" ir
,,STEAM montesori
grupOje".
Pagerinta mokytojq
dalykine
kompetenciia,



inovatyvias
inZinerines,
technologines
veiklas ugdymo
procese.

Organizuojamas i
vaik4 orientuotas,
kritini m4styffi4,
kurybi5kum4
skatinantis
ugdymas.

Atnaujintos
priemonds STEAM
gebejimtt
ugdymuisi
technologiniq ir
inLineriniq
tyrinejimtl srityse.

UZtikrinta
ikimokyklinio
amliaus vaikq
pasiekimq ir
paLangos lygio,
atitinkandio vaiko
raidq, dalis.

Iki 2022-12-20 vidaus ir
lauko ugdymo(si) aplinkos
praturtinto s inLinerinio ir
technologinio ugdymo
priemondmis.

Iki 2022-12-20 ne maLiau
kaip 72 proc. (STRAPIS
planine reik5me).

pasirengimas dirbti su

projekto ,,lnovacijos
vaikq darZelyje"
priemoniq rinkiniais.
67 proc. mokytojq
integruoja
inovatyvias
inLinerines,
technologines
veiklas, orientuotas i
vaikq kritini
m4styffie,
k[rybiSkumo
skatinirrQ.

STEAM gebejimq
ugdymuisi
technologiniq ir
inZineriniq tyrinej imq
srityse, ugdymo(si)
aplinkos praturtintos
ugdymo
priemonemis: isigyti
6 plan5etiniai
kompiuteriai,2
Edukacines bitutes -

robotai "Bee-bot" su
kilimeliais,
magnetines kaladeles
Jolly Heap
"Creative",
architekturiniai
Lai dimai, inLi n e ri n i ai
konstruktoriai ir kt.

Ugdymo(si)
pasiekimus, pagal
susitartus pasieki*,1
ir daromos paLangos

vertinimo aspektus,
vertino visi vaiko
ugdyme
dalyvaujantys
ugdytojai . 99 proc.
ikimokyklinio
amLiaus vaikq
pasiekimq ir
paLangos lygis,
atitinka vaikq raid4.
Ikimokyklinio
amZiaus vaikq
pasiekimq ir



uZtikrinta
prieSmokyklinio
amLiaus vaikq
pasiekimq ir
paLangos lygio,
atitinkandio vaiko
raidE, dalis.

ISlaikya tevq
(globejq), labai
gerai, gerai
(apklausos bDdu)
vertinandiq
ugdymo kokybE

lstaigoje, dalis.

Iki 2022-12-2A ne maliau
kaip 90 proc.

Labai gerai ir gerai - 92
proc. (STRAPIS planine
reik5me).

paLangos lygio,
atitinkandio vaiko
raidq, dalis, lyginant
su planuotu, padidejo
37,5 proc.
1 proc. istaigoje
ugdomq
ikimokyklinio
amZiaus vaikq padard
individuali4 paLangq.
95 proc.
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
pasiekimq ir
palangos lygis,
atitinka vaikq raid4,
lyginant su planuotu,
padidejo 5 proc. 5

proc. prie5mokyklinio
amliaus vaikq padard
individualiq paLangq.

Atliktos tdvq
(globejq) apklausos
duomenimis 100
proc. tdvq ugdymo
kokybg vertina labai
gerai (80 proc.)
ir gerai (20 proc.)

Lyginant su
praejusiais metais,
labai gerai
vertinandiq ugdymo
kokybg padaugej o 9,7
proc.
Tevus (globejus)
dZiugina ugdymui
naudojamos ivairios
ugdymo(si) formos,
jaudiama vaikq
paLanEZ,

kurybiSkumo,
Zingeidumo ugdymas,
aukletojq
profesionalumas,
paLintines-
ed ukac i nes-ku lturines
veiklos bei kt.
Nepatenkintq
ugdymo kokybe
ndra.

1.2. Patobulinti Pletofant ugdym4si 60 proc. mokytojq, meninio Patobulinti sveikatos



sveikatos stiprinimo
ir ugdymo procesus

bei kokybg pletoj ant
ugdymq(si) lauko
aplinkoje.

lauko aplinkoje,
formuojami
prie5mokyklinio ir
ikimokyklinio
amliaus vaikq
sveikos gyvensenos
ir darnaus
vystymosi ig[ dLiai.
Vykdomas
ekologinis
ugdymas.

Ugdymo(si) turinys
papildytas
inovatyviomis
(,,Inovacljos vaikq
darLelyie"

ugdymo mokytojai
si stem ingai organ izuoja
edukacines veiklas lauke,

istaigos ribq.
LIZ

7 grupiq mokytojai
organizuoja i5tvermds
Zygius.

Iki 2022-12-20 lauko
ugdymo(si) aplinka
praturtinta eko loginio,
patirtinio ugdymo(si)
priemondmis.

Iki 20 22-12-20 suplanuotos
ir igyuendintos 2

inovatyvaus turinio
projektines savaitds,
vykdant STEAM veiklas

stiprinimo igndZiai,
iSpletotos
ugdymo(si)
galimybes lauko
aplinkoje,
netradicinese
erdvdse, aplinkose.
60 proc. mokytojq
organizuoja
edukacines veiklas
ne tik lop5elio-
darhelio lauko
aplinkoje, bet ir
Kauno Kalniediq
parke, Kleboni5kio
miSke, Lietuvirl
liaudies buities
muziejuje
RumSiSkese,

Pratk[nq kaiffie,
RudeikiSkiuose,
Kauno VDtl
Botanikos sode ir kI.
I5tvermes Zygius (7
grupiq mokytojai).
Dalyvavome
Respublikiniame
ikimokykliniq

istaigq darbuotojq
asociacijos

,,Sveikatos
Z.elmenel iai"
sveikatinimo
akcijoje ,,MaZieji
turistai".

Lauko ugdymo(si)
aplinka praturtinta
lauko darbo irankiais
vaikams ir
mokyojoms,
matavimo, svdrimo,
tyrinejimo -
ekologinio, patirtinio
ugdymo(si)
priemondmis.

Ugdymo(si) turinys
papildytas
inovatyviomis lauko
aplinkoje
vykdomomis STEAM



metodines
medZiagos
projektai) lauko
aplinkoje
vykdomomis
STEAM veiklomis.

LJgdymo procese
taikomi S. Kneipo
metodikos
elementai.
Pagerintas fizinis
vaikq aktyvumas.

Igyvendinta
lstaigos 20 18-2022
metq sveikatos
stiprinimo
programa

,,Sveikata ir
ekologine darna".

lauko aplinkoje.

Suplanuota ir igyvendinta
vasaros vaikq stovykla
,,Kneipo takeliu".

Iki 2022-12-20 paren gta ir
istaigos bendruomenei
pristatfra Kauno lop5elio-
darilelio ,,Zemyna" 201 8-
2022 metq sveikatos
stiprinimo programos

,,Sveik ata ir ekologine
darna" igyu.ndinimo
ataskaita.

veiklomis -

igyr.ndinti 3

inovatyvaus turinio
projektai:
,,Vi5diukai",
,,Prieskoniniai
augalai" bei aplinkoje
randamq vabzdLi\,
sliekq, sraigiq
tyrinejimq savaite
(isirengti ,,VabzdLi4
v ieSbudiai", tyrinetas
boruZiq, sliekq,
sraigiq gyvenimas).

Pagerintas fizinis
vaikq aktyvumas,

ieyta pozityvi
sveikos gyvensenos
patirtis - organizuota
vasaros vaikq
stovykla ,,Kneipo
takeliu".

Igyvendinta istaigos
2018-2022 metq
sveikatos stiprinimo
programa ,,Sveikata
ir ekologine darna",
pristatyta
igyvendinimo
ataskaita. Visa
pedagogr{
bendruomene buvo

isitraukusi ir aktyvi
Respublikineje
ikimokykliniq
istaigq darbuotojtt
asociacijos
"Sveikatos
Zelmeneliai"
veikloje.

8.3. Sudaryti
palankias itraukioj o

ugdymo s4lygas

ivairiq ugdymo(si)
poreikiq vaikams.

UZtikrinta
speciali,liq poreikiq
vaikq individuali
palanga.

Organ izuojamas mokyoj o
padejejo darbas Svietimo
pagalbos specialistq ir
mokyojq komandoje.
Organizuoj ami individual[s
meninio ugdymo mokyojq
uZsiemimai dideliq
specialiqiq poreikiq vaikams.

Organizuojamas 2
mokyojo padejejq
ugdymo
organizavimo
modelis. 5 kartus per
savaitq organizuojami
individuahs meninio
ugdymo (muzikos), 3

kartus meninio



Pageres gabiq vaikq
meninis ugdymas,
bus sudarytos
prielaidos
k[rybingos
asmenybes
vystymuisi.

Padides grupitl,
kuriose
integruojamos
prevencinio ugdymo
programos, skaidius.

Individuali paLanga - 100

proc. vaikq, turindiq didelius
specialiuosius poreikius.

Organ izuojamas papi ldomas
gabiq vaikq meninis
ugdymas.

2 prie5mokykl inio ugdymo
grupese integruoj ama
programa ,,Zipio draugai", 4
ikimokyklinio ugdymo
grupese (buvo 2)
integruoiama Kimochi

ugdymo (Sokis)

mokytojq uZsiemimai
specialiqiq poreikiq
vaikams. Taikomos i
vaik4 orientuotas
ugdymo strategijos.
100 proc. vaikq,
turindiq special iuosius
poreikius padard

individuali4 paiangq.

2 kartus per savaitg
organizuojamas
papildomas gabiq
vaikq meninis
ugdymas. Ugdyiniai
dalyvavo Kauno m.
vaikq Kalediniq
giesmiq festivalyje,
Respublikiniame
muzikiniame projekte

,,Dainel6 mano
gimtinei",
Respublikiniame
mah.yq talentq
muzikos festivalyje
,,Jievaras", Lietuviq
liaudies k[rybos
atlikejq konkurse

,,Tramtatulis -2022",
Respublikiniame
folkloro festivalyje
,,Seltinis-20 22",
Respublikiniame
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo isjaigq
projekte ,,Sok,
dainuok, sportuok ir
nieko neb,jok" ir kt.
Tobulinami vaikq
gebejimai, menin6,
socialine
kompetencijos, vaikai
smagiai leidLia 1aik4.

Vaikq savijautos
lopSelyj e-darLelyje
gerinimui 2
prieSmokyklinio
ugdymo grupdse

integruojama



Atliktas tyrimas,
remiantis nauja
ikimokyklinio ir (ar)
prie5mokyklinio
ugdymo programas
vykdandiq mokykl,l
veiklos kokybes

!sivertinimo
metodika, nustatytos
tobulintinos sritys,

isivertintos
ltraukiojo ugdymo
pagerinimo
galimybds.

Patobules mokyojq
itraukiojo ugdymo
kompetencija.

ugdymo programa.

Iki 20 22-06-20 organizuotas
metodinis pasitarimas, skirtas
dokumento analizei,
diskusiju, mokyojams
supaZindinti su isivertinimo
metodika.
Iki 2022-l l -20 atliktas
tyrimas, nustatytos
tobulintinos sritys. 

]

90 proc. mokytojq kels
kval ifi kacij 4 itraukioj o
ugdymo srityje (l
seminaras/mokymai).
4 mokytojos dalyvaus
tarptautin i am e eTwi nn ing
projekte.

tarptautine vaikq
socialiniq gebejir.l
ugdymo programa
,,Zipio draugdi",
ikimokyklinio
ugdymo programa

,,Kimodi" (4 grupese).

Organizuoti
metodiniai pas itarimai
naujos isivertinimo
metodikos
(dokumento)
supaZindinimui,
analizei, veiklos
kokybes isivertinimo
aspektams. 2022-ll
men. atliktas

isivertinimas
,,Pasiekimq
vertinimas ir ugdymo
planavimas" nustatyti
stipriej i ir tobulintini
aspektai, reikali nga
pagalba mokytojams.
Organizuotas
seminaras istaigos
pedagogams "Kaip
planuosime ugdomqii
proces4, remdamiesi
atnaujinta bendrqa
prieSmokyklinio
ugdymo programabei
leidiniu "Patirdiq
erdves ".

Patobulinta mokyojq
itraukiojo ugdymo
kompetencija. 100
proc. pedagogrl
patobulino gebejimus

itraukiojo ugdymo
srityj e (291 val.-
lankyi seminarai,
mokymai,
dalyvavome Svietimo
pagalbos specialistq
konferencijoje
,,Augimo laipteliais",
6 pedagogai
kompetencijas
tobu lino tarotautinio



Bus i5laikya tevq
(globejq), labai gerai
ir gerai (apklausos
b[du) vertinandiq
emocing vaiko
savij autq,
psichologini
saugum4 lstaigoje,
dalis.

Labai gerai ir gerai - 9l proc
(STRAPIS planine reik5me).

eTwinning projekto

,,Darni aplinka -
itraukiojo ugdymo(si)

igalinimas" veikloj e).

Vaiko gerovds
komisija vykde
aktyvi4 ugdom4JE,
konsultacing,
bendradarbiavimo
veikl4.

98,2 proc. tevq
(globejq) apklausos
vertinimo
duomenimis
apklausos budu) vaiko
savijaut4, saugum?

istaigoje vertina labai
gerai (69,1 proc.) ir
gerai (29,1 proc.).
Vaiko savijaut4

[staigoje vertinandiq
gerai ir labai gerai,
lyginant su planuota
reik5me, padidej o 7,2
proc., tadiau 1,8 proc.
(vienas atsakovas)
vertin a patenkinamai.
ISanalizavome
prieLastis ir galimybes
vaikq saugumui
uZtikrinti.

2, Uilduotys, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l numatytq rizikq (iei tokiq buvo
IJZduotys PneLastys, rizikos

2.1

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet i..ykdytos
ildoma, jei buvo atlikta ildomq, svariq istaigos veiklos rezlr ltatams

IJZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3. 1. Svietimo pagalbos pagerinimas. AtsiZvelgus i vaikq poreikius,

siekiant sudaryti palankias itraukiojo
ugdymo s4lygas, uZtikrinti ugdymo
kokybg, nevir5ijant leistino etatq
skaidiaus padidintas logopedo etatas
(+0,25 et.). Kokybi5kiau
organizuojamas ugdymo procesas.

Padidintas pagalbos vaikui specialistq
etatq skaidius. Pagerintas pagalbos
vaikui prieinamumas istaigoje.
Didinamas spec. poreikiq turindiq vaikq
ugdymo(si) veiksmingumas.



Sudarytos sqlygos vaikams, del

kariniq veiksmq, atvykusiems iS

Ukrainos ugdymui(si).
Inicijuotas mokyojq padejejq

kvalifikacrj ot kdlirnas.
Bendradarbiaujant su Kauno Karaliaus
Mindaugo profesinio mokymo centru,
dvi mokyojq padejejos siekia igyti
ikimokyklinio ugdymo mokyojo
padej 0j o kvalifikacij 4.
Bendradarbiauj ant su Kauno kolegijos
J. VienoZinskio menq ir ugdymo
fakulteto Pedagogikos katedra (esame
partneriai) du istaigos darbuotojai
studijuoja, siekia igyti ikimokyklinio
ugdymo mokyojo kvalifikacij4,
organizuojamos studentq praktikos,
dalyvaujama baigiamqjq darbq
gynimuose, pritraukiam i darbuotojai.

3.2. Vaikq fizinio aktyvulxo skatinimas. Bendrai su fechtavimo klubu ,,Florete"
igyuendiname proj ekt4,,Fechtavimas -
unikalus patyrimas bet kuriame
amliuje", bendrai finansuoj amq Sporto
remimo fondo le5omis, kuri
administruoja Svietiffio, mokslo ir
sporto ministenj a ir Svietimo mainq
paramos fondas (2 kartus per savaitg
organizuoj ami uZsiemimai
prie5mokyklinio amLiaus vaikams,
uZtikrinamas vaikq fizinis aktyvumas,
ugdomos sveikatos saugoj imo,
paLiniffio, social ine kompetencij os).

3.3. Saugios aplinkos kUrimas. Kuriama saugi, funkcionali aplinka.
Parengtas,,Pa5aliniq asmenq lankymosi
Svietimo istaigoje tvarkos apraSas",

vykdoma iejimo i istaigos teritorij4
kontrole - rakinamq vartq sistema,

iej imas naudojantis magnetiniu Zetonu.
Atnauj inta lauko aplinkos stebej imo
sistema (stebejimo kameros). Atliktas
520 m' lauko takq remontas, pakeidiant
dang4.

4. PakoreguotU 2022 metg veiklos uZduoiig nebuvo

Direktord Ziuile Dubinskiene

g-'
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