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Vilniaus lopšelio-darželio „Vieversys“ strateginių tikslų pasiekimo analizės forma, 2019 m.

TIKSLAS

Kokybiškas vaikų ugdymas(-is) ir pasiekimų kokybė, pritaikant ugdymo turinį vaikų poreikiams, polinkiams,
gebėjimams.

UŽDAVINIAI

PLANUOTAS PASIEKIMAS

PASIEKTAS REZULTATAS

2018 – 2019 mokslo metų veiklos Apžvelgus 2018 – 2019 m. m. organizuotas ir

Uždavinys 1

FINANSINIAI

FINANSINIAI

IŠTEKLIAI

IŠTEKLIAI

2000 EUR

2064,96 EUR

vykdytas

tęstinumo

veiklos

sėkmingu įstaigos judėjimu į priekį: nuolat

grupėms rudeniui)

planavime,

taikant

keičiasi įstaigos aplinka, kuriamos tyrinėti ir

745,72 EUR

stebėjimą,

analizę,

pažinti vaikus skatinančios edukacinės erdvės

(specialistams ir

tiek įstaigos viduje, tiek išorėje, ypatingas

bendram

dėmesys skiriamas vaikų fizinio aktyvumo

naudojimui)

refleksiją
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pasidžiaugti

PANAUDOTI

Siekti nuoseklumo ir plano analizė

veiklas,

galima

PLANUOTI

(Kanceliarija visoms

skatinimui, emocinių – socialinių įgūdžių
ugdymui, gerėja įstaigos teikiamų paslaugų
kokybė ir darbo sąlygos, bendruomenės
mikroklimatas, atsiranda darbuotojų stipresnis
noras tobulėti profesinėje veikloje.
2018 – 2019 ir 2019 – 2020 Vadovaujamasi parengtais ir patvirtintais
mokslo

veiklos

metų

rengimas,

planų veiklos, grupių ugdymo planais, kurie yra

patvirtinimas

ir nuolat

papildomi.

vykdymas
Ikimokyklinio ugdymo programos Pedagogai ir specialistai taiko ikimokyklinio
„Vieversėlis“

ir

„Bendrosios ugdymo

priešmokyklinio

programą

ugdymo priešmokyklinio

programos“ dermė

nuosekliai

„Vieversėlis“,

ugdymo

pedagogai

vykdo

priešmokyklinio

„Bendrosios

ugdymo

programos“

įgyvendinimą.
Vaikų

veiklos

pasiekimų

planavimo

vertinimo

tobulinimas, refleksija

ir Taikomos

modelio formos,

atnaujintos
atsižvelgiant

veiklos
į

planavimo

kiekvieno vaiko

individualumą. Pakoreguoti vaikų pasiekimų
vertinimų lapai, taikomas „Vaikų pasiekimų
voratinklis“.

Visų
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grupių

vaikų

veiklos

planavimai ir vertinimai 2 kartus į metus yra
apžvelgiami

ir

metodiniuose

aptariami

individualiuose

susirinkimuose

su

grupių

pedagogais. Tėvams nuosekliai perduodama
informacija apie vaiką, jo veiklą ir gebėjimus,
organizuojami individualūs pokalbiai ir bendri
susirinkimai.
Prevencinių

Uždavinys 2
Kurti,

turtinti

ir integravimas,

programų Dalyvavimas
kūrybiškas

plėtoti

aplinką, taikymas ugdymo procese

skatinančią

sveikos Erdvių

gyvensenos nuostatų įsigijimas,

kūrimas,

sveikata

programose,

vaikus -socialinių įgūdžių ugdymui, įkurtos tam
erdvės,

specialistų

96 EUR („Zipio
draugai“ programos

įgūdžius: „Zipio draugai“, „Kimochiai“.

priemonių Grupėse parengtos priemonės vaikų emocinių

skatinančių

100 EUR

jų stiprinančiose vaikų socialinius, emocinius

formavimą: fizinė ir domėtis savo emocine ir fizine skirtos
emocinė sveikata.

prevencinėse

mokymai)
2000 EUR

687 EUR (šviesos
būgnas, molbertas)

kabinete

naudojamas šviesos būgnas ir molbertas.
Įstaigos

koridoriai

tampa

edukacinėmis

733,93 EUR

erdvėmis, kuriose vyksta vaikų ugdymas,

(interaktyvios

bendravimas su šeima „ugdymas be sienų“

lentos, grindų

(nauja interaktyvi erdvė vaikų pažintinei,

lipdukai)

kūrybinei ir fizinei veiklai – „Smagusis
traukinukas“).
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Fizinio aktyvumo skatinimas

Sporto inventoriaus papildymas (sportiniai

500 EUR

328,77 EUR (sporto

reikmenys ir gimnastikos priemonės), įsigyti

inventorius)

vaikiški sportiniai marškinėliai.

134,75 EUR

Aktyvus fizinis judėjimas vyksta ne tik sporto

(sportiniai vaikiški

salėje, bet ir netradicinėse įstaigos erdvėse

marškinėliai)

(pvz. koridoriuose ir t.t.), būnant lauke.
Įgyvendinami įvairūs sportiniai projektai
(„Futboliukas“, „Lietuvos mažųjų žaidynės“,
„Sportuojantis koridorius“, „Ikimokyklinukų
ir priešmokyklinukų žiemos olimpiada 2019“,
„Nykštukų

bėgimas.

Žiema

2019“),

organizuojamos sportinės šventės ir akcijos.
Įgyvendinamos lauko pedagogikos Atnaujinta „lauko daržo“ idėja, kuriame vaikai
idėjos: plečiamas lauko erdvių augina augalus, žoleles, daržoves ir juos

10, 000 EUR

465,85 EUR
(lauko priemonės)

funkcionalumas, skatinant vaikų prižiūri. Sukurta lauko piešimui skirta lenta
aktyvią ir kūrybišką veiklą

priešmokyklinių grupių aikštelėse. Lauke

5263,50 EUR

įkurta „Lauko – purvo virtuvėlė“, įrengti

(3 lauko čiuožyklos

medžių informaciniai stendai ir „Vabalų

vaikams)

žaidimas“. Nupirkti lauko žaislai, dėžės.
Lauko

aikštelės

vaikams

tampa

patrauklesnėmis, įsigytos 3 naujos lauko
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3630 EUR
„Traukinukas“

čiuožyklos

vaikams,

1

traukinukas,

2

729,68 EUR

plastikiniai sodo nameliai

(2 plastikiniai sodo
nameliai)

Seminarų

Uždavinys 3
Perteikti

vaikams didaktiką

apie
ir

jos

šiuolaikinę Atliekama pedagogų apklausa ir kviečiami
pritaikymą lektoriai pedagogams aktualiomis temomis:

šiuolaikinio pasaulio praktiniame darbe organizavimas
naujoves

apie raidos sutrikimų turinčius vaikus“,

bei

inovacijas
pasitelkiant

1. Seminaras „Ką turėtų žinoti auklėtojos

1000 EUR
1000 EUR
(lektorių kvietimas į
įstaigą)

(2019-11-26)
2. Kūrybinės dirbtuvės „Dailės technikų

naujus

bei įdomius ugdymo

įvairovė“ (2019-12-02)
3. Seminaras „Paprasti, bet nepaprasti vaikų

metodus

ugdomieji žaidimai“, (2019-12-16).
Interaktyvių ugdymo priemonių IKT
įsigijimas

ir

ugdymo procese

diegimas

ugdymo

procese:

įsigyta

panaudojimas interaktyvi lenta „Kiškučių“ gr., 5 nešiojami
kompiuteriai.

2599 EUR
(interaktyvi lenta)
1582,52 EUR

Vaikų grupės ir metodinis kabinetas buvo

(5 kompiuteriai)

papildytas naujomis edukacinėmis lavinimo

1800 EUR

priemonėmis:

plakatais,

(priemonių

žaidimais,

žaislais,

papildymui

tyrinėjimo

erdvėms

kiekvienoje grupėje)

knygomis,

žemėlapiais,
stalo

kanceliarinėmis

ir

skirtomis priemonėmis.
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1068,52 EUR
(edukacinėms lavinimo
priemonėms)
Projektinė veikla ir naujų darbų Ugdomųjų veiklų organizavimas netradicinėje
formų

taikymas:

pažintinės

ekskursijos,

veda kviestiniai svečiai

800 EUR

projektai, aplinkoje (bibliotekoje, parke, muziejuje,
veiklas šeimos aplinkoje ir t.t.). Edukacinių programų,
išvykų

organizavimas

(organizuotos
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išvykų: į Vilniaus botanikos sodą, Pelėdų
Dalyvavimas

Europos, parką, Saugomų teritorijų muziejų, Saugaus

respublikos, miesto ir mikrorajono eismo klasę ir kt.).
renginiuose

Įstaigoje

vaikams

buvo

pakviestos

ir

750 EUR

organizuotos edukacijos: ornitologo Gedimino

(edukacijos

Petkaus edukaciniai užsiėmimai temomis –

vaikams)

„Mūsų miesto paukščiai“, „Inkilų gyventojai“,
„Paukščių

globa

žiemą“,

Visuomenės

sveikatos biuro lektorių projekto „Graži
šypsena“ pamokėlės.
Įstaiga bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis
Žirmūnų

mikrorajono

ikimokyklinėmis

įstaigomis, prisijungia prie Vilniaus miesto
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ikimokyklinių

įstaigų

metodinio

ratelio

„Neris“ organizuojamos veiklos ir ją kartu
vykdo. Aktyviai dalyvavome metodiniame
darbe,

projektuose,

konferencijose,

konkursuose ir parodose.
Išvada apie

Didelis dėmesys skiriamas vaikų kokybiško ugdymo(si) įgyvendinimui ir užtikrinimui – nuolat aptariami kiekvienos vaikų

pasiektą tikslą

grupės veiklos planavimo ir pasiekimų vertinimo klausimai, organizuojami metodiniai susirinkimai, kurių metu pedagogai ir
specialistai siūlo idėjas, padedančias gerinti esamas sąlygas įstaigoje, sprendžia iškilusius sunkumus bei dalinasi patarimais,
gerąja darbo patirtimi. Visos įstaigos siekiamybė: teikti šeimai konkrečią ir tikslią informaciją atlikus vaikų pasiekimų
vertinimą, organizuoti individualius pokalbius, kaupti vaikų pasiekimų aplankus.
Kiekvienais metais pasirūpinama tinkamų ir reikalingų priemonių įsigijimu darželio grupėse, metodiniame ir specialistų
kabinetuose, muzikos ir sporto salėje, lauke. Skatinama taikyti naujus metodus ir priemones vaikų ugdymo(-si) procese:
1. pedagogai aktyviai naudoja interaktyviąsias lentas, kuria vaikams ugdomąsias užduotis-žaidimus;
2. įstaigoje kuriama edukacinė, pažintinė ir kūrybinė aplinka: interaktyvių koridorių - „Linksmasis koridorius“ ir „Smagusis
traukinukas“ – naudojimas visapusiškam vaikų ugdymui(-si);
3. įgyvendintas projektas „Vaikų kūrybiškumo ugdymas ant šviesos stalo“, šviesos stalas kaip priemonė dažniau naudojama
vaikų ugdomajame procese;
4. rengiami įvairūs muzikiniai vakarai ir sportinės pramogos vaikams ir jų šeimoms, skatinant tėvus kuo aktyviau dalyvauti
vaikų kasdieninėje veikloje;
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5. atkreipiant dėmesį į fizinio aktyvumo ir emocinių įgūdžių ugdymo sritis, kuriame priemones, erdves emocinių įgūdžių
ugdymui, rengiame projektus, organizuojame renginius, skirtus vaikų judėjimo poreikio patenkinimui, skatiname sportuoti
ne tik vaikus, bet ir jų artimuosius, įstaigos darbuotojus;
6. atliekamos pedagogų apklausos, kurios padėtų išsiaiškinti, kokių temų seminarų, mokymų ir kursų jie norėtų.
Siekti lygiaverčio tėvų ir pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo, gerinat vaikų ugdymą ir ugdymąsi. Stiprinti

TIKSLAS

nuolat besimokančios

bendruomenės kultūrą, plėsti įstaigos

bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais

partneriais.
UŽDAVINIAI

PLANUOTAS PASIEKIMAS

Kvalifikacijos tobulinimo kursų,

PASIEKTAS REZULTATAS

PLANUOTI

PANAUDOTI

FINANSINIAI

FINANSINIAI

IŠTEKLIAI

IŠTEKLIAI

Pildoma „Pedagogo veiklos gairės“ lentelė:

675,25 EUR

Siekti, jog įstaigoje seminarų lankymas

išsiaiškinami kiekvieno pedagogo individualūs

(individualus

dirbtų

lūkesčiai, kokie mokymai, kursai ir seminarai

pedagogų

Uždavinys 1
nuolat

besimokantis,

yra

idėjos,

kvalifikacijos

aukštos

padedančios gerinti įstaigos ugdymo kokybę.

tobulinimas)

kvalifikacijos

Pedagogams sudaromos sąlygos tobulinti savo

119 EUR

kolektyvas,

asmenines ir profesines kompetencijas už

(nuotolinių mokymų

rengiantis
gyvenimui

vaiką

pageidaujami,

įstaigos

ribų:

pasiūlomos

išleista

dalyvauti

22

seminaruose, 4 mokymuose, 2 kursuose ir 2
konferencijose.
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narystė

Meninio

ugdymo

pedagogė

Saulė

Kančauskienė apsigynė ir įgijo metodininko
kvalifikacinę kategoriją.
Nuotolinių

mokymų

www.pedagogas.lt

internetinės svetainės naudojimas pedagogų
kvalifikacijos tobulinimui.
Dalinimasis gerąja patirtimi,

Pedagogai dalinasi turima ir įgyta patirtimi

naudojimasis sukaupta naujausia

tarpusavyje,

pedagogine literatūra

bendrauja

lankosi
ir

kolegių

grupėse,

bendradarbiauja,

pristato

metodinę medžiagą iš aplankytų įvairių
seminarų, mokymų ir kursų:


Pedagogų popietė su socialiniais

žaidimais – pedagogės Edita Cibulskienė ir
Aušrinė

Valackienė

parengė

pedagoginį

praktinį pranešimą „Socialiniai žaidimai“
(2019-02-12).


Socialinės pedagogės Sandros

Zabalevičienės ir logopedės Daivos Gudonės
informacinis pranešimas pedagogams: „Vaikų
specialūs ugdymosi poreikiai, grupės. Kaip
atpažinti?“ (2019-02-21).
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Pavaduotoja ugdymui Rita Pojarkova

dalinosi

seminarų

valdymas“

medžiaga

„Konfliktų

(2019-09-26)

ir

„Bendradarbiavimo su tėvais formos“ (201911-21)
Edukaciniai projektai Vilniaus

Aktyviai dalyvavome ne tik kitų įstaigų

mieste, šalyje

organizuojamuose

projektuose,

konferencijose, konkursuose, bet ir patys
rengėme respublikinio lygio renginius:
1. Meninio ugdymo pedagogė Saulutė
Kančauskienė

organizavo

ikimokyklinio-priešmokyklinio

respublikinį
ugdymo

įstaigų tautinių šokių festivalį „Tai pašoksim
gražiai“ (2019-02-09)
2. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Edita Cibulskienė organizavo respublikinį
ikimokyklinio-priešmokyklinio amžiaus vaikų
kūrybinį projektą „Vieversys žadina pavasarį“
(2019-04-17).
3. Vilniaus miesto metodinę – praktinę
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200 EUR

100 EUR

ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferenciją
„Žaidžiantis pedagogas ir vaikų emociniųsocialinių įgūdžių ugdymas“ (2019-04-30).
Metodinių priemonių, informacijų

Metodinis kabinetas papildytas žemėlapiais,

duomenų bazės kaupimas

plakatais, knygomis, stalo žaidimais, žaislais,

500 EUR

602,67 EUR
(edukacinės -

kanceliarinėmis ir tyrinėjimo erdvėms

lavinimo priemonės)

skirtomis priemonėmis.
Darbuotojų skatinimo ir vertinimo

Įstaigos

modelis

psichologo

darbuotojų
asistentė,

komandą
nauja

papildė
dietistė,

visuomenės sveikatos specialistė, 5 pedagogai.
Įstaigoje organizuoti seminarai darbuotojams:
1. Seminaras

techniniam

personalui

„Bendravimo kultūra įstaigoje“ (201903-21).
2. Interaktyvios

lentos

mokymai

pedagogams (2019-10-09).
3. Seminaras virėjoms „Geros higienos
praktikos taisyklių taikymas viešojo
maitinimo įmonėse“ (2019-09-24)
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700 EUR

242 EUR (pirmoji
pagalba ir higienos
kursai)

4. „Higienos įgūdžių mokymai“ ir
„Pirmos pagalbos mokymai“ visiems
darbuotojams (2019-10-17)
5. Seminaras

pavaduotojui

ūkio

reikalams „Viešųjų pirkimų aktualijos.
Ataskaitos“ (2019-11-13)
6. Seminaras sekretorei „Dokumentų
valdymo aktualijos ir pokyčiai nuo
2020 m.“ (2019-12-11)
Mentorių tinklo kūrimas, dirbant

2019 metais įstaigoje praktiką atliko 7

komandiniu principu

studentai. Dirbantiems jauniems specialistams
padeda daugiau patirties turintys pedagogai.

Uždavinys 2
Stiprinti

Kurti įstaigos savitumą bei

aktyvios, unikalumą pabrėžiančius akcentus

Atnaujintas darželio logotipas. Naudojami
įsigyti sceniniai ir tautiniai kostiumai vaikams.

kūrybiškos,
pozityvios,

bendruomenės

25 EUR
(darželio logotipo
atnaujinimui)

Tėvų informavimo bei

bendradarbiaujančios bendradarbiavimo su šeima
įstaigos

1000 EUR

sistemos tobulinimas

Sukurta bendruomenės informavimo sistema:


Įstaigos el. svetainės
viešinimas,
kėlimas.

kultūrą
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www.vieversys.lt

nuoseklus

informacijos

44,77 EUR
(el. svetainės
išlaikymas)



Grupėse

pateikiamos

aiškumas,

informacijos

sistemingumas,

–

pasitelkiant

stendus.


Bendradarbiavimas

su

grupių

tėvų

komitetais perteikiant informaciją grupės
tėvams (informacija siunčiame el. paštu).
Tėvų savivaldos aktyvumas

Bendraujama ir bendradarbiaujama nuolat,

(susitikimai, posėdžiai, inicijuotos

atsižvelgiama į tėvelių nuomonę, aptariami

veiklos)

jiems rūpimi klausimai. Įstaigos tarybos
posėdžiai organizuojami keturis kartus į metus.
Įstaigoje finansinės ataskaitos bendruomenei
skelbiamos vieną kartą per metus. Gautus 2%
už 2017 m. (2432,20 EUR) tėvai nusprendė
skirti vaikų aikštelių atnaujinimui – ši suma
buvo pridėta įrengiant vieną iš 3 lauko
čiuožyklų).

Netradiciniai projektai,

Siekiant aktyviau bendrauti ir bendradarbiauti

įgyvendintos novatoriškos

su vaikų tėvais ir ieškant būdų, kurie padėtų

ugdymo idėjos, įtraukta visa

labiau įtraukti juos į ugdomąjį procesą,

įstaigos bendruomenė

grupėse

taikomos

savitos

su

tėvais

bendradarbiavimo idėjos, tėvų įtraukimo į
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veiklas formos. Tėvai įtraukti į bendruomenės

200 EUR

renginius: Rugsėjo 1-osios šventė, ,,Rudens

(edukacinė-kūrybinė

šventė“, Vasario 16-osios minėjimas ir t.t.

veikla

Tėvai turi daug įdomių sportinių ir muzikinių

priešmokyklinukams

renginių, projektų („Besmegenių šalyje“,

ir jų tėveliams)

„Mano vasaros atostogos“). Edukacinė kūrybinė veikla priešmokyklinukams ir jų

381,46 EUR

tėveliams „Šv. Kalėdų belaukiant“ (2019-12-

(dažai, teptukai,
pirštinės

03).
Vasaros laikotarpiu vyko bendruomenės talka
lauko aplinkos atnaujinimui.
Tėvų švietimas bei pagalba šeimai: Kiekvienais
seminarai, konsultacijos.

metais

priešmokyklinukų
susitikimai

su

talkai)

būsimų

tėvams
Prano

ir

esamų

organizuojami

Mašioto

pradinės

mokyklos mokytojomis tema „Socialinis vaiko
pasirengimas

mokyklai“

(šiais

metais

dalyvavo ir Emilijos Pliaterytės progimnazijos
mokytojos). Nuosekliai ir atsakingai dirba
„Vaiko gerovės komisija“: laiku reaguojama į
vaikus, kurie turi elgesio problemų, suteikiama
tinkama

pagalba,
14

vyksta

bendruomenės

posėdžiai

ir

pasitarimai, kurių metu analizuojami vaikų,
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių bei
pagalbos vaikams ir jų tėvams teikimo
kokybės klausimai.
Plečiamas

Uždavinys 3
Plėsti
bendravimą

socialinių

įstaigos tinklas (sutartys, veiklos)

partnerių Bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su
„Vilniaus lopšeliu-darželiu „Pasaka“, Vilniaus

ir

pradine Prano Mašioto mokykla, Vilniaus

bendradarbiavimą su

Emilijos Pliaterytės progimnazija, Vilniaus

socialiniais

psichologine pedagogine tarnyba, Vilniaus

partneriais

kolegija.
Įstaiga tampa aktyvi socialinių Vaikams veiklas, edukacijas veda socialinių
iniciatyvų rėmėja.

partnerių atstovai:
Visuomenės sveikatos biuro lektorių projekto
„Graži šypsena“ pamokėlės apie vaikų burnos
higienos įgūdžius „Kiškučių“ ir „Pelėdžiukų“
grupėse (2019-09-12, 20, 26).

Išvada apie pasiektą Įstaigos internetinė svetainė www.vieversys.lt nuolat atnaujinama, todėl bendruomenė gali sekti įstaigos naujienas, nuosekliai
tikslą

sužinoti visą informaciją apie įstaigos gyvenimą. Visa reikiama informacija nuolat elektroniniu paštu dalinamasi su grupių
tėvelių pirmininkais. Darbuotojams sudaromos sąlygos dalyvauti įvairiuose mokymuose, kursuose, seminaruose, tobulinamos
bendrosios, dalykinės ir profesinės jų kompetencijos pagal kiekvieno individualius poreikius. Skatinamas pozityvus
bendravimas ir bendradarbiavimas įstaigoje, visos bendruomenės įsitraukimas į įstaigos veiklos planavimą, organizavimą ir
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vykdymą. Dažnai organizuojami posėdžiai su įstaigos taryba, aptariami įstaigos veiklai svarbūs klausimai. Plečiasi socialinių
partnerių tinklas – nuo 2019 m. bendradarbiaujama su Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija.
Kurti saugią, funkcionalią, sveiką vaikų ugdymo(-si) ir darbinę aplinką.

TIKSLAS
UŽDAVINIAI

PLANUOTAS PASIEKIMAS

Uždavinys 1
Tobulinti

Vidaus darbo tvarkos tobulinimas

PASIEKTAS REZULTATAS

Užtikrinant darbuotojų darbo drausmės ir

įstaigos

etikos laikymąsi darbe, įvairių susirinkimų

planavimo,

metu primenama apie įstaigoje nustatytas

darbo organizavimo,

darbo tvarkos taisykles, apie išėjimus darbo

turto

metu už darbovietės ribų, pakartojamos įvairių

veiklos

ir

administravimo
valdymo

lėšų
ir
bei

įsivertinimo sistemą

pareigybių

darbo

funkcijos.

Apsaugant

darbuotojus ir jų duomenų apsaugą, patvirtinti
šie dokumentai:


„Lygių galimybių politika ir jos
įgyvendinimo programa“;



„Darbuotojų

asmens

duomenų

saugojimo politika“;


„Informacinių
technologijų
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ir
ir

komunikacinių
naudojimo

bei

PLANUOTI

PANAUDOTI

FINANSINIAI

FINANSINIAI

IŠTEKLIAI

IŠTEKLIAI

darbuotojų stebėsenos ir kontrolės
darbo vietoje tvarka“;


„Asmens duomenų tvarkymo politika“.

Parengti

maisto

vidaus

audito

atlikimo

dokumentai, grupių švaros vidaus audito
dokumentai.
Personalo

darbo

organizuojant

įsivertinimas, Parengtas „Metinio veiklos vertinimo pokalbio
individualius su darbuotoju tvarkos aprašas“, vesti pokalbiai

pokalbius su darbuotojais

su techniniu personalu (išskyrus darbuotojus,
kurių pareigybės

lygis

D).

Įsivertinimo

rezultatai panaudojami veiklos tobulinimui.
Uždavinys 2

Pozityvūs ir pagarbūs tarpusavio Rengiami darbuotojų neformalūs susitikimai,

Tobulinti saugią ir

santykiai, palankaus mikroklimato skatinantys pozityviai bendrauti, kalbėtis apie

funkcionalią darbo

formavimas

aplinką

iškilusias problemas ir kurti bendruomenišką
kultūrą

(meditacijos

popietės,

sporto

valandėlė, kalėdinių žvakidžių lipdymas iš
molio ir jų puošimas), organizuojamos bendros
kelionės

(išvyka

į

„Pakruojo

dvarą“),

renginiai, kurie leistų pabūti nedarbinėje
aplinkoje (mokslo metų pabaigtuvės „Žirmūnų
boulinge“), individualūs pokalbiai, kurių metu
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būtų pasikalbama apie tai, kas neramina arba
kas liūdina, kuo būtų galima padėti darbuotojui
esamoje situacijoje ir t.t.
Bendrų susirinkimų metu kalbama apie tai, kad
svarbu yra tarpusavyje kalbėtis, mokėti
išklausyti ir pagarbiai išsakyti savo nuomonę,
gebėti spręsti konfliktus ir problemas „čia ir
dabar“.
Pastebimos kiekvieno darbuotojo gerosios
savybės, pagiriama už gerai atliekamą veiklą,
o

iškilus

problemoms,

būtinai

siūloma

pasikalbėti ir pasitarti.
Muzikos

ir

sporto

salės Muzikos ir sporto salei nupirkta:

atnaujinimas ir praturtinimas

Atlikti remonto ir tvarkymo darbai

3000 EUR



spinta

2270 EUR



pianinas

878 EUR



Specialistų kabineto, priešmokyklinių

7000 EUR

3873,46 EUR

grupių remontai


Lauko durų įstatymas

2812,97 EUR



Roletų įrengimas „Kiškučių“ grupėje

369,30 EUR



Prekės grupių santechnikos tvarkymui

594,23 EUR
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Bendradarbiauti
miesto

su

savivaldybe,

atnaujinti

švietimo

Vilniaus Gautas finansavimas 2019 m. kovo mėn. pirmo

Projektinis

19523,76 EUR

siekiant aukšto 2 grupių prausyklų erdvių sutvarkymui

finansavimas

(1423,76 EUR

įstaigą: ir grupių elektros instaliacijos darbams.

18,100 EUR

trūkusio vamzdžio

vandentiekio sistemos remontas,

pataisymas)

aplinkos
sąlygų

Darbo
užtikrinimas

kokybės Elektrinių prietaisų atnaujinimas – virtuvėje

10,000 EUR

nupirkta daržovių pjaustymo mašina, o

726 EUR

skalbykloje – skalbimo mašina.

3025 EUR

Grupėse atnaujintos pagalvės ir užvalkalai.

3026 EUR

Pakeisti kilimai „Varpelių“, „Smalsučių“,

569,29 EUR

„Saulučių“, „Kiškučių“, „Bitučių“ grupėse.
Įstaiga

apmoka

kasmetinį

privalomą

darbuotojų sveikatos tikrinimą.

300 EUR

Organizuoti darbuotojui „Darbo saugos ir
sveikatos atstovo kursai“.

Uždavinys 3

Veikia

Kurti saugią vaikui

komanda

efektyvi

Atliktas dokumentų archyvavimas ir įsigytas

1346,80 EUR

dokumentų smulkintuvas.

482,79 EUR

specialistų Dirba specialistai, aktyvi Vaiko gerovės
komisijos veikla. Įgyvendinamos prevencinės

aplinką, atsižvelgiant

programos.

Vadovaujamasi:

ir atliepiant

darželis „Vieversys“ vaikų patyčių ir smurto
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„Lopšelis-

besikeičiančios

prevencijos ir intervencijos programa“ ir

visuomenės

„Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys“ krizių

poreikius.

valdymo tvarka“.
Diegiami palankios mitybos vaikui Patvirtintas
principai

meniu.

Meniu

adaptuojamas

alergiškiems vaikams. Nuosekliai bei nuolat
stebimi vaikų valgymo įgūdžiai, grupių
pedagogai, specialistai rengia priemones,
planuoja

ir

organizuoja

vaikų

sveikatai

stiprinti skirtą veiklą, kuria sveiką gyvenseną
ugdančią aplinką. Atlikta apklausa „Lopšelio darželio „Vieversys“ vaikų mėgstami ir
nemėgstami patiekalai“.
bendruomenės

Organizuotas

projektas

,,Morkų ir obuolių savaitė“, kurio metu vyko
įvairios diskusijos apie sveiką gyvenseną,
vaisių – daržovių sulčių spaudimas, salotų
gaminimas

grupėje,

įvairūs

žaidimai.

Paruoštas informacinis stendas apie vaikų
sveikos gyvensenos skatinimą. Vieną kartą per
mėnesį vaikai gaminasi priešpiečiams salotas.
Analizuoti

vaikų
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sergamumo

duomenys.

Aplinkos atitikimas

higienos normoms.

Parengta tvarka pedikuliozės ir niežų atveju.
Kuriant

estetišką

aplinką, Nupirkti nauji vaikams skirti baldai: 2 knygų

atnaujinti grupių baldus, indus.

565,60 EUR

lentynėlės, minkštas kampas ir sofutė su stalu.

Išvada apie

Darbe laikomasi bendrų įstaigos susitarimų, darbuotojų darbo drausmės ir etikos kodekso taisyklių, užtikrinama darbuotojų

pasiektą tikslą

ir jų duomenų apsauga, organizuojami metiniai pokalbiai, kurie padeda siekti tų pačių tikslų, tobulinti įstaigos planavimo
procesus, gerėja darbuotojų darbo sąlygos. Svarbu ir toliau skirti dėmesį darbuotojų mikroklimato tobulinimui, siekiant
tikslingai ir kokybiškai dirbti komandoje. Nuosekliai bei nuolat stebimi vaikų valgymo įgūdžiai, įvairios veiklos metu
skatinami sveikos gyvensenos principai. Pradėtos tvarkyti lauko aikštelių erdvės, atnaujinami grupių baldai, gerėja įstaigos
ugdymo(-si) kokybės lygis, kuris tiesiogiai priklauso nuo ugdomosios aplinkos sąlygų, materialinio ir intelektualinio
aprūpinimo įstaigoje. Ir toliau bus teikiamos paraiškos finansavimui gauti siekiant sutvarkyti koridoriaus santechnikos
mazgus, pirmo aukšto lopšelio grupių prausyklas ir tualetus.
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