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2020-01-17 Nr. 1

(data)

Kalvarija
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(rrumpai aptariamos svietimo ,."'il;i111ff'J;,ii3l,1;i"Hr"n;:::ii,L1,n'"'prano igvvendinimo krvptvs ir

fgyvendinant lop5elio-darLelio 2017-2019 m. strategini plan4 ir 2019 m. veiklos planQ

siekeme vaikq ugdymosi pasiekimq kokybes, kuriant palankias s4lygas atsiskleisti individualiems
vaiko gebejimams, bendradarbiavome su socialiniais partneriais uZtikdnant kokybi5k4 ugdymq,
saugojome ir stiprinome vaikq sveikat4. Planavome ugdymo turini, atsiZvelgdami i vaiko
pasiekimus ir paZangq, stiprinome Seimos ir lop5elio-darZelio rySi, kryptingai ir tikslingai
pletojome projekting veikl4, ie5kodami inovatyviq ugdymosi formq bei idejq. Siekeme patenkinti
vaikq savirai5kos poreikius, pletodami tautini, etnokultDrini, ekologini paZinim4. [gyvendinome
ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas, planuojant bei organizuojant ugdomqfi
proces4 lop5elyje-darZelyje, atsiZvelgiant i individualius kiekvieno ugdytinio poreikius.

Daug demesio skyreme vaikams parenkant bei jiems patiems pasirenkant kuo idomesnes
ir ivairesnes aktyvaus judejimo ir savgs realizavimo formas ir bldus. Sekmingai vaikq adaptacijai
darZelyje taikeme uZsiemimus su vandeniu, smeliu bei aktyvaus judejimo veiklas.

[gyvendinome sveikat4 stiprinandios mokyklos program4. Parengeme fizinio aktyvumo
skatinimo mokykloje 2020-2024 m. plan4 ir tapome aktyvia mokykla. 2019 m. gruodZio 10 d.

Nacionalinio sveikat4 stiprinandiq mokyklq tinklo ir aktyviq mokyklq veiklos koordinavimo
komisijos paZymejimas Nr. AM-50.

Parengeme ir igyvendinome sveikos gyvensenos ugdymo programas ,,Sveikas ir saugus

darZelinukas", ,,Noriu bfiti laimingas". Programoms buvo skirta 800,0 eur, kurie buvo panaudoti
lauko Zaidimq inventoriui, ugdymo priemonems isigyti, vaikq apdovanojimams ir varZyboms
organizuoti sporto centre.

Atnaujinome lauko pavesines, isigijome lauko Zaidimq aik5teliq irengimq. Atliktas lauko
Zaidimq aik5teliq ivertinimas, patikra ir atitiktis higienos reikalavimams.

LopSelis-darZelis ,,Lilvitis* isijunge i respubliking ikimokyklinio ugdymo istaigq
sveikatinimo akcij4,,Sveikas vaikas-laimingas vaikas" skirt4 pasaulinei sveikatos dienai pamineti
masini begim4,,A5 begu -2019*.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialine pedagoge ir mokytojas (k[no kulttiros)
rugsej o-spalio menesiais organizavo iniciatyv4,,Aktyviai, draugi5kai, sveikai".

Dalyvavome programose,,Pienas vaikams'o,,,Vaisiai vaikams".
25 pedagogai tgse savo veikl4 Respublikineje ikimokykliniq istaigq darbuotojq asociacijos

,,Sveikatos Zelmeneliai" veikloj e.

Teseme bendradarbiavi lclo meneslvitis".



dalyvavome Saldininkq rajono Ja5i[nq lop5elyje-darLelyje ,,Zilvitis" organizuotoje metodineje-
praktineje konferencijoje ,,Saldininkq kra5to savitumas !r vaikq ugdymo(si) s4sajos.

Daugiakulturine aplinka". Dalijomds savo darbo patirtimi su Siauliq, Kauno raj. Karmelavos,
Jonavos, Anyk5diq, Kedainiq, Var6nos, MaZeikiq, Kauno, PaneveZio, Klaipedos, Kretingos,
lop5eliais-darZeliais,,Zlluitis* .

3 prie5mokyklinio ugdymo grupes dalyvavo tarptautineje vaikq socialiniq igUdZiq
ugdymo programoje ,,Zipio draugai", kuri4 igyvendino socialine pedagoge.

Visos lop5elio-darZelio grupes yra projekto "Sveikatiada" dalyves. UZ dalyvavim4
apdovanotos padekomis.

Dalyvavome pilietineje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija". UL dalyvavim4
apdovanoti padekos ra5tu.

Lop5elio-darlelio ugdytiniai dalyvavo RIUKKPA (Respublikine ikimokykliniq istaigq
k[no kulturos pedagogq asociacija) ir LTOK (Lietuvos tautinis olimpinis komitetas)
organizuotose ,,Lietuvos maZqjq Zaidynese 2019* ir tapo finalininkais. Asmeni5kai kiekvienas
dalyvis buvo apdovanotas simboliSkomis dovanelemis, padekos ra5tais ir diplomais

Mokyojas (kiino kult0ros) aktyviai dalyvavo Respublikines ikimokyklinio ugdymo k[no
kultlros pedagogq asociacijos veikloje. Lop5elyje-darZelyje organizavo projektus: ,,DarZelinukai
uL krep5inio rinktines pergales", ,,Futboliukas", Trikrep5io festivali, akcrjq ,,Rieda ratai
rateliukai". UL dalyvavim4 apdovanoti padekomis. Dalyvavo Marijampoles savivaldybes
ikimokyklinio ugdymo istaigq prie5mokykliniq grupiq ugdyiniq 3x3 krep5inio turnyre ,,MaZqjq
krep5inis 2079".

Jungenq skyriaus pedagoge dalyvavo eTwinning Label projekte ,,Margaspalvis ruduo
vaikq darielyjelCOLORFUL AUTUMN IN KINDERGARTEN. Buvo apdovanota Zenkleliu uZ

projekt4.
Lop5elyje-darZelyje grupiq pedagoges igyvendino projektus ,,Pripildyk Zilvieio skryni4

lietuviq liaudies kultlros lobiais'., ,,Vaikai ir geles Zemes 5ypsen6les", ,,Zingsnelis po
Zingsnelio... PaZinkime atraskime'., ,,Begu saules takeliu", ,,Kurdamas groli atrandu ir mokausi".
Buvo ugdomos vaikq kompetencijos, lavejo kurybi5kumas, vaizduote, vaikai i5bande ivairias
technikas.

Socialine pedagoge organizavo projektE,,Saugaus elgesio igudZiq ugdymas". Vaikai igijo
Ziniq apie jausmus, emocijas, pozityvaus bbndravimo igfldZiq, iSmoko kaip i5vengti pavojq
buityje, miSke prie vandens, gamtoje.

,,BoruZeliq" grupds ugdytiniai su prieSmokyklinio ugdymo pedagoge dalyvavo kfirybiniq
darbq ir nuotraukq parodose: ,,Eglute Simtmediui", ,,Raidele prie raideles susideda Zodelis", ,,Sv.
Agotos duonel6", ,,Stebuklinga duonele", ,,Skamba vardas Lietuvos", ,,Mano kojinyte graLiausia,
mano kojinlte Sildiausia", ,,Leme - mlsq Sirdyje", ,,Mes gyvename sveikai reikalingi mums
draugai", ,,Velykq atvirukas", ,,Mano pagalvele", ,,Sveiki sugriZg, pauk5teliai!", ,,Pauk5diai
karpiniuose", ,,Mes - Seima", ,,Rudeninis skdtis", ,,Mikutis gamtininkas", fotografijos parodose:

,,Vaikai ir Liema", ,,Mylimai Lietuvai skiriu...", gamtosauginiame projekte ,,M[sq maZieji
sparnuotiej i draugai". UZ dalyvavimq apdovanoti padekomis.

LopSelyje-darZelyje organizavome Sventes: Vaikq gynimo dienai pamineti, Seimos
Sventg, kurioje aktyviai dalyvavo lop5elio-darZelio bendruomend, UZgavenes, mamydiq, rugsejo
1-osios, Rudenelio, Kaledq senelio belaukiant Sventes.

Organizavome: veiksmo savaitg ,,Be patydiq'., akcijas,,Darom 2019*,,,M0nuo bei smurto

,,Tolerancijos" dienai pamineti.
Lop5elio-darLelio ugdyiniai dalyvavo savivaldybes organizuojamuose

rensiniuose:..Karaliaus Mindaueo kar[navimo diena" i savo kra5tui"

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai praOjusiq metq veiklos rezultatai



Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rezultatar

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys

iwkdvtos)

Pasiekti reztitatai ir jq rodikliai

1 .1. Parengti
Kalvarijos vaikq
lopSelio-darZelio

,,Zilvitis zo2o-
2022men4
strategin!plan4

Bus parengta
plano analize ir
lopSelio-darZelio
veiklos kryptys
ir tikslai

1. Iki 2019 m.
gruodZio men.
parengti 2020-2022
m. strateginiplanq.
2. Strateginiplanq
pristatyti lop5elio-
darZelio
bendruomenei iki
2019-t2-30.

Parengtas lopSelio-darZelio
2020 -2022 m. strateginis
planas. Jam pritarta 2019-12-06
Kalvarij os savivaldybes
administracij os direktoriaus

isakymu Nr. D-495.
Strateginis planas pristafrtas
lopSelio-darZelio
bendruomenei, lop5elio-
darZelio tarybos posedZio 2019-
12-04 protokolas Nr.6,
pedagogq 2019-12-04
protokolas Nr.6 ir patalpintas
istaigos svetaineie.

1.2. [gyvendinti
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo
programq turini,
saugojant ir
stiprinant vaikq
sveikat4

Ugdyiniai
dalyvaus
RIUKKPA,
,,Sveikatos
Zelmeneliq
veikloje ir igis
Ziniq sveikatos,
saugumo
klausimais.
Dalyvaus
tarptautineje
vaikq socialiniq

igudZiq ugdymo
programoje

,,Zipro draugai",
programoje ES

ir valstybes
remiamose
programose

,,Pienas
vaikams",
,,Vaisiai
vaikams", igis
sveikos
gyvensenos

ig[dZiq, praples
savo ugdytinas
kompetencijas,

igyvendinant
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
usdymo

l. Dalyvauti
Marijampolds sav.

ikimokyklinio
ugdymo istaigq
prieSmokyklinio
ugdymo grupiq
ugdytiniq 3 prie5 3

krep5inio turnyras

,,MaZqjq krep5inis
2019" kovo menesi.
2. Dalyvauti
Respublikineje
ikimokyklinio
ugdymo klno
kult[ros pedagogq
asociacijos veikloje
projekte ,,Lietuvos
maZqjq Zaidynes
2019".
3. Dalyvauti
Marijampoles
savivaldybes
visuomenes
sveikatos biuro
organizuojamuose
mokymuose
pedagogams ir
vaikams iki 2019-
t2-30.
4. Dalyvauti
projekte
,.Sveikatiada" iki

1. Prie5mokyklinukai dalyvavo
Marij ampoles savivaldybes
ikimokyklinio ugdymo istaigq
prieSmokykliniq grupiq
ugdytiniq 3x3 krep5inio turnyre

,,MaZqjq krep5inis 2019*.
2. Lop5elis-darZelis dalyvavo
Respublikines ikimokyklinio
ugdymo kflno kultlros
pedagogq asociacijos veikloje,
projektuose,,Lietuvos maZqiq
Zaidynes 2019*, apdovanoti
diplomu,,,DarZelinukai uZ
krep5inio rinktines pergales",

,,Futboliukas", Trikrep5io
festivalis, akcija,,Rieda ratai
rateliukai". UZ dalyvavim4
apdovanoti padekomis.
3. Lop5elis-darZelis dalyvavo
Marij ampoles savivaldybes
visuomenes sveikatos biuro
organizuoj amuose mokymuose
pedagogams ir vaikams:
"Sveikatai palankaus maitinimo
pokydiai vaikq ugdymo

istaigose",,,Asmenind patirtis
ir noras sveikti suklydus",
,,Kaip suprasti Siuolaikinius
vaikus ir padeti jiems tinkamai
augti", ,,Kurybos dZiaugsmas ir
savgs paZinimas, taikant dailes
terapiios elementuso' ir kt.



programas. 2019-12-3r. 4. Visos lopSelio-darZelio
grupes dalyvavo
nacionaliniame projekte

,,Sveikatiada"
2019-06-14 apdovanoti
padeka uZ sveikos ateities
puoselejim4, dalyvavimq
projekte.
5. [gyvendinome tarptauting
vaikq socialiniq igfidZiq
pro gram4,,Zipio draugai",
2019 m. kovo 18 d. sutartis
Nr.1047lZDlMl2jrg.
Dalyvavome programose

,,Pienas vaikams'o 2014-01 -02
sutartis Nr.PZ-YKPR- 1 1 49,
20 1 9 .,Vaisiai vaikams".

1.3.

Bendradarbiauti
su socialiniais
partneriais

Bus pletojami
tarpinstituciniai

rySiai, bus
dalijim4si gerqa
darbo patirtimi

Dalyvauti
respublikiniuose
projektuose,
akcijose.
Parengti
prieimokyklinio
ugdymo
pedagogo(q) ar
jungtines grupes
ikimokyklinio
ugdymo aukletojo(q)
rekomendacijas
pradiniq klasiq
pedalogams iki
2019-06-30.
Organizuoti
prieSmokyklinio
ugdymo vaikq tevq
susitikim4 su
pradiniq klasiq
pedagogais iki 2019-
02-31.

1. 2019-r l-08
dalyvavome Saldininkq rajono
Ja5ilnq lop Selyj e-d arLely je

,,Zilv itis" organizuotoj e
meto dinej e-praktinej e

konferencij oj e,,Saldininkq
kra5to savitumas ir vaikq
ugdymo(si) s4sajos.

Daugiakulturine aplinka".
Dalijomes savo darbo patirtimi
su Siauliq, Kauno raj.
Karmelavos, Jonavos,
Anyk5diq, Kedainiq, Vardnos,
MaZeikiq, Kauno, PaneveZio,
Klaipedos, Kretingos,
I op Sel iai s-darZel iai s,,Zilv itis"
pedagogais.
2. Parenglos 201 9-05-30
Jungenq pagrindinei mokyklai,
Kalvarijos gimnazijai

,,PrieSmokyklinio ugdymo
pedagogo(q) ar jungtines
grupes ikimokyklinio ugdymo
aukletoj o(q) rekomendacij os
pradiniq klasiq pedago gams",
raStas Nr. IS-28, ra5tas Nr. IS-
2s (1.1s.).
3. Organizuotas susitikimas su

prie5mokyklinio ugdymo vaikq
tevais ir pradiniq klasiq
pedagogais 2019-01 -29 tevq
susirinkimo protokolas Nr. I

1.4. Kurti ir
modernizuoti
edukacines

I5vykos i lauk4
taps idomesnes,
vaikai patenkins

Iki 2019-09-01
atlikti aik5teliq
Datikr4.

1. Atlikta lauko Zaidimq
aik5teliq patikra. Vaikq
Zaidimu aikSteles pagrindines



aplinkas lauke. savo poreiki
judeti, Zaisti.

rki20t9-12-30
papildyti aik5teles
naujais irengimais.

metines kontroles sutartis Nr.
0s- l 9-68 Y zA20t9-09-30.
2. {sigyta lauko Zaidimq

irengimq i5 mokymo le5q uZ
4388,80 €, i5 visuomenOs
sveikatos remimo specialiosios
programos le5q uZ 520,30 €.,
2019-10-14 sutartis Nr. SRG-
174.

1.5. Tobulinti
vaikq pasiekimq
ir paZangos

vertinimo sistem4
lopSelyje-
darZelyje

Sukurta
veiksminga
vaikq pasiekimq
ir paZangos
vertinimo
sistema

1.Iki 2019-05-31 ir
2019-10-30 grupese
atlikti vaikq
vertinim4.
2. Informuoti tevus
apie vaikq
pasiekimus ir
darom4 paLang4,
dalyvavim4
projektuose, grupes
pasiekimus grupirl
susirinkimq metu.
3. Informuoti tevus
individualiq
pokalbiq metu du
kartus metuose apie
vaiko pasiekimus ir
darom4 paLang1.
4. Bus parengtas
2020 m.lop5elio-
darZelio veiklos
planas atsiZvelgiant
vaikq darom4
palangq.

1. Atlikta vaikq vertinimas 2
kartus metuose kiekvienoje
grupeje, kaupiami vaikq
apraSai.
Parengtos prie5mokyklinio
ugdymo vaikq rekomendacijos
pradiniq klasiq pedagogams
ra5tas Nr. IS-28, raStas Nr. IS-
2s (1.1s.).
2.Tlvai informuoti apie vaiko
pasiekimus ir paZangq,
dalyvavim4 proj ektuose
eTwinning Label projekte,

,,Sveikatiada",,,Sveikas ir
saugus darZelinukas" ir kt.
2019-04-16 Tevq susirinkimo
protokolas Nr.4;
2019-04-17 tevq susirinkimo
protokolas Nr.5;
20 19 -09 - 12 tevq susirinkimo
protokolas Nr.7.
3. Tevai informuoti
individualiai apie vaikq
pasiekimus ir paiangq.
4. Parengtas ir patvirtintas
2020 m. lopSelio-darZelio
veiklos planas.
2019 m. spalio 17 d.
direktoriaus isakymu Nr. V- 82
sudaryta darbo grupe parenge
2020 m. veiklos plan4 ir
pri state lopSelio-darZelio
tarybai ir pedagogq tarybai.
20 19 - 12-20 pedago gq tarybos
posedZio protokolas Nr.7;
20 | 9 - 12 -20 lopSelio-darZel io
tarybos posedZio protokolas Nr.
7.

2. UZduotys, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l numatytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.



2.3.
2.4.
2.5.

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

4. Pako veiklos uZduo buvo ir rezultatai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

veiklos rezultatamsi buvo atlikta svan

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo lstaigos veiklai

3. I .Suremontuotos lauko pavesinds,

pakeisti stogai, pakeista grindq danga
Pavesines tapo vaikams saugesnes, jose vaikai

atlieka edukacines veiklas, LaidLia, slepiasi nuo

lietaus ir saules, uztikrintas vaikq saugumas ir
sveikata

3.2.Lop5elis-darZelis pripaZintas aktyvia
mokykla paZymej imas,,Aktyvi mokykla"
2019-12-10.

Parengtas lopSelio-darZelio Fizinio aktyvumo

skatinimo mokykloje planas 2020-2024 m.

Sukurta fizinio aktyvumo skatinimo sistema,

lop5elio-darZelio aplinka pritaikyta pagal

lopSelio-da rlelio bendruomenes poreikius, fi zinio
aktyvumo sklaida.

J.J.
aAJ.+.

3.5.

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatYtosSiektini rezultatai

rezultat nt uiduotis rmas

UZduodiq ivykdymo apra5Ymas
PaZymimas atitinkamas

langelis

tL UZArotys lrykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai E

5.2. UZduotys i3 esmes ivykdytos pugal tututtus u..tini*o t Gera tr

5.3. [vykdytos tik kai kurios uZ Patenkinama tr

5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinama tr

6. Kom

,b/R6/OOR/F'
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

kurias nor6t tobulinti

#+lh 4lnaocuk) uaLm,i
(vardas ir pavarde)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

ffindr4sias ir. uudouuri,,o ttidiq ko*

(data)



7. Ivertinimas, jo pagrindimas ir sifllymai:
ri*c-to* ie-^'d."r'u,q a;-r/4-t:4a,

il/,aor+ felro

antA-<^-f

(mokykloje - mokyklos tarybos

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo

/ darbuotojq atstovavimq igyvendinantis asmuo)

8. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

fwlaua+t YD* rlrl"' o/-'t f
(data)

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucij os

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens

pareigos)

(paraSas)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

(vardas ir pavarde) (data)

'rdA.


