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STRATEGINIO PLANO rR METINIO YEIKLOS PLANO IGWENDINIMAS

Utenos rnokyklos-vaikq darZelio,,Eglute" strateginis planas 2018 * 2021metwrrs baigtas

igyvendinti 2021 metais. Strateginis tikslas - siekient kiekvieno besimokandiojo paiangos,
kuriant edukacines funkcionalias aplinkas, bendradarbiaujant su ugdytiniq tevais, socialiniais
partneriais formuoti rnokyklos kultfr.r4, sudarandiq palankias sqlygas ugdymuisi ir darbui.
Strateginio tikslo mokykla sieke dviem kryptirnis: kurdama besimokandi4 rnokyklos
bendruomeng akoentuojant ugdymo kokybg ir siekdama kiekvieno mokyklos bendruomenes
nario indelio i mokyklos kult[ros formavim4. Svarbiausias demesys pastaraisiais metais
skiriamas visos mokyklos bendruolnenes rnokymuisi ir tobulinimuisi.

Pradiniq klasiq mokiniarns [vairios veiklos vyko ne tik mokykloje, bet kiek leido
pandemine situacija, ir uZ mokyklos ribq. 30 proc. pamolcq vyko edukacinese erdvese, visi
mokiniai pasinaudojo nors viena edukacine programa pagal kultUros pas{. Kart4 per pusmeti
pradinukams buvo organizuotos integruoto ugdymo dienos. Stiprinamas mokiniq emocinis ir
socialinis intelektas - 100 proc. mokiniq dalyvavo emocinio ugdymo programoje ,,Lions
Quest". Siekiant mokiniq asmenines mokymosi paZangos sekmingai igyvenclintas LL3
projektas, kurio metu taikytos universalaus mokymosi dizaino strategijos 1-3 klasese. Net ir
pandemijos s4lygomis m.okiniq pa*angumas i$liko auk$tas (nuo 58 iki 62 proc.), nebuvo
mokiniq. kurie turetq nepatenkinamus ivertinimus. Nuolat akcentuojama mokinio sekme ir
teikiamos individualios konsultacijos mokinianrs, kuriq pasiekimq lygis buvo Zemesnis nei
praejusiame pusmetyje. 2A20-2021 mokslo metais i5augo gerai ir labai gerai besimokandiq
mokiniq dalis: pirmoje klaseje - 2 proc., antroje klaseje - 4 proc., 3 klaseje - 2,5 pt'oc. o
ketvirtoje - 3,5 proc. Gerejanti mokiniq ugdymosi palanga bei mokyklos vidines veiklos
darnumas parode, kad nepaisant pandemijos is5trkiq, planuotai vykdant ir koreguojant mefi{
veiklos planq bendruomenei pavyko pasiekti svarbiausi4 sutartq rodikli * kwti prasmingq
ugdymo turini mokiniams.

DarZelio ugdyiniai darigiau veikhl
Sai

lauko aplinkose, mokytojos dalyvavo



ugavn;1si; veiklos iiut o iptint,rr. iii.tiui.iro vaiko pazangai", tiur" .*to,tin;us aprasus ir ta;te
naujus vaikq ugdymo bfldus bei priemones. Veiklos lauke sumaZino ugdytiniq sergamumq,
paivairino jq kasdienes veiklas, Vaikai igijo daugiau patirties ir paiino juos supandi4 aplink4.
30 proc. aukletiniq klirybiniq darbq buvo siundiami I respublikines parodas, keturi vaikai tapo
lauleatais. Mokytojos nuolat isijungia i kitq darZeliq organizuojamus respublikinius projelctus,
bendrauja su kitq rajono pedagogais, su vaikais atlieka ivairius darbus. Kiekvienoje gnryeje
inicij uoj ami i lgalaikiai prcrj ektai, i h:uriuos isij ungia teveliai.

Kuriant besimokandiq mokyklos bendruomeng inicijuotas ir igyvendinamas mokytojq
kolegialus mokyrnasis. Remiantis kolegiq patirtimi, kuri publikuojamq internetinese mokyklq
svetainese, organizuojamos atviros veiklos ,,Kolega-kolegai", kuriose dalyvavo visos
pedagoges. Aptarimuose del stebetq veiklq dalyvavo ir aukletojq padejOjos, kurios padios
aktyviai itraukiamos i pagalbq mokytoiorns veikq metu. Mokytojq mokymasis ir kvalifikacijos
kelimas igyvendinamas mokyklos organizuojamuose respublikiniuose renginiuose. Kasmet
organizuojamas festivalis ,,Vyturio giesmeleo'. Siais metais startavo direktores inicijuotas
respublikinis metodinis projektas ,,Idejq gaudykld", kuriame savo darbus pristate 80 proc. nriisq
darZelio ikimokyklinio ugdymo mokytojq. Savo metoding patirti darielio pedagoges skleidZia
publikuodanros savo metodinius straipsnius, parengtas metodines priennones mokyklos
intemetineje svetaineje. [gyvendinant uretq veiklos planq kiekviena mokytoja parengc
metodiniq priemoniq apra$us, renge metodinius straipsnius, kuriuos publikuoja mokyklos
intemetineje svetaiueje. Mokytojos darZelio teritorijoje afimujina aplinkas, sudaro vaikarns
galimybg pasirinkti norimas veiklas, Kiekvienoje grupeje, iskaitant net paEius maZiausius,
akcentuojama tiriamoji veikla: nuo stebejimq iki bandymq.

Kiekvienoje klaseje ir darZelio g;rupeje atnaujinama IT baze, pilnai irengta kompiuter{q
klase, naujai irengta prie5mokyklinio ugdymo grup6, turinti iSmani4i4 lentq, skatinamas IT
naudojimas pamokr4 ir veiklq metu. Aktyviai ir sekmingai igyvendinti strateginius tikslus trukde
nuotolinio mokymosi pasekmes, tadiau ilgas nuotolinio mokymosi laikotarpis patobulino tiek
mokytojq, tiek mokinjq, tiek jq tevq naudojimosi IT prienron€mis gebejimus, kurie sekmingai
naudojami Sirt mokslo metq ugdymo proceso metu. Mokytojai aktyviau naudojasi
skaitmeninemis priemondrnis, sudaro galimybes mokiniams kurti ir rnokytis, naudojant IT
pamokose. ISaugo 30 proc. tevq aktpnrmas keidiantis aktualia, su ugdym.u susijusia informacija.
Vis daugiau infonnacijos ir metodines patirties sklaidos mokytojos pateikia mokyklos
intemetineje svetaineje. Kiekviena dalZelio grupe turi kompiuterius, o naujai irengta
prieimokyklinio ugdymo grupe turi i5maniqjq lent4. vaikai ugdomi pasitelkiant skaitmenines
priemones.

Kuriant bendradarbiavimtr gristus sanfykius su ugdytiniq teveliais, akcentuojamas jq
vaidmuo ir dalyvavimas bendruose darielio renginiuose. Kadangi pandernine situacija koregavo
ugdymo proceso igyvendinim4, apie savo profbsijas tevai ne tik pasakojo atvykq i darZelio
lauko aplinkas, bet padejo suorganizuoti ekskursijas vaikams i savo darbovietes. Bendraudamos
su ugdytiniq tevais, mokytojos parenge grupirl lankstinukus, kuriuose pagrindines nuorodos ir
aktualiausia informacija, kasdienis bendravimas igyvendinimas naudojant socialiniuose
tinkluose sukDrus bendras grupes. Vaikq veikla, ugdymo(si) rezultatai ir pasiekimai apra$omi
elektroniniame dienyne ,,M{isq darZelis", lcur{uo naudojasi daugiau kaip 60 proc. tevq, kita dalis
palankiau vertina greitesng infor:nacij4 -. socialiniuose tinkluose. Pastebima, kad 40 proc.
daugiau tevq isijungia i individualios vaiko paZangos stebejimE, fiksuojamas net keliq
prisijungimrl prie elektroninio dienyno per dien4 daZriis. fgyvendinant bendradarbiavimq su
socialiniais partneriais, anglq kalbos mokytojos organizuoja ivairias integruotas veiklas su
Kraluonos progimnazijos trediokais. DarZelio grupiq ugdytiniai mokomi bendrauti su krtq
ikimokykliniq fstaigq ugdytiniq grupemis dalyvaudami rajoniniuose, respublikiniuose
projektuose.

Vis dar svarbia sritimi pJqcese i$jieka gpecialislq p-gg.albg vgi-$m-g, turiptleprs



SUP. Siekiama suteikti 100 proc. vaikq logopedo, spec. pedagogo, sooialinio pedagogo pagalb4.

Labai svarus mokytojq padejdjq inclelis. Siq darbuotojq pastangomis, galima dtiaugtis daugelio
SUP vaikrl pasiekimais ir rezultatais. Atsakingai lgyvendinarnos veiklos, bendros pedagogq iri DUr vtllKt{.Pa$rtsKrlltalli Ir Igzuttut4ru. -/-Lrsa(lrr8ar }Byvuuuruillrlus vclrslut, urirlurus l](,gaButsq u-

j pagalbos vaikui specialisq konsultaciios leidZia vaikams, turintiems kalbos sutrikimus, greidiau

,juos iBtaisyti. Palankiai pagalba vailcui vertina ir ugdytiniq tevai. Jiems yra teikiamos
konsultaciios, paskiriamos papildomos uZduotys namuose. Didejant mokykloje vaikqo turindiq
dideliq SUP, mokykloje suburta spec'iaiistq komanda, todel yra uZtikrinama reikalinga ir PP'l'
vertinirnu rekomenduota pagalba, ilskyrus psichologo konsultacijas. Veiksmingas ir mokyklos
VGK darbas, vyksta nuolatines konsultacijos, vertinarni vaiko paZangos pokydiai, ieskoma
bendrtl sprendimq esant problemai, konsultuojami ugdytinirl tevai.

Vertinant visuomening pandemijos situacij4 galima apibendrintai teigti, kad tiek
strateginio, tiek veiklos plano nuostatos, tikslai ir uZdaviniai igyvendinti, nors kai kurie rodikliai
maZesni nei buvo planuota. Mokyklos bendruomene sutelkta bsndrai veiklai, akcentuojama ne
tik mokiniq ugdymosi pal*nga, bet ir padirl pedagogrl tobulinimasis, kas uZtikrina ugdymo

II SKYRII]S

MtrTV VEIKLOS UZ$UOTYS, RITZULTATAT IR ITODTKLIAI

1. Pagrindiniai praSjusiq metq vciklos rezultat$i

Rezultatq
vertinimo rodikliai
(kuriais

I'asiekti rezultatai ir jq rodikliai

vadovaujantis
vertinama,
numatytos
uZduotys

8. L.Sudaryti
sq.lygas

pedagogq
profesinems
kompretencijoms
pletoti.

l.Pedagogrl
dalyvavimas
ilgalaikeje

lrrogranole
,,Besimokandiq
darZeliq tinklas",
2.Sukurta
kolegialaus
mokyrnosi
sislerna
mokykloje-i,aikq
darZelyje.

1.80 proc.

mokytojq,
dirbandiq pagal

ikimol<yl,clinio

ugdymo programQ,

dalyvaus

ilgalaikiuose
mokymuose.
2.Sukurta
mokyklos
bendruomenes
pedagogrl

kolegialaus
mokynosi sistema,

100 proc. pedagogtl

organizuoja atviras

veiklas mokyklos
bendruomenei.
3.Skatinamas

1 .Inicijavau rnokytojq dalyvavimq
ilgalaikdje programoje

,,Besimokandiq darZeliq tinklas".
100 proc. mokytojq, dirbandiq
pagal ikimokyklinio ugdymo
program+ dalyvavo ilgalaikiuose
mokymuose BDT. Visos
mokytojos gavo paZymejimus.
Organizavau igytos patirties ir jos
pritaikymo aptarim4.
2.Organizavau kolegialaus
mokymosi igyvendinim4
r:rokykloje-darZelyje. Pagal
susitarim4 ir numatl4 temq veiklr4
ir pamokq stebdjimui bei analizei
visos pedagoges igyvendino
atviras veiklas. Susitarta del
tolimesnes sistemingos
kolegialaus mokymosi praktikos
taikyrno istaigoje. Kiekviena

Metr+ ulduotys
(toliau uiduotys

Siektini rezultatai

I



mokyojq
dalyvavimas

ivairiuose
renginiuose. 30
proc. peclagogq
dalyvaus
respublikinese ir
rajono metodinese
konferencijose,
pristatydamos savo
patirti.

mokytoja ved0 po I - 3 atviras
veiklas (pamokas).
3.Skatinu mokytojus dalyvauti
resptrblikiniuose renginiuose.
Mokyklos pedagogai ihaukti i
ivairius metodinius renginius. 30
proc. mokytojq skaite prane5imus

metodindse-praktindse

,,Inovatyvios ugdymo(si) veiklos
lauko aplinkose kiekvieno vaiko
paiangzu-"' patirtis if ifvalgos;
(2021-03-18); Q021-12-15) ir
muzikinis proiektas ,,f nauzikos
Eali". Gerosios patirties sklaida"

l.Sekmingas ir
kryptingas
mokytojq
dalyvavimas LL3
projekte ir kifuose
pro.iektuose

2.Svietimo istaigq
bendradarbiavimo
aktyvinimas

mokyklos-vaikq
darZelio
bendruomeneje

l. 80 proc. pr"adiniq

klasiq mokytojrt
patobulins
prof'esines

kompetencijas
tikslingai
dalyvaudamos LL3
projekte.

2" 60 proc.

mokytojq,
dirban[iq pagal

ikimokyklinio ir
prieSrnokyklinio

ugdymo
programas,

sekmingai pristatys

savo veiklas pagal
pojekt4
,,lnovatyvios vaiko
rugdymosi veik-los

Iauko aplinkose,
kiekvieno vaiko
paiu.:,gai".
3,Bus jgyvendinti 3

Svietimo istaigq
bendradarbiavimo
proiektai su rajono
ir respublikos
Svietirno istaigomis

l.Inicijavau pradiniq klasiq
mokytojr4 ir pagalbos rnokiniui
specialisttl dalyvavimq projekte
LL3. Projekte dalyvavo 90 proc.
pradiniq klasiq mokytojq ir
specialistq. Mokytoios,
dalyvawsios projekte, skaite
pranelimo LL3 renginiuose,
dalinosi patirfimi mokyklos
internetineje svetaineje
pateikdamos intbrmacijq apie
projektines veiklos naudE. Sukurta
atskira skiltis projekto veiklq
apra5ymui.
2. Inicijavau mokytojq, dirbandiq
pagal ikimokyklinio ir
prie3mokyklinio ugdymo
prograrnas, dalyvavirnq Euopos
Sqiungos srukturiniq fondq l6$omis
finansuojamame projekte

,,lnovatyvios ugdymo(si) veiklos
lauko aplinkose kiekvieno vaiko
paZangai". Siame projekte
dalyvavo 80 proe. ikimokyklinio
ugdymo mokytojr4. 100 proc.
molcytojrl, dirbandiq pagal
ikimokyklinio ugdymo programas,
dalyvavusiq pr<rjekte.

,,lnovatyvios ugdymo(si) veiklos
lauko aplinkose kiekvieno vaiko
pahangai" sekmingai parenge
metodinius veiklq apralus, kurie
platinami respublikoje, vie5ojoje

konferencijose ,,Projekto



I

1. 30 proc. parnokq
tns iglvendinamos
taikant IJMI)
strategijas darb<r

grupeje ir projektg
metodus.
2. Teikiama

irnokymosi,

3.Inicijavau ir
respublikinius

organizavau
projektus.

8.3.Gerinti
ugdymo(si)
kokybq, siekiant
mokiniq
paiangos.

3.Taikomi
aktyvfrs
mrikyrnosi
metodai, grupinis
darbas,
projektinis
darbas,
integuotos
pamokos.

j pedagogine

: sPecialioji
imokiniams,

"-.."--.."...-i.............-.....-..

Respublikinis projektas
tbstivalis ,,Vyhrio giesmeleoo.

Q02l-43-27), Del pandemines
situacijos projektas vyko
virtualiai, visq dalyvavusiq
kolektyvq pasirodyrnai
publikuojami yuotube uZdararne
darlelio kanale. Projektas tapqs
mokyklos-darZelio tradiciniu
renginiu. Kasmet plediamas
dalyvaujandiq darZeliq-socialiniq
partneriq, dalyvaujandiq
festivalyje, tinklas (nuo 4 iki 8).
Antrasis respublikinis metodinis-
praktinis ilgalaikis projektas

,,Idejq gaudykle: mano megiama
ugdymo priemond" sukviete
Utenos, Radvili$kio rajono,
$iauliq, Tel5iq, MaZeikiq, Uoletq,
Anyk5diq miestq darZelio
mokytojus bendrai veiklai.
Projekto metodine mediliaga
publikuojama mokyklos darZelio
youtube kanale. Projekto patirtis ir
vertinimas atliktas respublikines
konferencijos,,Idejq gaudykle:
mano megiama ugdymo
priemone"(2021-n-A6) metu,
Tretriasis respublikinis pro.iektas
padiktuotas projekto ,,idejq
gaudykle" iSvadq ir rezultatq ir
bendry susitalimq tgsinys: ,,Idejq
gaudykle: STEM darZelyje". Jis
pradedamas igyvendinti 2021 m.
gruodlio menesi ir tgsis ikt 2022

1. Stebdjau pamokas pradinese
klasese, kuriose mokytojos taike
UMD strategijas. 95 proc, stebetq
pamokq rnokytojos taiko aktyvius
mokymosi metodus, skaitmenines
mokymo priemones. Inicijavau
aptarimus su mokytojomis.
Pokalbiuose su mokiniais
i5siai5kinau jierns labiausiai
patikusias panrokas,
Pasiwirtinome nuostat4, kad [IMI)
statesiios pamokose leidZia

tr
pagalba

kurie

5



turi beut vien4
Zemesnio lygio
pasiekimq rezultatq

siekiant ji
pagerinti^

3. 2A proc.

pamokq
jgyvendinarma

integruojant
mokomuosius
dalykus.
4.2A proc, mokiniq
pagerins

asmeninius
mokymosi
rezultatr.rs.

mokiniams pasirinkti savo
individualq tempq, uZduodiq
atlikimo b[d4.
2.Paskirsdiau pagalbos mokiniui
specialistq darb4, kad visi
mokiniai, turintys SUP, gautq
reikaling4 pagalb4. lnicijuoju
pokalbius su specialistais ddl
savalaikes pagalbos ir vaikq
pasiekimq poky6iq.
3. Kiekvien4 pusmeti pradinese
klasese organizuotos integruoto
ugdymo dienos. Integruojami
ivairfls dalykai, rengiamos
bendros anglq kalbos pamokos su
KraSuonos
pradinukais.

progimnazijos

4. Apie 10 proc. mokiniq pagerirlo
savo asmeninius rezultatus,
kitiems sutrukde pandemijos
pasekmes, susidare spragos
atskiruose mokomuosiuose
dalykuose. Aptariant mokymosi
rezultatus, ipareigoju mokytojus
skirti daugiau demesio tiems
mokiniams, kuriems nesiseka
kurjs nors vienas mo|<omasis
dalykas. Skirtos individualioms
konsultacijoms papildomos
valandos ketvirtai ir antrai klasei,
pandemijos padariniams likviduoti

8.4.Stiprinti
rnokyklos
veiklos gerosios
patirlies sklaid4

l.Mokytojq
metodiniai
straipsniai rajono
ir respublikos
spaudo.ie.

2. Mokytoiq
patirtis
pateikiama

istaigos
internetineje
svetaineje.
Konf'er:enci jos,

praneSimai,
diskusijos su
raiono pedagogais

igyvendinant
projektus ir

l. 10 proc.
pedagogq savo
patirtimi dalinsis
vieBoie

elektrorrineje
erdveje bei
spaudoje.

2, 80 proc,

pedagogrl parengs
po 2 metodines
priemones ar

straipsnius, kwiuos
publikuos
mokyklos
internetineje
svetaineje.

l.Inicijuoju ir skatinu mokytojus
dalintis savo patirtimi. 30 proc.
daugiau pedagogq parengia
metodines patirties straipsnius,
rengia metodines priemones,
kurias publikuoja mokyklos
intemetineje svetaineje. Pagal
susitarim4, mokytoiai
metodininkai rengia po 4
metodinius darbus, vyresnieji
mokytojai po 2.
2. Mokykloje vykdorniems
respublikiniams projektams
pristatyti inicijavau youtube
kanalo atverim4. Projektti
medZiaga ir renginiq akimirkos
talpinamos $iame kanale, prieiga
prie informaciios persiundiam



f*cebook. Siose grupese aktyviai
dalijamasi in{brmacija,
persiundiant nuotraukas i5

kasdienitl veikhl, teikiamos
konsultaciios.

2, tlXduofys, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l numatytg rizikq (iei tokiq truvo)

Pllqi.qstys-, rizlligg

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ftiildoma, jei buvo atlikta papildomq, svarirl istaigos veiklos rezultatams)

; Poveikis lvietinro istaifios veiklai
3.l.fgyvendinti mokymosi

visq gyvenim4
nuostatas.

fvertinus galim4 pedagogq kait4 artimiausiais metais,
atsiZvelgiant i pedagogq amZiq, ivertinau kolektyve dirban0iq
darbuotojq, turindiq pedagogini i$silavinimq darbq ir nukreipiau
mokytis 7 darbuotojas ikimokyklinio ugdymo pedagogikos. 5
darbuotojos, turiniios ivairiq krypdiq pedagogini i5silavinim4,
mokosi tgstin&se shrdijose, 2 darbuotojos pasirinkusios
ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studijas. Keidiantis
pedagogams turesime pasirengusius dirbti specialistus i$ savo
kolektyvo. Dirbandios pedagoges savo palirti perteiks
vadovaudamos besi

4. Pakoreguotos pradjusiq metq veilclos ulduotys (jei tokiq buvo) ir rezultatai

[IZduotys Siektini rezuLtatai Rezultatq
r.ertinimo rodikliai
(kuriais
vadovaujantis
rrcfiinatna, ar
nustatfios uZduotys
iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

patirtimis. Sklaida
tevams.
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V SKYRIUS
KITV METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. Kitq rnetq utduotys
ne maZiau kaip 3 ir ne 5

tiZduotys Siektini rezultatai
Rezultatrtr vertinimo rodikliai

(kuriais vadovauj antis vertinarna, ar

nustatytos uZduotys ivykdytos)
L l, Gerinti ugdymo kokybp
ir mokiniq pasiekimus
stiprinant itaukqj i ugdymq,
tobulinant
inovatyvaus ugdyrno
galimybes

l.{Jgdynro turinys

igyveudinamas pagal

atnaujintas
prieimokyklinio ir
ikimokyklinio ugdymo
programas,

2.Suformuotas pozifyvus

bendruomenes poZiiiris i
ugclytinirl skirtingurnq.
3.Gera ugdytiniq
savijauta darZell,ie-

mokykloic.

1. Parengta nauja ikimokyklinio
ugdymo programa,,Vaikystes taku"
akcentuojant itraukqii ir inovatyvqli
ugdym4.
2. Nuo 90 iki 100 proc.

ugdytiniq, turindiq SUP gauna
pagalbos vaikui specialistq pagalb4.

3.Tevq apklausos duomenimis nuc)

60 iki 80 proo. ugdytiniq gerai
j audiasi mokykloje-darZelyje.

8.2.Aktyvinti
bendradarbiavim4 sri

socialiniais partneriais

1. Sukurti ir puoseiejami
parlnerystes ry5iai,
iSplediantys ugdytiniq ir
darbuotojq mokymosi bei
veiklos galimybes.

2. Patobulintos ruokytoiq
bendrclsios ir profesines

kornpetencijos.

l.Pareqgtas ir pradetas igyvendinti
rajoninis plojektas,,Trrjq darZeliq
paftrleryste: nauda, sklaida,
patirtis", kr.uiame dalyvauja nuo 50
iki 80 pros. ikimokyklinio ir
prie$mokyklinio ugdymo pedagogq

bei nuo 60 iki 80 proc. ugdytiniq.
2."1gsiamas praejusiais metais
startavqs respublikinis metodinis-
praktinis projektas ,,Idejq
gaudykls", kuriame dalyvaus nuo
30 iki 60 proc. ikirnokyklinio ir
prielmokyklinio ugdymo pedago gq.

S.3.Inicijuoti ikimokykli nio
ir prieSrnokyklinio lrgdymo
turinio FokyiiU
igyvenclinimq SI'i:rAM
(garntos, i nZinerij os,

technologijq, matematikos,
menq) ir socialinio ugdymo
srityse.

Sudargos sqlygos gilinti
praktini ugdytinirl
patyrim4, siekti geresniq

ugdyrnosi rezultatq.

l.fkurta erdve STEAM ugdyrnui.
2.fturta erdvd emociniam poilsiui ir
kfrrybinei veiklai.
3,Sukaupta metodine STEAM
taikyrno gatimybiq studija. Nuo 20
iki 40 proc. pedagogq metodiniq
darbq sudarys naujQ elektronini
metodini mokytojq patirties leidin[.

8.4,Stiprturti pedagogq

gerosios patirties sklaid4 ir
kolegialq mokym4si.

Organimotas kil4rtingas
pedagogq mokymais.
Pedagogai mokosi
drauge vieni i5 kitq.
Gereia ugdymo kok5,be.

l.Nuro 70 iki 90 proc. Pedagogq

ivykdys mefi+ kva'lifikacijos
tobulinimo program4.

2.Pedagogq vykdorna metodine
veikla nuo 70 iki 100 proc, atitinka
j q kvalilikacing kategorij q.
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(data)

(d ali viq susirinkimo) i gal i oto'n rlhg[#*r6 go s

savivaldybes Svietimo istaigos atveju * meras)

Galutinis metr4 veiklos ataskaitos ivertinimas

(Svietimo istaigos vadovo
(data)

/ha"aar.-
pareigos)- i(paralas)

(vardas ir pavarde)

(teises ir pareigas
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