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● ypatingas aplinkybes, susiklosčiusias dėl pandemijos;

● pasikeitusį mokinių skaičių (2019-2020 m. m. buvo 252,

2020-2021 m. m. yra 238);

● alanas0219pedagogų poreikį patikslinti rodikliai dėl

aiškesnio rezultato pamatavimo.
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Vilniaus darželio-mokyklos „Vaivorykštė“ veiklos 

tobulinimo plano koregavimas atsižvelgiant į:



Veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo sėkmės:

• Parengtos 1-4 klasių mokiniams ugdymo programos: „Kelias savęs link“ (psichologiniai užsiėmimai),

„Mokinių su įvairiapusiais ir kompleksiniais raidos sutrikimais ugdymo programa“, „Sensomotorinio ugdymo programa“.

• Įsigytos moderniausios Multisensorinio kambario priemonės darbui su mokinių raidos

sutrikimais.

• Įrengtas specializuotas gamtos mokslų laboratorijos kabinetas, aprūpintas naujausiais baldais

ir būtiniausiais įrengimais.
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Problemos, iškilusios įgyvendinant veiklos 
tobulinimo planą:

• Atsižvelgiant į ypatingas aplinkybes, susiklosčiusias dėl pandemijos, nepavyko įgyvendinti

visų parengtų 1-4 klasių mokiniams ugdymo programų.

• Pasikeitus tiekėjams keitėsi įsigytų priemonių sąrašas. Dėl karantino teko atsisakyti

planuotų mokiniams veiklų (organizuojant ir vykdant nuotolinį mokymą tos lėšos buvo

panaudotos mokyklos skaitmenizacijai).

• Įdiegta šiuolaikiška, saugi ir turinti neribotas galimybes „Microsoft Teams“ programa.

• Nors nuotolinis mokymas buvo didelis iššūkis visai mokyklos bendruomenei,

negalime nesidžiaugti įgytomis informacinių technologijų kompetencijomis“.

•
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● Pagal naujausius technologinius reikalavimus ir 

mokinių poreikius įrengtas multisensorinis

kambarys, kurio galimybėmis naudojasi 251 

mokinys.

● Pagal parengtas programas dirba 3 pedagogai 

specialistai: psichologas, spec. pedagogas, 

logopedas.

● Dalyvauja I - IV klasių mokiniai (53 mokiniai).
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Tikslas: Gerinti mokinių mokymosi kokybę.

1. uždavinys. Sustiprinti mokinių mokymosi motyvaciją.



Mokiniai geba moduliuoti savo pojūčius: regą, klausą, uoslę, skonį ir lytėjimą, puikiai valdo savo emocijas.

Vedamų pamokų aptarimas išryškina stipriąsias puses ir trūkumus, tobulina pamokų organizavimo ir vedimo įgūdžius.

Mokytojai tikslingiau panaudoja mokinių motyvacijos kėlimo būdus.



“
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2 uždavinys. Patobulinti mokinių ugdymo(si) ir mokymo(si) 
organizavimą. 

2.1. Netradicinių renginių už mokyklos ribų organizavimo 
plėtojimas nebuvo įgyvendintas kol kas, nes dėl karantino buvo 
atsisakyta daugumos renginių.

2.2. Mokinių ugdymas per praktinį pasaulio (gyvosios ir 
negyvosios gamtos) pažinimą, naudojant patyriminį metodą 
organizuojamas iki karantino:

●Įrengtoje integruotų gamtos mokslų laboratorijoje vyko I-IV 
klasių pasaulio pažinimo pamokos, naudojant patyriminio
mokymo metodus. 

●Tačiau dėl karantino nepavyko įgyvendinti tiek, kiek buvo 
numatyta pasaulio pažinimo pamokų, naudojant patyriminio
mokymo metodus, todėl rodiklis nepakankamai gerai 
pamatuotas. 10
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Ačiū!
Mūsų kontaktai:
● Vilniaus darželis-mokykla „Vaivorykštė“
● rastine@vaivorykste.vilnius.lm.lt
● www.vaivorykste.vilnius.lm.lt
● tel. 852732255

12

mailto:rastine@vaivorykste.vilnius.lm.lt
http://www.vaivorykste.vilnius.lm.lt/

