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Klaipeda

I SI(YRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Klaipedos lopselio-darZeiio ,,AtZalynas" (toliau - {staiga) 2019-2021metq strateginio ir 2019
metq veiklos planuose nustatyti tikslai ir uZdaviniai buvo orientuoti i auk5tos Svietimo paslaugq
kokybes uztikrinim4 ir {staigos materialines bazes gerinimq. Pasirinkta 2019 m. prioritetine kryptis skatinti kiekvieno vaiko individuali4 pfraJlg4, gerinant ugdymo proceso kokybg pozitywioje
emocineje aplinkoje. Metines veiklos tikslas - bendruomenes nariq lyderystes gebejimq didinimas,
siekiant atsakomybes uZ nuolatini tobulejim4 ir kokybi5kq ugdym4. Tikslams pasiekti ir lglvendinti
numatl.ti 3 uZdaviniai: skatinti vaikq savirai5k4, kurybi3kum4 ir individualius gebejimus, skatinant
uZdaviniq,
kiekvieno vaiko pazang4, tobulinti ugdymo turinio planavim4, siekiant tikslq
ir
veiklos
vertinim4
organizuoti
darbuotojq
kokybiSkai
isivertinim4.
2019 m. pasiekti reikimingi paslaugq kiekybiniai ir kokybiniai pokydiai Buvo ugdoma
201 vaikas, dirbo 48 darbuotoj ai (i5 viso 45,8 etato, i5 jttr 22 etatai pedagoginiq ir 23,8 etato

ir

nepedagoginiq pareigybiq). UZtikrintas kokybiSkas, nenutrukstamas ikimokyklinis ir
prie5mokyklinis ugdymas. {glwendintos 4 neformaliojo vaikq svietimo ugdymo programos, kuriose
dalyvavo 170 ikimokyklinio ir priesmokyklinio bei 31 ankstyvojo amZiaus vaikas. 2019 m.
ugdy.tiniai su pedagogais dalyvavo 4 tarptautiniuose pie3iniq konkursuose ir tapo laureatais,
diplomantais, 6 respublikinese vaikq kurybiniq darbq parodose, 7 miesto vaikq pie5iniq parodose, 6
akcijose. {staigos ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus ugdltiniai ,,Zvaigldttdiqvllties begimo"
Klaipedos miesto visuomenes sveikatos biuro organizuoto
dalyviai. {staigos bendruomend
konkurso ,,Judriausias darZelis" nugaletoja. Buvo vykdyti 4 tarptautiniai, 6 Salies, 7 miesto, 15
istaigos paZintiniq-kulturiniq projektq, organizuotos 12 teminiq savaidiq, 5 atviros veiklos, 32
edukacines iSvykos, 8 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, kuriuose dalyvavo {staigos pedagogai,
ugdyiniai ir jq tevai. {staigoje vykdl'ta socialiniq igiidZiq programa ,,Zipio draugai" ir sveikos
programa ,,Auk sveikas, vaike"'
g)
'/ensenos
{staigos bendruomend visus metus aktyviai dallvavo vaikq sveikatinimo programoje (sveikos
mitybos skatinime, sveikos apiinkos kurime, suZaloj imq prevencijos veikloje, uZkrediamq ligq
profilaktikoje, fizinio akt).rrumo skatinime bei psichines sveikatos stiprinime). {staiga dallvavo ES
le5omis finansuojamose programose ,, Pienas vaikams", ,,Vaisiq vartojimo skatinimas mokyklose".
2019 metais pagerejo vaikq lankomumas. Praleistq dienq del ligos skaidius 1 vaikui - i2 dienq (2018
m. - 17 d.). Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 44 istaigos ugdl'tiniams (20i8 m. - 42 vaikams).
lstaigoje visi ugdytiniai tris kartus per dien4 maitinti kokybi5ku, sveiku maistu. 32 ieimoms
taiklta 50 7o mokesdio uZ vaikq maitinim4 lengvata, 2 Seimoms suteikta psichologine pedagogine

-

pagalba.

2019 m. visi pedagogai tobulino kvalifikacij4 vidutini5kai 5-6 dienas, dalyvavo 36
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Pedagogai parenge ir igyvendino 5 kva-lifikacijos tobulinimo
programas Klaipedos miesto pedagogq ir Svietimo kultlros centre (toliau - KPSKC).
2019 m. {staigos pedagogai organizavo Klaipedos miesto prie3mokyklinio ugdymo mokytojq
metoding dien4 ,,Dovanoju idej4...", Klaipedos miesto prieSmokyklinio ugdymo mokltojq forumq
realybe", skaite prane5imus 2 tarptautinese,
,,Vaikq paZangos matavimo sistema. Siekiai
5
seminaruose.
respublikinese, miesto konferencijose,
lstaigoje organizuotos ,,Lietuvos ma2qjq
Zaidyniq,, I-lI etapo varZybos, respublikinis ikimokyklinio ugdymo istaigq festivalis ,,Vaidinimq
kraitele 2019". 1 istaigos pedagogas pa Lietuvos humanistines pedagogikos asociacijos narys, I
iu metodiniam blreliui, I pedagogas miesto pri
vadovauia Klai

ir

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir respublikinio ikimokyklinio ugdymo kDno kulturos
pedagogq asociacijos igywendinamo projekto ,,Lietuvos maZqjq Zaidynes" organizacinio komiteto
narys. atsakingas uZ Klaipedos regionE.

2019 m. {staigoje dirbo 2 ekspertai, 13 metodininkq, 6 vyresnieji mok}toj ai ir I mokJtojas. Per
metus {staigoj e atestuoti 3 pedagogai, kuriems suteiktos mokJtojo eksperto ir vyresniojo mokytojo
kva1ifi kacines kategorijos.
2019 m. pagal paruoitas metodines rekomendacijas atliktas {staigos veiklos kokybes
isivertinimas. Tai skatino pedagogus reflektuoti veikl4, vertinti {staigos veiklos ptocesus.
2019 m. {staigos veikl4 kontroliuojandios institucijos paZeidimq nenustate. {staiga turejo
higienos pas4, planingai vykdJ'ti materialines bazes gerinimo darbai. {staigos iSlaikymui skirlos le5os
naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai del jq panaudojimo derinti su {staigos savivaldos
institucijomis, bendruomene. Per metus buvo pakeista 2 grupiq grindq danga (160 kv. m.) (4600,00
Eur), 5 grupese pakeisti langq roletai (2900,00 Eur), isigyta naujq vaikiSkq lovydiq 60 vnt. (5900,00
Eur), naujq lauko irenginiq (8000,00 Eur). Atnaujintas virtuves inventorius: isigl.ta darZoviq
pjaustymo maSina (1400,00 Eur) ir konvekcine krosnis (3500,00 Eur). Prie ankstyvojo amZiaus
grupes iejimo sumontuoti apsaugos tureklai (1000,00 Eur), atnaujinti asfaltuoti takai (402 kv.m.).
{sig1'tas 1 stacionarus kompiuteris, 2 daugiafunkciniai spausdinimo aparatai (600,00 Eur). fstaiga
lsigijo mokomqjq ugdymo priemoniq ugdytiniq uZsiemimams, sportinei ir muzikinei veikloms
(3800,00Eur).
Planuodama artimiausiq metq veiklq, {staigos bendruomene susitard del tokiq prioritetq
Svietimo bendruomenes lvdervstds rebeiimu didinimo ir vaikur
ios emocin6s aolinkos kurimo.

-

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

l.

diniai 2019

Metq uZduotys
(toliau
uZduotys)

-

veiklos rezultatai
Rezultatq
vertinimo rodikliai
(kuriais
Siektini
vadovauj antis
rezultatai
rTArilhalfo
or

Pasiekti rezultatai ir iu rodikliar

nustatytos uZduotys

ivykdfios)
1.1. Efektyvinti

Sistemines

psichologines
pagalbos teikimq

pagalbos,

bendruomends

skirtos
pedagogq
veiklos

nanams

tobulinimui

T^+^:

-^^
+DrcuBUJ

organizavimas

Organizuoti
mokymai {staigos
bendruomenei apie
ikimokyklinio
amZiaus vaikq
psichologiniq
kriziq poZymius ir
jq iveikimo bldus,
ugdymo strategij as
(2 paskaitos
1 .

pedagogams, 2

renginiai tevams).

Uztikintas
kvalifikacijos
2.

kelimas 100 %
pedagoginiams
darbuotoj ams.
3. 2 pedagogams
paskirli auk5tos

1. Seminaras f staigos bendruomenei

,,SiuolaikiSkas ir inovatl'vus
bendradarbiavimas su tevais" (KPSKC
20 19 - 12-05 Nr. 12203 - 12223),
mokymai ,,Pailsek ir tobulek. Vasaros
asmeninio tobulej imo programa"
(Siuolaikiniq inovacijq diegimo ir
kompetencij q ugdymo centro 2019-08I 8 paZyma Nr. KT3- I I -5026).
Renginiai tevams: ..Vaiko emocijq ir
netinkamo elgesio valdymas",
,,Emocinis vaikq saugumas"
www.ldatzal),nas.ltl .
2. UZtikrhtas kvalifikacijos kelimas
100 % istaigos pedagogq (35 renginiai.
178 dienos).
3. 2 pedagogams paskirti mentoriai
(2018-12-3 1 direktoriaus isakymas Nr.

v1-93).

kvalifikacijos
mnkv'tni2i -

1.2. Gerinti

istaigos viduj e ir
lauke ugdymo(si)
s4lygas

1.3. Vykdl.ti
tarpinstitucini
bendradarbiavim4
su miesto, Salies,

Sukurtos ir
modemizuotos
vidaus ir lauko
j udejimo ir
paZinimo
poreikius
skatinandios
edukacines
erdves

lgyvendinant
tarptautinius ,
5alies

uZsienio

projektus,
pritaikoma kitq

ikimokyklinemis

ikimokykliniq

lstaigomis,
siekiant pritaikl.ti
ger4sias patirtis

istaigq patirtis
ir sudaromos
s4lygos
fstaigos
pedagogams

skleisti savo
darbo patirti

mentoriai.
4. Atlikta tevq
apklausa ir
ataskaita pristatlta
bendruomenei
1 . Atnaujintos 2
grupiq patalpos,

nupirkti

nauj

i

baldai.
2. frengtos lauke
muzikines ir

judejim4
skatinandios
erdves.
3. Nugriauta lauko
aikStelirl vaikq
Zaidimq iranga,
neatitinkanti
Lietuvos higienos
normq HN 13 1 :
2015 reikalavimq.
4. Parengtas
istaigos lauko
erdviq perfvarkymo
planas.
5. Sutvarkyta lauko
aplinka: paSalinti
menkaverdiai
medZiai, krumai,
isigy.ta naujos
Zaidimq irangos
1.

Inicijuoti ir

gywendinti 2
f
respublikiniai, 2
tarptautiniai
proj ektai.
2. Pasira5l.tos
nauJ os

bendradarbiavimo
sutartys.
3. Parengta

kvalifikacijos
tobulinimo
programa
respublikos

ikimokykliniq ir
prieimokykliniq
istaigq

4. Atlikta tevrl apklausa apie
psichologines pagalbos teikim4 istaigoje
ir ataskaita pristatya bendruomenei
(2019-09-20 istaigos tarybos protokolas
Nr. V3-4)

grupiq grindq danga (160
(4600.00
kv. m.)
Eur). 5 grupese
pakeisti langq roletai (2900,00 Eur),
isigga naujq vaikiSkq lovydiq 60 vnt.,
naujq stalq (5900,00 Eur).
2. Latke irengta muzikine ir judejim4
skatinanti erdve,,Muzikine sienele"
(1800,00 Eur).
3. Panaikintos nesaugios metalines
konsLmkcijos ir jsigyos 6 naujos vasar4
pastatomos nestacionarios pavesines
(600,00 Eur) ir 10 smelio deZiq su
tentais (700,00 Eur).
4. ikurtos lauko paZintines-edukacines
erdves:,,MaZqjq gamtininkq kampelis",
,,AtZalyno sodelis",,,M[sq megstarnos
darZovds",,,Vaistiniai augalai"
(1300,00 Eur).
5. Nupjauti seni medziai. krumai ir
atsodinti naujais. Pasodinta nauja
gyvatvore. Atnauj inti asfaltuoti takai
(402 kv.m.). {sigyta naujos lauko
Zaidimq irangos (6200,00 Eur)
1

. Pakeista 2

1. Inicijuoti ir igyvendinti 2
respublikiniai projektai:,,Baltasrs
badas", ,,Mus kalbina vandens laielis" ir
2 tarptautiniai projektai:
su Liepojos Christian prie-shool
,,Pasakos dar g1vos" ir Londono
childcare,,Aplle-tree" Professional and
education servises,,Ziemos muzika".
Projektq ataskaitos pdstatfos mokltojq
tarybos posedyje (2019 -12-09
protokolas Nr.V2-5)
2. Pasira5yla 10 naujq
bendradarbiavimo sutardiq: 8 su
Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo
istaigomis, su Kaliningrado miesto
vaikq darZeliu Nr. 59 ir su Liepojos
ikimokykline istai ga,,Liesmine".

mokytojams.
4. Organizuotos
ugdytiniq parodos
mieste,
respublikoje ir uZ
jos ribq.
5. Organizuoti
Lietuvos Tautinio
olimpinio komiteto
respublikini

3. Parengtos 2 kvalifikacijos tobulinimo
programos:,,Veiklos, skatinandios
ugdymo(si) motyvacij E vaikq darZelyje"
6PSKC 2019-05-15 paZyma Nr. 642),
,,Kelioniq ispldZiq galia
prie5mokyklinio amZiaus vaikq
asmenybiniam vystymui(si)" (KPSKC
2019-06-05 paZyma Nr. 814).
4. Organizuotos 4 ugdl'tiniq parodos
,,Pasakos dar gyvos", ,,Ziemos muzika",

ikimokykliniq

,,Ziemos sapnas", ,,Seima saugus
uostas".
5. Organizuotas Lietuvos Tautinio
olimpinio komiteto respublikinis
ikimokykliniq ugdymo istaigq projektas
,,Lietuvos maZqjq Zaidynes - 2019" II
etapas 9 miesto ir rajono

ugdymo istaigq
proj ekt4 ,,Lietuvos
maZqjq Zaidynes
2019" II etap4
mlesto

-

ikimokyklinems

ikimokyklinems istaigoms.
6. Apklausos duomenimis 89 o%
pedagogq igytas patirtis taiko

istaigoms.
6. Apklausos
duomenimis 50 %
pedagogq igylas
patirtis taiko
ugdomojoje

ugdomoj oj e veikloj e (20

19 -

| 0 -2 5

mokltojq tarybos protokolas Nr. V5-4)

veikloje

2. Ui.du

s, nef

rYl(oytos ar llTKo

i5 dalies d6l n

buvo
PrieZastys, rizikos

UZduotys

kurios nebuvo olanuotos ir

tos, bet iwkd
Poveikis Svietimo istaiqos veiklai
atnauj inti lstaigos veikl4 Parengti dokumentai uZtikdna aiSkiai ir atsakingai
3.1. Parengti
reglamentuoj antys dokumentai: {staigos reglamentuot4, teisingai organizuot4 fstaigos
nuotolinio darbo tvarkos apra5as (2019-09-20 veikl4. Visi dokumentai atitinka teises aktq
isakymas Nr. V1-33), Mokiniq ugdymo dienq reikalavimus
nelankymo
lankomumo apskaitos

3. UZduotvs ar v

n

UZduotys / veiklos

ir

bei

prevencijos tvarkos apra5as (2019- 10- 10
lsakymas Nr. V1-39), Fizinio aktlvumo
skatinimo mokykloje planas (2019-10- 10
isakvmas Nr. V1-38)
3.2. Vadovo iniciatyva organizuota novatori5ka

Pedagogine patirlis, jos sklaida su Estijos, Rusijos,
Italijos, Lietuvos Svietimo darbuotojais dave daug

kvalifikacijos tobulinimo staZuote Italijoje
respublikos ugdymo istaigq mokltojams, naujq idejq mi5riojo mokymo(si) organizavimo
mokyklq vadovams, pavaduotoj ams, ugdymq klausimais: medZiagos kurimo, igJwendinimo ir
organizuojandiq skyriq vedejams pagal UPC valdymo, mokymo(si) metodq atrankos, mokiniq
akredituot4 program4 Nr. 3910101988 Ziniq vertinimo ypatumq, moky'tojui reikalingos
,,Moklmosi vis4 gywenimq patirties lgijimas, kompetencijos. bendravimo priemoniq ir paramos.
Siuolaikinio vadovo (mokyoj o) kompetencijos
tobulinimas panaudojant naujq ugdymo metodq
sinergij4" (Certifi cate Nr. 2-05.05.2019)

Reggio Emilio metodikos panaudojimo galimybes
pritaikytos visq amZiaus tarpsniq ugdytiniams.
{staigos pedagogai patobuling Zinias Reggio
Emilio metodika pasiruo5g dalintis su kitq miestq,

Salies pedagogais. Irengtas Reggio Emilio

ir

metodikos taikymo kabinetas

3.3. Vadovo sukurtos
igyvendintos
kvalifikacij os tobulinimo programos:
,,Siuolaikinis vaikas, jo ugdymo metodai ir
bldai" (KPSKC 2019-11-15 paZymaNr. 1381),
,,Inovatyviq ugdymo(si) idejq igyvendinimas
pedagogo darbe" (KPSKC 201.9-12-09 pai:yma
Nr.12262)
3.4. Organizuoti Klaipedos valstybines
kolegijos ir KU SHMF studendiq praktiniai
praktiniq mokymq
mokymai. Sudarltos

7

{staigos pedagogai noriai diegia inovatlvius
ugdymo metodus bei formas savo darbe,
diskutuoja, dalinasi teorine ir praktine darbo
patirtimi su miesto, Salies, uZsienio pedagogais

Pletojama bendradarbiavimo kultflra. Sudarytos
s4lygos {staigos pedagogams skleisti gerEj4 patirtj

sutartys

uZduotvs (iei
4. Pakoresuotos 2019 metu veiklos uZd
UZduotys

Siektini
rezultatai

tokiu buvo) ir rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliar
(kuriais vadovaujantis vertinama, ar
nustatltos uZduotys ivykdl.tos)

Pasiekti rezultatai ir

jq rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU \ryKDANT UZDUOTIS ISIYERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5.P

uZduotis isivertinimas
PaZ)'rnimas atitinkamas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas

langelis

5.1. UZduotys ivykdl.tos ir vit5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius
5.2. UZduotys i5 esmes irykdt'tos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. {vykdy'tos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

6. 1.
o-.t

Lvderi

-

Direktore

Labai gerai X

P

Gerai

!

atenkinamai

!

Nepatenkinamai

n

metodikos
veiklos vertinimas ir

Rasa Zemguliene

2020-01-t4
(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
7. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: Vadovas savo uZduotis ivykde ir vir5ijo kai kuriuos
sutartus vertinimo rodiklius. Silloma vertinti labai gerai.

{staigos tarybos pirmininke
8.

Rasa

Polikevidifite-Kirlikliene 2020-01-27

f@{inipas, jo pagrin

Vltautas Grubliauskas

Klaipedos miesto savivaldybds meras

(data)

(paraSas)

Galutinis metq veiklos ataskaitos iverlinimas

2O2O

V SKYRIUS
METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

uZdu
9. 2020 metu uzduo
UZduotys
9.1. UZtikrinti

kokybi5k4 fstaigos

veikl4

9.2. Pagerinti

istaigos

Siektini rezultatai
1. Organizuoti istaigos veikl4
taip, kad nebfltq nustat]ta
paZeidimq del istaigos ir
vadovo veiklos.
2. Gebeti tinkamai naudoti
skirtus asignavimus,
vadovaujantis teises aktais,
reglamentuoj andiais istaigos
finansinq veikl4
Visq darbuotojq savijautos
vertinimas

Rezultatq vertinimo rodikliai
1. {staigoje nenustatl.ta paZeidimq.

(laiku ir
kt.) finansiniq dokumentq pateikimas.
2.2. {staigoje skirti asignavimai naudoj ami
pagal teises aktq reikalavimus.
2.3. MaLinti tevq lmokq lsiskolinimus ne
maZiau kaip 50 % (lyginant su 2019-12-31)
2.1 . {staigoj e uZtikrintas tinkamas

1. Atliktos dvi apklausos del
savij autos istaigoj

darbuotojq

e

(kovo men., lapkridio men.)

mikroklimat4

2.

Teigiamas mikroklimato vertinimo
pokl.tis (atlikus pirmqj4 apklaus4 ir lyginant
J4 su antra)

3. 30 % bendruomenes nariq dalyvauja
priimant sprendimus istaigos veiklos
klausimais

9.3.

Pagerinti
ugdymo kokybg

l.Patobulinti

pedagogq

1.1. Parengti

ir

iglvendintas

pedagogq

kvalifi kacijos tobulinimo planas.
1.2. 40 % istaigos mokfojq dalijasi gerqia
patirtimi su kolegomis, pasinaudodami
ir ivairiais sklaidos bldais (socialiniai
ugdymo kolegialaus mokymosi tinklai, seminarai,
kursai, staZuotes ir kt.)
2.1. Ne maZiau kaip 85 % 1g1'q teigiamai

profesines kompetencijas.
2.Siekti, kad tevai teigiamai
teikiamas

vertintq
ikimokyklinio
prieSmokyklinio
paslaugas

vertina teikiamas ikimokyklinio ir

prieSmokyklinio ugdymo paslaugas.
2.2. TeigSarnas tevq vertinimo pokytis
su 2019 m.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali btrti neivykdytos (aplinkybOs, kurios gali
tur€ti neieiamos itakos Sioms uiduotims
10.1.
nuo vadovo ir istaisos veiklos
10.2. Dalis
iu eali nesutikti
10.3. Dalis

Klaipedos miesto savivaldybes

Vytautas

GrrrbliursQ^@4
(data)

SusipaZinau

Direktore

aZemguliend

g:-4
"2O

(data)
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