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K.laipeda

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Klaipedos lopselio-darZelio ,,Liepaite" (toliau - fstaiga) 2019-2021 rnetq strateginio ir 2019 metq
veiklos planuose nustatyti tikslai ir uZdavirriai buvo orientuoti i Svietimo paslaugq kokybes
uZtikrinirn4 ir fstaigos materialines bazes gerinim4. 2019 merq veiklos prioritetines kryptys
ugdltiniq sveikata ir kokybi5kas ugdymas bei patirtimi gristq santykiq ir. lvderystes
betldruomeneje skatinimas. Metines veiklos tikslas - stiprinti psiching ir fizing vaikq sveikat4.
atsiZvelgiant i individualius vaiko poreikius ir gebejimus. siekiant kiekvieno vaiko ugdymosi
paZangos. Tikslui pasiekti br-rvo mrmatlti ir fgyvendinti 4 uZdaviniai: uZtikinti kokybiSk4
ugdym4, orientuot4 i darnq vaiko vyslym4si, atsiZvelgiant i kiekvieno vaiko individualum4 ir
pasiekimts; kurti palanki4 ir pozityvi4 aplirLk4, rengiant tradicinius ir t.retradicinius rengrnrus!
siekiant atskleisti vaikq klr'ybines galias. ugdyti mening ir esteting kompelencijas. pilieti5kumo
nuostatas; pletoti sveikatos stiprinimo ir saugojimo nuostatas, puoselejant besimokandios ir
bendradarbiauj andios bendruomenes idejq, dalinantis ger4j4 darbo patirtimi; turlinti ir
modernizuoti ]staigos materialing bazg.
Vadybiniai siekiai 2019 metais buvo orientuoli ilstaigos dokumentacijos atnaujinim4.
{staigos
savivaldos veiklos aktyvinim4, bendruomeniSkos organizacines kultrlros kurim4. mokyrojq
kvalifikacijos tobulinim4. fstaigos aplinkos modernizavim4.
2019 metais pasiekti reik5mingi Svietimo paslaugq kiekybiniai ir kokybiniai pokydiai. 2019-01-01
duomenimis ugdyas 1 81 ugdltinis. uZtikrinr.as nenutrlkstarnas ikimokyklinis, prie5mokyklinis
ugdymas. fgyvendinama {staigos ikimokyklinio ugdyno programa, igyvendintos programos:
Tarptautine socialiniq igridziq programa ,,Zipio draugai" (34 ugdytiniai), Nusikaltimq ir patydiq
prevencijos programa (181 ugdytinis), Sveikatos stiprinimo 2015-2020 m. programa (181
ugdytinis). lgyvendintos 3 neformaliojo tLgdymo programos: vaikq svietimo sveikos gyvensenos
programa, vaikq Svietirno fizinio ugdymo progralna. vaikq Svietimo sensorinio ugdyr.ro
programa, kuriose dalyvavo 181 ugdytinis.
Ugdymo programas igyvendino 20 pedagogq (20,6 etato). dirbo 27 nepedagoginiai dalbuotojai
(24.18 etato). 2019 m. logopedo pagalba (1 etiltas) buvo leikiarna 39 vaikams. Mokesdio lengyata
50 % taikyta 11 ugdytiniq. 100 % - vienarn up,d1.tiniui.
lstaigos pedagogai gilino Zinias, tobulino pro fesing kompetencij4 bei dalyvavo kvalilikaculuose
renginiuose (vienas pedagogas vidutiniSkai kele kvalifikacij4 6,79 dienas, t. y. 40,82 val.).
{staigoie parengtos ir pravestos 2 miesto lygmens klalifikacijos tobulinimo programos, 7
pedagogai skaite praneSimus tniesto renginiuose, 3 pedagogai talpino straipsnius Sveika mokykla
tinklalapyje, 2 straipsniai apie istaigos veikl4 patalpinti niesto dienra5tyje. 3 Svietimo naujienq
internetiniame puslapyje. pedagogai rengd il skaite pranesimus jstaigos pedagogams
- 20
pranesimq. lstaigoje parengti ir igyvendinti 5 projektai. dalyvauta 1 tarptautiniame pr.ojekte.
{staigoje stebetos 29 atviros veiklos. atlikti 6 tyrimai, organizuotas 5l renginys su ugdytiniq
tevais. dalyvauta 23 n.riesto reuginiuose. 24 re sp ublikiniuose pro.jektuose, konkulsuose, parodose.
5 tarptautiniuose koukursuose, organizuoti 2'l renginiai su socialiniais partnedais. ugdytrnrarns
organizuota 14 edukacinirl-paZintiniq iSvykq. Pedagogai parer,ge 17 metodiniq priemoniq,
vador ar o I stlldelrto prakrikai.
{staigoje jdiegtas elektroninis dienynas l.rttps://musudarzelis.lt.
ote
izuoti
ti 6 Moltyto
Mokvtoijq tar),bos poriedZiai, 3 Istaigos tarybos posedZiai. 5 Metodines

tarybos posedziai, 3 Atestaci'es komisijos posedZiai, g vaiko geroves komisijos
posedziai, jvyko
Smurto
patydiq prevencijos
intervencijos darbo grupes susirinkimas ir. Korupcijos
prevencijos ir kontroles darbo grupes verklos plano aptarima
2019- metais ivertinta fstaigos r eiklos kokvt'e. Atliktas giluminis veiklos
kokybes 4. parama rr
pagalba vaikui srities 4.2. Vaiko poreikiq tenkinimas rodiktlo +.2.4.
Vaiko sveikaros stiprinimas,
3 lygiu. ISvadose paZymima. kad lstaigoje I isai
ikatos stiprinimo politika bei 1os igyvendinimo
o programos, ugdomosios veiklos. sveikatos
tiprinimu, organizuojami logopedo individr-ralts
uZsiemimai vaikams, turintiems specialiqjq ugd
stiprinimo mokyklq tinhlo ,,Sveika mokykla,,
berrd radarbiauj ama su terais :reikatos sti
apklausos, kviediami revai dalyvauti ivairir
parodose, spoftinese varZybose ir kitose akc;los,
s4lygq gerinimo klausimai:. arlikti r1 rimai: ..Ar.
geriau r algonre-.. ..Kiek mes ,reBanr rr
judam", ,,Vaikq emocine brrsena adaptaciniu raikotarpiu",
')es
,,Kaip pasikeite seimose iprodiai
gerrant vandeni". Dalyvavome tyrime ,,vadybiniq praktikq ,4.ujo.-.u bendradarbiavimu
bei
konkurencrla ikimokyklinio ugdyn.ro istai gose,,,.
Efektyviai panaudoius savivaldybes biudZeto, valstybes biudZeto speciali4sias tikslines
dotacrjas,
pnokq_ uZ vaikq i5laikym4 istajgoje le5as, tevq paramos lesas ir
siekiant uZtikrinti saugras.
esteti5kas darbo s4lygas buvo atlikti eir.rarniej i remontai: atliktas minkstoio
inventoriaus sandelio
remontas' atnaujinta sandelio iranga (620,00 Eur). Grr-rpiq rlbinems jg!tos uz.oraidos (156,00
Eur). atnaujintos vaikiSkos kedes (260.00 E)ur). laiptinise
fmontuoti apsauginiai sienq skydai
(163,35 Eur). priesgais.i'es saugos uZtikrinirnui koridoriuose atnaujinti iviediant;'s
evakuaciniai
Zenklai (68,09 Eur), igytas dokr-rmentq na'kiklis (216,51 Eur), galerijoje
imontuoti stendai
(500,00 Eur).

ir

ir

Ugdymo proceso gefinimu:i igyti lavi amieji Zaidimai,
ivair[s Zaislai, konstr.uktoriai, deliones,
loto. palapines (197 6,24 Eur). {g1'ta i formaciniq technologiiq ti.2140,63 Eur. Gruperns
lgyu
Sviesos stalai (387.00 Eur). Kierno vaikq Zaidirno aiksteleje pastatvtas lauko Zaidimq
i.,,gury, _
tunelis (3499.32 Eur').
Savivaldybes leSomis istaigos kiemo teritorijrle dalinai sutvark).ta Lalioji zona- iSlyginta
Zeme,
paseta veja. pasodinti 5 medZiai. 50 kalnapu5iq. Atlikti elektos atiaujinimo ii
apivietimo
irergimo darbai: ant pastato sumontr-rota l l gatves apsvietimo sviestuvq, atnaujinti g ie.iiniq
Sviestuvai, koridoriuose atnaujinta 11 iviestuvq, atnaujinti elektros skydeliai 9 vnt..
modernizuoti elektros skydines automatai, modernizuota virtuvds gartraukro ir ventiliayirlo
sistema, idiegta padavimo sistema. Atlikti laiptiniq apdaiios, laiptq remo'to darbai
- triiose
grupiq plastikiniq langq sriklo paketai.
Rengdan.ra 2020 metq veiklos plan4, Ista. gos bendruomene sr-rsitare del
iq sveikatos saugojimas ir stiprinimas. kokvbiSkas. i
onentuotas

II

prioritetq:

S-KYRIUS

METU VEIKLOS UZDUOTYS, R.EZULTATAI IR RODIKLIAI
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veiklos rezullatai

metq

uZduotys

(toliau

Siektini rezultatai

Rezullatq vertinimo
lodJkliai (kuriais
vadovalLjantis vertinama.

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

uzduotys)

ar nustilt)4os uzduotys

i"rykdytos)

Atnaujinti
vidaus ir darbo
1.

1.

tvarkos
taisykles

Atnauj intos

1. Sudarfia darbo grupe

vidaus ir darbo
tvarkos taisykles

vidaus ir darbo tvarkos

uZtikina fstaigos
sklandq darb4 ir
atitinka
galiojandius teises
aktus

taisykliq atnauj inimui.
2. Vidaus ir darbo
tvarkos taisykliq
proj ektas pristat).tas

lstaigos bendruomenes
svarstyrrLur..

3. {staigos bendruomenes

nariai susitaria del vidaus
ir darbo tvarkos taisykliq
nuostatq ir gautas
savivaldos institucijq
nri tcrirn i c

4. Patvirtintos naujos
redakcij os lstaigos
vidaus ir darbo tvarkos
taisykles lstaigos
direktoriaus isakymu

1.2. Formuoti

{staigoje
grupiniq
sprendimq
priemimo
organizacing
kultrir4

{staigos
personalui
dalyvaujant
tiksliniuose
mokymuose,
bendruomenes
nariai formavo
konstruktyvaus
bendradarbiavimo
igtrdZius

1. fstaigos vadovo
iniciatyv a parengta
kvalifi kacijos tobuLinimo
programa KPSKC.
2. lvykgs autorinis
seminaras, lvykg
mokymai bendruomenei
komandinio darbo tema.
3. Apklausos
duomenimis 90 procentq
personalo pozityviai
vertina rnokymuose
igl.tas Zinias.
4. 1/3 {sttaigoje
svarstomq klausimq
priimami grupinio
sprendimo metodu

1

. Sudaryta darbo grupe

fstaigos vidaus ir darbo tvarkos
taisykiems rengti (20 1 9-04-04
direkloriaus isakymas

Nr. V-62).
2. Vidaus ir darbo tvarkos
taisykliq proj ektas svarst1rtas
]stai gos taryboje, Darbo
taryboj e, Mokytojq taryboje.

3. Vidaus ir darbo Warkos
taisyklems pritare lstai gos
taryb a (20 1 9 - 0 5-20 protokolo
Nr. V5-2), Darbo taryba
(2019-09-09 protokolo
Nr. P9-5), Mokltojq taryba
(2019-05-29 protokolo
Nr. V3-3).
4. Vidaus ir darbo tvarkos
taisykles patvirtintos
2019-09-10 direktoriaus
isakvmu Nr. V-91
l. 2019 m. gruodZio men.
KPSKC veiklos planas.
2. Paiyma apie parcngf4
kvalifi kacij os tobulinimo
pro gram4,,Fasilitavimo
metodo taikymas grupes
darbe" ir vest4 6 val. seminar4
(2019 -12-l I KPSKC pazyma
Nr. 1478).
3. 100 proc. seminare
dalyvavusiq mokytojq
pozityviai vertina mokymuose
IBJ rils zuual5.

4. Dauguma {staigoje
svarstomq klausimq priimami
grupinio sprendimo metu, t. y.
i5 nuomoniq ivairoves
atrenkamos daugumai

priimtinos
1

.3. Plesti

lstaigoj e

sveikos
g).vensenos
ugdymo kypti,
telkiant
bendruomends
na.rrus

kompleksiniq
vaiku

Plpr^i a ht

1. Subuta darbo grupe

1. Suburta darbo grupe, kuriai

pasirinkt4 {staigos
sveikos

Sveikatos stiprinimo
20I 5 -2(120 m. programos
2019 metais nustatltq
veiksmq igyvendinimui.
2. Suburta kiirybine
darbo grupe, itraukiant
socialinlus partrierius,
sensorinio ugdymo
metodarns igyvendinti.

vadovavau, fstaigos
2015-2020 m. sveikatos
stiprinimo programos 2019
metq veiksmq planui rengti
(20 | 9 - 02-0 4 direktoriaus
isakymas Nr. V-21).
2. Suburra darbo grupd
proj ektui,,Sensoriniq pojtrdiq
lavinimas ugdant vaikus,

gyvensenos

vertybiniq
nuostatrl
puoselejimo
krypti, sudarytos
prielaidos

ugdytiniq

sveikatos
gerinimo
priemoniq
vykdymui

sveikatai gerinti

3. Dal5vauta Sveikat4

stiprinrrndiq mokyklq
tinkle ( dalintasi profesine
patirtimi, ugdant sveikos
gyvensenos igrldZius;

Sveikat4 stiprinandiq
mokyklq tinklalapyj e ir
kt. reprezentuoj ant
fstaigo s veikl4
respublikoje).
4. Telrl apklausos ir
lykdornos stebdsenos

duomenimis nustatytos
didej an.dios sveikos
gyvensenos iprodiq
taikym,o Seimoje
tendencijos

Svietimo centro ir Sveikatos
mokymo ir ligq prevencijos
centro projekte ,,Sveikata visus
mens" (2019-02-27
direktoriaus isakymas
Nr. V-38).
4. Vykdoma nuolatine tiriamoj i
veikla sveikatos s4lygq
gerinimo klausimais, atlikti
tyrimai ir tevq apklausos: ,,Ar
mes geriau valgome", ,,Kiek
mes miegam ir judam", ,,Vaikq
emocine blsena adaptaciniu
laikotarpiu",,,Kaip pasikeite
Seimose iprodiai gedant
vandeni". Tyrimq rezultatai
rodo, kad lstaig4 lankandiq
vaikq Seimose pastebimos
didejandios sveikos
gyvensenos iprodiq taikymo
Seimoje tendenciios

3. UZduoBs ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatvtos. bet iwkd
UZduotys / veiklos
3.1. Parengti nauji dokumentai:
Lygiq galimybiq politika ir jos iglvendinimo tvarka
(2019-05-29 direktoriaus isakymas Nr. V-79;
Informaciniq technologdq naudojimo bei darbuotojq
stebesenos
kontroles darbo vietoie tvarka

ir

Poveikis Svietimo istaigos veiklai

Parengti fstaigos dokumentai atitinka
teisds aktus ir uZtikrina sklandZi4 istaigos
veikl4

(2019-05-29 direktoriaus isakymas Nr. V-80);
Darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, darbo
nuotoliniu btrdu taisykles (20 1 9-09- 1 0 direktoriaus
isab'rnas Nr. V-95)
3.2. Atnaujinti dokumentai:
Atnaujinti fstaigos dokumentai atitinka
Darbo apmokdjimo sistema (2019,-09-10 pasikeitusius teises aktus ir uitikrina
direktoriaus isakynas Nr. V-96)
sklandZi4 istaigos veiklq
3.3.Koordinavau tarptautini projekt4,,Pasakyk fstaigos vaikams sudarltos galimybes
pasauliui labas" (mentoriaus sertifikatas dalyvauti tarptautiniame projekte
Nr.484/2018)
3.4. Koordinavau Solidarumo begim4 2019 Prisidedant prie Gelbekit vaikus akcijos
(visuomenines organizacijos Gelbekit vaikus buvo siekta atkreipti ddmesi i vaiko teisiq
paddka)
apsaug? bei skatinti padiq vaikq
3.5.

Parengta

solidarum4

ir

fgyvendinta kvalihkacijos fstaigos bendruomene itraukta i aktyvie
tobulinimo programa,,Inovatlviq ugdyno(si) idejq veikl4 kuriant naujas s4lygas, idejas,
ir metodq taik).rnas ugdant sveikos g),.vensenos ieSkant naujq metodq ir btidq, kurie
skatintq vaikq fizini aktyvum4 ir sveikos
ig[dZius" (2019-05-24 KPSKC paiyrna Nr. 7150)
gpensenos igiidZiq formavimqsi
4. Pako

veiklos uiduotvs (iei tokiu buvo) ir rezu Itatai
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
Pasiekti rezultatai ir
Siektini rezultatai
jq rodikliai
vertlnama, ar nustatytos
uZduotys iwkdl.tos)

UZduotys

III fIKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKD,ANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
J.

uZduotis
Paiymimas atitinkamas
langelis

UZduodiq irykdymo apra5ymas
UZduoEs irykdltos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. UZduotys i5 esmes ivykdyos pagal sutartus vr:rtinimo rodiklius
5.3. lrykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5,4. UZduotys neirykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.1 .

6. 1.

Tobulinti finansuoi

Labai gerai

{

E
E
Nepatenkinamai E
Gerai

Patenkinamai

ir koordinavimo k

Direktord

.t\ndZelika Petkevidiene

2020-01-20

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRJNDIMAS IR SIULYMAI

7. [vertinimas, jo pagrindinas ir sitrlymai: {staigos direktoriaus pasiekti ren:litatan vykdant
uZduotis, ivertinami labai gerai. Direktorius i'vykde ir virsijo paskirtas uZduotis (fstaigos tarybos
2020-01-17 protokolinis nutarimas Nr. V5-1

)

|staigos tarybos

pirmininkd

;/f[4&./ ..--

I

VidaKisminiene

2020-01-17

Vltautas Gntbliauskas Jl'q

fr A/ - l/

Galutinis metq veiklos ataskaitos

V SKYRIUS
KITV METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
uZd
U2duotys
9.1. UZtikrinti kokybiSk4
istaigos veikl4

Siektirri rezultatai
Organizuoti istaigos
veikl4 taip,, kad nebutq
nustatyta paZeidimq del
istaigos ir vadovo
veiklos.
2. Gebeti tinkamai
naudoti skirtus
asignavimus,
vadovaujantis teises

Rezultatq vertinimo rodikliai
l. fstaigoje nenustatyta
paZeidimq.
2. fstaigoje uZtikintas tinkamas
(laiku ir kt.) finansiniq dokumentq
pateikimas.
3. {staigai skirti asignavimai
naudojami pagal teises aktrl
reikalavimus

1.

aktais,

9.2. Pagerinti istaigos

mikoklimat4

reglamentuojandiais
istaigos finansing veikl4
Visq darbuotojq
savijautos vertinimas

Atliktos 2 apklausos del
darbuotojq savij autos istaigoje
1.

(03 men. ir 11 men.).
2. Teigiamas mikroklimato
vertinimo pokltis (atlikus pirm4j4
apklaus4 ir lyginant j4 su antra).
3. 80 proc. pedagoginir+
darbuotojq dalyvauj a priimant
sprendimus istaigos veiklos
klausimais
9.3. {gyvendinti patyriminio
ugdymo pasirinkt4 modeli

[staigoj e igyvendinamas
patyriminio ugdyno
modelis pades pagerinti
ugdymo kokybg

1. fstaigoje igyvendinamas
projektas,,LEAN modelio
diegimas siekiant pagerinti
ugdymo kokybg, paskatinti
pokydius ikimokyklinio ugdymo
istaigq veikloje".

2.

80 % istaigos mokytoj q

isitrauke i projekto veiklas.
3. Ugdymo procese taikomas
pasirinktas Lean modelio metodas

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduot5'5 gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

b[ti

neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali

iwkdyta i5 dalies
10.2. Del nenumatytll prieZasdiq (ligos, darbo kruvio ar kt.) gali biiti dalis numatytq priemoniq
10.3.

Del

uZsitgsusiq viesqiq pirkimq procedurq

ar kitq trukdZiq gali veluoti projekto

Klaipedos miesto savivaldyb€s meras
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