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Klaipeda

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

ik4 aplink4. Sio tikslo ig"yr!ral"i-"i iSkelti metq
program4; 2) kurti palankias s4lygas lstaigos

ti; 3) gerinti materialinE bazg. Tikslq igyvendinimui
s funkcionavim4, siekiant gerinti kokybiSk4 ugdym4;
kos gyvensenos ugdymo, socializacijos ir saviraiSkos

nt sveikos ir
sauglos gYvense ; oje dirbo l l
mokytoiq, igiig , ai ieskantys
naujoviq ir .ias t, ai dalyvavokvalifikacijostapermerus.
ofqltugjanlis i visumini vaiko ugdvm4(si) buvo ikimokyklinio ir
prie-Smokyklinio ugdymo programos, tenkinti pagrindiniai veikatos, judejimo,
Zaidimo, bendravimo ir kt.), atsiZvelgiant i individualius ir

Vadybiniai siekiai orientuoti i bendruomenes sutelktumo ir veiksmingumo skatinrmq, nuoseklq ir
fgyvendinim4, socialini ir psichologini saugum4.

o sveikos ir saugios gyvensenos, menines, molio ir
kurtos saugios, fi-urkcionalios, estetiSkos edukacines
. UZtikrintas nenutrukstamas, visapusiSkas, patirtinis

ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo prograrnq igyvendinimas. lsigytos brltinos ugdymo(-si),
menlnes saviraiSkos priemones, sportinis inventorius, priemones skirtos meninei, paZintinei, puiy.i.;nei
veiklai, literatrlra vaikams. rJgdymo kokybei tobulinti, pletojant ugdytiniq sveikos gyvensenos ugdymo,
socializacijos ir saviraiSkos galimybes, sekmingai iniegruotos kurybiniq grupiq nefbrmaliojo vaikq
:y9!imo programos (,,Sveikatos rabirintas", ,,Boruzeres teatras,,, ,,Kuryboi dziuugr.ur.,, ,,Kartu suMolinuku"). Aktyviai dalyvauta tarptautinese programose ,,Zipio draugai" lnuo 2003m.) ir

,,Sveika mokykla., (nuo 2002m.) ir ,,sveikatos
mis, socialiniq-emociniq programq taikym4

Sekmingai fgyvendinta lsraigos sve ikaros
mokykla,'). Dalyvauta ilgalaikiuose tarptautines

kte,,Skaitantys vaikq darZeliai.., respublikiniuose
abinkim Zemg,.. per metus {staigoje organizuotas 2l
kos savaitiniai projektai, 35 edukacines iSvykos ir

dose, 6 konkursuose ir festivaliuose, g akcijose
mo veikla, vykdya Zalingq iproeiq prevencrja,

projektai su socialiniais partneriais. Sistemingai
raSy'tos bendradarbiavimo sutartys su Klaipedos
erinelis"; J,Karoso muzikos mokykla, Klaipedos
staigos veiklos isivertinimo rezultatai atskleide. kad
ir dvasinius ugdltiniq poreikius. Ugdymo procesas

organizuotas kryptingai, sistemingai ir kokybiskai, tenkinti vaikq po."rtiui ii teuq r'kesdiai.
Lanklti {staigq 2019 m. pageidaujandiq poreikis tenkintas 10 procentq. Eilele lauke 1g3 vaikai. Visos

Klaipedos lopselio - darzelio ,,Boruzele" (toliau - lstaiga) 201 9- 2021- qjq metq strareginio plano ir
lstaigos 2019 merq veiklos plano igyvendinimui buvo srei<iama, uztikrintl ugdymo paslaugq kokybg,

IelKlant DendruomenQ sauglos .ir sveikos ugdymo(-si) aplinkos kurimui, veiksmingai taikl.tos vaiko
sveikat4 ir saugum4 uZtikrinandios korekcines ir prclvencines priemones. Laiku teikta f,rltrna pedagogine,



sociaiine ir psichologine pag;ha uaikui ir seimai.-Nfo 
ouprocentq, l4 vaikq - 50 procentLl. Logopedo nasalba teikta 3R ,ortr,,rinio_o q,,r^;L+- ,i1 r_...^^._,+^^ j j -,

,'ur'rdu'ruuse srcnouose, atvlrq durq dienq bei individualiq konsultaciiq, pokalbiq,susirinkimq ir susitikimu metu

II SKYRIUS
METV VETKLOS UZDUOTYS, RLZULTATAI IR RODTKLIAI

diniai ra m veiklos rezultatai
Metq uZduotys

(toliau -
uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vefiinama, ar nustat).tos
uZduotys ivvkdrtos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

Ll. Efektyvinti
ugdytiniq
pasiekimq ir
pazangos
vertinimo
srsremq

Atnaujinta
ugdyiniq
pasiekimr+ ir
paZangos

vertinimo
sistem4 pades
objektyviau ir
lanksdiau

ivertinti
ugdy.tiniq
pasiekimus ir
pa:ZangE

l .AtnauJlntas rr patvirtintas
ugdytiniq pasiekimq ir
pazangos vertinimo tvarkos
apra5as.

2.lstaigos ugdytiniq
pasiekimq ir paiangos
vertinimo tvarkos apra5as
pavieSintas istaigos
intemetineje svetaineje,
pnstatytas tevams.
3.Mokytojai savo veikloj e
taiko ugdytiniq pasiekimq ir
pazangos vertinimo sistemq

l.Parengti ir patvirtinti Klaipedos
lopSelio-darielio,,BoruZele,,
ikimokyklin io ugdymo pasiek im q
tvarkos apraSas ir Klaipedos
lopSelio-darZelio,,BoruZele..
prieSmokyklinio ugdymo
pasiekimq tvarkos apra5as, kurre
suderinti su Mokytoj q taryba
(201q-12-l6 protokoias Nr.0,t ir
patvirtinti 

f staigos direktoriaus
(20 1.9 - 12-23 isakymas Nr.V-65).
2. Sekmingai taiko mokytojai
savo darbe elektroniniame
dienyne ,,Mlsq darZelis" parengt4
pasiekimq verlinimo sistem4
(UAB "Kompiuterizuoti
sprendimai" sutartis 20 1 9-04-0 I
Nr.34).
3. lstaigos ugdyriniq pasiekimq ir
paZangos vertinimo tvarkos
apraSai pavieSinti lstaigos
intemetineje svetaineje. pristatyri
tdvams.



4.Dalyvauta seminare,,Ugdyno
proceso oprimizavimas jsraigoje
naudoj antis "Mlsq darZelis"
elektroniniu dienynu.. (KpSC
paZymej imas 20 1 9-05-08Nr.5093)
,,Elektroninis dienynas-pagalba
pedagogui rengiant ugdymo
planus bei dokumentuoj ant
ugdymo rezultatus,, (KpSKC
paZymej imas 2019-02-26 nr.l3B2)1.2. Efektyvinti

informaciniq
komunikaciniq
techrologijq
(toliau -IKT)
taikym4 ugdymo
procese

Ef'ektyvus IKT
pnemonlq
panaudojimas
ugdymo
veikloms
uZtikrins
kokybiSkus
pedagoginio
proceso
pokydius,
paZangiq
ugdymo metodq
naudojim4

r.+srgFa ui r pnemonrq (2
vnt.).
2.Mokytojai Calyvauja
kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose IKT naudoj imo
klausimais (4 moky.toj ai).
3.Mokytojai ugdomosiose
veiklose IKT taiko ne maZiau
kaip kart4 per savaitg.
4.Atlikta fstaigos pedagogq,
tevq (globejq, rrlpintojq)
apklausa ,,Tevq poZiDris i
IKT priemoniq naudoj im4
ugdymo procese,,

l. lsiglta IKT priemoniq: I
interakryvi len ra. 2 neSiojamiejr
kompiuteriai, 2 monitoriai.
2. Dalyvauta seminaruose
,,Darbas su "SMART"
interakt).viaj a lenta ir jos
panaudoj imo galimybes
ugdomojoje veikloje,, (UAB
,,Biznio maSinq kompanija.,
paZymej imas 2019-05-22 Nr.1, 9
mokytoj ai),,,lnformacines
technologijos ik imokyk liniame ir
pradiniame ugdyme..( KpSKC
paZymejimas 2019-09- 1 9Nr.7532)
3. Ugdomosiose veiklose
naudojamos IKT priemones ne
maziau kaip 2 kanus per savaitg.
atsiZvelgiant i vaikq amZiq
(Mokyojq tarybos 2019- l2- I 6
protokolas Nr.6).
4. Anketines apklausos
duomenimis, IKT naudoj im4
ugdomosiose veiklose puikiai
vertina 95 proc. vaikq tevq
(globej q, rtpintoj q)(Mokyoj r1

tarybos 201 9- 12- l6 protokolas

L3. {rengti
tyrinejimq erdvg
prreSmokyklinio
ugdymo grupeje

Tyrinejimq
erdves

lrengimas pades
ugdlti vaikq
paiinimo
kompetencijas,
sudarys s4lygas
patirtinei veiklai

2.Sudary.tos s4lygos
prieSmokykllnio
grupes ugdyiiniams
tyrinejimq
priemonemis,
3.Vykdomas
mokytojq
tobulinimas

visiems
ugdymo
naudotis

erdves

kyptingas
kvalifikacijos

patirtinio
ugdymo klausimais

1\r.

atradej o rinkinys.
2. Edukacineje tyrinej imq erdveje
sudarltos sqlygos visiems
prieSmokyklinio amZiaus vaikams
dalyvauti patirtinej e veikloje.

k va lifi kac ij 4
usimais:..K4
idmuo



darZelinukq kurybiSkum-
skatinti" (KPSKC paZymejimas
201 9- 1 0-25Nr.8865),,,Veiklos,
skatinandios ugdymo(si)
motyvacij4 vaikq darZelyje..
(KPSKC pazyme jimas 20 I 9-05-
15 Nr. 5362

i5 dalies d6l numa

l;''Y:*',"T:;:.x',?,,"*-^::11::l'r.: rlrlr"'' ir nustarvtos, bet irvkdvtosei buvst4lkIg t4qij4eln$ svariq israigos ueitto ;".;;li;;;,
UZduotys / veiklos Poveik is Svierimo israieos veiklai3. 1 Parengtas ir pa-irtintas --OZO_ZO- m

strateginis veiklos planas, kuris suderintas su

Numatyti ilgalaikiai istaigos veitG orioritetar.
tikslai. uZdaviniai, leSq poreikis

3.2.{gJwendintos p.i"mon-s mokyo.l[darbo s4lygq
modemizavimui

Pagerintos mokytojq aarU--4[os ,lotytf o;*
atnaujintos informacines technologijos, garso
aparatura, idiegtas belaidis (WI_FI) rySys
mokykloje. jsiglta naujq ugdymo priemoniq 1 I

Interaktyvr lenra. 2 neSiojamieji kompiuLeriai ir 2

3.3., 
,Parengr,i 

arba urnuu.linri --patuininti 
istuigo"

\ erk l4 regJamentuoj anrys dokumentai: Daibo

tvart<os apraSas patvirtintas {staigos direktoriius
(20l9-\0-25 isakymas Nr.V-53 )

Dokumentai sekmingai igyCnd,na-a Ist"€"s
veikloje

3.4.{diegtas elektroninis dienyfi ,"\4trsrl aariels"
(UAB,,Kompiuterizuoti sprendimai,, sutartis 2019_
04-01 Nr.34

ragereJo ptanavlmo- informavimo. ugdymo
proceso, lankomumo apskaitos vykdymas

J-5- Parengri Klaipedos bpSel biarZeltilBoruzdle.
elekrroninio dienyno tvarkymo nuostatai, kurie
suderinti su Mokyklos taryba ( 2019_03_04 posedZio
p^rotokolas Nr.3), patvirtinti {staigos direktoriaus
2019-03-28 i Nr.V-19

EreKrrontnts drenynas pagerino administravima-
tvarkyma. prieZi[r4. funkcijas ir arsakoml bg

otos fr radj usiq metq veikl os uiduofvs /iei +nL;,. hr,.,^r i- -^-..rr
Uzduotys Siektini rezultatai

J _ \.r_- lvrgY veYv, I

Rezulralq veninimo rodik j iai
(kuriais vadovauj antis vertinarna, ar

nustatlt()s uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

4.1. -

pASrEKrVREZULrArUt"tfff nnfl#ouorrsIsrvERrrNrMASrR



5.

6. Kom kurias tobulinti
6. I . Pokvdi valdymo ko lla rr I

Direktore

fvertinimas, jo

Mokyklos tarybos pirmininke uL--C--
irsiiilymai: ru4 a"

Galutinis metq veiklos iverrinimas _____C?"*A-'.

Regina Dimiene

,/ , IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRII'{DIMAS IR SII]LYMAI

2020-01-17

Virginiia Ubartiene _ 2020-01-30

KOMPETENCIJ U TOBULINIMAS

P rezulta t uid uotis

UZduodiq ivykdymo apraSyrr.as

us vertinimo rodiklius

PaZymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai M

Gerai !
Patenkinamai E

r\ epaleffilnamar u

pagrindimas ir siiilymai: 2019m._fAdAIq Igrklq vertinama

8. f vertinimag, jo pagrindimas

Klaipedos miesto savivaldybds meras Vytautas G rubh auskas e@ A? -.%

KIrU MErU vErKLos 
"Z#3fiy, HizuI,rArAr rR RoDrKLrAr

metu uZd

UZduotys

9. 1. UZtikrinti kokybisk4
istaigos veikl4

9.2. Pagerinti istaigos
mikroklimat4

Siektini rezultiLtai

ir kt.) finansiniq dokumentq
pateikimas.
3. Jstaigoje skirti asignavimai
naudojami pagal teises aktq
reikalavimus

rr gruodZio men.).
2. Teigiamas mikroklimato vertinimo
pokyis tatlikus pirmaja apklausa ir

l . Urganlzuotl lstaigo:t veiklA
tinkamai, kad nebrltq trustat),ta
paieidimq del istaigos ir
vadovo veiklos.
2. Gebeti tinkamai na _idoti
skirtus asignavimus,
vadovaujantis teises aktais,
reglamentuoj andiais ir; taigos
finansing veikl4
i:i_ -. --i 

-

v lsq darbuoto1q savij.:.utos
vertinimas



lyginant j 4 su antia) .

3. 75 proc. istaigos darbuotojr,
oaryvauJ a pntmant sprendimus

@os veiklos klausimais9.3. Pagerinti ugdymo
kokybg

l.Patobulinti peaaogq
profesines kompetencijas.
2. Siekti, kad tevai teigiamai
vertintr+ teikiamas
ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdl'rno
paslaugas

l.Parengti ir 1g).ve"dintas pedagogrl
kvalifi kacijos tobulinimo planas.
2.1. Ne maZiau kaip 80 % tevq
teigiamai vertina teikiamas
ikimokyklinio ir prieSmokyklinio
ugdymo paslaugas.

2.2. Teigiamas ten4 vertinimo pokytis
su 2019 m.

esan t 
. 
n ustatyros uZduotys gali bUti nelrykdytos

rkdyti Sias uZduotis I
(aplinkybds, kurios gali turdti

Vytautas Grubliawkas o'WP 44 - /4Klaipedos miesto savivaldybes

SusipaZinau.

Direktore ResinaDimiene :pAD- Oer24-

del laiko stokos. didelio uzimtumo.


