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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Klaipedos lopselio-darZelio ,,ciauskute" (toliau - [staiga) 2019)021 metq strateginio ir
2019 metq veiklos planuose nustatyti tikslai ir uZdaviniai buvo orientuoti i Svietimo paslaugq
kokybes uZtikrinim4 ir fstaigos materialines bazes gerinimq. Pasirinktos 2019 metq prioritetrnes
kryptys - ugdymo (si) ir Svietimo pagalbos ivarriq gebejimq vaikams uZtikrinimas ir stiprinimas
taikant kiekvieno vaiko paZangos matavimo sistem4; saugios, sveikos, pozityvios aplinkos
kDrimas, igyvendinant Siuolaikinius ugdymo (-si) reikalavimus; fstaigos bendruomends nariq
lyderystes gebejimq skatinimas ir sklaida lgyvendinant vadybines veiklos pokydius.
Metiniai veiklos tikslai - tenkinti istaigos bendruomenes poreikius, uZtirtinti kokybi3k4
ugdym4 (si), teikti savalaikg informacing, konsultacing, kvalifikacijos tobulinimo pagalb4,
didinandi4 Svietimo veiksmingum4, sudaryti s4lygas kokybiskam maitinimo organizavimui,
Svietimo pagalbos vaikams teikimui bei uZtikrinti sveik4, saugi4 ir Siuolaikinius ugdymo (si)
reikalavimus atliepiandiq aplink4.
Vadybiniai siekiai 2019 metais buvo orientuoti g lstaigos veiklos reglamentavimo atitikti,
pasikeitus teises aktams, saugios aplinkos klrim4, savalaikes Svietimo pagalbos teikim4, darbuotojq
lyderystes gebejimq, dalykiniq ir asmeniniq kompetencijq tobulinimui.
2019-09-01 lstaigoje ugdyti 152 vaikai, uZtikrintas ikimokyklinio ir prieSmokyklinio
ugdymo, neformaliojo vaikq Svietimo programos (toliau-NVSP1 ir Svietimo pagalbos ugdytiniams
paslaugq teikimas ir tgstinumas. Ikimokyklinio, prie5mokyklinio ugdymo ir NVSp programas
igyvendino: 14 ikimokyklinio, 6 prie5mokyklinio ugdymo, 2 NVSP mokytojai ir 6 Svietimo
pagalbos specialistai I. y.28,9 etato (2018 m. - 28,9 etato), dirbo 30 nepedagoginiq darbuotojq t.y.
27,55 elato (2018 m. 25,05), iS jq 4 mokytojo padejejai. Svierimo pagalba ilogopedo, specialiojo
pedagogo) teikta 43 dideliq specialirjq ugdymosi poreikiq turintiems vaikams ir 30 bendrojo
ugdymo (si) grupiq vaikams turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimq. {gyvendintos 3
neformaliojo vaikq Svietimo programos (fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos ir gyvulininkystes
paZinimo), kuriose dalyvavo 152 (100 %) ugdytiniai.
2019 m.. stiprinant rySius su Seima ir bendradarbiaujant su V5{ ,.Meno psichologrjos centru",
lgyvendintas tgstinis projektas ,,Gera buti tevais", Buvo organizuoti mokymai tevams ,,Pozityvios
tevystes igiidZiq grupe tevams, auginantiems vaikus iki 10 m."
2019 m., bendradarbiauj ant su Klaipedos kolegija, priimti 4 studentai atlikti trumpalaikes ir
ilgalaikes ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo specialybes praktikas. {staigos vadovai
Klaipedos kolegijos studentams skaite 2 val. paskait4 ,,Ypatingq poreikiq ikimokyklinio ir
priesmokyklinio amZiaus vaikq ir specifiniq paZinimo sutrikimq turind.iq vaikq paZinimo
kompetencijos ugdymas".

2019 m. kiekvienas pedagogas kvalifikacij4 tobulino vidutini5kai 5-6 dienas. {staigoje
organizuoti tarptautiniai komandos telkimo ,,Virweles" mokymai visiems darbuotojams.
Klaipedos savivaldybes Ugdymo ir kultDros depaftamento Svietimo skyriaus vedejo

2018 m. isakymu Nr. SV1-236, pagal I5orinio verlinimo darbo grupes teiktas i5vadasrekomendacijas istaigoje visiems pedagogams organizuoti mokymai: ,.Veiklos kokybes

isivertinimas" I modulis, ,,lkimokyklinio amZiaus specialiqjq ugdymosi poreikiq vaikq raidos
samprata, ugdymo metodai ir bDdai" II modulis, ,,Efektyvus ikimokyklinio ugdymo programos
lgyvendinimas" III modulis, ,,Ugdymo (si) turinio lgyvendinimas ir tobulinimas" IV modulis.
Sudarytos galimybes kelti kvalifikacij4 mokytis nuotoliniu bldu, panaudojant informacines
komunikacines technoloeijas (toliau IK
iqos vadovai dalvvavo

stiprinandiq mokyklq reiksme mokyklos ir savivaldybes bendruomenei",
,,Kriziq valdymas
ikimokyklinio ugdymo istaigose", ,,itraukusis ugdymas kiekvieno vaiko poreikiams,,, ,,Elgesio ir

emocijq sunkumq turindiq vaikq ugdymo strategijos,,.
2019 m. atestuotas vienas mokytojas - mokytojo-metodininko kvalifikacinei kategorijai
!gyti.
Organiznotos kalendorines Sventes ir renginiai pagal istaigos veiklos metinl plan4, lavinant
ugdytiniq kompetencijas ir stiprinant rysius su seimomis. Dalyvavome vaikams ir pedagogams
mieste ir respublikoje organizuoj an uose renginiuose: parodose (2 prizines vietos), konkursuose
( 1 prizine vieta), konf'erencijose , edukacinese iSvykose.
Mokytojai su ugdytiniais dalyvavo socialinio emocinio ugdymo olimpiadoje ,,Dramblys,,.
vykde ankstyv4ji uZsienio kalbos mokym4 ,.vokiediq kalba su kiskiu Hansu,,,^vizuatinio m4srymo
strateglrl program?.
2019 rnetais {staigos i3laikymui skirtos le5os naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai del jq
panaudojimo derinti su lstaigos savivaldos institucij on.ris, bendruomene.
2019 m. savivaldybes leSomis atnaujintos I auksto 4 grupiq grindys, nupirktos 2 durys,
irengtos 4 pertvaros, skiriandios grupes ir miegamojo patalpas. 2 lopSelio grupese iiengtas grindinis
Sildymas. Atnaujinta virtuves lranga lsigytas virimo katilas, elektrine virykle.
lgyvendinant
Lietuvos Higienos normos HN 75:2016 ,,lkimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programrl
vykdymo bendruosius sveikatos saugos reikalavimus", atnaujintos 3 laiptiniq laiptq pakopos.
fsigyti
lauko pengimai, skatinantys vaikq fizini aktyvum4.
Planuodama arlimiausiq metq veikl4, lstaigos bendruomend susitare del tokir+ prioritetq:
uZtikrinti ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programq igyvendinimo bei svietimo paslaugq
kokybg, plesti saugios ir sveikos aplinkos kr1rim4, telkti bendruomeng vaikq ir suaugusiqirl
emocin€s sr e ikalos stiprinimui
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SKYRIUS

METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
P

diniai 2019 m

veiklos rezultatai

2019 uZduotys

Siektini rezultatai

Modernizuoti
ugdymo ir
administravimo
procesus, diegiant
informacines
technologrjas

Modernizuotas
ugdymo ir
administravimo
procesas paivairina
paZintini ugdym4,
palengvina {staigos
darbuotojq darbq

1 ,1

.

Rezultatrl

veftinimo rodikliai
1. fsigytas
rl lrsr 4K

I . fsigytas interaktyvus

r) u5

ekranas, daugiafunkcinis

v

ekranas,

daugiafunkcinis
spausdintuvas
2. Parengta

informaciniq
technologijq
naudojimo tvarka.
3. Visose grupese
idiegta elektroninio
dienyno ,,M[sq
darZelis" sistema.
4. Teigiami
pedagogq

Pasiekti rezulratai ir jq rodikliai

ir

75

proc. tevq
atsiliepimai apie
elektroninio
dienyno
panaudojimo
galimybes

spausdintuvas, kurie naudoj ami
ugdymo procese
2, Parengta informaciniq
techrologrjq naudojimo tvarka,
patvirtinta direktoriaus
2019-05-30 isakymu Nr. V-68
3. ldiegta elektroninio dienyno
,,Mlsq darZelis" sistema ir
atsisakyta popieriniq dienl'nq.
4. 85 proc. istaigos
bendruomends teigiamai
atsiliepia apie elektroninio
dienyno panaudojimo
galimybes

1.2.

{vertinti istaigos
neformalioj o vaikq
Svietimo programq
(toliau - NVSP)
fgyvendinimo kokybg,

jq itak4 vaikq
pasiekimams

NVSP atitinka
istaigos veiklos
kryptis, prioritetus,
tevq ltikesdius

l. Atlikta istaigos
tevq ir pedagogq
anketine apklausa
dEI NVSP
igyvendinimo
kokybes, jq itakos

vaikq
pasiekimams.

1 . 1. Atlikta anketine apklaus4
siekiant i5tirti neformalioj o
ugdymo ypatumus ir prielaidas

Siai veiklai tobulinti.
1.2. Nustat1rta, kad

Gyvulininkystes pro grama
turtina vaikq Zinias, lavina
kognityvinius gebdjimus, ugdo
meilE naminiams gyvuliams,
gamtai, pletoja Zodyn4,
ri5liosios kalbos igudiius.
Programoje dallvavo 100 proc.
prie5mokyklinio ugdymo
grupes ugdytiniq.
1.3. Nustaty.ta, kad Fizinio
aktyvumo pro grama skatina
fizini vaikq aktywm4 pratina
vaikus sporhroti saleje ir lauko
aik5telese, gerina sveikat4 ir
judesiq koordinacrj q, eflidina,,
lavina bendr4j4 ir smulki4j4
motorik4. Programoje
dalyvavo 100 proc.
ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
grupes

ugdyiniq.

1.4. Nustatyt4 kad Sveikos
glvensenos ugdymo programa
formuoj a higienos igudZius,
taisyklingo s mitybos iprodius,
stalo serviravimo bei etiketo
igudZius, ai5kina vandens
naud4 Zmogaus organizmui.
Programoje dallvavo 100 proc.

ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
grupes ugdytiniq.
1.5. Nustat;rta, kad
neformalusis vaikq Svietimas
yra lygiavertis ugdymo (si)
procesas, papildantis

ikimokyklinio ir

2. Numatytas

ir

igyvendintas
priemoniq planas
dOI NVSP
tobulinimo pagal

prie5mokyklinio ugdymo (si)
programas.
1.6. Anketines apklausos
rcn tatai aptaxti molq'tojq
tarybos posedyje 2019 -02-25,
protokolo Nr.V2-2.
2.1.- Sudaryta darbo grupe
NVSP tobulinti, patvirtinta
direktoriaus 2019 -09 -26
isakvmu Nr. V-92.

apklausos

rezultatus ir
istaigos veiklos
kryptis, prioritetus

3. 75

-

80 proc.

teul ir pedagogq
pozityviai vertina
NVSP
igyvendinim4 ir
ugdytiniq veiklq
ivairovg

1.3.

UZtikinti

ugdomojo proceso
ivairovg, atnaujinus ir
modemizavus lauko
edukacines erdves

Modernizuotos ir
pagal vaikq
amZiaus tarpsnius
pritaikytos lauko
edukacines erdves

l. {sigyti lauko
Zaidimrtr irengimai

Modemizuotos
sporto Zaidimq
erdves lauke

2.

2. 2. Parenglas priemoniq
planas NVSP tobulinimui ir
aptartas mokltojq tarybos

posedyje 2019-11-ll,
protokolo Nr.V2-3:
2.1 .1 . sukurti fizinio aktyvumo
erdves vaikams lauke:
2.1. 2. isigyti gyvulininkystes
paZinimui ir fiziniam
atctWurnui skatinti reikalingos
papildomos priemones.
3. 85 proc. tevq patenkinti
vykdomomis NVSP.
3. 1 . Susirinkimo metu tevai
supaZindinti su anketines
apklausos rezultatais
2019-03-27, protokolo
Nr.V3-1.
3 .2. Oryailanota sveikat4
tausojanEiq patiekalq
degustacija istaigos
ugdytiniams ir tevams ,,Skanu
ir sveika".
3.3. Organizuoti fizinio
aklyvumo uZsiemimai
vaikams kartu su tevais ,,Ai
sportuoju su Seima",
,,Krep5ininkai - tai ieea'
1 . lsigyti lauko irengimai
savivaldybes le5omis
(20 900 Ew) ir panaudojant
2 proc. param4 (1300 Eur ).
2. frengtos 2 lauko Zaidimq
erdves:
2.1. ankstyvojo amZiaus
ugdytiniam s: ,,Mini orq sala",
,,Mini automobiliq sala' ir
,,Mini muzikos sala' ( 3 vnt.).
2.2. ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus
ugdltiniams - laipynds:
,,Virviq tiltas",,,.{mazonds
baseinas",,,R4stq ritinys"
(3 vnt.). Po irengimais irengta
speciali gumine dang4
atitinkanti kritimo auk5diui
keliamus reikalavimus.
2. 3. irengtas sveikatingumo ir
plok5diapddystes profi laktikai
skirtas,,Kneipo" takas.
Panaudota 2 proc. paftlma
(300 Eur).

2.4. sukurtas sensorinis ir
judum4 skatinantis takas
,,Judek pirmyn". Siame take
vaikai skatinami: paZinti
spalvas, skaitmenis, orientuotrs
erd veje. iSlaiky,ri pusiausvyr4.
Takui sukurti panaudotos
remejq leSos (100 Eur).
3. Atnauj intomis ir
modemizuotomis lauko
erdvemis naudojasi 100 proc.
istaigos ugdytiniq.
Atnaujintose lauko erdvese
organizuojamos ivairios
veiklos visai lstaigos
bendruomenei

3. 100proc.
pedagogq naudoja

modemizuotas
lauko erdves
ugdomoj o proceso

paivairinimui

2.Uidu o

's,

neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies ddl numatvtu rizikq (iei tokiu buvo
UZduotys

PrieZastys, rizikos

2.1.

3.Uidu

arveiklos. kurios nebuvo

uotos

ir n

UZduotys / veiklos
3. 1 . lsitraukta i ,,Sveikat4 stiprinandiq mokyklq tinkl4,,
2019-04-30 Registracijos paZymejimas Nr. SM-584

bet vynu_
Poveikis Svietimo istaigos
veiklai
Parengta Sveikat4 stiprinandios

mokyklos programa

jgyvendinama
2019 -2023 m. m.

ir

3.2. Klaipedos lop5elis-darZelis,,Ciauikute" pateike paraiSk4 Gal,us finansavim4, Saules
finansavimui gauti saules elektrinei lrengti pagal 2019 m. jegaine istaigai pagamins 67
Aplinkos projektq valdymo agenturos paskelbt4 kvietim4 teikti proc. reikalingos elektros
parai5kas paramai gauti pagal Klimato kaitos programq lesq energijos
panaudojimo sqmat4 detalizuojandio plano priemong (1.2.1.
papunktis),,Atsinaujinandiq energrjos i5tekliq (saules, vejo,
geoterminds energijos, biokuro ir kitq) panaudojimas visuomenes
ir glvenamosios (fvairiq socialiniq grupiq asmenims) paskirties
pastatuose" Klaipedos m. savivaldybes Tarybos sprendimas
2019-10-24 Nr.T2-307 ipareigoja istaigos vadov4 pasira5lri visus
dokumentus, susijusius su parai5kos teikimu ir projekto
igyvendinimu
3.3. Atnaujintos istaigos erdves ir pritaikytos ugdomosios veiklos
organizavimui:
3.3.1. atnaujinti 4 kabinetai, skirti Svietimo pagalbos teikimur;
3.3.2. I auk5te esandiose 4 ugdymo grupese:
- pakeista naujomis 10 durq (3400 Eur);
- grupese ir ribinese atnaujintos 8 sienines spintos (1845 Eur);
3.3.3. isigytos lalitzes ( 666,96 Eur):
- sporto saleje;
- 4 Svietimo pagalbos specialistq kabinetuose;
- I aukSto 2 ugdymo grupiq miegamuosiuose;
3.3.4. atnaujinta patalpq Sildymo sistema (1000 Eur);

Sukurta aplinka, atitinkanti
ergonominius ir higienos
reikalavimus

UZtikrinamos Lietuvos
Higienos normos HN 75:2016
,,Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo
programq vykdymo bendriej i
sveikatos saugos reikalavimai"

ir

3.3.5.pakeista elektros instaliacija
atnaujintas istaigos
ap5vietimas (7100 Eur)
3.4. Atnaujinta virtuves iranga:
- isigyta darZoviq pjaustymo malina, darZoviq ir vaisiq trintuvas,
neriidijandio plieno stelaZas, stalas su 3 plautuvemis, 2 Saldynrvai
(2730 Eur)

Atitinka Lietuvos

Higienos

nofinos HN 75:2016
ir
,,Ikimokyklinio
prieimokyklinio ugdymo
programq
vykdlmo
bendruosius sveikatos saugos
reikalavimus"

4.

veiklos

UZduotys

4.t.

buvo) ir rezu Itatai

Siektini rezultatai

Rezultaq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

Pasiekti rezultatai

ir

jq rodikliai

vertinama" ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULITilMAS

!.

uZduotis
PaZymimas atitinkamas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas

lanselis
Labai ger

5.1. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. UZduotys i5 esm6s ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Gerai

5.3. lvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Patenkinamai
Nepatenkinamai

6.1. Tobulinti komandini darb4 orientuot4 i istaigos tikslus ir veiklos kokybg

Jolita Skirpstaitiene
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IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
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Dale Ju5kauskiene

siiilfmai:
Klaipedos

Grubliauskas

Galutinis metq veiklos ataskaitos fverlinimas

V SKYRIUS

KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
2020

uZdu o

Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatltos
uZduotys ivykdltos)
UZtikrinti 1. Organizuoti istaigos veikl4 I . lstaigoje nenustatyta paZeidimq.
kokybi5k4 istaigos taip, kad nebltq nustatyta 2.1. {staigoje uZtikrintas tinkamas
paZeidimq del istaigos rr (laiku
kt.) finansiniq dokumentq
veikl4
vadovo veiklos
pateikimas
2. Gebeti tinkamai naudoti
asignavinrai
lstaigoje skirr
skirtus
asignavimus, naudojami
teises aktq
vadovaujanris teises aktais, reikalavimus.
reglamentuojandiais istaigos 2.3. MaZinti tevq imokq lsiskolinimus
finansing veikl4
ne maZiau kaip 50 % (lyginant su
2019 m. gruodZio 3 1 d.)
9.2. Pagerinti istaigos
darbuotojq savijautos 1. Atliktos dvi apklausos del
vertinitras
mikoklimat4
darbuotojq savijautos istaigoje
(kovo men., lapkridio men.)
2. Teigiamas mikoklimaro vertinimo
pokytis (atlikus pirm4j4 apklaus4 ir
lyginant j4 su antra)
l. 30 % bendruomends nariq
dalyvauja priimant sprendimus
istaigos veiklos klausimais
9.3. Pagerinti ugdymo l.Patobulinti
pedagogq 1.1. Parengti ir igyvendintas pedagogq
kokybg
profesines kompetencijas.
kvalifikacij os tobulinimo planas.
2.Siekti, kad tevai teigiamar 1.2. 30 % istaigos mokltojq dalijasi
veftintLl
teikiamas gerqja patirtimi su kolegomis,
ikimokyklinio
ir pasinaudodami lvairiais sklaidos
prieSmokyklinio ugdymo bldais (socialiniai kolegialaus
mokymosi tinklai, seminarai, kursai,
paslaugas
staZuotes ir kt.)
2.1. Ne maZiau kaip 80 % tevq
UZduotys

Siektini rezultatai

9.1.

ir

2.2.

Visq

i

pagal

teigiamai vertina teikiamas
ikimokyklinio ir prieSmokyklinio
ugdymo paslaugas.

2.2. Teigiamas tevrtr vertinimo pokltis
(lyginant su 2019 m.)

10. Rizika' kuriai esant nustatytos uiduotys gari buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios
gali tur6ti neigiamos itakos iWkdrti Hias uiduotis)
9.1. Del skirtingq teises akq reglamenta-Go ealimGeatitikirnai
9.2. Del. bendruomenes nariq rkirtingq
mikroklimato vertinimo rczritatai
9'3. Del finansavimo stokos galimas siauresnis tinkamiausiq mokytojq kvalifikacijos kelimo

Klaipedos miesto

Susipaiinau
Direktore

Vltautas Grubliauskas

Jolita Skirpstaitiene
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