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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGWENDINIMAS

[gyvendinant Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Inkarelis" (toliau - istaiga) 2019 2021 metq
strategini plan4 ir 2019 metq veiklos plan4, buvo siekiama uZtikrinti kokybi5k4 ugdymo proceso
organizavim4 bei sveik4, saugi4 ir Siuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiandi4 aplink4.
Atlikus [staigos veiklos kokybes verlinim4 ir isivertinim4, bendruomenes nariq susitarimu 2019
metais i5kelti Sie veiklos prioritetai: skirtingr4 ugdymosi poreikiq orientuotos vaiko pasiekimq
vertinimo sistemos klrimas, pagalbos vaikui tobulinimas; bendruomenes iniciatpq, lyderystes
gebejimq skatinimas. lstaiga atvira pokydiams. Sekmingai igywendinamas besimokandios
organizacijos, pasidalintos lyderystes modelis, kuris grindZiamas pagarba Zmogui, profesijai,
susitarimams, pasitikejimu, pagalba, fgalinimu, vedandiu i skaidri4, aiSki4 atsakomybes bei
atskaitomybes sistem4.

UZtikrintas nenutrukstamas, visapusi5kas ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programr.l

igyveldinimas. {staiga yra respublikines ikimokykliniq istaigq darbuotojq asociacijos ,,Sveikatos
Zelmeneliai" nare, jgl.vendinama sveikatingrmo programa ,,Ydingos laikysenos profilaktika".
2019 m. suformuotos 8 ikimokyklinio ir 2 prie5mokyklinio ugdymo grupes. Ugdymo paslaugos
buvo teikiamos 182 vaikams, 13 vaikq daugiau nei 2018 m. {gyvendintos 4 neformaliojo vaikq
Svietimo programos, kurias 100 % lanke visi vaikai. Per netus i fstaig4 priimti 69 vaikai, 58 ii jq

rugsejo 1 dien4. Pageidaujandiq lankyti lstaig4 poreikis tenkintinas 100 %. Dirbo 48 darbuotojai
(i5 viso 45,3 etato, i5 jq 22 pedagoginirl ir 23,3 nepedagoginiq pareigybiq). Darbuotojai motyr.uoti
Padekos ra5tais bei, {staigos tarybai pritarus, i5rnoketos premijos (31,7 tukst. Eur). 2019 m. lstaigos
finansavimui skirta ir panaudota 510,1 tikst. Eur: iS jq 33a,0 tlkst. Eur savivaldybes biudZeto ir
176,1 tnkst. Eur tikslines valstybes dotacijos 1e5q. Rlpintasi sveikos, saugios ir Siuolaikinius
reikalavimus atitinkandios aplinkos kurimu, siekta, kad bltq aprupinta Siuolaikinemis
priemonemis, pritaikl'ta vaikq Zaidimams bei judejimo poreikiams tenkinti. 2019 m. renovuotos 5

grupiq sanitarines patalpos (33,0 tukst Eur), pakeista 200 kv. m grindq dangos (1,5 tlkst. Eur), 3

vidar.Ls durys (1,4 tlkst. Eur), atlikti 2 grupirl, 1 kabineto, spodo sales, 3 laiptiniq daliniai remontai,
maisto produktq rusio pilnas remontas (1,0 tlkst. Eur), isigl'ta baldq (0,8 tlkst. Eur), virtuvis
inventoriaus: Saldytuvas, pramoninis blenderis. darZovir-1 pjaustykle, kokteiline, svarstykles, indai
(2,3 tlkst. Eur), mink5to inventoriaus (2,0 t[kst. Eur), IKT priemoniq: 2 nesiojami ir 1 stacionarus
kompiuteriai, 2 plan3etes, 3 televizoriai, magnetola (2,3 t[kst. Eur), interaktyvios edukacines
grindys su 52 interaktyviais Zaidimais (3,4 tukst. Eur),2 kondicionieriai (2,0 tlkst. Eur), sporto
inventoriaus, ugdymo priemoniq, Zaislq ( 296 vnt uZ 6,0 tukst. Eur), higienos priemoniq (2,5 tlkst.
Eur). Tvarkyta lauko aplinka: irengtas alpinariumas, gelynas, pasodintos 68 kalnq puSeles,
alnaujinti Zaidimq aik5telir] lrenginiai (1,2 tnkst. Eur). Le5os {staigoje valdomos teises aktq
nustatyta tvarka, naudotos tikslingai pagal paskirli. Sprendmai del jq panaudojimo derinli su
savivaldos institucijomis, atsiskaity.ta bendruomenei, remejams.

Vaiko geroves komisija (toliau VGK) organizavo ir koordinavo prevencini darb4, tobulino
krypting4 specialiqjq poreikiq vaikq ugdymq, Svietimo pagalbos teikim4. Dalyvauta veiksmo
savaiteje ,,Be patydiq", tarplautiniq, respublikiniq progranq, projektq, {staigos projektq ve.ikloje.
Klaipedos miesto Seimos ir vaiko geroves centrui parengta 12 charakteristikq. fveikiant vaikq
kalbos ir kalbejimo sutrikimus, logopedo pagalba buvo teikta 62 vaikams: ri ja29 % sutrikimas
iveiktas, 71 % iveiktas i5 dalies. Parengtos ir pritaikl'tos 6 bendrosios ugdymo programos kalbos
srityje. 2019 m. pagalba teikta 9 turindiq specialiqiLl ugdymosi poreikirl vaikams: 6 i5 jq nustaty'ti
vidutiniai ir 3 dideli sutrikimai. Vaikai maitinami 3 kartus per dien4 kokybiSku maistu. 1

alergi5kam vaikui ruoSti dietiniai patiekalai pagal pritaik).tus valgiaraidius. 50 % maitinimo
os mokesiio lengvata buvo I q ( I 0.5 %) ieimu. I 00 o/o mokescio -5()7



%) vaikams (6 Seimomis daugiau nei 2018 m.). Vykdytos Europos Sqjungos programos: ,,Vaisir1
vartojimo skatinimas mokyklose" (1,47 tukst. Eur),,,Pienas vaikams" (1,84 tlkst. Eur).

Vadybiniai siekiai orientuoli i bendruomenes sutelktumo, veiksmingumo skatinimq, nuoseklu
ir kokybiSk4 numat).tq prioritetq, tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4, sekming4 ivaizdZio kDrimc,
politik4. UZtikinti sekming4 ugdymo proceso organizavim4 padejo Mokltojq, {staigos tarybos,
VGK, direktoriaus isakymu konkredioms problemoms sprgsti sudarytos darbo grupes. lstaigojer
dirbandiq pedagogq iSsilavinimas ir kompetencija atitinka Svietimo, mokslo ir sporto ministrc,
nustatltus reikalavimus. Dirba 23 mokytojai: iS jq 13 mokytojq metodininkq, 5 vyresnieji
mokltojai, 3 mokltoj ai ir 2 studentai. 90 % nepedagoginio personalo ir 100 %o mokltojai kelt,
kvalifikacij4 kursuose (189 dienas, 975 valandas). Vienam mokytojui tenka 7,j dienos,39,2..
valandos. Sudarytos s4lygos naudotis nuotoliniq mokymq paslaugomis patogiu laiku ir pagal
poreiki, t.y. suteikta VIP naryste. Kvalifikacijos renginiuose iglas Zinias ir gebejimus mokytojai
taike praktineje veikloje. Dalintasi ger4ja darbo patirtimi: respublikos kolegoms pravestas
seminaras, organizuoti 3 respublikiniai konkursai-parodos, akcija Kauno gatves mikorajono
bendruomenei ,,Mes - pauk5teliq draugai". Tgstas dalyvavimas 2 tarptautiniuose, o

respublikiniuose projektuose, isijungta I naujus: 1 tarptautin!, 2 respublikos, 2 miesto. fstaigoje
organizuoti 2 seminarai, kuriq metu skaity.ti 6 prane3imai, vestos 2 atviros veiklos, 5 metodines
savaites, 2 metodiniq priemoniq parodos. Per metus organizuota 10 Svendiq, 14 vakaroniq, 2
akcijos, 7 kiirybiniq darbq parodos-konkursai, 44 edukaciniai-paZintiniai renginiai. lglvendinti 1

ilgalaikis, 6 trumpalaikiai projektai, i5leisti laikra5dio ,,Inkarelio" pasakojimai', 4 Iiraaai, 7
lankstinukai, 7 stendiniai praneSimai, atlikti 4 tyrimai. Gerinant |staigos ivaizdi sekmingai tgsiamas
aktyvus bendradarbiavimas su 15 socialiniq parlneriq, pasiraslta I nauja sutarlis. Zenklrrs buvo
ugdl.tiniq pasiekimai: dallwauta 3 tarptautinese, 3 respublikos, 1 miesto akcijose; 3
respublikiniuose renginiuose, 6 tarptautiniuose, 12 respublikos, 7 mieto kurybiniq darbq parodose,
konkursuose, I tarptautiniame, 2 respublikos, 4 miesto kultlriniuose-edukaciniuose renginiuose ir
kt. Gauta i 14 Padekos rastq.

Sekmingai vykdl'tas tel.q Svietimas: kviesti lektoriai, skaitltos specialistq paskaitos, teiktos
konsultacijos vaikq ugdymo bei pagalbos jiems klausimais. Organizuotos tenl ir vaikq bendros
vakaronds, atvirq durq, metodines, sportines dienos, temines savaites. Parengti 9 informaciniai
lankstinukai, atlikti 2 tyrimai, 3 apklausos. {vyko 3 visuotiniai, kart4 ketvirtyj e organizuoti grupiq
tevq susirinkimai, kuriq metu tevai supaZindinti su tydmrl rezultatais, iSvadomis. Pristatla {staigos
specialistq veikla irode, kad tevai domisi ir teigiamai vertina ugdymo organizavimE {staigoje,
tenkinami jq poreikiai, aktyvesne tapo tevq savivalda.

{staigoje inicijuota ugdymo proceso steb6sena, mokltojq veiklos savianalize, refleksija.
Ugdymo(si) kokybe aptarta mokltojq, {staigos tarybose, grupil}, tevq susirinkimq metu. Atliktas
giluminis auditas. visos 5 sritys ivertintos 3-4 lygiu. vertinimo rezultatai parode, kad {staigos
veikla, ugdymo procesas bei informavimo sistema yra gerai Zinoma ir priimtina Seimai. Efektyviai
veikia internetin6 sistema ,,Mlsq darZelis", kurioje tevai ir darbuotojai bendrauja tarpusavyJe
siekdami bendro tikslo - kuo geriau ugdyti vaikus.

Parengti irlar atnauj inti fstaigos veikl4 reglamentuojantys dokumentai: 3 tvarkq apraSai,2019
m. veiklos planas, 2020 2022 metq strateginis planas, Mokltojq ir pagalbos mokiniui specialistq
(i5skyrus psichologus) 2020-2022 metq atestaclos programa. Veiklos reglamento terminais
pateiktos 3 ataskaitos, deklaracijos. {staigos veikl4 kontroliuojandios institucijos paZeidimq
nenustatd.

Inlbrmacija apie {staigos veikl4 teises aktq nustat}'ta tvarka skelbiama intemetiniame puslapyje
www.inkareliomokykla.lt. Gerosios patirlies sklaidai, |staigos reprezentacijai apie teikiamq
paslaugq fvairovg sukurtos socialiniuose tinkluose YouTube, Facebook platformos.

{verlinus {staigos stipri4sias ir tobulintas sritis, bendruomene susitare del Siq prioritetq:
bendruomenes iniciatyvq, lyderystes gebejimq skatinimas; integruoti inovatyvias ugdymo formas,
metodus, bldus gerinant fstaigos veiklos kokybg bei sveikos, saugios ir Siuolaikinius reikalavimus
atitinkand ios aolinl<os kDrimas.



II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. diniai praOjusir veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uiduotys)

Siektini
rczaltatal

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis
vertinam4 ar

nustatytos uZduotys
ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

1.1 . fvertinti
istaigos
nefonnaliojo
vaikq Svietimo
programrl
(toliau -
NVsP)
igyvendinimo
veiksmingum4

Atlikus
NVSP
igyvendinimo
isivertinim4
paklaus6 bus
sudarytos
prielaidos
NVSP

igyvendinimo
tobulinimui

l. Atlikta tevq,
pedagogq apklausa
dEI NVSP

lgyvendinimo
kokybes.
2. Atlikta]\IVSP
stebdsena.

3. {vertintas NVSP
dalyviq organizuotq
renginir4 lstaigos
bendruomenei
skaidius.
4. Direktoriaus
parengta isivertinimo
apibendrinta
ataskaita pristagrta
tdvq susirinkimuose.
5. Molgrtojq taryboje
aptaxtos numatytos
NVSP kokybes
tobulinimo kryptys

1. Nuo 2019-01-01 papildomai skirta 1,0
etatas nefomraliojo ugdymo molgrtojo ir
igyvendinamos 4 NVSP.
2. Patvirtinti 4-ir+NVSP ilgalaikiai 2019-
2020 m. m. planai (patvirtinti 2019-09-
04-02 isalqrmu Nt.Y -7 4);
3. Sudarytos s4lygos kiekvienam vaikui
tenkinti interesus, savirai5kos poreikius,
pletoti savo gabumus. 100 % varku
lanko po 2 neformaliojo ugdymo veiklas,
30%o-po3.
4. Atlikus titiaroeie analiting veikl4
stebdsen4, tikslu iStirti neformaliojo
ugdymo ypatumus ir prielaidas Siai
veiklai tobulinti, nustaqfta:
4.1. visi respondentai 100 % teigiamai
vertina NVSP veikl4;
4.2. vienareik5mi5kai nurodoma" kad
neformalusis vaikq Svietimas ].ra
lygiavertis ugdymo(si) procesas,
reik5mingai papildantis ikimokyklinio
ugdymo program4;
4.3. 100 % visi nurodd, kad ivairi NVSP
pasiiila savirai5kos ir polinkiq pletotei.
Pagal populiarum4 pirmoje vietoje yra
sporto (66 %), anhoje vietoje - teatro (56
%), tredioje vietoje - dailes (45%),
ketvirtoje vietoje - etnokultiiros (30 %);
4.4. tobulinti NVSP veiksmingum4
mokantis STEAM dalykq, integruojant
juos i neformalqii ugdymA.
5. T1dmo, stebdsenos rcn;Jlatai aptarti
mokytojq tarybos 2019-1 0-17 posedyje
Nr. V2-5, tdvai supaZindinti bendro tdvq
susirinkimo metu 2019-1 1-28 orotokolas
Nr. V3-3.
6. Organizuoti lstaigoje
pedagogq mokymai

kryptingi
,,STEAM

galimybdspanaudojimo
ikimokykliniame ugdyme". Visi



mokytojai 100 % iSklause mokymq
mediiag4.
7. Ktrrybi5kai STEAM IT idejas vaikq
ugdyrno(si) praktikoje igyvendina teatro
nefomralioj o ugdymo molcytojas. Vaikq
sukurtas animacinis filnukas,,Inkarelio
kelione" patalpintas lstaigos
intemetinej e svetaindje
www.inkareliomokykla.lt.
8. Mokytojai kartu su ugdytiniais yra
aktylus tarytautiniq (a), respublikiniq
(22), miesto (10) renginiq, akcijrg
kurybiniq darbq, konkursq dalyviai
(gauti 36 Pad6kos ra5tai).
9 . I5augo neformalioj o ugdymo
mokytojq organizuojamq renginir+
skaidius:
9.1. organizuoti 2 respublikiniai
konkursai, 4 renginiai socialiniams
parhreriams;

9.2. {staigos bendruomenei pravesta l0
renginiq;
9.3. organizuotos 2 atvirq durq dienos,
vyko uZbaigiamieji darbai - konkursai,
varZybos, koncertai ir kiti vaikq
ataskaitiniai renginiai.
10. SkleidZia ger4i4 darbo patirti,
dalinasi idejomis:
10.1. nufiftnuotas ir sumontuotas
spektaklis,,Peles maldos";
10.2. sukurti 9 bformaciniai frlmai aoie
NVSP lgyvendinim4 bei jq integravim4 i
ugdymo proces4;

I0.3. respublikos kolegoms seminaro
metu pristalrti nefomraliojo ugdymo
atskiri veiklos elementai.
Visa filmuota medi4aga patalpinta
adresu:
inkarelis - YouTube link
https ://www.youtube. corn /channeVUC 5
MNKsEZUKIVPORTXM8Te3 g

Inkarelis Lopselis-darzelis Facebook
link
httos : //www. facebook.corn/inkarelis. lop
selisdarzelis.9

f staigos intemetindje svetaineje
www. inkareliomokykla. lt.
I 1. Gautas pasiull.rnas-pra5ymas leisti
sukurti 30 minudiq prezentacini film4

isos veikla NVSP



igyvendinim4. Filmavimo darbai atlikti,
sumontuota medZiaga bus patalpinta TV
ciklq laidoje apie KJaiped4 ,,M6lynas
tiltas".

2.2. Tobulinti
individualios
vaiko
paZangos ir
pasiekimq
vertinimo
sistemQ

Vykdomas
nuoseklus ir
giluminis
vaiko
pasiekimq ir
asmeninds
p€dargos
fiksavimas
bei ugdytiniq
ten+
savalaikis
informavimas

l. Mokltojq tarybos
posddyje susitarta
d61 vaiko
individualios
paZangos matavimo

irankiq: vertinimo,
fiksavimo formq,
laikotarpiq,
paZangos diagramrg
vaiko aplanko
strukt0ros.
2. Su tevais aptarta
vaiko asmenines
paiangos stebejimo
ir vertinimo sistema.
3. Tevai periodi5kai
informuoj ami apie
vaiko darom4
pazang4
4. Visiems vaikams
pildomi asmeniniai
paZargos ir
pasiekimq fiksavimo
aplankai

l. Atlilla srities vaiko ugdymo(si)
pasiekimai gilrrmifi5 auditas ir anketind
tdvq apklausa, tikslu i5siai5kinti
nuomong ir llkesdius apie vaiko raidos
pasiekimq vertinim4 ir kokybg.
Rezultatai aptzrti 2019 -05 -29 mokytojq
tarybos posddyje Nr. V2-2, 2019-05-30
bendro tevq susirinkimo metu protokolas
Nr. V3-2.
2. Parengtas nenutriikstamo vertinimo
proceso ciklo modelis, atnaujintas
Klaipedos lop5elio-darZelio,,Inkar6lis..
ikimokyklinio ir prieSmokyklinio
amZiaus vaikq ugdymo(si) pasiekimq
vertinimo tvarkos apra5as, patvirtintas
2019-09-12 direktoriaus isakymu Nr. V-
78, aptartas 2019-09-11 mokytojq
tarybos posedyje Nr. V2-3.
3. Parengtas tevams PowerPoint
programa prane5imas,,Vaikq paZangos
ir pasiekimq vertinimai", kuris rugsdjo
menesi pristatl'tas visq 10 grupir4 t6r'r1

susirinkimq metu. Grupiq tevr+
susirinkimq protokolai.
4. Visiems tdvams 100 % paAar5ta
prieiga prie elektroninio dienyno ,,Miisq
darZelis", kur skiltyje ,,Vaikq
pasiekimai" gali susipaiinti su vaiko
vertinimo apraSu. Vaikai mokslo metq
eigoje vertinami 2 kartus. Mokytojai,
specialistai tdvus konsultuoja nuolat,
pagal poreiki ftonsultacij os fiksuojamos
elektroniniame dienyne).
5. 5-iq vaikq tevams rekomenduota
krerptis i Pedagoging psichologing
tamyb4. 4 vaikams i5 jq nustatyti
vidutiniai, I - dideli sutrikimai.
6. 2019-11-28 bendro tdvq susirinkimo
metu organizuota psichologo paskaita

,,Vaiko auklejimo ABC pagal amZiaus
tarpsnius" (20L9-11-28 bendro tdvq
susirinkimo protokolas Nr. V3-3).
7. Organizuoti kryptingi mogtojq
profesinds raidos mokymai. Sia tema
istaigoje organizuoti 2 seminarai su
kviestiniai s lektoriais. Visi



100 % Sioje srityje tobulino kvalifikacija
(65 dienos, 365 valandos; vienam
mokytojui vidutini5kai tenka 2,8 dienos,
14,2 valandos).
8. Kiekvienam vaikui (100 %)
formuojamas vaiko pasiekimq vertinimo
aplankas, padedantis mokytojams ir
tdvams nustabrti bei apibendrinti vis4
sukaupt4 informacij4 darom4 paiang4
pasiekimq kait4. Sukaupta informacija
panaudoj ama tolesniam tikslingam
vaiko ugdymuisi

9.3. Atnaujinti
ir patobulinti
edukacines
erdves bei
kitas aplfukas

Atnaujinus
edukacines
erdves ir
kitas
aplinkas,

istaiga atitiks
higienos
normq
reikalavimus

1. Pakeista 200 kv. m grindq dangos
(1500 Eur): sporto saldje (90 kv. m), 1

grupeje ir jos rubindje (94 kv. m),
logopediniame kabinete (16 kv. m).
2. Nuo 2019 m. papildomai skyrus 1,0
etato neformalioj o ugdymo mokytojo,
irengtos naujos (teatro, dailes) ir
atnaujintos buvusios (etrokultDros,
sporto) neformaliojo ugdymo erdvds.
Siose edukacinese erdvese vykdomuose
uZsiemimuose dalyvauja 100 %
ugdytiniq. Patalpos saugios, esteti5kai
sutvarkytos bei papildytos ugdymo
priemonemis:
2.1. teatr:ri isigyta: inscenizacijos riibai,
2 Sirmos, papildyta 2 plan5etemis
STEAM IT pletojimui (Siuo metu turi 8),
neiiojamas kompiuteris, ddklai
plan5etems (869 Eur);
2.2. dailes kambareliui isigyta: 2
dZiovyklos pie5iniams, 4 molbertai,
pie5iniq demonstravimui juostos,
ugdymo priemones (600 Eur);
2.3. sportui fsigyta: 3 bdgimo takeliai, 3

vaikitynds otu, 2 kamuoliai, 10
paspirtukrl su apsauga (1054 Eur);
2.4. etnokultiirai isigyta: 6 vnt tautiniq
lininiq kostiumq, mediniai Saukitai,
Svilpynes, ugdymo priemones (450 Eur).
3. Atlikus 5 sanitariniq patalpq remont+
pakeista 5 virtuvelese spinteles su
dvigubomis kriauklemis, rank5luostinds
(90 vnQ, 3 veidrodZiai, indai bei stalo
frankiai (1500 Eur).
4. 2018-11-22 Klaipddos valstybines
maisto ir veterinarij os tamybos
patikrinimo akte Nr. 37VM]P-840
nurodyta" kad maisto sandelio rusyje
nelygi, suply5usi grindq danga. Atlildas
pilnas maisto sanddlio rlsio remontas:



i3lygintos, iStinkuotos lubos, sienos it:
grindys iSklijuotos plytelemis, isigl'tas
stelaZas (300 Eur). Akte nurody,i
trukumai pa5alinti laiku, tanyba
informuota

ofys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nusta tos, bet ivykd
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1.Parengti irlar atnaujinti {staigos veikl4
reglamentuojantys dokumentai: Darbuotojq darbo
apmokejimo sistemos apra5o nauja redakcija (patvirlinta
2019-01-02 isakymu Nr.V-6, pritarta darbo tarybos 2019-
01-02 protokolas Nr. P5-1), darbuotojai supaZindinti 2019
m. sausio 9 d. bendmomenes susirinkimo metu (nrotokolo
Nr. V4- I r: Ugdyiniq ugdl mo dienq lanJ<omumo apskaitos
bei nelankymo prevencijos tvarkos apra5as (patvirtintas
2019-09-24 jsakymu Nr. V-87), skelbiamas {staigos
intemetiniame puslapyje www.inkareliomokvkla.lt,
elektroninio dienyno,,Mtrsq darZelis" skiltyje,,Bendri
dokumentai"

Atnaujinti dokumentai taikomi
{staigos veikloj e, uZtikrina atiliktj
pasikeitusiems teises aktams bei
uZtikrina vaiko ugdym4(si) pagal
ikimokyklinio ir prieimokyklinio
ugdymo programas. punltualq ir
reguliarq {staigos lankym4,
nelankymo prevencij4

3.2. Parengtas 2020 2022 metq strateginis planas
(suderintas su lstaigos taryba 2019-10-22, protokolas Nr.
V4-5, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
Ugdynro ir kult0ros departamento Svietirno skyriaus
vedeju 201 9- 1 0-23, patvirlintas direktoriaus 2019-10-24
isakymu Nr. V-105)

Strateginis planavimas padeda

iZvelgti lsta igos privalumus ir
trukumus, numat).ti veiklos tikslus,
priemones bei bldus jiems
iglwendinti

3.3. Vestas seminaras respublikos kolegoms ,,Vidaus ir
lauko edukaciniq erdviq k[rimas ikimokyklinese
lstaigose". Marijampoles Meiles LukSienes Svietimo centro
2019 m. geguZes mdnesio veiklos plano 13 punktas,2019-
05-21 paZyma Nr. VL-166 ,,Del seminaro vedimo"

Gerosios patirties sklaida, fstaigos
ivaizd,Lio formavimas bei
garsinimas respublikoje

3.4. Vadovauta 5 ikimokyklines ir prieSmokyklines
pedagogikos studijq studentq praktikai ir vestas praktikos
instruktaZas. Sudary4os 4 sutartys su Klaipedos valstybine
kolegija 2019-03-14 Nr. SSOI l-180, Nr. SSO11-181,
Nr. SSO11-182,2019-09-26 Nr. SSO11-380, 1 sutartis su
Siauliq universitett 2019-09-23 Nr. SP-1087. Klaipedos
valstybines kolegijos 2019 m. birZelio 14 d. raStas Nr.
SSO35-245 ,,Del Rimos Sar.va organizuotos praktikos
patvirtinimo"

Galimybe pritraukti Jaultus
specialistus dirbti istaigoje. Per
2019 metus idarbinti 6 studentai,
pastoviam darbui liko dirbti 3.
UZtikrintas ugdymo proceso
organizavimas

3.5. Muzikos saleje frengti 2 kondicionieriai (1955 Eur) lrengti kondicionieriai uZtikrina
stabili4 patalpq temperatlrq vykdant
renginius, uZsiemimus ir apsaugo
vaikus nuo suSilimo, perkaitimo,
temperattrq svyravimo. Tai vaikq
sveikatos tausojimo priemone bei
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2019-11-06



isakymo Nr. V- 1262 reikalavimrl
vykdymas

3.6. 4 lauko iaidimq-sporto irenginiai sutvarkyti pagal LS-f
EN 1176:2018 ir LR SAM HN 131:2015 reikalavimus (400
Eur); 2 metaliniai laipiojimo irenginiai paSalinti te\-q
pagalba.

Nacionalinio kontroles centro,,INSPEKTUM., 20 1 8- 1 2- 1 9
ataskaitoje P687-91 168- 1-2018 buvo nurody.ta, kad 4 lauko
Zaidimq-sporlo irenginiai neatitinka reikalavimu (auk5tis
neatitinka kritimo reikalavimq). 2 metaliniai laipiojimo
irenginiai susidevejg, tarp pakopq dideli tarpai

2019 -Il-29 nacionalinio kontroles
centro,,INSPEKTUM" ataskaitoje
Pl129-91168-1-2019 paiymlta,
kad trukumai pa5alinti, vaikq
saugumas uZtikintas

3.7. Remejq paie5ka, siekiant gerinti lstaigos materialing
bazg:
3.7.1. isigytos interaktyvios edukacinds grindys su 52
interaktyviais Zaidimais (3400 Eur iS jq 2000 Eur remejq
leiq);
3.7.2. kopijavimo aparato aptarnavimui ir paslaugoms
(603 Eur);
3.7.3. ERGO Life Insurance SE finansavo psichologo
paskait4 tevams apie vaikq brand4, amZiaus ypatumus

Interaktyviq grindq naudojimas,,

ivairinant ugdymo prorjes4.
garartuos sekming4 vaikc,
ugdymo(si) motyvacij4 ir sekmg.
Dalomosios medTiagos daugi ni ntas.
rengiantis ugdymo procesui, vaiko
paZangos ir pasiekimq vertinimo,
pedagogines dokumentacijos
kopijavimas leis efektyviau naudoti
mokytojq nekontaktines valandas.
Tev.q Svietimas. kaip sekmingos
socializacijos prielaidos, uZtikrins
lygiavertg partnerystg

Pak

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

oreguotos praCjusiq metq veiklos uiduotys (iei tokiu buvo) ir rezulr :atai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertrnama, ar nustatltos
uZduotys ivykdy.tos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

4.1.

P rezulta t uiduotis isivertinimas

UZduodiq irykdymo apra3ymas PaZymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai M

Cerai !
Patenkinamai E

5.4. UZduotys neivykdltos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

os Svietimo jstaigoje specifika ir kaita
stes pletros prielaidq jstaigoie skatinimas ir

Direktore - Rima Sawa



IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai: 2019 m. Jstaigos vadovo veikl4 silloma vertinti labai
gerai. fg}vendino visas numatl'tas 2019 m. veiklos uiduotis ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius. lvykdltos ir kitos svarios fstaigos veiklos rezultatams uZduotys, kurios nebuvo planuotos
ir nustaq.tos.

I$qqgos tarvbos piqqininke-

o pagrrn

Klaipedos miesto savivaldybes meras

Reda Lenkauskiene 2020-0I-30
(vardas ir pavarde) (dara)

Vyrautas g *61iau"Pss cW 4/-"4t

Galutinis metq veiklos ataskaitos tr"rtini^u, A/a-' -/ttQl 
r.

---v-
V SKYRIUS

KITU METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IRRODIKLIAI

9. 2020 metu uZduotvs

UZduotys Siektini rezultatai Rezultatq vertinimo rodikliai
9.1. UZtikinti
kokybiSk4 {staigos
veikl4

1. Organizuoti {staigos veiki4
taip, kad nebttq nustat).ta
paZeidimq del fstaigos rr
vadovo veiklos.
2. Gebeti tinkamai naudoti
skirtus asignavimus,
vadovaujantis teises aktais,
reglamentuoj andiais f staigos
finansing veikl4

1. {staigoje nenustat}ta paZeidimq.
2.1. {staigoje uZtikintas tinkamas
(laiku ir kt.) finansiniq dokumentq
pateikimas.
2.2. lstaigoje skirti asignavimai
naudojami pagal teises ukt,+
reikalavimus
2.3. maLinli tevq imokq
isiskolinimus ne maZiau kaip 50 %

9.2. Pagerinti {staigos
mikoklimat4

Visq darbuotojq savijautos
verlinimas

1. Atliktos 2 apklausos del
darbuotojq savijautos {staigoje
(kovo men., lapkidio men.).
2. Teigiamas mikoklimato
vertinimo pokyis (atlikus pirmqj4
apklaus4 ir lyginant j4 su antra).
3. 30 % pedagoginiq darbuotojq
dalyvauja priimant sprendimus

lstaigos veiklos klausimais
9.3. Pagerinti ugdymo
kokybg

1. Patobulinti pedagogq
profesines kompetencijas.

l.Parengti ir igyvendintas pedagogq
kvalifi kacijos tobulinimo planas.
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2. Siekti, kad tevai teigiamai
vertintq teikiamas
ikimokyklinio ir
prieimokyklinio ugdymo
paslaugas

2.1. Ne maZiau kaip 80 % t6vr+
teigiamai vertirn teikiamas
ikimokyklinio ir priesmokyklinio
ugdyno paslaugas.

2.2. Teigiamas tdvq vertinimo
pokytis (lyginant su 201 9)

10. Rizika' kuriai esant nu_statytos rriduotys gari btrti neivykdytos (aplint<yb6s, kurios garituriti neigiamos itakos irykdyti Sias uiduotis)

Klaipedos miesto savivaldybes

SusipaZinau

Direllore

Vyrautas Grubliauskas &PAX -.4

10.1. Teises aktq kaitA
dokumentg parengimui ir oateikimui

10.3. L65u trlkumas ar nei i gali tureti jtakos siekiamiemffii


