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Klaipeda

I SKYRIUS
STRq.TEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Klaipedos lopielio-darZelio ,,Klevelis" (oliau fstaiga) 2019-2021 metrl strateginio ir
2019 me tr-1 veiklos planuose nustatyti tikslai ir: uZdaviniai buvo olientuoti 1 ugdymo kokybes
uZttkrinin4 atveriant naujas ugdyrno galirnybcs bei pozrlyvios, estetiSkos erlocincs aplinkos
klrim4. 2019 rnetq prioritetines kryptys rnokymosi pagalbos lvairiq gebejimq mokiniams
slipr-iL.rimas taikant kiekvieno vaiko paZangos matavimo sistem4 ir pozityvios emocinds aplinkos,
lerniandios ger4 vaikq ir rnokytojq savijautq Svietin-ro istaigoje, kflrimas. Metines veiklos tikslai
ugdymo kokybes u2trkrlnimas atveriant naujas ugdyrno galimybes ir tobulinant ugdymo(si)
pagalbq ivarrirl gebejimq mokiniams bei pozityvios, estetr5kos ir sverkos enocines apfinkos,
atliepiandios istaigos bendruomenes poreikius, kur:in.ras, nunlatant ir lgyvendinant prevencines
priernones. Tikslai buvo pasiekti lgyvendimrs Siuos uZdavinius: sudarant palankias s4lygas i
vaikq ortentuotam vrsuminiam ugdymui, krekvieno ugdytinio vidiniq galiq pletotei ir savrraiSkar;
taikant inovatyvius ugdymo rnetodus, rnfbrmacines techlologrjas (toliar"r IKT), skatinandtas
kiekvieno vaiko paZang4; skatinant tevus, karp ugdymo proceso organizavimo partner-ins.
atsakingai dalyvauti vertinant kiekvieno vaiko pasiekinus ir paZang+; projekfuojant.

igyvendinant ir puoselejant saugias, netradicines. vaikans atviras ir fuirkcionalias ugdymo(si)
erdves; motyvuojant bendruomen6s narrus pokydiarns ir inovacijotls.

2019 metais pagal ikimokyklinio ir prie5nrokyklinio ugdyrno programas bur.o ugdoma
204 vaikai, dirbo 56 dar-buotojai (i5 viso 50,26 etato, i5 jq 24,2 etato pedagoginiq ir 26,06 etato
nepedagoginiq pareigybiq). Per metus iglwendintos 4 nefonr.raliojo vaikq Sr'tetimo prograrnos:
mel1i1rio ugdyrno ,,Spalvq galia". sveikatos stipr:inimo ,,Sverkos atZaleles". er.uocinio intelekto
ugdymo ,,Kirrodis" ir socialinirl igudZiq Lrgdynro ,.Zipio draugai", kuriose dalyvavo 40
prieirnokyklinio ir 1 13 ikimokyklinio ugdymo grupiq varkar. 2019 metais lgyvendinti 6

rcspubhkiniai, 3 rniesto ir 4 istaigos projektai, organiznota 8 ugdytiniq, mokytojtl ir tevq
kfuybinirl darbq parodos mieste ir lstaigoje, organizuota 2 atviros veiklos mieste ir 4lstaigoje.
dalyvauta 39 edukacinese-paZintinese r5vykose, organizuota 18 tradiciniq ir nettadiciniq
renguriq, sul.engta 2 akcrjos rcspublikoje. mieste ir 3lstaigoje, dalyvauta 8 miesto rengrnluose,
konkursuose, kuriuose dalyvavo fstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jil tevai, socialinrai parlneriai.

Jstaigoje kasmet praktik4 atlieka Klaipedos universitcto ir Valstybines kolegr.los srudentai (2019
mctais - 5 studentai).

Nuoseklq 2019 rnetq verklos plano ggyvendinrm4 rodo ugdytiniq ir mokytojrl pasiekimai.
Ketvirfus metus fstarga naudoja el. dienynq ,,musudarzelis.lt". Atlikta tevq apklausa parode, kad
tevai patenkinti Sia paslauga - tauponas tevq laikas, informac4a t6vus pasrekia opcratyviai, tcvai
turr galimybE bet kada pasidometi vaiko paZanga il pasiekimais, pateikti klausime 1f operatyviai
gauti atsakyn4. Kelet4 metq konkurse ,,Saugiausia ikimokykline istaiga mieste" uZirname
prizines vietas. 2019 metais dalyvauta Respublikiniarne ikimokyklinio ugdylno kfrno kulthros



pedagogrl asoclacUos (RIUKKPA), Lrentvos tautinio olinpinio komiteto (LTOK) projekte
,.Lietuvos maZr-5q iaidynes" ir laimeta pim.roji victa. Antrus netlls sdkmrngai pasirodyta
respublikiniar.r.re socialines atsakomybds ptojckte .,sveikatrada" ir Klaipedos miesto vaiku,
tloktniq, uokytojq ir visuomenes sveikatos specialisq organizuoj atlarne konkurse ,,SveikuoLiq
sveikuoliai".

2019 n-retais logopedo pagalba teikta 46 r'aikanrs (1 etatas). Analize rodo, kad valkq,
kuricr.ns reikalrlrga logopedo pagalba, daugeja. Dideli ugdyrlosi poreikiai rustaryti 2
ugdytinrams, vidutiniai 6. Visi ugdytiniai metq eigoje padar.e pazangE.

Vaikai Jstaigoje n.raitinami 3 kartus kokybilku, sveikatq tausojandiu maistu. 27 ieimoms
taikyta 50 %, I Sermai - 100 % nokesriio uZ vaikrl rrraitinim4 lengvata. Pageidaujandiq lankyti
fstarg4 poreikis tenkinamas 94 % (nepatenkinarnas 2 .:l menl pageidauj andiq vaikq por-eikrs).

201 9 metats kvalifikacr.14 kursuose ir seminarnose mokytojai lobulino vidutiniSkai 6
dienas. I5klausyta 952,00 val. arba 156 dienos kvahfikacrjos kursq, seminary. Suteikta vyresnro3o
ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacine kategonja 1 mokytojui. Mokyrojai dalyvavo 4
respublikinese konferencijose.

2019 metais fstaigos veikl4 kontroliuojandios rnstitucijos paZeidimq nenustate. fstaiga nur
higienos pas4, planingai vykdo materialines bazes atnaujinimE. istaigos veiklai skirtos le5os
naudotos racroualiai, taupiar, sprendimai del 1e5q jsisavinimo derinti su Jstaigos savivaldos
institucrlomis. bendruomene. Per metus lsigyta: naujq baldq (1180,00 Eur), ugdymo priemoniq 

1

grupes (2540,00 Eur), IKT (l stacionarus konpiuteris, I spausdintuvas, 5 plansetiniai
kompiutcriai) (2567,00 Eur). lauko lrengimai vaikrl Zaidimams (u1250,00 Eur), virruves 1r-anga
( 1600.00 Eur) ir kt.

Renovacija istaigoje pradeta 2019 rn. lapkrrdio l6 d. (viename lopielio korpuse). pilnai
jstaiga iSsrkele 2020 m. sausio 2 d.

Planuodan.ra artimiausil.l netq veikl4. lstarga susitare del tokrq priolitetr4: vaiko geroves
didinimas, ger.inant ugdymo kokybE, stiprinant bendmomeniSkum4 ir skatinant lyderystg;
pozltyvlos ctuocittes aplinkos. lemiandios gcr4 bendruorlends savijaut4 lstaigoje, kurimas. 2020
metl1 tikslai: skatinti darbuotojq mottncljq, kunant palar.rkq fstaigos ivaizdl, pletojant
bendruomenes nariq profesini bei asmeninl tobulejimq; kurtr palankiq ir saugi4 aplink4.
atlieDianeia i SVC

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pradjusirt metq veiklos rezultatai
Metq uZduotys Siektini rezultatai Rezultatrl vefiinimo Pasiekti lezultatai irjq rodikliai

rodikliar
1 .1 . UZtiklinti lgyvendinama 1. Parengta nauja 1.1. Par.engtos ikimokyklinio ir
nelbnlaliojo veiksminga neformaliojo varkq priesrnokyklinio arnZiaus
vaikq Sviettmo nefonnaliojo vaikq Svietinio plograma neformaliojo vaikq Svretirno paZinimo
prograrnos Svietimo programa ,.Atradirnq dZaugsmas ir tyrinejimq plogramos ,,Atraclimq
lgyvendtnimo skatiranti vaikus vaikysteje d2iaugsmas laikysteje" (direktoriaus
veiksmingumq susipaZintr su (tyrinejimai, 2019-03-25 isakynas Nr. V-38)

snpandia aplinka per bandyn'rai
stebejimus, ekspet irnentai)" lr
bandymus, suderinta su Jsta igos



tyrinejimus. savivaldos
&sperimentus institucij omis . 2 .1 . 

. 

Programos proj ektui pntarta

2. progr'amos 5jiT,*",,^"-':,.j:.,*^'ltf11:*:"-'nistmcijos Ugdymo ir kultiirosprojektas pateiktas ]-"'"ri;1il;, ';i;;;; departamento Svietimo skyriaus

savivaldybes Ugdymo ved€jo, 
.(2019-09-10 isakymas Nr'

;"'*-'"* ff,ffi Svt-rtrt).
departamento
Svietimo skyriui ir
gauEs Dntanmas.: - 1l projeklo igyvendinimui nupirktaJ. $engm ecuKaclne - -.-

uoiintu' ir aoruointa ugdymo priemoniq (2 Sviesos stalai ir
naujomis ogdy.o 2. Sviesos lento-s, Sviediantysnaujomis ugdymo ", "
priemonemis, , lkrelukal

- ^'*rnukai, 5 plan5etimarpriemonemis, t, Pri{rselr

skirtomis kompiuteriai, ugdymo priemones

1.2. Tobulinti
kiekvieno vaiko
pasiekimq ir
prtal]gos
vertinimo sistem4

vaiko pasiekimq ir
pazargos
fiksavimas.
Ugdytiniq tdvai, kaip
ugdymo proceso
organizavimo
partneriai, dallvauja
vaiko pasiekimq ir
paZangos vertinime

slstema aptarta
Mo$tojq tarybos
posedyje ir su tevais.

2. Visiems
ugdytiniams pildomi
asmeninds paZangos ir
pasiekimq fiksavimo
aplankai.

3. Tdvai periodi5kai
informuojami apie
valko darom4 paLang4

bandymams, tyrinejimams
eksperimentams)

1 . 1 .Vaiko pasiekimq ir paZangos
vertinimas fftsuojamas elektroniniame
dienyne,,Miisq darZelis".
1.2. Su istaigos mokytojais susitarta
del vaiko asmenines paZangos
stebesenos, pasiekimq vertinimo ir
tdvq itraukimo i pasiekimq vertinim4.
Mokytojq tarybos 2019-04-08
posedis (protokolinis nutarimas Nr.
v4-2).
1.3. Atliktas tyrimas ,,lvfokytojq ir
t€lr+ derme atliekant vaiko vertinimo
procedtras". Tyrimo renlitatai
pristat5rti jstaigos pedagoginei
bendruomenei (2019-0s-27
protokolas Nr. 2).
2.1. 100 % fstaigos pedagogq vykdo
vaiko pasiekimq ir paiangos
fiksavimo stebesena. Aptarta
mokytojq metodineje taryboje (2019-
12-09 protokolas Nr. V4-4).
2.2. Visiems ugdytiniams pildomi
asmenines pa1angos ir pasiekimq
aplankai du kartus per metus (rugsejo,
spalio men. ir geguZes, birZelio men.).
3.1. Tevai apie vaiko daromq paZangq

informuoj ami el. dienyne, individualiq
pokalbiq metu, susipaZlstant su vaiko
asmeninds paZangos ir pasiekrmrl
vertinimo aplanku



1.3. Atnaujinti Ugdymo(si) aplinka 1.85 %
edukacineserdves atitinka hieienos bendruomenes

3.2. T'dvai dalyvauja ugdymo procese
ir kitose veiklose kaip parbreriai
(organizuoja veiklas supaZindindami
vaikus su savo profesija, dalyvauja
organizuojant edukacines ekskursijas,
aktyviai isijungia i Sventes. sportines
pramoga-s ir,kt.)
1.1. DidZioji dalis bendruomenes nariq
(apie 90 %) dalyvauJa puoselejant
vidaus patalpas ir jstaigos teritorijojeitraukta i

edukaciniq
k[rim4.

lstalgos
nariq
naujq

erdviq

2. Atnaujintas sporto
aik5tynas vaikq fizinei
sveikatai stiprinti.
3. Pakeista 30
kvadratiniq metrq
mink5tos dangos po
irengimais.

4. frengtos ne maZiau
kaip 2 edukacines
erdv6s (menine,
tyrinejimq, bandymq
ir eksperimentq)
ugdomosios veiklos
tgstinumui lauke.
5. |sigya naujq
ugdymo pnemoniq
vaikq menines veiklos
ir sveikos g)rvensenos
neformaliojo ugdl,rno
programoms

igyvendinti

|staigos viduje ir
lauke

nolmq
reikalavimus.
Turtinama vaikrl
meninius gebejimus,
sveikos gyvensenos

fgtrdZius formuojanti
edukacind aplinka

esandias edukacines erdves.
Sulaukiama graZios iniciatyvos i5

darbuotojq ir tevq.
2.1. ]rengtas sportui aik5tynas su
mink5ta danga (80 m2), kuriame vaikai
gali Zaisti krep5ini, sporhroti.
3.1. Siekiant uZtikrinti vaikq saugum4
ir atliepiant Vaikq Zaidimq aik5tel6s

irangos kontroles ataskaita (2019-10-
26 Nr. P1075-91152-I-2019), po

irengimais irengta mink5ta danga (30
m2).
4.1. Siekiant ugdyrno tgstinumo lauke
jrengta edukacind erdve tyrinejimams,
eksperimentams ir band)'rnams su tam
skirtomis priemonemis
4.2. Vaikq menines veiklos tgstinumui
lauke sukurta jauki erdve, skatinanti
vaikq kurybing laisvg.
5. I . fsigya naujq ugdymo pnemoniq:
stovas, eksperimentams ir baadymams
skirtq priemoniq komplektas,
matavimo prietaisai, suoliukas-
lentyna,
sumontuota 1 didele ir 2 maios
pieiimo lentos, suoliukai su staliuku,
pieSimui lauke reikalingos pnemonds
ir kt.

2. Uitd 's, nelwKoylos ar lwKo i5 dalies d6l buvo
UZduotys PrieZastvs. rizikos

2.1.

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
buvo ve iklos

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. Sudaryta darbo grupe sveikat4
stiprinandios mokyklos programai parengti

Nacionalinio sveikat4 stiprinandiq mokyklq tinklo
ir aktyviq mokyklq veiklos koordinavimo komisija



(direktoriaus 2019-04-01 isakymas Nr. V-
41). Programa parengta rr patvirtinta
direktoriaus 2019-09-24 isakymu Nr. V-72

2019 n. gruodiio 10 d. pripaZino Klaipedos
lop5elydarZeli,,Klevelis" sveikatq stiprinandia
mokykla (Registracijos Nr. SM-596). Sveikatq
stiprinandios mokyklos programa ,,Noriu, galiu ir
turiu biiti sveikas" suformuos vaikq sveitos
gyvensenos igudZius, padidins istaigos
bendruomenes nariq kompetencij4 sveikatos
saugojimo ir stiprinimo klausimais, skatins rupintis
savo ir kitq sveikata, pades kurti psichologiSkai
palanki4 aplink4, papildys i vaiko sveikat4
orientuote aplink4 naujais irengimais, modemiomrs,
SiuolaikiSkomis erdvemis

3.2. Percngtt ir atnaujinti fstaigos veikl4
reglamenfuoj anrys dokumentai :

3.2.1. Darbo tvarkos taisykles (direktoriaus
2019-05-20 jsakrTmas Nr. V-50);
3.2.2. Ugdytin; lankomumo apskaitos ir
istaigos nelaxkymo prevencijos tvarkos
apra5as ( direktoriaus 2019-09-02 lsalornnas
Nr. V-61)

Atnaujinti fstaigos veikl4 reglanentuojantys
dokumentai atitinka naujus teisds aktus, akhralijas

3.3. Pradeta igyvendinti emocinio intelekto
proglama ,,Kimochi" nuo 2019 m. rugsejo
1d.

Parengti 2 istaigos pedagogai darbui su ,,Kimochi"
programa. fsigyta I komplektas intelekto ugdymo
programos,,Ki mochi' priemoniq

3.4. Parengtas ir patvirtintas lop5elio-
darZelio,.Klevelis" veiklos organizavimo
pastato renovacijos metu priemoniq planas
(Klaipedos miesto savivaldybes
administracijos direktoriaus 2019-12-09

isakymas Nr. AD1-1485)

Planas numato sklandq lopSelio-darZelio,,Klevelis"
darbuotojq darbo s4lygq pakeitim4, ugdymo
proceso organizavim4 renovacijos mefu, sutardiq
d6l ugdymo proceso ir administracines veiklos
organizavimo kitose istaigose projektr; parengim4 ir
pasiraSym4

4.

III SKYRIUS
PASIEKTU REZTJLTATU \'YKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

otos Dra veiklos ei tokiu buvo) ir rezu Itatai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar
nustaqrtos uzduotys

lrykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

4.1

Uiduodiq fvykdymo apra5ymas



langelis
5.1. UZduotys irykdlaos ir viriijo kai k-uriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X
5.2. UZduotys i5 esmes irykdytos pagal sutartus vefiinimo rodiklius Gerai !
5.3. fr,ykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai !
5.4. UZduotys nelvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai

!

Direktore Birute Sakaliniene 2020-01-r6

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SII'LYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:
2019 meq vadovo veikla vetinama labai gerai. Vadovas atsakingai iglruendino 2019 metq

veiklos plane numatltus tikslus, uZdavinius ir virdijo kai kuriuos sutaltus vertinimo rodiklius.

Klaipedos miesto savivaldvbds meras Vytautas G^blruurkur@a* &

Galutinis metrl veiklos ataskaitos lve as /ah-rr'*ofur ' 
.

V

V SKYRJUS
KITV METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uiduofys

U2duotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovauj antrs vertinama, ar nustatytos

uZduoWs ivykdvtos)
9. I . UZtikrinti
kokybi5k4 lstaigos
veikl4

L Organizuoti istaigos veikl4
taip, kad nebDtq nustatlta
paZeidirnq del jstaigos ir
vadovo veiklos.
2. Geb€ti tinkamai naudoti

1. fstaigoj e nenustatyta paZeidimq.
2.l.fstaigoje uZtikrintas tinkamas
(laiku ir kt.) finansiniq dokurnenq
pateikimas
2.2. [staigoje skirti asignavimai



skirtus asignavimus,
vadovaujantis teises aktals
reglamentuojandiais lstaigos
finansing veikl4

naudojami pagal teises aktq
reikalavimus.
2.3. MaLinti tdi,rl jmokrl isiskolinimus
ne maZiau kaip 50 % llygininat su
2019-r2-3r)

9.2. Pagennti

istaigos
mikroklimat4

Visq darbuotojq savijautos
vertlnlmas

1. Atliktos 2 apklausos del darbuotojq
savijautos istaigoje (kovo men. rr
lapkridio men.).
2. Teigiamas mikoklirnato vertinimo
poky'tis (atlikus pimq.lE apklaus4 ir
lyginant j 4 su antra) .

3. 30 % pedagoginirl darbuotojq
dalyvauja priimant sprendirnus
jstaigos veiklos klausimais

9.3. Pagerinti
ugdymo kokybg

l.Patobulinti pedagogq
profesines kompetencij as.

2.Siekti. kad tevai teigiamai
vertinq teikiamas
ikirnokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
paslaugas

1. Parengti ir igyvendintas pedagogq
kvalifikacijos tobulinimo planas.
2.1. Ne maZiau kaip 80 % tevq
teigiamai vertina teikiamas
ikimokyklinio ir prie6mokyklinio
ugdymo paslaugas.
2 .2 . T eigiamas tevq vertinimo pokytis
(lyginant su 2019 m.)

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali bfiti neirykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

10.1. Siekiant uZtikrinti kokybi3k4 istaigos veikl4, gali trukti asignavimq nustatl4iems
paZeidimams paSalinti

10.2. Del didelio mokltojq uZimtumo ir motywacijos stokos gali biiti sunku itraukti pedagogus i
darbo grupes bei dalyvavim4 priimant sprendimus del fstaigos veiklos
10.3. Del ZmogiSkojo faktoriaus (nedarbingumas, atostogos ir kt.) sudetinga dalintis patirtimi su
kolegomis ar dallvauti kvalifrkacijos tobulinimo kg;rsuose, programose
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