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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Klaipedos lopSelio-darZelio ,,Pingvinukas" (toliau - lstaiga) 2020-2022 metq strateginio ir 2019

metq veiklos planuose nustaq/ti tikslai ir uZdaviniai buvo orientuoti i s+lygq sudary ma siekti
bendrojo ugdl'rno ir netbrmalio.jo ivietimo kokybes bei lstaigos materiaiines' Uazes- gerininr4.
Pasirinktas 2019 netq prio.itetas mokynosi pagalbos
lvairiq gebejimq rnokiniarns (vaikams)

stiprinimas. taikant kiekvieno rrokinio (vaiko) paZangos mataviuro siiternq.
[gyvendinant 2019 metq veiklos plan4, buvo siekiama uZtikrinti gl,ventojams aukSt4 paslaugr"l
kokvbg ir prieinarnuma. Metines veiklos tikslai - uZtikrinti kokybi5k4 ugdy-o pro."ro orgariizar im4,
gerinti ugdymo s4lygas ir aplink4. Tikslams pasiekti buvo numatyri ii
igyvendinti 3 uZdaviniai:
s,dar1'ti s4lygas r-rgdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybE; teikti papildomas paslaugas; aktF,inti
pedagogo. vaiko ir Seimos s4veik4, skatinant k[r1,biSkum4 bei saviraiik4.
lstaigoje 2019 metais ugdyno procesas uztikrintas 107 r'aikams. is jq g7 ikimokyklinio, 20
prie5mokyklinio amziaus. Dirbo ll ikinokyklinio ugdymo mokytojq ir priesrnokyklinio ugdy,mo
mokvtojll (11,6 etatai). 2 nefbluraliojo ugdymo rnokytojai (1 etatas). I logopedas (l etatas). I
tneninio ugdymo rr.rokytojas (l etatas). 19 nepedagoginiq clarbuotoiq (16,53 etato). Maitinimo
paslauga teikta visiems vaikams. iS jq 95 vaikams 3 kartus ir l2 vaikrl 2 k"ttm per dien4 (1 vaikui
organizuotas pritaikytas mailiuirras pagal individualq valgiarasti). 2 virejos gamino maist4 pagal
Visuomenes sveikatos biuro parengLus sveik4 mitl'b4 uZtikrinandius valgiariSdiui. Logopedo pagaroa
teikta 32 vaikams.
Darbuotojai kvalitikacij4 robulino 780 val. per metus: administracija 2g dienos, 96 dienq
pedagogai, 5 dienos nepedagoginis personalas (vidutimskai vienam pedagogui teko 6 dienos).
Igyvendintos neforrraliojo vaikq Svietimo sveikos eyvensenos ..PamaZu ir stiprus aS busiu'' ir
uetbrmaliojo vaikq Svietimo bendravimo lgtidziq tbnnavirno valstybine kalba ugdl'rno programos.
Nuo 2018 m. rugsdjo 1 d. igvvendinana emocinio inteleklo ugdl'rno programa Kimochis. skirta vaikr-1
socialiniam-emociniam vystymuisi. Bur o rlalyvauta 4 rengiruuose. kuriuos organizavo kitos Svieti1no
istaigos. tafptautiniuose projektuose ..Mums pasak4 seka Baltrjos jlros akmeneliai" ir ..''Baltijos Saliq
vaikiSkq knygq herojai", Respublikiniame projekte ,,Zalia pupa auginau", labdaros akcijoje.
Organizuota: bendras su Klaipedos lopSeliu-darZeliu ..Putinelis" Iogopedinis projektas ..Gra2ios
kalbos Salis".25 edukecines iSr'ykos, 21 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, kuiiuose clalyvavo
lstaigos pedagogai, trgdytiniai ir jq tevai. fstaiga organizavo ir sekrningai jevvendino tar?raurrnl
projekt+..Mes tnvlime savo tniest4''. Projekte dalyvavo l8 ikirnokyklinio ugdymo
lstaigq iS Lietuvos,
Latvuos, Estr.los ir Ukainos.
20L9 rnetais lstaigos iSlaiklrnui skirlos IeSos naudotos racionaliai ir tar-rpiai. Per metls
einarnieji remonto darbai atlikti: I kabinete, mLrzikos saleje. 4 grupese pakeista radiatorir-1 apsauga
(1000,00 Eur). Atlikti Sviesolaidinio rr bevielio intemeto pravedimo darbai, nupirkti 2 naqi
kotr]piuteriai. atnaujintas vifiuves inventorius elektrovirykle (1875.50 Eur), rnaiiyklis-plakyklis
( 1700.00 Eur).
2019 m. vykdytas tikslingas, lankstus. pagrjstas planavimu Lrgdyrno procesas. buvo paruo5ti ir
suderinti su Mok.vtojq bei lstaigos tarybomis ugdomosios bei finansines veiklos dokumentai (2019
metu veiklos planas. pedagogine tarifikacija, prieSrnokyklinio ugdymo rnokytojtl perspe ktyr, inia i ir
netbrmal io jo
o u-edytno mokvto j u vei klos planai
dyti r iesieji pirkimai. Stipli
vaiku sa

ir Svietim4,.. sudarant lygias ugdymo galimybes, buvo organizuoti 17 tevq
susirinkimq, teiktos 7 individualios konsultacijos ugdymo klausimais, skatinta Te"rt1 tarybos veikla,
sistemingai atnaujinta infolmacija lstaigos stenduose, intemeto svetaineje.
201'9 m organizuotas lstaigos veiklos kokybes
isivertinimas iiritis ..UgdymE (si) skatinanti
q sudominti ugdytinius, palaikl.ti jq ugdymosi
ugdymo(si) metodq parinkim4, atsiZvelgiant
sios veiklos planavimo kokybes gerinimo
tevq informavim4

2020 m. istaigos veikios prioritetas pozityvios emocines aplinkos, lemiandios ger4
mokiniq
.
ir mokytojq savijaut4 Svietimo istaigose, kurimas.
Nustatfi tokie metiniai.tikslai:_ uztikrinti kokybisk4 ugdymo proceso organizavim4; gerinti
ugdymo s4lygas ir aplink4. I5sikeltq tiksrq
igyvendinimur numatltr iie uZdaviniii: sudaryti s4rygas
ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybg; teikti papitdomas paslaugas; aktyvinti pedagogo,
vaiko ir
Seimos s4veik4, skatinant kfirvbiSkuma bei saviraiika

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODII(LIAI

l.P
Metq uzduotys

veiklos rezultatai
Siektini rezultatai

Atnaujinti vidaus
ir Tsfeionc
tentorij os
edukacinds erdves
atitiks higienos
norTnq

reikalavimus,
pagerintos vaikq
ugdymosi s4lygos
grupeje ir
teritorij oj e sudarys
galimybg stiprinti
vaikq sveikat4,
skatins fizinl
aktyvum4

Rezultatq vertinimo

Pasiekti rezultatai

rodikliai
1. Su pedagoginiais
darbuotojais ir tevais
susitarta del lauko
Zaidimq aikSteliq

irjq

rodikliai

Atlikta pedagogq ir
ugdyiniq tevq apklausa ir
priimti bendn susitarimai
1.

del lauko Zaidimq aik5teliq

iSdestymo.

iSdestymo.

2. Koordinuoti lstaigos
vidaus remonto ir lauko

2.1. Atlikta vaikq Zaidimo
aiksteliq metine kontrole
(Vaikq Zaidimq aikiteles

edukaciniq erdviq
atnaujinimo darbai.
3. Atnaujintos edukacines
erdves naudojamos
ugdymo procese, vaikq
sveikatos stiprinimo ir

fizinio aktFumo
uZsiemimams.
4. 85 % apklaustqjq vaikq
tevq teigiamai vertina
atnaujintas, lstaigos

teritorij oj e sukurtas,
edukacines erdves

kontroles 2019 m. balandLio
1.'7 d. ataskaitaPT 3 8-91 1361-2019), statinio prieZilra ir
patikra (Kasmetines statinio
apZilros 2019 m. geguZes
30 d. aktas Nr. 7).
2.2. Atnaujintos lstaigos
vidaus ir teritorijos
edukacines erdves atitinka
higienos normq
reikalavimus (f{acionalinio
visuomends sveikatos centro
prie sveikatos apsaugos
ministerij os 2019 m.
geguZes 10 d. patikrinimo
aktas Nr. (3-12 15.3.2)PA3149).
3. Pagerintos edukacines
aplinkos lstaigos teritorijoje:
atnauj intos Zaidimq

aik5teles, isigytas Zaidimq
inventorius ir smelis.
Edukacines erdves
naudoj amos ugdl,rno
procese, vaikq sveikatos

stiprinimo ir fizinio
aktyl-umo uZsiemimams.
4. 90 o/o apkJaustqjq vaikq
tevq teigiamai vertina gerai
ir labai gerai, pagal Vidaus
audito ataskaitas, f staigos
teritorijoj e sukurtas,
1.2.

kricijuoti ir

parengti lstaigos
kolektyving sutarti
irjos pasira5ym4

Parengta {staigos

1. Subufia darbo grupe

kolektyvine
sutarlis atitiks
Lietuvos
Respublikos darbo
kodekso
reikalavimus

kolektyvinei sutardiai
parengti.
2. Parengtas fstaigos
kolektyvines sutarlies
projektas.
3. Pristatytas, aptartas ir
suderintas su lstaigos
savivaldos institucij omis
ir profesine s4junga.
4. Kolektyvine sutartis

edukacines erdves
1. Suburta darbo grupe
kolektyvinei sutardiai
parengti (2018 m. rugsejo 6
d. isakymas Nr. V-73).
2. Parengta {staigos
kolektyvine sutartis.
3. Pristatfia, aptarta ir
suderinta su lstaigos taryba

ir profesine s4junga.
4. Patvirtinta lstaigos

iregistruota Kolektyvini q
sutardiq registre

1.3. Pletoti atviro

bendravimo bei
bendradarbiavimo
KUltu14

Bendradarbiavimas
su mresto

ikimokyklinemis
lstaigomis skatina
pedagogq patirlies,
kuri taikoma vaikq
ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio
ugdyrno procesui

tobulinti,
sklaid4

l. Sukufta knrybine grupe
metiniam proj ektui rengti.
2. Sudarlos 2
bendradarbiavimo sutarfys
su nauj ais parlneriais.
3. Parengti ir igyvendinti 4
jungtines veiklos planai.
4. lgpendintas
bendradarbiavimo
projektas ,,Mes mylime
Klaiped4".
5. 80 % pedagoginiq

l. Sukurta klrybine grupe
metiniam proj ektui,,Mes
mylime savo miest4" (4
etapai) parengti (2019 m.
kovo 3 d. isakymas Nr. V18; 2019 m. balandZio 29 d.
isakymas Nr. Y-36;2019 m.
spalio 21 d. isakymas Nr. V82).

2. SudarSaa 14
bendradarbiavimo sutardiq

miest4" nuostatai (2019 m.
vasario 20 d. isakymas Nr.

v-10)

3.2. Pateiktos l7 dalyviq
paraiSkr].
4. 1. Projekte dalyvavo

daugiau kaip 200

ikimokyklinio ugdymo
istaigq darbuotojq, vaikq bei
Per vis4 projekto
vykdymo laikotarpi buvo
lteikti 185 padekos raitai.
4.2. Projekto medZiaga
pnstatyta visiems
dalyviams.
4.2. 1. Sukurtas
prezentacinis filmas apie

jq teveliq.

proj ekt4.

4.2.2. Inf ormaclja pateikta

spaudoje:,,Klaipeda" ir
,,Obzor".
5. 100 % pedagoginiq
darbuotojq ir projekto
dalyvir+ pozityviai veflina
igyt4 patirti
bendradarbiauj ant su
socialiniais oartneri

zJ{AupTs.nCi11layros

a

r lvykd

iI dalies d6l

UZduotys
2.1.
2.2.

3. UZd uotvs ar veiklos- krrrios nehrrvn nlon,,^+^" iUZduotys i veiklos
J. r. rarengras lstalgos darbo lako apskaitos
Ziniarasiio pildyrno tvarkos apraSas. patvi(intas
2019 m. vasario 28 d. isakymu Nr. V-16
r.z. rarengtas lstalgos ugdymo dienq lankomumo
apskaitos tvarkos apraSas, patvirtintas 2019 m.

(organizatorius vaikq darZelis,,punamutsike.,,
Kohtla Jar" e. Esrija )

el
hrrvo
PrieZastys, rizikos

rurr rrsr lvy tru
Poveikis Svietimo !staigos veiklai
Parengtas istaigos veiklos dokumentas
uZtikrinta atitikti pasikeitusiems teises aktams
ir taikomi Istaigos veikloje
Parengtas istaigos veiklos dokumentas
uZtikinta atiikti pasikeitusiems teises aktams
ir taikomi Istaisos veikloie
Europos ir Salies ikimokyklinio amZiaus
vaikq skatinimas klrybinei veiklai

4.

tos
UZduotys

veiklos
Siektini rezultatai

ei tokiu buvo) ir rez
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

Itstq

verlinama, ar nustatltos
uZduotys jvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir

jq

rodikliai

4.1

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU \'YKDANT UZDUOTIS
ISI\T,RTINIMAS IR KOMPETENCIJU
TOBULINIMAS

5.P

uiduotis
PaZymimas atitinkamas

_

langelis
Labai gerai w

n
P atenkinamai !
Nep atenkinamai n
Gerai

o.

r.

>augros apltnkos. pagrjstos visq mokykJos

bendradarbiavimq,

klrim t

menes nariq pasitikejimq ir

---.Tatjana Sokolova

2020-01-30

IV SKYRIUS
TINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
7. fvertinimas,

jo pagrindimas ir sitrlymai: Direktore pilnai ivykde nustat

Olga Korovina

Klaipedos miesto savivaldybes

vytautas

IV SKYRIUS
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V SKYRIUS

KITV METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR
RODIKLIAI
2020 m
9.1.

uzd
UZduotys

UZtikinti kokybiSk4

istaigos veikl4

Siektini rezultatai
i l. Organizuoti istaigos
veikl4 taip, kad neb[tL1
I

Rezrrlt"t" r/a.+;-,'".^ -^J:

I- r:

nustaty.ta paZeidimq del

istaigos ir vadovo veiklos.
2. Gebeti tinkamai naudoti
skirtus asignavimus,
vadovaujantis teises aktais,
reglamentuojandiais istaisos
9.2. Pagerinti istaigos

mikroklimat4

fi nansinE veikl4
Visq darbuotojq savijautoJ
vertinimas

pokyis (atlikus pirmqj4 apklausq ir
rygtnant J4 su antra).
3. 40 % lsraigos darbuotojq dalyvauja
priimant sprendimus {staigos veiklos

klausimais
9.3. lgyvendinti patyriminio

ugdymo pasirinkt4 modeli

lstalgoJe lgyvendinamas
patyriminio ugdymo
modelis pagilins vaikq
teorines Zinias ir jq siejim4
su praktika

|. zU "/o padaugeio veiklq susijusiq
patyriminiu ugdymu.
2. Ne maZiau kaip 30% mokytojq
isitrauke j paryriminio ugdymo
veiklas.
3. fsigyta mokymosi priemoniq
patyriminiam u gdymui organizuotr

su

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali
buti neirykdytos (aptinkybds, kurios gali tur6ti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
.Del darbuotojq Iaikino
numatltu priemoniu
I0.2. Del dideles darbq apirnries salireki
10.3. Del socialiniq partner
bendradarbiavimo sutardiu
10. I

Klaipedos miesto savivaldybes
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Vytautas Grubliauskas
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