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Klaipedos lopselis-darzelis ,.Saltinelis" (toliau fslaiga) yra Klaipedos miesto savivalclybr)s
Svietimo jstaiga, dirbanti pagal 10.5 valandq ugdymo organizavimo modeli lietuviq kalba.
Analizuojamu laikotarpiu ugdoma 8 ikimokyklinio r-rgdymo ir 3 priesmokyklinio ugdymo gruper;e
206 vaikai (2019-09-01 duomenimis), dirbo 24 pedagogai ir 28 nepedagoginiai darbuotojai, i3 vis;o
48,53 etato.

Siekiant kokybiSko ugdymo igyvendinama ikimokyklinio ugdymo. prie5mokyklinio ugclymLo
bendroji programa bei neformaliojo ugdymo programos: .,sveikata - brangiausias turlas", ,,Judejimas
- tai stiprybe", .,AtradimLl dZiaugsmas", ,.MaZrlq matematika", socialiniq igfdZiq formavinro
programa ,.Zipio draugai". emocinio intelekto programa ,.Kimochis". Sveikos gyvensenos f gudZirl
lbrmavimo grupe dalyvavo ilgalaikeje sveikos gyvensenos ugdymo programoje,.Sveikatiada''.

Vykdyti ivairls Salies. miesto renginiai projektai, temines savaites, atviros veiklos,
edukacines iivykos. parodos, konkursai. akcijos Siq klrybiniq darbo grupiq iniciatyva: ekologines,
etnokulturos ,.Keliaujame Redos ratu", sveikos gyvensenos lgudZiq fbrmavimo, teatro. Organizuoti
metodines grupes, Vaiko geroves komisrjos ir kitq darbo grupiq posedZiai.

Kvalilikacrj4 kele 24 pedagoginiai darbuotojai (taip pat ir nepedagoginiai). Buvo atestuor:a
viena ikimokyklinio ugdymo mokltoja, .ji igijo vyresniosios l.rokytojos kvalifikacinE kategon;4.

Buvo sudarytos s4lvgos Svietimo paslaugrl prieinamumui: logopedas teike paslaugas 30 vaikq,
pritaike ugdymo programas specialiqjq ugdyrnosi poreikiq turintiems vaikams.

Buvo koordinuotos Klaipedos valstybines kolegijos 5 studentq pedagogines praktikos, lstaigos
pedagogq suorganizuoti 53 turizmo renginiai. uZ dalyvavin4 konkursuose. projektuose. renginiuose
gautos 55 padekos.

Maitinimas vaikams organizuojamas 3 karlus per dien4. tevams sudarant galimybg pasirinkti
maitinimq skaidiq. UZ kokybiSk4 maitinimo organizavim4 atsakinga Klaipedos visuomenes sveikatc,s
biuro ikimokykliniq istaigq visuomenes sveikatos prieZiuros specialistas ir kiti darbuotojai. {staigos
valgiaraStis sudarl.tas 20 dienq. kuris yra skirtas 1-3 ir 4-7 metrl vaikams. patvirtintas Klaipedos
visuomends sveikatos biuro direktoriaus. Taip pat yra du vaikai. kuriems yra pritaikytas maitinimas,
Dalis vaikq gauna maitinimo kompensacij4: 100 procentq 2 vaikai, 50 procentq sumaZinta kaina
maitinim4 gavo 26 ugdytiniai. Vykdoma ES parama,.Vaisiq vartojimo skatinimas mokyklose" ir ES
parama ..Pienas vaikams".

lstaigoie planuojamas aprDpinimas ugdymo priemonemis: lsigyta mokomosios literatlros,
ugdymo ir sportinei veiklai skirtq priemoniq (lskaitant lauko penginius vaikams), i5 viso uZ 10576,72
Eur. Informaciniq technologiniq priemoniq uZ 3377 ,36 Eul.

Gerinant materialing bazg, r'ykdant teises aktq nustatytus higienos reikalavimus bei pritarkant
patalpas Svietimo reikmems, nupirkti baldai grupems uL 756,96 Eur. suremontuotos dvi grupes:
Zaidimq kambarys, dvi miegamojo patalpos, perdaZytos fstaigos vieno bloko koridoriaus sienos, i5
viso uZ 6500,00 Eur.

Pagerinta materialine {staigos ugdymo baze, i5 viso uZ 33595,99 Eur: nupirkta paslaugq uZ
5569,6'l Eur. fsigy'ta prekiq fi 24809.346 Eur, atlikta darbq uZ 3217,00 Eur. Vykdyti vieSieji pirkimai
prekems, paslaugoms, darbams atlikti (bendra sudarytq sutariiq vefie - 32519,90 Eur. bendras
irkimu skaidius - 261). Dalis remeiu le3u buvo skirta istaisos- 261). Dalis remeiu lesu buvo skina istaigos remonrui ir crupiu arnauiinimrri



(panaudota 1950,47 Eur).

lgyvendinant 2019 m. veiklos prioritet4 pagalbos teikim4 ivairiq gebejimq vaikams,
ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo mokytojai elektroninio dienyno sistemoje .,Musq darZelis"
fiksavo ugdyiniq pasiekimus. kurie individualiai buvo aptarli su tevais (globejais). Pedagogai parenge
ilgalaikius bei trumpalaikius ugdomosios veiklos planus.

Siekiant pozitlwios emocinds aplinkos lop3elyje-darZelyje. lemiandios ger4 vaikq ir mokytojq
savijaut4, buvo vykdomos apklausos tevams ir bendruomenes nariams, organizuojami tradiciniai
renginiai, kurie sutelke bendruomeng.

Tikintis Svietimo bendruomenes darbuotojq lyderystds skatinimo ir vadybines veiklos pokydiq
!gyvendinimo, direktorius 2019 metais dalyvavo nacionaliniame magistrant[ros (baige) studijL]
projekte ,.Lyderiq laikas 3". lgytos Zinios ir patiftis padr4sino teikti paraiSk4 pagal priemong 09.2,1-
ESFA-K-728 ..lkimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklq veiklos tobulinirnas". Rezultatas gautas
finansavimas paraiikai ..LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybg, paskatirLti
pokydius ikimokyklinio ugdymo istaigq veikloje" Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0074, kuriuo bus
siekiama pagerinti ugdymo kokybg. paskatinti lyderystg ir veiklos organizavimo pokydius

Direktorius bendradarbiavo ir igyvendino lstaigos strateginio, veiklos, menesio planus su Siomis
savivaldos institucijomis: lstaigos taryba, mokytojq taryba, darbo taryba, tevq taryba.

Lop5elio-darZelio ,.Saltinelis" bendruomene susitare del Siq prioritetq: stiprinti mokymosi
pagalb4 ivairiq gebejimq vaikams, laikant kiekvieno ugdytinio paZangos matavimo sistem4, pletc,ti

- II SKYRIUS
2OT9 METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

l. Pasrindiniai raetusru m r'eiklos rezultatai

Metq uzduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vefiinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodik liar

L 1. Mokymosi
pagalbos
ugdytiniams
stiprinimas.
taikant
kiekvieno
mokinio

matavimo
sistem4

Taikant
kiekvieno

mokinio
paZangos

matavimo
lnstrumentus,

bus idiegta
veiksminga
mokymosi
pagalbos

teikimo
sistema

fstaigoje

l. Parengtas
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
pazangos 1r

pasiekimq vertinimo
tvarkos apra5as.
2. Suorganizuotas
semlnaras
mokytojams apie
ikimokyklinio ir
prieimokyklinio
ugdymo pasiekimq
verlinim4 ir
mokymosi pagalbos
sistem4.
3. Vykdoma
ikimokyklinio ir
prieiniokyklinio

1 . Parengtas ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio amZiaus vaik.r+

paZangos ir pasiekimq vefiinirno
tvarkos apra5as (direktoriaus isakymas
201.9-12-30 Nr. V-162).
2. Suorganizuotas semrnaras
mokytojams apie ikimokyklinio ir
prieimokyklinio ugdymo tulinio
planavim4, taikant Siuolaikinius
ugdymo rnetodus. pasiek imq \eninim,+.
(PaZymejimai mokytojams 2019-11.-
07)
3. Vl kdl ta ikimoklklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo pedagogr+

veiklos stebesena elektroninio dienyno
.,Musq darZelis" ir stebesenos bldu,
4. {traukti tevai (100 proc.) i vaiko
pazangos. pasiekimq matar imq
individualir-1 pokalbiq, susirinkimq su



3

ugdymo pedagogrl
veiklos stebesena
(pagalbos vaikams
teikimo kontekste).
4. Ihauki tevai (100
proc.) i vaiko
pazangos-pasiekimq
matavimq, tuo
uZtikrinama pozityvi
pedagogq ir teul
partneryste.
5. Elektroninio
dienyno ,,Mlsq
darZelis" priemone
pedagogai fiksuoja
vaikq paZaag4 ir
pakartotinai vertina tq
vaikq, kuriems
reikalinga mokymosi
pagalba

tevais metu. Vykdyta tevq apklausa apie
mo$tojq ir tevq bendradarbiavim4,
vaikui pagalbos teikim4. Tyrimo
rczultatai rodo, jog vyksta pozityvi
pedagogq ir te\,rl partneryste.
5. Elektroninio dienyno ,,M[sq
darZelis" priemone pedagogai fiksavo
vaikq paZang4. Ugdltiniams, kuriems
reikalinga mokymosi pagalb4 taikytas
individualizuotas ugdymas, parengtos
pritaikytos programos

7.2.Uilikrinti
savalaiki

projekto

,,Ikimokyklinio
ir bendrojo

ugdymo

mokyklq veiklos
tobulinimas
09.2.1-ESFA-K-
728" veiklq

igyvendinim4

Pokydiq
valdymo
vadybos
slstemos
modelio
diegimas
pagerins
ugdymo
kokybE,
paskatins
veiklos
organizavimo
pokydius

{staigose

1. Koordinuoj amas
projektas Se5iose

veikl4 tobulinandiose
Klaipedos miesto
lopSeliuose -
darZeliuose :

,,Liepaite",
,,NykStukas",
,,Putinelis",
,,Saltinelis",
,,Traukinukas",
,,Verinelis".
2. Vadovauj antis
projekte numarytais
terminais idiegiami
Sie procesq
tobulinimo metodai:
Asaichi - susirinkimq
ir problemq kelimo
srstema,

PDSA - problemq
sprendimo sistem4
Kaizen Teian - visq
darbuotojq itraukimo
patobulinimo idejq
generavimui, sistema.
3. I projekto
vykdymo procesus

itraukiami lstaigos
darbuotoiai, proiektas

1. Gautas finansavimas paraiSkai

,,LEAN modelio diegimas siekiant
pagerinti ugdymo kokybg, paskatinti
pokydius ikimokyklinio ugdymo istaigq
veikloje" Nr. 09.2. I-ESF A-K-728-02-
0074.
Pagrindas. Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto minisho
2019 m. lapkridio 4 d. isakymas Nr. V-
1259 ,,Del finansavimo skyrimo
projektams, itrauktiems i rezervini
projektq s4ra5q pagal 2014-2020 metLl
Europos S4iungos fondq investicijq
veiksmq programos 9 prioriteto
,,Visuomenes Svietimas ir Zrrogi5kqjq
i5tekliq potencialo didinimas"
igyvendinimo priemong 09.2.1-ESFA-
K-728 ,,Ikimokyklinio ir bendrojo
ugdyrno mokyklq veiklos tobulinimas".
2. Siuo metu vykdoma sutartis, vyksta

pasirengimo procesas vie5qiq pirkimq
rykdymui.
Planuota veikla (lenteleje 2-4 p.) bus
pradeta rykdyti, kai bus irykdytos
vieSqjq pirkimq procediiros



vykdomas
pasidalintos
lyderystes bldu.
4. lstaigos darbuotojai
palankiai vertina
idiegtus procesq
tobulinimo metodus
(organizuoj ama
apklausa)

1 .3. Pagerinti

lopSelio-darZelio

edukacines

erdves bei kitas
aplinkas

Atnaujintos
patalpos bei
sukurtos naujos
edukacines
erdves atitiks
higienos normq
reikalavimus

1 Atnaujintos istaigos
lauko erdves (isigyta
sertifikuota Zaidimo
aikstele tu kiti
irengimai).
2. Modemizuotos
istaigos vidaus
erdves (sumontuoto s

radiatoriq apsaugos
goteles sporto ir
muzikos sal6se,
atliktas remontas
grupese).
Pagal bendruomenes
nariq apklausos
rezultatatus 75-80
proc. bendruomen6s
nariq pozityviai
vertina istaigos lauko
ir vidaus erdves

1. lsigyta sertifikuota Zaidimo
aik5tele ir pavesine (uZ 6900,00 Eur) .

1.1 . UZtikrintas vaikq saugumas,

iglvendinamos higienos noflnos,
siekiama garantuoti aklvaus judejimo
poreikius ugdytiniams.

2. Sumontuotos radiatoriq apsaugos
groteles sporto, muzikos sal6se ir naujai
remontuojamose grupese (uZ 542,00
Eur).
2.2. Vykdomi higienos normq
reikalavimai, siekiama vaikq saugumo.
3. Atliktas remontas dviejose grupese
(ui 6500,00 Eur).
3.1. Siekiama pagerinti patalpq blklg
ikimokyklinio amZiaus vaikams,
sudaxyti geras darbo s4lygas
darbuotdams, gerinti lopSelio-darZelio

ivalzdi.
4. Bendruomenes nariai (apie 95
procentai) pozityviai vertina atnaujintas
erdves: pagerejo savijaut4 estetine
aplinka.
4.I. Pedagogai, rykdydami grupes
dienos reZim4, noriai naudojasi lauko
erdvemis, palankiai vertina naujus

isigytus irengimus, kurie uZtikrina vaikq
saugum4, veiklos lauke ivairovq

2. UZduotys neirykdytos ar lvykdytos i5 dalies d6l numatyh; rizikq (iei tokiq buvo)

UZduotys Prieiastvs. rizikos

2.1 . UZtikrinti savalaiki projekto ,,Ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo mokyklq veiklos tobulinimas 09.2.1-
ESFA-K-728" veikl q igyvendinim4

Projekto paraiSka pateko i rezervin!
projektq sqraS4, todel sutartis buvo
pasira5yta 201 9-l 1-28.
Pagrindas. Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro
2019 m. lapkridio 4 d. isalqmas Nr. V-
1259.
Siuo metu f gyvendinama sutartis ir



vyksta pasirengimo procesas vie5qjq
pirkimq rykdymui.
Planuotos veiklos (lentelej e 2-4 p.) -
numatlrti procesq tobulinimo metodai:
Asaichi, PDSA, Kaizen Teian bus
fgyvendinti ivykdiius vie5qiq pirkimq

3. UZd

III SKYRIUS
PASIEKTU REZALTATV VYKDAIIT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

ar veiklos, kurios nebuvo Dlanuotos ir nustatvtos- hef iwvkd
UZduotys/veiklos

119); Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Saltinelis*
ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus vaiku
adaptacijos warkos apraSas (2019-10-18 direktoriaus
isakymas Nr. V-120); Darbo apmok6jimo sistemos

19-10-24 direktoriaus isakymas Nr. V_126);
metq lstaigos strateginis planas (2019-10_30

isakymas Nr. V-127);
3.2. lnicijuota remejrl paieSka, siekiant pagerinti lopielio-
darZelio material inE bazg ir projektq rykdym4

Poveikis Svietimo istaigos veiklai

1. Parengti nauji istaigos veikl4
reglamentuojantys dokumentai padeda
efektyviau organizuoti istaigos veikl4,
nustat5rti bendruomenes nariq santykius,
teikti tevams rekomendacijas del vaikq
adaptacijos, saugumo uZtikrinimo ir kt.
2. Tevai (,Vaivoryk5tes" grupe)
padovanojo lopSelio-darZelio
priimamajam spalvotus pufus
mink5tasuolius. Vaikams - tai nauja
erdve, o tdvams - sudarlta galimybe
patogiai laukti savo vaikq.
3. Tevai (,,Pursliukq grupe) padejo
atlikti remonto darbus bei atnaujino
mink5tus baldus.
4. Tevelis (,,,hwyEi4" grupe) inicijavo ir
vykde lstaigoje projekr4,,Ilgiausias
delnq anspaudq paveikslas". Tai sutelke
bendruomeng naujoms iniciatyvoms,
uZregistruotas rekordas

4. Pakoreguotos praijusig met4 veiklos uiduotys (iei tokiq buvo) ir rezurtatai

UZduotys
Siekrini

rczt tatai

Rezultaq veninimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis vertinama, ar

nustatytos uZduotys ivykdvtos)

Pasiekri rezultatai ir jq
rodikliai

5. uZduotis

UZduodiq ivykdymo apra5ymas PaZymimas atitinkamas
langelis

5. 1 . UZduotys irykdy'tos ir vir5ijo kai kuriuos sutarhrs vertinimo
rodiklius Labai gerai X



5.2. UZduotys iS esmes irykdltos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai tr
5.3. fykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. UZduotys neivykdlos pagal sutarhrs vertinimo rodiklius Neoatenkinamai E

6.1. vadovavimas ES projekto komandai ,,LEAN modelio diegimas, siekiant pagerinti ugdymo

6.2. Jstaigos bendruomenes didinimas ir tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas

vERrrNrMo pilitl#^Hi. rR srur,yMAr

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir siElymai:
lstaigos taryba pritaria direktoriaus veiklos ataskaitai ir vertina labai gerai. Lop5elio-darZelio

bendruomene buvo itraukta i dokumentq, reglamentuojandiq istaigos veiklq parengimo ir derinimo
procesus, buvo atnaujintos istaigos erdves,2019 metq fstaigos veiklos planas yra ivykdytas. Be to,
direktore A. Astrauskiene 2019 metais dalyvavo ir baige nacionalini magishantiiros studijq projekt4
,,Lyderiq laikas 3". Ji dalijosi studijq patirtimi su istaigos darbuotojais, dal! praktikq igryendino
dar.lelyje. Be to, bendruomene palaike istaigos vadovo idei4 teikti paraisk4 pagal pri"-onQ
,,Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklq veiklos tobulinimas" ir gavo finansavim4 paraiskai

',LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybg, paskatinti pokydius ihmotytlinio
ugdymo istaigq veikloje". ES projekto deka lopselio-darzelio ,,Saltinelis" bendruomene pagerins
ugdymo kokybg, lyderystg ir veiklos organizavim4.

Direktore

lstaigos tarybos pirmininke

Klaipedos m:iesto savivaldvbes meras

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimad

Au5ra Astrauskiene 2020-01-20

Dalia Kondrackiene 2020-01-30

Vytautas Ma*4



V SKYRIUS
2O2O METU VEIKLOS UZDUOTYS. REZULTATAI IRRODIKLIAI

9. 2020 metu uZdum

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai fturiais

vadovauj antis vertinama, ar
nustat].tos uZduotys ivykdytos)

9.1. UZtikinti kokybi5k4

istaigos veikl4
1. Organizuoti istaigos
veikl4 taip, kad neb[q
nustatJrta paZeidimq del

istaigos ir vadovo
veiklos.
2. Gebeti tinkamai
naudoti skirtus
asigravimus,
vadovaujantis teises
aktais,
reglamentuoj andiais

istaigos finansing veikl4

1 . lstaigoj e nenustatyta paZeidimq.

2.1. fstaigoje uZtikrintas tinkamas
(laiku ir kt.) finansiniq dokumentq
pateikimas.
2.2. fstaigoje skini asignavimai
naudojami pagal teises aktq
reikalavimus.
2.3.Mai:inti te14{ imokq
isiskolinimus ne maiiau kaip 50 %
(lyginant su 20 1 9 -12-3 l)

9.2. Pagerinti istaigos
-:t-^t-t: -^+^lrLtAtul\lllllilL+

Visq darbuotojq
savijautos vertinimas

1. Atliktos dvi apklausos dei
darbuotojq savijautos istaigoje
(kovo men. ir lapkridio men.).
2. Teigiamas mikroklimato
vertinimo pokytis (atlikus pirrn4i4
apklaus4 ir lyginant j4 su arha).
3. Darbuotojai dalyvauja priimant
sprendimus del istaigos veiklos ir kt.
(30 % molcttojq itraukta i darbo
grupes)

9.3. Pagerinti ugdymo kokybg l.Patobulinti pedagogq

profesines

kompetencij as.

2.Siekti, kad tevai
teigiamai vertintq
teikiamas ikimokyklinio
ir prie5mokyklinio
ugdymo paslaugas

l.l. Parengti ir fgyvendintas
pedagogrl kvalifikacijos tobulinimo
planas.
1.2. 30 % istaigos mogtojq dalijasi
gerqa patirtimi su kolegomis,
pasinaudodami ivairiais sklaidos
btrdais (socialiniai kolegialaus
mokymosi tinklai, seminarai, kursai,
staZuotes ir kt.)
2.1. Ne maZiau kaip 80 % tdvq
teigiamai vertina teikiamas
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo paslaugas.
2.2. Teigiamas tevq vertinimo
polqtis (lyginant su 2019 m.)

9.4. lgyvendinti patyriminio
ugdymo pasirinkt4 modeli

{staigoje igyvendinamas
patl,riminio ugdymo
modelis, siekiant
pagerinti ugdymo

1 . fstaigoje igyvendinamas projektas

,,LEAN modelio diegimas siekiant
pagerinti ugdymo kokybg, paskatinti
pokydius ikimokyklinio ugdymo



2. 80 % istaigos mokl.rojq fsitrauke
i projekto veiklas.
3. Ugdymo procese taikomas

Lean modeiio metodas

10' Rizika' kuriai esant nustatytos uiduofys gali brrti nefykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turOti neigiamos itakos lrykdyti Sias uiduotis)

10.1._ Tikrinandios institucijos gali fiksuoti higienos normq paZeidimus, kuriq uZtikrinimui bus
reikalingos papildomos leSos
10.2. Del nenumat)tq aplinkybiq, padiddjusiq darbo srautq gali tekti koreguoti apklausq
terminus
10-3 Del darbuotoiq laikino. nedarbing'mo a.r kitq nenumatJrtq aplinkybiq gali b'ti
neigwendinta dalis numatltu nriemon irr

10'4. Del uZsitgsusiq viesqiq pirkimq procedlrq ar kt. gali v6luoti projekto igyvendinimo

Klaipedos miesto savivaldybds meras

Susipa'iinau
Direktore

Vyautas c rubll auskavW Q4-&

Au5ra Astrauski ene !,4 /.G O L- 2


