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Klaipedos lopSelio-darZelio edra" (toliau - lstaiga) 2019-2021 metq strateginio ir 2019
r-netq veiklos planuose nustatyti tikslai ir uZdaviniai buvo orientuoti j ugdymo paslaugq kokybes
didinim4 ir'lstaigos rnaterialinis bazes gerinirn4.2019 metq veiklos prioritetines kryptys vail<o
sveil(atos, saugLlrno! geloves puoselejimas bei pozityvios emocinds aplinkos, lemiandios ger4
bendruouenes naritl savijaut4, kLiriuras. Stlateginiq tikslq lgyvendinimui i5l(elti du metiniai til<slai:
lrurli vaiko ugdyrnui(si) saugias, palanhias, patrauklias erdves; stiprinti bendlavirnq ir
be ndradarbiavinq, kuriant pozit)'viq emocinE aplink4. Tikslams pasiekti buvo numatyti ir.jgyvendinti
4 uzdaviniai: Lobulinti integnrot4 ir vrerring4 visuminj sveikatos ugdyrn4; kurti kokybiskarr
ugdymui(si) palankias edukacines aplinkas; olganizuoti lopSelio-darZelio 50 m. jubiliejaLrs
parninejirnq if uZtikrinti nuoseklq jsLaigos funkcionavim4; organizuoti lcvalifikacijos tobulininro
mokymus bendravirno psichologijos, bendravirno kulturos irlar kitomis temomis. 2019 rretais
pasiekti ugdymo paslaugq kiekybiniai ir kokybiniai pokydiai. Parengtas 20201022 metq strateginis
planas. lstaigos veiklos planavirno sistema. numatanti ilgalaiki ir trumpalaikj planavim4, uZtikrino
sistemingo, kryptingo, kokybiSko ugdyrro proceso organizavim4. UZtikrintas !vierimo paslaLrgtl
prieinamumas. 2019 m. buvo ugdomi 186 vaikai. Suformuotos 2 ankstyvojo, 6 ikirnokyklinio,2
pr-ieSmoLryhlinio ttgdymo grupes. Teikta reali ir savalaike pedagogine, psichologine, socialine pagalba
vaikrri. Seirnai: 50 o% rrokesiio lengvata taikyta 27-ieurs ugdytiniams, 100 % - 3 Lrgdytiniams,2
ugd.vtiniams shirtas nemokat.nas maitinirnas. Kryptinga logopedo pagalba teikta 40-diai ugdytiniq: l2
Lrgdytiniq l<albos sutrikimas iveiktas, 26 i5 dalies jveiktas. Vyko 8 Vail<o geroves l<omisijos
posedZiai: 5 planLroti ir 3 neeiliniai. Rugsejo I d. duomenimis specialiqjq poreikiq turindiq ugdytiniq
buvo ll (2 dideliq. 9 vidLrtiniq). grLrodZio 3l d. 14 (3 dideliq, 1l vidutiniq).2-iems dideliq
specialiqq ugdyrnosi poreikitl tulintiems ugdytiniams sliirti 2 mokytojo padejejai (l eLaras).
Parengtos il jgyvendinarnos 7 pritaikytos programos (5 ikimokyklinio ir 2 prieSmokyklinio ugdymo).

Straleginio plano ir n.retinio veiklos plano jgyvendinime dalyvavo 45 darbuotojai (45.8 etaro):
2l pedagoginis ir 24 nepedagoginiai darbuotojai. I ikirnoJ<vklinio ugdymo pr.ogramq ir.

plieSrrol<lhliuio ugdyuro bendrqj4 progfam4 buvo integruotos 2 netbnnaliojo vaikq ivietimo
pfogramos: lizinio aktyvumo optirnizavimo il sveikos gyvensenos ugdymo, 2 prieSmokyklincse
glLrpese jgyvendinta tarptautine socialiniq ir emociniq jgrldZiq ugdymo programa ,.Zipio draugai",
Siekiant pateisinti pr:ioliteting jstaigos sveikos gyvensenos krypti, organizuota ir vykdyta jvair-iapuse
veikla lsLaigoje. mieste it Salyje: pradetas jgyvendinti Tarptautinis eTwinning projektas ,,Sveika diena
- laimingas rytojtrs". dalyvartla I tarptautiniarne, 2 respublikiniuose sveikatos stiprinimo renginiLrose.
1 miesto projel<te. Parcngti ir- praktikoje realizuojami 6 ilgalail<iai ir 2 trumpalaikiai institLrciniai
sveihos gyvensettos ugdyn.ro projektai. Or:ganizuotos 5 sveil<atos ir sporto savaites, I k|epSinio SverLte.
8 grupitl sportines pralnogos sr.r teveliais,4 sveikatingumo ir sporto renginiai lstaigoje. OrganizLrota I
sveil<ati:rgumo akcija, 2 prevenciniai rcnginiai saugaus eisrno ir saugumo temomis, Vykdytos
progfauros,,Pienas vaikar.ns".,,Vaisiai vaikams".

Pasiekti l(iekybiniai ir: kokybiniai rezultatai, organizuojant tradicinius ir netradicinius renginius,
taip pat reuginius lstaigos 50-diui pamineti: 2 akcijos, 6 palodos, 3 Sventiniai renginiai. 7 kurybines
dirbtuves. or-ganizuota respublikine il<imol<yklinio ugdymo jstaigq rnokytojq metod ine-praktinc
kont'elencija ,.Vaiko atcities sdLtmes garantas - tevq lukesdiq ir ikirnokyl<lines ugdymo jsLaigos
leikiarntl paslaugq kol<ybes atrtil<tis". DalyvaLrta projektuose: 2 tarptautiniuose,4 respublikiniuose.4
rnicsto. lnieijrrotr: ir organizLtutas lesptrblikinis projektas ..lernritukri rrres rnaZi". skilLrs Zernaitiios
metarns pamineti. Vaikq l<tr ryb iiltttmas buvo pletojarras dalyvaujant konhulsuose, parodose, akcijose:
I tafptautiniarne. 5 respublikos,3 miesto. Dalyvauta I0 respublikos parodr1,2 miesto pafodose.

izuota I lbtonuotrau bliko ie. I rni 19 bendruomends staisoie. I



autorine mol()tojo paroda. Dalyvauta 2 respublikos akcijose, organizuotos 3 al<cijos lstaigoje.
Pradetas vykdyti ilgalail<is 2019-2023 m. institucinis projektas ,,pamilo juruZg vaikai,,. Dalyvauta 4
rriesto edukaciniuose-ku lthrin iuose renginiuose. lstaigoje organizuotas renginys,,Po saules spinduleli
dovanq. ", sl<il'tas Pasaulinei Dauno sindromo dienai, renginys .,Lietaus vaikas", skirtas pasaulinei
aLrtlzmo suprarimo dienai. Ugdytiniams organizuota l5 edukaciniq isvykq. vykdyta l4 renginiq sLr
socialiniais paftneriais.

Stiprintas bendradarbiavirnas, lcutiant saugq emocini rySl, siekiant asmeninds kiekvieno Dgties.
lstaigoje olganizuoti mokymai: ,,Bendravimas be pykdio" ir,,Aukletojq padejejos - ugdymo proceso
pagalbininkes". Kryptingai pletojant mokytojq ir tevq bendradarbiavim4, organizuotoJ atvirq durq
dienos Metodine-ie ir rnoltytojtl tarybose susitana ddl individualaus kiekvieno vaiko paZangos
pok),dio stebejimo. vieningrl vertinimo formq, Inicijuota informacind paskaita tevami ,.Vail<q
PaZaugos ir pasiekimtl vcrtinimas''. Darbo patirties sklaida vyko Salies, miesto, jstaigos lygrnel;,se:
tarptatttiniame pro.iekte il tarptautineje metodineje-praktineje konferencijoje pristatyti'J vaizdo
praneSimai. respublikinese rn e rod inese- praktindse konferencijose pristatyti 5 vaizdo prane5imai,6
sten iniai pranesirnai, respublikineje svietirno jstaigq pro.jektrl parodoje - mini mokymuose l
stendinis ptaneiimas, rniesto projekte I stendinis prane5irnas, dalyvauta respublikineje larinamr111
Zaidi'q ideiq mugeje su 2 sukurtais lavinamaisiais Zaidimais, rodytos 4 atviros veiklos.

Atlikti tyrimai ir j r-1 duomenq analize: ,,Tevq informaciniai kampeliai: naujumas, aktualumas.
infortnatyvttmas". .,Gebejimas dilbti grupes komandoje: komunikavimas, bendr.adarbiavimas. veihlLt
lE't in rrrno rrTt ik Iin irna s".

Atliktas istaigos,.platusis" veiklos jsivertinirras (mokytojai, nepedagoginis personalas, tdvai),
Kvalifrl<acrjos robulinin.ro lenginiuose dalyvauta 133 kartus, t.y. l3l diena, g52 varancos.

Vienas mohytojas profesing kvalifil<acij4 tobulino vidutiniSkai 6 dienas per metus.
Alesttlotas I mokytojas vyresniojo mokytojo kvalifikacinei kategorijai. Parengta rnol(ytoju ir

pagalbos mokiniui specialisttl 2020 2022 rn. atestacijos programa, kurioje net l0 mokytojai planuoja
siekti aul<Stesnes kvalifi kacines kategori jos.

Vadybiniai siekiai 20I 9 t.n. buvo orientLroti j Seimos ir ikirnol<yklinio ugdymo mokyklos
bendrvstis stiprinirr4, astneniniq ir instituciniq darbuotojq iniciatyvq skatinim4, litaigos veiklos
reglamentavimo atitikli, pasil(eitus teises aktams. Siekiant uZtikrinti efektyvq lstaigos firnkc ionav rrn4.
vadybines l<ompete'cijos tobulintos l5 kvalifikacijos tobulinimo renginiq (104 akad. val.).

2019 rnetais lstaigos iilaikyrnLri skirtos lesos naudotos racjonaliai irtaupiai. sprendimai del jq
panattdojirno derinti stt lstaigos savivaldos inslitucijomis, bendruomene. Per metus atlikti ivairiii
remonto darbai: I grupes patalpq relrontas (0,422 tDkst. Eur); 3 lauko jejimq ir:nuzikos salds sieuos
remontas, sienos dekoruotos piediniais (2,3 tUkst. Eur), lstaigos koridoriuose pakeistos lubos ir.
Sviestuvai (3,3 tul<st. Eur), atliktas pliesgaisr.iniq evakuaciniq laiptq remontas (9,6 tukst, Eur).
Vilttrveje atliktas l<onvekcinds krosnies priekines plok5tes keitimas (1,096 tUkst. ELlr) ir virtuves
einamasis remontas: pakeistos durys if beronuoti laiptai (0,951 tllkst. Eu{. Grupes, muzikos ir sporto
sales papildytos reihiamu inventorir:rri (2.713 tLikst. Eur). 2020 m. Istaigoje planuojant jcliegti
elektroninj dienyn4, nupirkti 4 nauji kompiuteriai ir'4 spausdintuvai bei i claugiafunkcinis
spausdinttrvas (2.878 tul$t. Eur). 2 kornpiuteriai il I daugiaf'unkcinis spausdintuvas isigyti remelq
leiomis Sul<urta nauja lstaigos internetine svetaine www.ldzuvedra.lt (0,8 6lkst. Eur). Tvarkant
darZelio aplink4. iSpjauti ir nugendti seni medZiai, kelg gresmE vaikq sar-rgumui. Apsalgai n1o Salia
esandios.iudrios garves l<cliamo triuk5mo ir LarSos lstaigos teritorija apsoclinta kalnapr-riemis (5 I vnt.).
nt)verstas kalnas-rt-tsys ir jo vietoje irengta laul<o sporlo aik5tele (rcmejq leSos). Higienos normos
atitikdiai uZtikrinti trijr-rose iejirnuose pakeisti laipq tureklai, pagal kasmetinio pastat; ap2iuros akto
nurodymus pal(eista lietauS nuvedimo sistema.

2019 rn, [staigos veiklq kontroliuojandios institucijos paZeidirnq nenustatd.
Planuodaua artir.niausir-; metrl veiklq, lstaigos bendruomene susitare del tokiq prior.itetq:

kokybisko r"rgdyrno paslaLrgos teikimas, uztikLinant tevq ltraukim4 j ugdymo ir.valdymo procesus:
sveikos. saugios, pozityvios ir Siuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiandios edukacines ir
e moc inds aplinl<os kurirnas.



II SKYRIUS
2019 METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

. Paqrindiniai 2019 metu veiklos rezult,atai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

l.l . Kurti
pozityvi4
emocing aplink4,
lemiandi4

fstaigoje ger4
bendruomenes
nariq savijaut4

Vyrauja draugiSka,
pagarba,
bendravimu ir
bendradarbiavimu
grista atmosfera,
suburtos efektyviai
veikiandios
komandos

I . Suorganizuoti
mokymai bendravimo
psichologijos,
bendravimo kulttiros
irlar kitomis temomis.
2. lgyvendintos
metiniame istaigos
veiklos plane numaq/tos
priemones bendravimo
kultOros ir
mikroklimato
gerinimui.

3. Suorganizuotas
jstaigos 50-medio
minejimas.
4. Apklausos
duomenimis 75 proc.

lstaigos bendruomenes
nariq palankiai vertina
lstaigos mikroklimat4.

l. Suorganizuoti mokymai:
,,Bendravimas be pykdio"
(2019-0s-27);

,,Aukletojq padejejos -
ugdymo proceso
pagalbininkes" (2019-I 1-
12)
2. l. Priemones, numatJatos
metiniame lstaigos veiklos
plane bendravimo kultEros ir
mikroklimato gerinimui

igyvendintos 100 proc.
2.2. Atliktas tyrimas
,,Gebejimas dirbti grupes
komandoje: komunikavimas,
bendradarbiavimas, veiklq
t?stinumo uZtikrinimas".
2.3. Darbuotojq l[kesdiams
iSsiaiSkinti vykdyti
individualiis pokalbiai.
3. Suorganizuotas Sventinis
koncertas lstaigos veiklos 50-
mediui pamineti (2019-04-
26).
4. Vidaus ,,pladiojo" audito
duomenimis (2019- l2 men.)
82 proc. lstaigos
bendruomends palankiai
vertina Istaiqos mikoklimata

1.2. Sukurti
edukacing
aplink4 jstaigos
teritorijoje,
ivairinant
ugdymo proces4

Atnaujinus lauko
edukacines erdves,
sudar)4os galimybes
aktyviai ugdginiq
veiklai lauke

l. |staigos savivaldos
institucijos itrauktos i
naujq edukaciniq erdviq
ktirimE.
2. lstaigosteritorijoje
irengta sporto aikstele
judriesiems Zaidimams.
3. Atnaujintos lauko
Zaidimq aikiteles.
4. Nauja sporto aik5tele

judriesiems Zaidimams
naudojasi l0 grupiq
vaikai pagal grafik4.

1. Naujq edukaciniq erdviq
kiirimas suderintas su

Mokyklos taryba, Mokytojq
taryba, Darbo taryba ir Tevq
r.aryoa.
2. lstaigos teritorijoje
nuverstas kalnas-rDsys ir
rasti remejai, kuriq le5omis

[rengta lauko sporto aikstele.
3. Lauko Zaidimq aik5teles
atnaujintos remiantis UAB
Inspectum 2019-03-08 Vaikq
Zaidimq aik5teles kontroles
ataskaitos (P7 24-941 45 -1 -
2019) nurodyrnais.
4. fvairinant ugdymo procesa



nauja sporto aikstele
naudojasi 10 grupiq
ugdytiniai

1.3. Atnauj inti
Istaigos
interneting
svetaing pagal
nustatytus teises
aktq reikalavimus

Atnaujinta lstaigos
internetine svetaine
atitinka nustatytus
teises aktq
reikalavimus ir
formuoja teigiam4

lstaigos ivaizdi

l. ISnagrineti biudZetiniq

istaigq internetiniq
svetainiq struktiir4 ir
turin j reglamentuojantys
teises aktai.
2. Vie5ojo konkurso
biidu pasirinktas
paslaugos teikejas

Istaigos internetinei
svetainei atnaujinti.
3. Atnaujinta lstaigos
intemetine svetaine.
4. Sukurta informavimo
ir komunikavimo
slstema.

5.75 proc.
bendruomenes nariq bei
iSores interesantq
teigiamai vertina
lstaigos atnaujint4
interneting svetaing.

L Naujos internetines
svetaines strukttira ir turinys
atitinka LR Vyriausybes
nutarimo Nr. 480 Bendrqjq
reikalavimq valstybes ir
savivaldybiq institucijq ir
istaigq intemeto svetainems
ir mobiliosioms programoms
apra5o II sk. 13 p.
2. Atliktas vie5as konkursas,
kurio metu pasirinktas
paslaugos teikejas.
3, Sukurta svetaine
vadovaujantis LR
Vyriausybes nutarimu Nr,
480 Bendrqjq reikalavimq
valstybes ir savivaldybiq
institucijq ir istaigq intemeto
svetainems ir mobiliosioms
programoms apra5u.
4. Sudarytos s?lygos
visuomenei gauti internetu
vis4 vie54 informacij4 apie

{staigoje teikiamas paslaugas,
uZtikrinant jq veiksm ingumq
pateikiamos informacijos
aktualumA, patikimume,
paie5kos galimybes ir
regul iarq informacijos
atnaujinim4.
5. 80 proc. bendruomends
nariq bei iSores interesantq
teigiamai vertina Istaigos
atnarliinta interneting svetaing

ULdz. ar ivvkdvtos i5 dalies ddl n buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

I IT;,L.^+-,. --,,^it,r^. r,..-3^^ -^r-,..,^ -r^---^r^^ :--pta||uutus tt tt ]US, UEt. IVyKU
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai

3,1. Remiantis LR civilines saugos istatymu Nr.
XI-635 16 straipsnio 9 punktu, Priesgaisrines
apsaugos ir gelbejimo departamento prie VRM
direktoriaus 2010-04-19 isakymo Nr. l-134
,,Kriterijai 0kio subjektams ir kitoms istaigoms,
kuriq vadovai turi organizuoti ekstremalirjq
situacijq valdymo planq rengimE, derinim4 ir
tvirtinim4, ir tikio subjektams, kuriq vadovai turi
sudar)ti ekstremaliqjq situacijq operacijq centr4,,,
parengtas ekstremaliq situacijq valdymo planas

UZtikrinta vaikq, svediq, renginiq dalyviq
sauga bei tinkamas vadovavimas
ekstremalirjq situacijrl padariniq likvidavimo
ir Salinimo darbams.
2019-06-28 vykusiame Civilines saugos
bDkles patikinime paZeidimq nerasta (2019-
07-01 Civilin6s saugos patikrinimo aktas Nr.
cs-41)



(direktoriaus 2019-03-28 isakymas Nr. V-6lA)
3.2. SusipaZinus su darbuotojq darbo aplinka,
sudarytas darbq planas, organizuotas tyrimas ir
atliktas profesines rizikos veiksniq vertinimas
(direktoriaus 2019-07 -22 jsakymas Nr. V-l l7A)

Sukurta saugi darbo aplinka; igytos Zinios
apie rizik4, leidZiandios darbuotojams saugiai
dirbti su pavojingomis medZiagomis bei
prisiimti atsakomybg uZ savo sveikat4 ir
saug4; i5vengiama Zalingo poveikio
darbuotojq sveikatai, sumaZintas
nedarbingumo del susirgimq skaidius.
Profesinds rizikos veiksniq tyrimo i5vadoje
nustatyti smulk[s paZeidimai pa5alinti iki
2019-10-31, sudarius Profesines rizikos
Salinimo ir maZinimo priemoniq plan4
(direktoriaus 2019-10-16 isakymas Nr. V-
163)

3.3. Atnaujinta Darbuotojq saugos ir sveikatos
dokumentacija:,,Del darbuotojq aprtipinimo
asmeninemis apsaugos priemonemis" (direktoriaus
2019-10-04 isakymas Nr. V-145); ,,lstaigos
darbuotojq mokymo ir Ziniq darbuotojq saugos ir
sveikatos, gaisrines ir civilines saugos klausimais
tikrinimo tarkos apra5as" (direktoriaus 201 9-10-04
isakymas Nr. V-147);,,Del darbuotojq saugos ir
sveikatos instrukcijq rengimo, instruktavimo
tvarkos apra5as" (direktoriaus 2019-10-04
isakymas Nr. V- 148)

Nustatyti bDtiniausir{ asmeniniq apsaugos
priemoniq naudojimo darbe ir darbuotojq
apr[pinimo jomis reikalavimai; uZtikrintas
darbuotojq gaisrines ir civilines saugos
klausimais Ziniq tikinimas; nustatyta
instrukcijq parengimo ir instruktavimo tvarka

3.4. Suorganizuota respublikine metodine-praktine
konferencija ,,Vaiko ateities sekmes garantas -
tevq ltikesdiq ir ikimokyklinio ugdymo istaigos
teikiamq paslaugq kokybes atitiktis" (2019- I I -26)

Metodines praktines konferencijos
organizavimas ir dalyvavimas joje skatina
Svietimo bendruomeng ir tevus (globejus)
dalintis sukauptomis teorinemis Ziniomis ir
gerqa praktine patirtimi, dalyvauti
diskusijose aktualiomis sekmingo ir
kokybiSko ikimokyklinio, priesmokyklinio
ugdymo temomis, uZtikinant tevq llkesdiq ir
teikiamr-l p4slaugq kokyb6s atitikti

3.5. f gyvendintos pagrindines Bendrojo duomenrl
apsaugos reglamento nuostatos

I5klausyti mokymai ,,ES Bendrojo duomenq
apsaugos reglamento (BDAR) taikymas:
besiformuojanti praktika, daromos klaidos..
(2019-10-11), parengtos ir direktoriaus
isakymu patvirtintos Asmens duomenq
tvarkymo taisykles bei paskiftas asmuo
atsakingas uZ Asmens duomenq tvarkym4
(direktoriaus 2019-05-17 isakymas Nr. V-
r 03)

3.6. Z0l9 m. lapkidio ll-22 d. organizuota 2
savaidiq Klaipedos valstybines kolegijos Verslo
fakulteto lkimokyklines ir prieSmokyklines
pedagogikos programos studentq Stebejimo
praktika ir vestas praktikos instruktaZas

Galimybe pritraukti jaunus specialistus dirbti
fstaigoje (2019 m. priimti dirbti 3 studentai)

3.7. Remejq paie5ka, siekiant rurtinti istaigos
materialine baze

Remejq deka
tukst. Eur)

2 kompiuteriai (0,970
I daugiafunkcinis

isiglti
ir

spausdintuvas (0,350 tUkst. Eur), mink5tq
baldq komplektai 2 ankstyvojo amZiaus
grupems (0,326 tUkst. Eur), irengta lauko
sporto aikstele 12 m x 8 m (5,974 tukst. Eur)
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III SKYRIUS
PASIEKTV RIZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJU

TOBULINIMAS

u tokirt buvo) ir rezultatai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

ver nama, ar nustatltos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

5.P rezu t uZduotis

UZduodiq jvykdymo apraiymas PaZyrnimas atitinkamas
langelis

5.1. UZduotys ivykdytos ir virbijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius
5.2. UZduotys i5 esmes ivykdltos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai E
Gerai E

5.3. lvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus veftinimo
rodiklius
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutaftus verlinimo rodiklius

Patenkinamai !
Nepatenkinamai !

6.1 . Materialiniu ir
igos bendruomenes I didinimas

Direktore Llana zlllnsKtene

vERrrNrMo 
"ixftffiY#is 

rR sruI,yMAr

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: vadovo veikla vertinama labai gerai, nes vadovas jvykcle
visas planuotas metq uZduotis ir virSijo sutartus vertinimo rodiklius

Istaigos tarybos pirmininke
(:\ r-

-r- {-i-t

(paraSas)

2020-01-20

Daiva Silinskiene 2020-01-24
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Galutinis metq veiklos ataskaitos jvertinimas eAeA,4

(data)



V SKYRIUS
2020 METV VETKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLTAT

9. 2020 m

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivvkdvtos)

9.1 . UZtikrinti kokybi5k4 istaigos
veikl4

1. Organizuoti istaigos
veikl4 taip, kad nebDtq
nustatyta paZeidimq del

istaigos ir vadovo veiklos.
2. Gebeti tinkamai naudoti
skirtus asignavimus,
vadovaujantis teises aktais,
reglamentuojandiais istaigos
finansing veikl4

1. {staigoje nenustaqda
paZeidimq.
2.1. {staigoje uZtikrintas
tinkamas (laiku ir kt.)
finansiniq dokumentq
pateikimas.
2.2. {staigoje skirti asignavimai
naudojami pagal teises akq
reikalavimus.
2.3. MaZinti tevq imokq
isiskolinim4 ne maiiau kaip
50 % (lyginant stt 2019-12-
31)

9.2. Pagerinti istaigos
mikroklimat4

Visq darbuotojq savijautos
vertinamas

1. Atliktos dvi apklausos d6l
darbuotojq savijautos lstaigoje
(balandZio men., lapkridio
men.).
2. Teigiamas mikroklimato
vertinimo pokytis (atlikus
pirm4j4 apklaus4 ir lyginant j4
su antra).
3. 30 proc. lstaigos darbuotojr.l
dalyvauja pri imant sprendimus

lstaigos veiklos klausimais
9.3. Pagerinti ugdymo kokybg l.Patobulinti pedagogrl

profesines kompetencij as.

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

LParengti ir igyvendintas
pedagogq kvalifikacijos
tobulinimo planas.

2.1. Ne maliau kaip 80 Yo

tevq teigiamai vertina
teikiamas ikimokyklinio ir
prie6mokyklinio ugdymo
paslaugas.

2.2. Teigiamas tevq
vertinimo pokytis (lyginant su
2019)

9.4. {diegti fstaigoje elektronini
dienyn4

Naudojant elektronini
dienyn4, pageres laiko
vadyb4, dokumentq valdymas
lstaigoje ir tevq informavimas

1. Susitarta su {staigos
bendruomene del elekhoninio
dienyno diegimo ir
naudojimo.
2. Atiikti parengiamieji
darbai: suorganizuoti
pedagoginiq darbuotojq
mokymai, parengti
elekhoninio dienyno



0.I
n

tvarkymo nuostatai.
3. Paskirti atsakingi asmenys
ui elektroninio dienyno
administravim4.
4. Visose grupese idiegtas
elektroninis dienynas ir
vykdomas ugdomosios
veiklos planavimas, vaikq
paZangos ir pasiekimq
vertinimas, larkomumo
Zymejimas, formuojamos
ataskaitos

Rizika, k,riai esant nustatytos uzduotys gari biiti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali turiti
iamos itakos iwkdvti Sias uZduotis)

Klaipedos miesto savivaldybes meras Vytautas Grubtiauskas &b-A€-4
(data)

SusipaZinau

Direktore Liana Zilinskiene
(data)

aexo-@'a$

l0.l . Galimi nustatvri naTeidimai
10.2. Dalis darbu
| 0.3. lsLaigos mokyrojrl nuolatiniur prof".inffi
10.4. Del nepakankamo mokytojq skaitmeninio elektroninio dienyno idiegimo procesas


