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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Klaipedos lopielio-dalZelio ,,Du gaideliai" (toliau - lstaiga) 2020-2022 metq strareginio ir
2020 m. veiklos planuose nurnatyti tikslai ir uZdaviniai buvo orientuoti i kokybisk4 ir visafusiSkq
vaiko ugdym4 bei fstaigos rnaterialiues bazes gerinint4. Atsiskaitornqjq rnetrl veiklos prioritetas -individr.ralios kiekvieno vaiko paZangos stebdsenos efektyvinimas. Iisikelii veiklos prograrnos
tikslai: teikti kokybiSkas paslaugas saugioje, Siuolaikinius reikalavimus atitinkandioje aplTnkoje;
pletoti pcdagoginE. socialinq ir kLrltDring bendnromends nariq s4veik4. Tikslq jgyvendinimui buvo
iSkelti metiniai uZdar''iniai: tenkinti inctivi<Jualius vaiko ugdymo(si) poreikius; tollulinti pedagogq it
tevq veiklos deung, skatinant vaikq pasiekimus ir juos vefiinanr: pletoti mokytojq p.of"rin..
kompctencijas; pletoti istaigos savitum4, puoseleti tautines tradicijas- iavirai(kos kuliirrai palanki4
aplink4.

Vadybiniai siekiai 2020 metais buvo orientuoti i nuoseklq ir kokybi5k4 nulnatytll prioriterq.
(ikslq ir uZdaviniq igyvendinim4, strategini planavim4, saugios ir estetiikos aptint<oi kurim4,
f staigos savitumo ir tradicijq puoselejint4.

2020-09-01 duomerrinris f staigoje ugdyti I 66 vaikai (201 I nr. I 55), kuriems buvo
Lr2tikrinamas ikimckyklinis bei prieSrlokyklinis ugclynras. Taip pat vykdomos 3 r.refoLrrraliojo
vaikq Svietimo ugdymo progr os: ,,Sveika ir saugi gyvensena'i, bendravimo igfidZiq forrnavim,r
valstybine kalba ugdymo progl'ama,,Laidtiarn, Sokarn, prarnogatrjam" ir Dailes-gebejinrq ugdyrno
prog'ama. Jose dalyvavo 1009', ugdytiniq. Ugdymo programas igyvendino 26 pedigogai lZi,OOetatai), dirbo 22 nepedagoginiai darbuotojai (25,18 etatai), Ugdymo programq igyvindinimuisukurtos saugios. estetiSkos, funkcionalios edukacinds aplinkoi, jos pritaikytos grupinei ir
individualiai veiklai.

2020 nr. r'aikai kafiu su pedagogais dalyvavo I tarptautiniame ir 12 Salies projektlose.
organizuota l0 pa l0 terniniq savaidirl. i2 atvirq veiklrj. l5 trarJiciniq ir netradiciniur-elginiq
ir 7 edukacinds va ies.

2020 metais 100 o,'o tenkintas pageidaujandiq lankyti fstaig4 poreikis. 16 $eimq taikyta 50 9,"

2020 metais kvalillkacij4 tobulino kieki'ielas peciagogas vidutirriSkai 5-6 dienas (137 cl. g24
val')' Visietlrs pedagogalrs organizLroti seminarai -easiiitiiimo savimi stiprinimas. taikant dailes
telapijos metodus", ,.V]deo konferencijq irankiai ir mokymosi platforrnos nuotoliniam mokynrui,..
,.Apie vaikq pykti" ir ..Problerninio vaik14 su ASS etgesio valclymas,,.

2020 metais [staigos iSlaikymui skirtos leSos panaudotos taupiai ir racionaliai, sprendimai deljq naudojimo derinti su savivaldos instituciiomis ir bendruomene. Sayivaldybes leSomis bu'o

Liko neiispl'Estos tokios vidaus ir iSores fakt
teritorijos takrl ir Zaidimo aik5teliq atnaujininras, lauko aikSteliq specialiosios clangos irengimas,elektr os instaliacij os visarne pastate pakeitima s.

etq veiklq, fstaigos bendru susitare delkok1, iekti pedagogq skaitrnenin ngumo tobunaud acines ter--hnologijas ir.ias olant i ugdy nt
vlrtLrallas rr nuolatrmam rnokymui(si) skirtas piatlbmas I



Metq uZduotys Siektini rezultatai

1.2. Pagerinti

Istaigos
mikroklimatq

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

veiklos rezultatai
Rezultatq vertininro

rtrdikliai
Pasiekti rezultatai ir jq

I.l. U2tikrinti
kokybiSk4

Istaigos veiklq

l. Organizuoti

fstaigos veiklq taip,
kad neb0tq nustaryta
paZeidimq d€l

fstaigos ir vadovo
veiklos,
2, Gebeti rinkaniai
naudoti skirtus
asignavimus,
vadovaujantis teises
aktais,
reglamentuo.jandiais

fstaigos finansing
veikl4

Visq darbuotojq
savijautos vertinimas

1 . f staigoje reuustatyta
paZeidimq.

2. 1 . fstaigoje uZtikrinras
tinkamas (laiku ir kt.)
linansiniq dokunrentq
pateikimas.
2.2. lstaigoje skirti
asignav imai naudoj anri
pagal teises aktq
reikalavimus.

2.3. SumaZinti tevq
isiskolinimus uZ
maitinimo paslaug4 (ne
maZiau 50 proc.
lyginant su 201 9- l2-3 I )

l. Atiiktos 2 apklausos
del darbr.rotojq
savijautos fstaigoje
(kovo mdn. ir lapkridio
men.).

2. Teigianras
mikroklimato veftinimo
pokl,tis (atlikus pirnrqf E
apklaus4 ir lyginant j4
su antra)

L 2020 rn. savivaldybes
administracijos skyriai ir
kontroliuojandios
institucijos. atliekan0ios
finansq kontrolg,
paZeidimq nenustat6
2. LFinansiniai dokumentai
buvo pateikiami pagal
nustatytus ternrinris.
?.2. [staigoje skirti
asignavimaj buvo
panaudoti pagal s4matas ir
kitus teises aktu
reikalavimus.
2.3.SumaZintas tevq
isiskolinimas uZ maitinimo
pasfaug4: 2019 nr. vaiku
buvo tevLI
jsiskolinimus u2 rnaitininrt>
paslaugq buvo 1040 eurq;
2020 nt. vaikq buvo tr66,
tevq isiskolinimas sudale
984 eurus

L Atliktos 2 apklausos.
norint i5siaiSkinti apie

fstaigoje vyraujantj
mikroklirnat4. Kovo nrdn.
apklausoje dalyvavo 65
procentai darbuotojq, o
tapkricio mdn. jau S0
procentq darbuotoj4.
2. Pirmojoje apklau,soje
darbuotojai nenoriai
dalyvavo, nes teige. kad
ifuakg savo nuomonE, gali
sulaukti iS kolegq
nemalonumq, nes trr-rksta
tolerancijos. pagarbos
vienas kitanr. lvertiuLrs
iSvadas ir igyvendinr-rs
numatytas priernones dil
fstaigos mikroklimato
gerininro lapkridio menesj
buvo pakartota apklausa"
I5vada - ?ymiai pagelejo
dalbuotojq rarpusavio
santykiai, kurie turi dideles



Siekti, kad
kiekvienam vaikui
teikiamas
kokybiSkas
ugdymas, karfu su
Seima puoselejarni
visi vaiko gebejirnai.
Zinios ir turima
patirtis

3. 30 proc. pedagoginiq
darbuotojq dalyvauja
priimanl sprcndinrus

fstaigos veiklos
klausimais
L Sutelkta darbo grup€
lr parengtas pagalbos
teikimo ieirnai apraias.

2. Ne maZiau kaip 80
proc. prie3rnohvkl in io
anriiaus vaikq pasiekia
SeStajame ugdymosi
pasiekimq Zingsnyje
numatyrq Zinojimo ir
supratlmo nuostatrl ir
gebejimq.

3. Organizuotas
psichologo seminaras
tevams ( III kervirryje).

4. Svietimo pagalbos
poreikiq tetrkinirlo ir
organizavimo
vertinimas (lV
ketvirryje)

parenglas pagalbos teikimo i

(direktoriaus 2020-02-10
isakynras Nr. V-10).
2. Spalio ir geguZes men.
vykdytas vaikq pasiekinrq
vefi I 00 proc. tevq
info individualiai.
90 proc. vaikq brancla
mokyklai
teigiamai.

venlnta
Rezultatai

aptarti Mokyrojq tarybos
posddZiuose (protokolai:
2020-05-14 Nr. 2 ir 20?0-
l0-20 Nr. 3)"
3. Del karantino meru
nustatytq draudirnq nebuvo
suorganizuotas psichologo
semlnaras tevams.
4. Su Vaiko geroves
komisija (toliau - VKG)
aptafta Svietimo pagalhros

kokybe.
del

teikimo galimybiq (VGK
sedis 2020-12- I 7 Nr. 7

n ustatytos, bet ivykdytos
oS ve iklr-rs rezu ltaialns)

tos ar
U2duot

tos i5 dalies dAl num bgvo)

Poveikis Svietimo isr.arg"s "eiklai

s sava eglute..(direktoriaus 2020_09_2g
as V-40).

Kurybrntus gebejimus- panaudojant gamti es
ir antrines Zaliavas. pletoti bendradaibiavima
tarp Salies ugdymo istaigq,
Skatinti ugdytiniq k[rybiSkurn4, komandini
darbq garninant darbelius. paOeti vaikui

uzouotys / veiklos



sakymas V-l I tines medZiagas. antrines Zaliawns

03-27 isakymas Nr. V-27).

3.2. Naujai parengrr
metu reglamentuojantys dokuntentai :

taisykles (direktoriaus 2020-05_ I g jsakl.nras
Nr. V-291

b[trnr uZtikrinti nuotolinio mo rno
organizavim4, bDtinas saugias s4lygas
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdynio
organizavirnui

4. Pako veiklos uidu buvo ir rezultatai

U7-duotys

GEBEJIM U ATLIKTI PAREIG 
"lTSf 

TflX}*" N USTATYTA' FUNKCI JAS
VERTINIMAS

..t; " "odi11r-.-u, :-1lll1 I reigy bds a p raSy me n us tary, ta s fu n kc ij as ve rrin i ma s

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU YYKDANT UZbUOTTS ISIVERTINIMAS IRKOMPETENCIJU TOBULINI MAS

Siektini rezultatai

Rezultatq verrinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis I pasiekti rezulratai

veftinama. ar nusratytos I ir jr4 rodikliai
uZduotys ivykdytos

, apiariant ataqkai

venlnlmo knteriiai PaZymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - paterrkinamai;

3 - gerai;
labai gerai

ln zt) 3x 4n
ln )n 2-JA

ln ,/D 3x A-TU
lo 2a 3x 4n

) l ln 2a 3x 4a

asl rezultat kdant rridrrnric

UZduodiq ivvkdyrlo apraSymas PaZymimas atiti
gelis

- -----"'ru rrrrluJrvr rr vrrsr-,U Kal Kurluos sutaftus vertinimorodiklius r-aoar gelal LI

Gerai x

rodiklius
p pulc uzuuocll.l pagal sutarfus vertinimo

Patenkinatnai n



6.4. Puse ar daugiau
rodiklius

uZduotys neivykdyta pagal sutartus verlinimo
Nepatenkinamai n

i.jos, kurias no tobulinti

KITU METU VEIKLOS

8. 2021metq uZduotys

V SKYRIUS
UZDUOTYS, REZULTATAI IR RoDIKLIAI

nur(atolTlLrs ne maztau katp j ir ne daLrS,iau kaip 5 uzd )

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodi kliai

(kuriais vadovauj anti s vefi inanta,
nustatytos uZduotys ivykdytos)

ar

8.I, Diegti skaitmenines fstaigos
veiklos valdynio prierlones

Vykdomas ugdomosios
veiklos planavimas. vaikq
lanhonrunro ir pasiekimq
apskaita bei dokumentq
valdymas. naudojant
elektroninj dienyn4

I . Iki 2021-08-31 jsigyta
reikalinga infomracine lr
komunikacine jranga ir atlikti
parengiarnieji dalbai diegiant
elektronini dienyn4: organizuoti
ne mai:iaa kaip 2 mokymai
pedagogams, patvirtinti
elektroninio dienyno tvarkymo
nuostatai .

?. Iki 2021-10-15 elektroninio
dienyno pagalba sufomruota ne
maZiau kaip 60 proc. r,aikrl
lankomumo, pasiekiniq apskaitos
ar kitq veiklos ataskaitq.
3. Iki 2021-A9-31 ele oniniu
dienynq naudojasi ne rnaZiau kaip
60 ploc. pedagogq

8.2. 
-l'obulinti 

individualios vaiko
paZangos stebdserros sistem4

Vykdornas nuoseklus
vaikq pasiekinrq ir
asmenin€s paZangos
fiksavimas, ugdytiniq
tevq i avimas

l. Iki 2021-05-30 mokytojq
tarybos pasedyje ir ne maZiau kaip
3 tevq susirinkimuose aptarta
atnaujinta vaiko asmenines
paZangos stebej imo sistema.
2. Iki 2021-05-31 vaikq pildomi
asrneniniai p gos ir pasiekirnq
fiksavinio aplankai.
3. UZtikrinta. kad tevai ne nraZiau
kaip I kart4 pe r kcri,ir.ri
infonnuojanri apie vaiko darom4

8.3. U2tikrinti fstaigos mokytojq
skaitrneninio raStingumo
kompetenciiq didininr4

Sudarytos galimybes
mokytojams kokybiSkai
organiziroti ugdym4
nuotoliniu budu

i. Iki 2021- l2-3 I 95 proc. lstaigos
mokytojq dalyvavo tiksliniuose
skai eninio ra5tingurno didinimo
kvalihkacijos tobulininro
kursuose.
2. Iki 2021-12-3 | 20 proc. f sraigos
mokytojq dalijosi gerqja
info aciniq technologijq raikymo
ugdyme patirtimi su [staigos
kolegornis ar kitq miesto i-staigqrnokytojais, pasinaudodami



ivairiais sklaidos b0dais
(seminarai, paskaitos, prane5imai

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyhes, kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

ra suderinus su Svietimo istaigos vailovu

I0. lvertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai:

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SI TLYMAI

{staigos tarybos pirrnininke

5-2).

2021-a2-a4

ll' fvertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai: Svietinro lstaigos vadovas iS esmes ivykde uzduotis.
gebejimai atlikti pareigybes apra5yme nustatytas funk 

", 
u.rtinaroi gerai. Nustatyti pareigines

algos kintamqj+ dali - 20 pr"oc.

Klaipedcrs miesto savivaldybes meras Vytautas Grubliauskas 2021 -02-IB
(paraSas)

Galutinis rnetq veiklos ataskaitos i rrumas geral.

SusipaZinau
Direktore Galina Kozak 2021-02-19

9.1. Del per didelio
kitais metais

mokytojq darl:o kr[vio elektr-oninio dienvn

9.2. Del teisis aktq kaitos Salyje ar uZ
atlikta tik i5 dalies

[staigos bendnromeneje uZduotis gati buti

9.3. Del darbuotojq laikino

(paraSas)


