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2019 METU VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Klaipedos lop5elis-darZelis ,,BerZelis" yra savivaldybes biudZetine ikimokyklinio ugdymo
istaiga , kurios pagrindine veikla ikimokyklinis ir prie5mokyklinis vaikq ugdymas.
{gyvendinant 2019 metq istaigos strategini bei veiklos plan4, buvo siekiama mokymosi pagalbos
vaikui stiprinimo, taikant individualios paZangos matavimo sistem4. fgyvendinant fstaigos
veiklos prioritetus, tikslus ir uZdavinius, buvo siekiama sudaryti saugias fizines ir emocines
s4lygas visapusi5kam vaikq ugdymui ir ugdymuisi, atpaZinti ir ivertinti kiekvieno vaiko galias, o
iSkilus sunkumams, laiku suteikti pagalb4. fstaigos veikla modernizuojama, atnaujinami
irengimai, darbo ir ugdymo priemonds, atliekami reikalingi patalpq remonto darbai. Planingai ir
nuosekliai vertinama ir analizuojama fstaigos veikla, vadovaujamasi veiksminga vadyba,
tinkamais ir priimtinais sprendimais.
fstaigoje veike I I grupiq (2 lopSelio, 7 ikimokyklinio amZiaus, 2 prie5mokyklinio amZiaus vaikq
grupes). fstaig4 lanke 201 vaikas (iS jq 30 lopSelio,39 prie5mokyklinio ir 132 darZelio). 8 vaikai
turejo spec. ugdymosi poreikir{, i5 jq I - didelius spec. poreikius). 30 vaikq buvo teikta logopedo
pagalba. Mokesdio uZ vaikq maitinim4 lengvata buvo taikoma 12 Seimq, i5 jq 100 procentq - 2
Seimoms.

Strateginio ir veiklos plano igyvendinime dalyvavo 25 pedagoginiai darbuotojai (direktorius,
pavaduoto.iai, 16 ikimokyklinio, 3 prie5mokyklinio. I meninio ugdymo, 2 neformaliojo ugdymo
mokytojai) ir 25 nepedagoginiai darbuotojai (pavaduotojas,3 virejai, 13 aukletojq (mokytojq)
padejejq, I mokytojo padejejas darbui su spec. poreikiq vaiku, specialistas, ra5tinds
administratorius, sandelininkas, kiemsargis, valytojas, 2 darbininkai. 15 pedagogq atestuoti
mokytoj o metodininko kategorij ar, 4 vyr. mokytoj o kate gorij ai.
2019 metais logopedo pagalba buvo teikiama 30 vaikq. Pritarta logopedo veiklos ataskaitai, vaikq
turindiq kalbos ir komunikacijq sutrikimq s4ra5ui. Vyko 8 vaiko geroves komisijos posedZiai,
kuriuose buvo aptariama pagalba mokytojui dirbandiam grupeje, kur ugdomi emocijq ir elgesio
problemq turintys vaikai. Buvo ie5koma budq ir metodq, kaip dirbti su tokiais vaikais. Pagalba
mokytojui buvo organizuojama, pasitelkiant specialistus i5 PPT, teikiama istaigos bendruomenei,
tdvams ir vaikams. Lanksdiai keidiami ugdymo metodai, pritaikomi kiekvieno ugdytinio
poreikiams. 8 vaikai, turintys dideliq ir vidutiniq mokymosi sunkumq, 4-iems i5 jq pritaikytos
ikimokyklinio ugdymo programos. Kiti 22 vaikai, turintys kalbos ir kalbejimo sutrikimq. Vaiko
geroves komisijos posedZiq metu aptarti darbo metodai ir priemonds, kad palengvinti mokytojq
darb4 su Siais vaikais. Buvo kalbama su tdvais, teikiama psichologo konsultacijair patarla tevams
kreiptis i elgesio korekcijos specialistus. PosedZiuose buvo aptarti Klaipedos pedagoginei
psichologinei tarnybai ruo5iami dokumentai pakartotiniam ir pirminiam ugdytiniq vertinimui.
Pagal poreiki buvo bendraujama su specialistais iS PPT, kviestasi i istaig4 stebeti sunkias
situacijas. Vykdytas bendradarbiavimas su kitomis istaigomis. Visiems mokytojams apmoketi
mokymai pedagogas.lt ir suteikta asmenine VIP narystd. Todel pedagogai kele kvalifikacij4
seminaruose, kursuose -i5 viso 170 dienq arba 1022 valandas. 3 mokytojai kele kvalifikacij4
aukStesnei kategorijai (2-iems suteikta mokytojo metodininko kvalifikacine kategorija,l
vyresnioj o mokytoj o kvali fi kacine kategori i a).
2019 metq fstaigos veiklos prioritetas-pagalbos vaikui stiprinimas, taikant individualius paZangos
vertinimus, bei bendruomends nariq lyderystes skatinimas. fstaigos veiklos tikslai: l.atpaZinti ir
ivertinti kiekvieno vaiko individualius gebeiimus ir laiku suteikti pagalba. 2.Sudaryti ai5kias

galimybes lyderystes raiSkai ir pletrai bendruomeneje. 3.Turimus i5teklius panaudoti saugios ir
pozityvios aplinkos klrimui. Tikslq igyvendinimui buvo i5kelti uZdaviniai, numatytos priemonds
jq igyvendinimui.
Siekiant igyvendinti numatytus tikslus buvo sudarytos optimalios s4lygos individualiems vaikq
gebejimams bei pagalbos suteikimui iSkilus sunkumams, sudarant optimalias s4lygas vaiko
paLangai. Organizuotos paZintines ekskursijos, organizuoti renginiai, dalyvauta miesto
renginiuose, tarptautiniuose projektuose: .,Zipio draugai", ,,Pasakyk pasauliui labas" (gautas
toleranti5kiausios darZelio sertifikatas), emociniq ir socialiniq igudZiq ,,Kimochis" programos
integracija jaunesnio mokyklinio amZiaus grupeje . Dalyvauta eTwinnig projekto ,,Tausojame
savo Sali" aplinkos Svarinimo ir saugojimo veiklose, respublikineje akcijoje ,,Velykq medis",
tarptautiniame klrybiniame socialiniame projekte ,,Mlsq namai-dorybiq Zeme", respublikiniame
projekte ,,Skaitau, svajoju ir kuriu". Organizuoti pramoginiai edukaciniai renginiai istaigos
bendruomenei. lstaigoje puoselejamos turimos tradicijos, kuriamos naujos, kurios tenkina tdvq,
vaikq ir kitq bendruomenes nariq poreikius.
fgyvendinant uZdavini - sudaryti ai5kias galimybes lyderystes rai5kai ir pletrai - mokytojai buvo
skatinami rodyti iniciatyv4, organizuojant edukacijas, parodas, i5sakyti savo nuomong, si[lyti
idejas ir jq igyvendinimo galimybes. DidZiausias ddmesys buvo skiriamas vaiko fiziniam ir
psichologiniam saugumui uZtikrinti: kuriama saugi ir esteti5ka aplinka grupese, kad vaikas
jaustqsi emoci5kai pakyletas. Mokytojai iSklause seminarus kaip vaikui suteikti emocini ir
psichologini saugum4: ,,Socialus elgesio ugdymas darLeIyje",,,Patydiq ir smurto atpaZinimas ir
stabdymas", ,,Kas yra autizmo spektro sutrikimas", ,,Kaip padeti vaikui labiau pasitiketi savimi"?,
,,Vaikas: apribotas ar beribis", ,,Kaip tinkamai drausminti vaikus" ir daug kitq temq.
Sistemingai lgyvendintas uZdavinys - turtinti istaigos turim4 materialing bazg, skatinandi4
paZangiausias Svietimo tendencijas ir istaigos visuomenes poreikius. Optimaliai panaudotos visos
gautos biudZetines le5os, ikimokyklinuko ir prieSmokyklinuko krepSelio le5os istaigos
materialinei bazei gerinti. fsigyti 2 lauko suoliukai vaikams, po lauko irengimais patiesta 95 m'
gumines dangos. fsigyti 3 nauji kompiuteriai (specialistei ir neformaliojo ugdymo pedagogams).
Tgstiniu uZdaviniu lieka moderniq ir Siuolaikiniq priemoniq papildymas grupdse bei tautodailes
kambarelyje.
Atlikti sanitariniq mazgq bei virtuveliq remontai 2 grupese, virtuvdlese nupirkti baldai, indq
dZiovyklos, atliktas kosmetinis remontas dviejq grupiq rtbinese.
Sutvarkytas kiemas: pakeistos pasivaikSdiojimui skirtos takq plyteles, vaikq Zaidimq aikSteles,
iSasfaltuota vaZiavimo danga, nugenetos medZiq Sakos.
2019 m. 100 procentq patenkintas pageidaujandiq lankyti istaig4 poreikis. Siekiant i5siai5kinti
vaikq saviraiSkos poreikiq patenkinim4 ir neformaliojo ugdymo programos realizavimo
perspektyvas, buvo vykdyta tevq ir mokytojq apklausa.
2019 metais isiverlinimo duomenimis, istaigoje sukurta aplinka tenkina fizinius, protinius,
emocinius ir dvasinius vaikq poreikius, atitinka jq amLiq.
2019 metais fstaigos iSlaikymui i5 viso buvo skirta 546,9 tDkst. eurq: 350,1 tlkst. eurq
savivaldybes biudZeto le5q ( iS jq 314,1 tlkst. eurq darbuotojq atlyginimams). 194,9 tukst. eunl
specialiosios tikslines dotacijos mokymo reikm€ms finansuoti (184,1 t[kst. darbuotojq
atlyginimams), gauta 2,3 tDkst. eurq paramos leSq. fstaigos iSlaikymui skirtos le5os buvo
naudojamos racionaliai ir taupiai, sprendimai derinami su istaigos savivaldos institucijomis,
bendruomene. Efektyviai panaudojus savivaldybds, valstybes biudZeto speciali4sias tikslines
dotacijas, imokq uZ vaikq iSlaikym4 istaigoje ldSas, tdvq paramos leSas buvo siekiama uZtikrinti
saugias darbo ir vaikq ugdymo(si) s4lygas.
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METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

rindiniai
Metq uZduotys
(toliau uZduotys)

Gerinti
paslaugq kokybg
I .1.

Seimoms.

veiklos rezultatai
eius
Rezultatq vertinimo
Siektini rezultatai
rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos uZduotys
ivykdytos)
98 proc. tevq L Atlikta apibendrinta tevq
istaigos teikiamas anketine apklausa.
paslaugas vertina 2. Numatytos teikiamq
paslaugq gerinimo kryptys,
labai gerai ir gerai.

suderintos su

istaigos

bendruomene.

Pasiekti rezultatai ir iu

rodikliai

l. 2019m.

gruodZio
m€n. atlikta tevq
anketine apklausa
,,Neformaliojo

ugdymo fizinio ir

dailes

programos

Suorganizuoti ivair[s igyvendinimas"
renginiai ir individualios proc. tevq
3.

konsultaciios

tdvams

gennlmo

paslaugq

klausimais.
4. Parengtas priemoniq
planas, kuriame numatytos

ugdylho pokydius ir
paslaugas
gerinancios priemonds.
kokybes
5. Ugdymo
gerinimo klausimai nuolat
teiki'amas

aptariami

VGK, istaigos

taryboje,
pasitarimuose.

mokytojq

100
SiE

program4

ivertino
labai gerai ir gerai.
2. Numatytos teikiamq
paslaugq gerinimo
kryptys, suderintos su
fstaigos bendruomene
(2019-01-06

direktoriaus isakymas

Nr.V-4,

fstaigos
2019-01-06
protokolas Nr.1).
3. Suorganizuoti
renglnlal
lr
konsultacijos tdvams
paslaugq gerinimo
klausimais: pravesti 4
tevq tarybos posedZiai,
organizuoti
pasitarimai, teiktos
visus metus tevq
konsultacijos tevq
vizito metu, telefonu,
elektroniniu paStu
4. Vyko sportiniai,
edukaciniai,
paZintiniai renginiai
saleje, grupese,
iSvykose. Tevai buvo
itraukti i ugdymo
proces4 patys vede
ivairias veiklas,
projektineje veikloje
organizuotos parodos

tarybos

ir t.t.
5. Parengtas priemoniq
planas, kuriame
numatytos ugdymo
pokydius gerinandios
priemonds (2020-01-

l3)
1.2. Pletoti

IKT

taikymo
ugdymo procese
galimybes.

IKT priemoniq
pagalba ugdymo
procesas taps
idomesnis,
patrauklesnis.
Efektyviai
naudojamas laikas
bendradarbiaujant
administracijai,
pedagogams ir
tdvams vaikq
ugdymo
klausimais.

Modernizuotas ugdymo
procesas, efektyviai
naudojamas darbo laikas.
Tevai nuolat gauna
naujausi4 informacij4 apie
vaiko darom4 paLangE,
iSvykas, renginius,
projektus.
Elektroninio dienyno
pagalba tevai Zino
kiekvienos dienos
valgiaraSti.

1.

Visose

idiegtas

grupese

elektroninis

dienynas.

2. Pedagogai naudoja
elektronini dienyn4
planuodami veiklas,
vertindami ugdytiniq
pa1ang4 ir pasiekimus,
informuodami tdvus
apie vaiko darom4

paLangq, ivairius
renginius.
3. Pagal nustatytus
terminus, laiku ir
tinkamai pateikiami
istaigos planavimo ir
ataskaitiniai
dokumentai.
4. IKT priemoniq
pagalba vyko Sie
renginiai:
Atvira veikla: 201902-10 prie5mokyklinio
ugdymo vaikams,,Ant
stogo"
2019-03-10 saugaus
eismo renginys
istaigos vaikams
,,Saugau save - saugau
kitus"
Muzikos saleje 2 k.

I .3.

lnicijuoti

pedagoginiq
darbuotojq

kvalifikacijos
kelima vaiku

Pedagoginiq
darbuotojq igytos
Zinios bus taikomos
kasdieniniame
darbe, kad aplinka

I

00 procentq mokytojoms

sudary.ta galimybe klausytis

seminarq ir kitq mokymo
formq platformoje
pedasosas lt. Visi istaisos

per savaitg vyksta
linksmosios muzikines
mankStelds su
meSkudiu TedZiu.
Nuolat logopedes
kabinete vyksta
logopedo pratybos su
SUP vaikais, per
Zaidimai.lt
l. Parengtas mokyojq
kvalifikacijos kelimo
planas.
2. I5nagrineta

kvalifikaciios
4

saugos

ir

sveikatos

klausimais.

bltq saugi ir
funkcionali, kad
istaigos ir grupiq
mikroklimatas bltq
emociSkai ir
psichologiSkai
saugus vaikui ir

pedagoginiai darbuotojai
turi asmening VIP narystQ.
Nuolat kelia kvalifrkacij 4
PSKC, KU TSI.

Seimai.

programq vaikq
saugos ir sveikatos
stiprinimo klausimais
pasi[la.
3. IStirtas mokytojq
kompetencijq kelimo
kryptys ir ie5koma
budq bei formq kaip
padeti mokytojui
dirbti , taikant
inovatyvias vaiko
fizinE, emocing ir
psiching sveikat4
gerinandias priemones.
3. 2019-07-09
Sudaryta paslaugq
teikimo sutartis
Nr.252.1 su V5{
,,Gyvenimo
universitetu LT",
internetinej e svetainej e
pedagogas. lt
kiekvienam pedagogui
suteikta VIP naryste,
kuriame dalyvauja visi
pedagoginiai
darbuotojai.
4. 100 proc. pedagogq
dalyvavo seminaruose
apie vaikq saugum4 ir
sveikat4. Ta tema
iSklausyta 600 val.

2. UZduotvs. neivvkdvtos ar ivvkdvtos i5 dalies d6l numa8tu riziku (iei tokiu buvo
PrieZastvs. rizikos

UZduotys
2.1

2.2.
L.).

2.4.
2.5.

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ldoma. iei buvo atlikta

svarl

verKlos rezultatams

UZduotys / veiklos

atnaujinti f staigos veiklq
3.1 . Parengti ir
reglamentuojantys dokumentai, uZtikrinantys atitikti
pasikeitusiems teis6s aktams.

Poveikis Svietimo istaisos veiklai
Parengti
atnaujinti fstaigos veikl4
reglamentuojantys dokumentai,
uZtikrinantys atitikti pasikeitusiems
teises aktams: 2019 metq veiklos planas

ir

(2019-01-30 direktoriaus isakymas
Nr.V-03); 2019-03-28 direktoriaus
isakymas Nr.V-07 ,,Del civilinds saugos
ekstremaliu situaciiu valdymo plano

tvirtinimo"; Nr.V-08 ,,Ddl darbo grupes
civilines saugos ekstremaliqjq situacijq
valdymo plano taisymui ir tikslinimui
sudarymo"; 2019-09-30 isakymas V-l 8
,,D€l apskaitos dokumentq"; 2019-0930 isakymas V-19 ,,Del ugdymo dienq
lankomumo apskaitos bei prevencijos
tvarkos apraSo tvirtinimo"; 2019-10-28
isakymas V-22,,De1 lopSelio-darZelio
,,BerZelis" 2020-2022 metq strateginio
veiklos plano tvirtinimo";
3.2. Atlikti lauko tvarkymo darbai (pa5alinti Atlikti lauko tvarkymo darbai uZtikrina
menkaverdiai krlmai, medZiai, pakeista kiemo Higienos normos reikalavimus del
asfalto danga, Zaidimq aikSteliq plyteles, pasodinta saugios vaikq aplinkos, sukurta jauki,
estetiSka kiemo aplinka.

nauia Zole)
3.3. Organizuotas

ir aktyvintas 2 procentq gyventojq
pajamq mokesdio rinkimas.

2019-09-01 protokolas Nr.4 Mokytojq
tarybos posedyje buvo susitarta del
priemoniq, reikalingq lauke isigijimo.
Surinktas le5as (2300 eurq) panaudoti
Zaidimq aik5teliq irengimui isigyti).
Priemonds padeda vaikams uztikdnti
aktvvia veikla pasivaik5dioiimo metu.

ir rezultatai

veiklos uZdu
Siektini rezultatat

UZduotys

III

Rezultatq vertinimo rodikliai
' (kuriaisvadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

Pasiekti rczultatai
ir jq rodikliai
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PASIEKTU REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5.

Pasie

rezulta

kdant uZduotis isivertinimas
PaZymimas atitinkamas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
5

l.

U2duotys vykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

lanselis
Labai gera

5.2. UZduotys i5 esrnes jvykdytos pagal sutartus veftinimo rodiklius
5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. UZduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

kurias no

Gera

n

!

Patenkinama

tr

Nenatenkinama

u

tobulinti

6.1.
6.2.
Birute Maknavidiene

Direktore
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

(data)
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