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Klaipeda

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

luZtikrinim4 i, tstu,gos materiarin., uuJi"u;ru;ff';;lil"il'!T:T::#nff ii:11,:'o,1i,it-?::2018 m' prioritetines kryptys: vaiko paZangos stebesenos efektyvinimus, bend.uomenes nariq indelisgerinant ugdymo kokybg, auksta peaagogq t<valifikacija, didinanti suieti-o paslaugq veiksmingum4,saugi ir sveika, Siuolaikinius reikalaiimus atitinkanti, vaikq saviraiskos ir uZinrtumo poreikiustenkinanti istaigos aplinka. vadybiniai siekiai 2018 m. buvo orientuoti ibendruomends sutelktumo irveiksmingumo skatinim4, iq socialinio ir psichologinio sauguno didinim4.
2018 m' pasiekti reiksmingi Svietimo parluugq t<ietyuinlaiir kokybiniai pokydiai. Buvo ugdomi 203vaikai' dirbo 51 darbuotojas (i5 viso 48,03 etato. i5 jq 23,6 etato pedagoginiq ir 24,6g etatonepedagoginiq darbuotojq)' uZtikrintas nenutrlksta-u, iki-okyklinis i, p.iJs.otyklinis ugdymas.Per metus igyvendintos neformaliojo vaikq Svietimo tautodailes ugdymo bei sveikos gyvensenosugdymo programos, kuriose dalyvavo 17.3 darLelinio ir priesmokylilinio amZiaus vaikq.20lg m.vaikai kaftu su pedagogais dalyvavo 5 vaikq paZinimo ir saviraiskos poreikiq tenkinimo projektuosebei tarptautines komisijos organizuotose pilieiinese iniciatyvose ,,Gyvasis tautos Ziedas.., ,,Atmintisgyva' nes liudiia", ,.Milijonas 4Zuolq Lietuvai". -.Zemelapiai" ir renjiniuor.. ,t i,tuose zemds dienai.Dalyvauta 8 miesto ir l1 fstaigos renginiq: socialines aisakomybes pro.jektas ..Sodindius,. (laimetasSiltnamis), meninis projektas ,,Pie5iu-rasau laisk4". Buvo vykd yti 2 rarptautiniai, 4 respublikiniai. gmiesto ir 6 fstaigos projektai. Dalyvauta 4 edukacinese eksk,rsijos., 'r i fi.siniq parodtl, g sportorenginiuose mieste ir fstaigoje. vyko 10 tradiciniq ir netradiciniq renginiq, kuriuose dalyvavo fstaigospedagogai, ugdytiniai ir jq tevai.

Klaipedos lop5elio-darZelio,@;) 20-a6
veiklos planuose nustatyti tikslai ir uZdaviniai buvo o-rientuoti i aukstos svietimo oaslausu k.krrn"l

{staigos sveikatingumo programoje prae.iusiais metais buvo uZimti visi vaikai ir pedagogai. fsigytosspalvingos, saugios, atitinkandios higienos reikalavirnus nau;os priemones (25 vnt.). padedandiosvaikams forrnuoti sveikatos stiprinimo ig[dzius. Buvo ofganizuotos sveikatingumo valandelesploksdiapedystes, stuburo, pusiausvyros, taisyklingos laikysenos profilakiit<ai. dalyvauta miestosporto renginiuose' Pagerejo vaikq lankomumar, uuikui ma-Ziau sirgo. Logopedo pagalba teikta 35vaikams.

{staigoje visi ugdytiniai tris kartus per dien4 maitinti kokybisku maistu. 22 seimoms taikyta 50 %mokesdio uZ vaikq maitinim4 lengvata. 100 % tenkintas poreikis pageidaujandiq lankyti istaig4.Suteikta 15 konsultacijq Seimoms, kuriq ikimokyklinio ir priesmokyklinio amziar,rs vaikai nelankoSvietimo istaigq.
2018 m' visi pedagogai tobulino kvalifikacij4 vitlutiniskai 7.9]:,,u., .rie dalyvavo 40 kvaliflkacijostobulinimo renginiq' Pedagogai parenge ir igyvendino I kvalifikaciios tobulinimo program4. skaitepranesirnus miesto konf-erencijose, semi'u.uor.. Taip pa1 pedagogai vykde socializacijos prograrnq
"zipio draugai"' Per. metus fstaigoje atestuotas I pedagogas, kuris igifo mokytojo metodininkokvalifi kacing kategorij 4
2018 m' atliktas korupcijos pasirei5kimo fstaigo.ie tikirnybes nustatymo sriiiq vertinimas. fsivertinra{staigos veiklos kokybe, kurios metu buvo nustatyta, kad fstaigos-kultura g.indziun'u pasitike.iim4.

1,1:||:}}1,::,:::ttl:11.*::"?nd1u miklot<timatu fstaigo.ie uztikrinta ugdymo prosramLr dermd.ugdvmo tsstinumas orientuotas i visum.i'i. ugdym4"'ugdynio ;;;;;;;ffiX";rir;r-'i,ilri,lri"i.
lanksdiu planavimu' Taip pat nustatyta, kad fJtaigor upiint u renkina vaikq ugdymo(si) poreikius,skatina jq pasiekimus ir palang4
2018 m. Istaigos veikl? kontroliuo.jandios institucii os paZeidimrl nenustate. fstaiga turejo hieienos



bendruomene. Per metus buvo at'aui;;,"1;;;#ffi:T'.i'J::";#il::l'::Jlitili''*"f,';
sandelio lentynos, atliktas 6 grupiq virtuveliq remontas. pakeisti 6 grupiq virtuviniai baldeliai. jsigytos
6 grupiq indq dziovyklos, isigytos 6 grupems [kiniq priemoniq lailymo'spintos. atnaujinta siq grupiq
sanitariniq patalpq santechnika, suremontuotas 1644.30 kv. m fstaigos stogas, pakeisti muzikos saleslangai, pakeista 40 kv. m. miegamqiq grindq dangos, 2 grupese ir rutinese perklijuoti tapetai.Praejusiais metais isigyta 1l ugdymui s.kirtq informlciniq ir t<omunikaciniq technologijq (toliau -IKT) (nesiojami kompiuteriai), ivestas internetas visose grupese. Atnau;i'ti 7 lauko irengimai (2suoliukai, 2 smelio deZes, 1 irenginys laipioJirnui. 2 

-pavesines). 
Taip pat atnaujiptas lauroapsvietimas' Nesutvarkyti liko fstaigos kiemo taieliai. sporto aikstynas 1r.isklotu, bitumine danga.butinas vandentiekio, kanalizaciios. elektros instaliaciios ii Sildymo sistemq renovavimas.

Planuodan'ra artimiausiq metq veikl4. fstaigos bendrr-ion-rer-r€ susitare del tokiq prioritetq: kokybiskasugdymo proceso organizavimas, bendruomends lyderystes gebejimq didinimas, mokymosi pasalbos

pas4, planingai vykdyti materialines bazes g.
racionaliai ir taupiai, sprendimai del jq panaudo.iimo derinti su lstaigos savivaldos instituciiomis.

5atLtLav tttta.r, usrruruurusres lyoerystes ge0eJlmq dtdtntmas, mokymosi pagalbosvaikui stiprinimas, taikant individualios vaikq pazangos matavimo sistem4, sveikos, saugios irSiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkaneioi aplinkos kfirimas

II SKYRIUS
METIJ VEIKI,OS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

indiniai 2018 met veiklos rezultatai

l. Atliktas {staigos
isivertinirnas
(vidaus auditas).

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq
vertinimo rodikliai

(kuriais
vadovaujantis
vertinama" ar

nustatytos uZduotys
ivykdytos

1. Atlikta tevq
apklausa del
neformaliojo vaikq
Svietimo
tautodailes
programos
poreikio.
2.Sudarytos
s4lygos programai

igyvendinti:
irengtas dailes
kambarelis, jsigyti
reikiami baldai,
nupirktos
priemones vaikq
grupinian-rs ir
individr-ralients
uZsiemimams
organizuoti

Pasiekti rezultatai ir iu rodikliai

1. Atlikta tevq apklausa del nefbrnialioio
vaikq Svietimo tautodailes prograrnos
poreikio. Visi tevai pageidavo Sios
programos 

i gyvendinimo.
2. {rengtas dailes kambarelis programos
igyvendinimui ir isigyti reikiami baldai
(Sviesos stalai. staliukai, kedutes. spintos
priemonems laikyti, priemones vei[lai
organizuoti).
3. Neformaliojo vaikq Svietimo tautodailes
ugdymo programa, patvirtinta direktoriaus
2018-04-24 jsakymu Nr.V- I 7.
4.2018 m. gruodZio menesi buvo atlikta
pakartotine tevq anketine apklar_rsa apie
programos vykdym4. 100 proc.
apklaustqjq aukStai jvertino prograrnos
vykdyrri4.
5. Nuolat vykdomos vaikq tautodailes
darbeliq parodos tiek Jstaigoje, tiek mieste
vykdomuose proi ektuose

1.1. Sudaryti
s4lygas

neformaliojo
vaikq Svietimo
tautodailes
programai

igyvendinti

Sudarytos
s4lygos
neformaliojo
vaikq Svietimo
tautodailes
programos

igyvendinimui

1.2. Parengti
2019-2021
metams
stratesinio

Parengtas ir
patvirtintas
lopSelio-
darZelio

1. fsivertinta fstaigos veiklos tot vUe fZOtS
nr. balandZio -geguZes menesiais) ir
nustatytos stipriosios bei tobulintinos
sntys.2. Sri Istaisos



plano projekt4 ir
jipatviftinti

,,BerZelis"
2Q19-2021
metams
strateginis
planas

bendruomene
aptarli isivertinimo
rezultatai ir gauti
pasillymai del
tikslintq veiklos
sridiq 2019-2021
metams.
3. Parengtam
strateginiam planui
pritarta igaliotq
institucijq. Jis
patvirtintas
Klaipedos lopSelio-
darZelio ,,BerZelis"
direktoriaus
isakymu

2. Direktoriaus 201 8-10-22 isakymu
Nr.V-38 sudaryta darbo grupe f staigos
2019-2021 metq strateginio plano projektui
rengti.
3. Projektas suderintas su {staigos taryba
(201 8- 1 1-09 protokolas Nr.4) ir Klaipedos
miesto savivaldybes administracij os

pedymo ir kultrlros deparlamento
Svietimo skyriumi (2018 -11-29 isakymas
Nr.Svt-+og)
4. f staigos 2019 -2021 metq strateginis
planas patvirtintas direktoriar"rs 201 8- 1 I -30
isakyrnu Nr.V-41

1.3. Organizuoti
vaikq pasiekimq
ir paZangos

vertinim4
elektroninemis
priemonemis

Modernizuotas
pedagogq
darbas, nuolat
ir laiku
pateikiama
informacija
tdvams apie jq
vaikq
pasiekimus ir
paZang7

L Kompiuteriais
aprupinti
pedagogai (1

kompiuteris
grupeje).
2. Darbuotojai
apmokyti dirbti su
programine
elektronine
dienyno sistema.
3. Tevams nuolat
ir laiku pateikiarna
infbnnaciia
elektroniniame
dienyne.

l. Nupirkta ir naudojama 11 kompiuteriq
(po vien4 visose grupese). Susitarimai del
specializuotos vidines elektroninds
sistemos naudojimo iteisinti Elektroninio
dienyno naudojimo tvarkos apra5e,
patvirtintame {staigos direktoriaus 2018-
0l-04 isakymu Nr. V-4. ApraSui pritarta
{staigos tarybos posedyje 2018 0l 02
protokolas Nr. V-05.
2. PasiraSyti elektroninio dienyno
duomenq teikirno ir konfidencialumo
sr,rsitarimai sr,r visais darbuoto.jais. kurie
tvarke elektronini dierryn4 ar naudojosi jo
duomenimis.
3. Parengtos ir direktoriaus 2018-08-20

isakymu Nr.V43 patvirtintos Asmens
duomenq tvarkymo taisykles bei 2018-08-
20 jsakymu Nr. V44 patvirtintos Ugdytiniq
duomenq tvarkymo taisykles.
4. Orgamzuoti 2 mokymai darbuotojams:
,,Elektroninis dienynas pagalba
pedagogui. rengiant ugdymo planus bei
dokumentuojant ugdymo rezultatus"
(2018-11-27) ir praktinis seminaras apie
darb4 su elektroninio dienyno sistema
.,Mano darZelis" (20 I 8-1 0-1 7)

2. ULduotys, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies del numafytg riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys. rizikos



J. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
atlikta papildomu, svariu istaigos veiklos rezultatarns)

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1. Parengti ar atnaujinti [staigos
veikl4 reglamentuoj antys

dokumentai. uZtikrinantys atitikti
oasikeitusiems teisds aktams

Parengti ir patvirtinti {staigos dokumentai: Darbo apmokejimo

sistema (2018-08-31 isakymas Nr. V-49), Darbo laiko apskaitos

Ziniara5dio pildymo tvarkos apra5as (2018-01-02 isakymas Nr.V-
4), Darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos apraSas (2018-01-04

isakymas Nr.V-3), Asmens duomenq tvarkymo taisykles (2018-

08-20 isakymas Nr.V-43), Ugdytiniq asmens duomenq tvarkymo
taisykles (201 8-08-20 isakymas Nr.V-44) Pedagogq (darbuotojq)

nariq elgesio ir etikos normos (2018-12-17 isakymas Nr.V60),
Vaikq Zaidimo aik5teliq ir patalpq prieZilros tvarka (2018-09-03

isakymas Nr. V-50). Sie dokumentai sekmingai taikomi fstaigos
veikloie

4. Pakoreeuotos 2018 metU veiklos uZduot-r"s fiei tokiq buvo) lr rezqltata

UZduotys
Siektini
rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis vertinama, ar

nustatytos uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

iektPa

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

Itat kdant uZduotis isivertinimas

4j"d Birute Maknavidiene 2019-01-18Direktore

s rezu vvKoanl uzuut lls

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

langelis

5.1. UZduotys ivykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus ver-tinimo

rodiklius
Labai gerai X

5.2.tJLdtotys i5 esmes fvykdytos pagal sutarlus vertinimo rodiklius Gera n
5.3. fvykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sulartulrertmTro rodiklius Patenk nama n
5.4. UZduotys neivykdy'tos pagal sutafius vertinimo rodiklius Nepatenk nama n

os. kurias nor tobulinti
Atlfuip 

"iganizuoti 
mokymus bendruomenei apie pedagogq lyderystds svarb4, siekiant lstaigos



IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. tvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

Darbo tarybos pirmininke
(mokykloje - mokyklos tarybos
lgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos jstaigoje -
savivaldos institucijos jgaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

8. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

(paraSas)
Dalia Urbanavidiene

(vardas ir pavarde)
2019.01 - l8

(data)

(Svietimo lstaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinand ios instituci ios
(datininkq susirinkimo) igalioto um"n,
pareigos)

(p*rS"9 (vardas ir pavarde) (data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas



V SKYRIUS
KITV METV VEIKLOS UZUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

td9. 2019

(Svietirno istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios instituciios

10' Rizika, kuriai esant nustafytos uZduotys gali bnti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
fureti neigiamos itakos ivykdyti iias uZduotis)

uzdu

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis verlinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdytos)
9.1.. Skatinti {staigos
nepedagoginius
darbuotojus kelti
profesing kval i fi kacijq

Specialistas. raStinds
administratorius.
di rektoriaus pavaduoro.j as
(ukio reikalams) dalyvaus
ne maZiau 2 kartus per
metus kvalifikacijos
tobulinimo rensiniuose

l.
kval
sude

2.

reng

{stai1

Sudarytas nepedagoginiq darbuotojq
fikacijos tobulinimo planas bus
tine fstaigos metinio veiklos plano dalis.
tSklausl'tq kvalifikacijos tobulinimo
niq medZiaga bus pristatoma visiems
1os darbuotojams

9.2. Pletoti IKT taikymo
ugdymo procese
galimybes

l. Lop5elines, darZelio ir
prieSmokyklinio ugdymo
grupes bus aprDpintos
naujausiomis IKT.
2. Pedagogams bus
sudary.tos s4lygos stiprinti
savo IKT kornpetencijas.
3. IKT priemoniq pagalba
ugdymo procesas taps
jdomesnis. patrauklesnis.

1. Suplanuotos le5os fstaigos strateginiartre
plane IKT atnau.jinimui ir lsigytos naujos
IKT priernones.
2. Atliktas IKT panaudojimo r-rgdymo
procese situacijos f staigoje vertinimas ir
organizuota pedagogq, vaikq tevq (globejq,
rDpinto.j q) anketine apklausa.
3. Aptartos pedagogq metodinese grupese
ar metodineje taryboje IKT panaudojimo
ugdymo procese gaires ir numatyros
pedagogq kvalifikacijos robulinimo kryptys.
4. Organizuotos atviros IKT naudoiimo
ugdomuosiuose uZsidmimuose veiklos

9.3.Numatyti ir inicijuoti
pedagoginiq darbuotoj q
kvalifikacijos kelim4
vaikq saugos ir sveikatos
stiprinimo klausimais

Pedagoginiq darbuotoj q

fgytos Zinios bus taikomos
kasdieniniame darbe

| 1. I5nagrineta kvalifikacijos p.og.an-,q ua*q
saugos ir sveikatos stiprinimo klausimais
pasitrla. sudarytos galimybes pedagoginiams
darbuotojams lankyri kvalifikaciios
tobulinimo kursus, sudarius lanksdius
pavadavimr-1 grafikLrs darbe.

2. Ne maLiau 80% darbuotojq atnaujino
profesines Zinias kvalifikacijos kelimo
renginiuose vaikq saugos ir sveikatos
stiprinimo srityje. 60 % pedagogq igytos
Zinios naudojamos kasdieniniame darbe

ildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu
10.1. Del nepakankamos kvalifikacijos tobulin
uZduotis gali bDti igyvendinta tik iS dalies
10.2. Del lesr+ trfkumo gali blti isigytos n. uisot b[ti'ror IKT p.*-",*,

(paraSas) (vardas ir pavardd) (data)


