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PRITARTA
Klaipedos lopSelio-darZelio,,BerZelis" tarybos
2016 m. sausio 29 d. protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V-1)

KLAIPEDO S MIESTO LOPSELIO.DAR ZNTIO,,BERZELIS"
DIRE,KTORES BIRUTES MAKNAVIdIENES

201s METV VEIKLOS ATASKAITA

[staigos pristatymas.
l. Klaipedos lop5elis-darZelis,,BerZelis", adresas: Mogiliovo g.2,LT-95202 Klaipdda.
;1.: (8 46) 32 42 77, elektroninio pa5to adresas: berzelis@balticum-tv.lt
2. [staigos vadovas - Birute Maknavidiene, II vadybine kvalifikacine kategorija, turinti 45
agoginio darbo staLq, iS jrl - 26 mett4vadybinio darbo staLo.
3.Darbuotoiu skaidius:
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:racijos darbuotojai
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ransininkas)

Specialistai
(pedagoginiai ir nepedagoginiai

darbuotojai)

Kiti darbuotojai (darbininkai,
valytojai, budetojai ir kt.)

a
J 24 20

1. Naudoiamos
Plotas m'Adresas

Moeilio 2209.67 kv. m.o 8.2, Klaipeda

1 . BiudZetas:

Finansar imo Saltiniai Le5os (t[kst. Eur. ,)
2014 m. 2015 m.

Savivalc rbes biudZeto le5os SB 204.7 195.5

|mokos Z i5laikvma istaieoie 83.1 84,5

Imokos L,oatalpu nuoma 0,2 0,4

Speciali,
finansuc

i tiksline dotacija mokinio krep5eliui t46,3 152,0

Savivalc rbes privatizavimo fondo le5os PF

Europos Saiunsos paramos leSos ES

Valstybt
le5os (i5

r biudZeto specialiosios tikslines dotacijos

'ralstybes 
investiciiu programos) SB (VIP)

Neatlvei rtinai i5 savivaldvbes sautas turtas
Kitos lei rs (labdara, parama, 2 % GM) 3,4 ?5

prigimtit
ugdytini

az

program
prioritetr
ugdymu
pat ir et

ig[dZius
atnaujinr
nuosekli
ir laiku r

{staigos veiklos rezultatai.
1. fstaigos misija - tenkinti ir pletoti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq
Lius poreikius, uZtikrinant asmenybes brand4, visaverti vaiko ugdym4, siekiant stiprinti

7 frzing, psiching sveikat4.
.2. lgyvendinant 2015 metq lstaigos veiklos planq, buvo siekiama sudaryti ugdymo

4 dermes ir tgstinumo kokybes uZtikrinimo s4lygas. fgyvendinant fstaigos veiklos
ts, tikslus, uZdavinius, siekiama sudaryti s4lygas visapusiSkam vaikq ugdymui ir
si, uztikrinti vaikq socialini ir psichologini saugum4, tenkinti prigimtinius, kultlros, taip
inds, socialinius, paZintinius vaikq poreikius, formuoti jq saugios ir sveikos gyvensenos

Sumaniai ir taupiai naudojant turimus isteklius, {staigos veikla modernizuojama,

rrni irengimai, darbo ir ugdymo priemones, vykdomi patalpq remonto darbai. Planingai ir
ri vertinamair analizuojama fstaigos veikla, vadovaujamasi veiksminga vadyba, tinkamais
riimamais sprendimais.
015 metq istaigos veiklos prioritetas - veiklos planq ir programq igyvendinimo kokybe.
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inti abipuses partnerystg su Seima, taikant vaiko poreikius atspindindius pasiekimq ir

pozityvi4aplink4 vaiko emociniam ir fiziniam saugumui uZtikrinti.
q igyvendinimui yra i5kelti uZdaviniai, numatytos priemonds jq igyvendinimui.

. [gyvendinant pirmqji uZdavini - tobulinti istaigos veiklos planavim4, atsiZvelgiant i
us vaiko poreikius ir visumini ugdym4 - tikslingai buvo vykdoma istaigos metines

buvo pradeta dirbti pagal nauj4 prieSmokyklinio ugdymo bendr4iq program4.

o amZiaus vaikams buvo atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa, vadovaujantis
amZiaus vaikq pasiekimq apra5u ir Ikimokyklinio ugdymo metodinemis

. Buvo parengta ir igyvendirurma Sveikatos ir saugos ugdymo programa. Siekiant
ugdyti v iko paZinting, socialing kompetencijas buvo organizuojamos edukacines paZintines

ekskursij projektai. Vykdytas bendradarbiavimas su kitomis istaigomis, pasiraSytos ir atnaujintos

sutartys L.Stulpino bei ,,Vyturio" pagrindinemis mokyklomis, lop5eliais-darZeliais,,,{Zuoliukas'0,

,,Vytureli , Silutes miesto ,,.{Zuoliuko" lop3eliu -darLeliu. Bendradarbiauta su Klaipedos
psichologine tamyba, Klaipedos pedagogq Svietimo ir kultlros centru, Klaipedospedagogi
tgstiniq studijq institutu. fstaigoje teikiamos kvalifikuoto logopedo paslaugos. 2015

pagalbabuvo teikiama net 35 ugdytiniams.
metais buvo siekiama tinkamai planuoti istaigos veikl4, atsiZvelgiant i vaikq poreikius,

tevq (gl
susirinki

) lukesdius, i darbuotojq sillymus. Tuo tikslu buvo organizuojami bendri tevq
i, pokalbiai su tevq aktyvu, istaigos taryba. Vadovai nuolat dalyvavo grupes tevq

susirinki teike individualias konsultacijas. Buvo siekiama, kad darbuotojai jaustq

uZ savo darb4 ir kiekvieno vaiko ugdymo sekmg. Tai nuolat buvo akcentuojama

indiv iq pokalbiq metu, aukletojq savaitiniq pasitarimq metu, metodiniq pasitarimq metu,

tarybos posedZiuose. Kad istaigos veikla bUtq Zinoma ir prieinama visuomenei, nuolat
tnaujinama ir papildoma informaciia istaigos internetineje svetaineje:

mokytojq

. Atnaujinti istaigos veikl4 reglamentuojantys dokumentai. Sistemingai
buvo at f inama informacija ir istaigos stenduose.

l5 metais igyvendintas antrasis uZdavinys sudaryti optimalias s4lygas vaiko
kury pletotei ir b0tinq kompetencijq ugdymui - siekiant ugdyti kompetencijas reikalingas

jo gyvenime. Organizuotos paZintines ekskursijos i ,,Ventes td94o', i Klaipedos leliq
Iea1'Iq, ingumo i3vyka prie jlros ,,MaLais Zingsneliais sveikatos linkoo, ekskursijos i P.

DomSaidi galerij4, MaZosios Lietuvos istorijos muziejq, LaikrodZiq muziejq. Vykdytas
bendrada iavimas su L.Stulpino progimnazija,Klaipedos miesto lop5eliais-darZeliais: ,,Vytur0lis",
,,r{Zuoli , Silutes lop5eliu-darZeliu ,,{Zuoliukas". lstaigoje organizuoti bendri renginiai,
parodos. i nuolat kele kvalifikacij4 seminaruose, kursuose. Buvo organizuota 10 masiniq
edukacini kultflriniq renginig istaigos bendruomenei, parengti ir igyvendinti 4 projektai:

ime Zemg gerais darbaiso', kuris patalpintas socialiniame tinklapyje, ,,M4stau. R[Siuoju.
kur,,spalviukq" grupe surinko didZiausi4 kieki antriniq Zaliavq ir laimejo bilietus iteatro

,,Apkabi

spektakli. Dalyvauta ir respublikiniame vasaros projekte ,,Jei nori augti sveikas, tai sportuok, Zaisk,

kurk, j
kurios

uk ir su visais draugauk". {staigoje puoselejamos turimos tradicijos, kuriamos naujos,

Istaigoje

lizuoja tevq, vaikq ir kitq bendruomenes nariq poreikius bei pedagogq galimybes.
vyksta kflrybines rai5kos savaites renginiai, kuriq metu sudaroma galimybe atsiskleisti

indiv iems kiekvieno vaiko gebejimams, kiekvieno pedagogo idejoms, skatinant tevq ir istaigos
iavim4. 2015 metais istaigos teatrine grupe ,,Pasakudiai" tradici5kai sekmingai pasirodo

mieste organizuojamame ikimokykliniq istaigq k[rybines raiSkos festivalyje ,,Vaidinimq
Sekmingai lgyvendinta Sveikatos ir saugos ugdymo programa - buvo organizuojami ir
veikos gyvensenos bei saugumo ugdymo renginiai, kuriq metu kartu dalyvauja ir musq

partneriai. Parengta ir patvirtinta Neformaliojo vaikq Svietimo fizinio ugdymo

[gyvendinta pedagogq kvalifikacijos tobulinimo programa. Visos veiklos pradetos 2015
metais tgsiamos, kaip prioritetines ir 2016 metars.

ant igyvendinti trediqji uZdavini- pletoti pedagoging, socialing ir kulturing bendruomenes

ik4 - buvo vertinami netradiciniq metodq ir medZiagq panaudojimas ugdomojoje veikloje,
iniq technologijq taikymas, organizuojant atviras veiklas, autorinius seminarus.

uZdavinio rezultatus, pastebeta, kad pagerejo ugdomosios veiklos organizavimo



kokybe. Tadiau trtrko ugdymo priemoniq: CD, DVD formate, tr[ksta taip pat kompiuterines

irangos, kad keli pedagogai vienu metu galetq organizuoti veikl4 skirtingose grupese. Taip pat
pedagogai nenoriai ie5ko medZiagos internetinese svetainese, kurios skirtos ugdomosios veiklos
paivairinimui, ugdyiniq motyvacijos kelimui. To prieZastis internetinio rySio ir kompiuterizuotos
darbo vietos pedagogams nebuvimas. Tadiau galime pastebeti, kad netradicines meninds rai5kos
priemonds yra aktyviai taikomos ugdomojoje veikloje. Buvo parengti prane5imai bendruomenei
apie ekologin! ugdymq, adaptacij4 ankstyvajame amZiuje. Per 2015 metus buvo organizuojamos
vaikq kurybos parodos, taikant netradicines menines rai5kos b[dus ir metodus. Buvo organizuoti 2

kvalifikaciniai renginiai istaigoje pagal pedagoginiq darbuotojq poreikius. Organizuotas 1 autorinis
seminaras Klaipedos miesto ir apskrities pedagogams. Tadiau trDko kai kuriq pedagogq iniciatyvos
ir kflrybi5kumo, taikant inovatyvius Siuolaikinius metodus, kaip ugdytiniq motyvavimo priemong.
Siekiant pagerinti Seimos ir istaigos bendradarbiavim4, buvo organiznoti bendri pramoginiai
renginiai, teveliai buvo itraukti i projekting veikl4, ekskursijas. Tadiau ne visi istaigos pedagogai
atranda patraukliq bendradarbiavimo bfldq su Seima.

Sistemingai igyvendintas ketvirtasis uZdavinys - laiduoti sveik4 ir saugi4 erdvg vaikui,
modemizuojant materialing istaigos bazg. Optimaliai panaudotos visos gautos biudZetines leSos,

ikimokyklinio ir priesmokyklinio krepSelio le5os istaigos materialinei bazei gerinti. {sigyta nemalai
kokybi5kq ugdymo priemoniq vaikq Zaidimams, paZintinei, meninei, sportinei veiklai organizuoti
tiek sporto saleje tiek istaigos kieme. Siekiant uZtikrinti saugi4 ir esteti5k4 istaigos aplink4, 4
grupese atnaujinti baldai vaikq flibinese; I grupeje, pakeista grindq danga; 2 grupese, uZtamsinti
langai laliuzemis naujq kompiuteriniq technologijq taikymui ugdymo procese. Padarytas
kosmetinis remontas sporto saleje, irengtas Sviesos stalo kambarelis. Virtuveje pakeista susidevejusi
elektrine virykle. Tadiau nebuvo isigytas naujas kompiuteris ugdomajai veiklai organizuoti, nebuvo
sudarytos s4lygos pedagogams naudotis internetiniu rySiu nekontaktiniq darbo valandq metu. Todel
Sis uZdavinys iSlieka tgstiniu ir prioritetiniu.

[staigoje ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo paslaugos 2015 metais buvo teikiamos
215 ugdytiniams - 2 ankstyvojo amZiaus, 7 ikimokyklinio amZiaus ir 2 prie5mokyklinio amZiaus
grupese. Teikta bfltina ir savalaike pedagogine, socialine ir teisine pagalba vaikui, Seimai. Mokesdio
uZ maitinim4 lengvata buvo taikoma 16 Seimq, iS jq I 00% - 5 Seimoms, 50o - I I Seimq. Logopedo
pagalba buvo teikiama 35 ugdytiniams.

2015 metais tenkintas 98 % pageidaujandiq lankyti istaig4 poreikis. Nelankantiems
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikams ir jq Seimoms suteikta l0 konsultacijq. Siekiant
i5siaiSkinti vaikq pasiekimq ir paZangos vertinimo sistemos, bendradarbiavimo su t6vais, teikiamos
pagalbos Seimai veiksmingum4, vykdytos pedagogq, tevq apklausos.

2015 metais veiklos isivertinimo duomenimis, istaigoje sukurta aplinka tenkina fizinius,
protinius, emocinius ir dvasinius vaikq poreikius, atitinka jq amZiq, ugdymo priemones atliepia
vaikq ugdymo (-si) poreikius ir skatina jq ugdym4 (-si), vaikq darbai tikslingai panaudoti ugdymo
procese, kuriant ugdom4j 4 aplink4.

fstaigoje sudarytos palankios s4lygos pedagogq profesiniam tobulejimui.2015 metais didejo
pedagogq motyvacija profesiniam tobulejimui. Kvalifikacij4 kursuose, seminaruose vadovai kele 14

dienq, pedagogai - 136 dienas (vidutini5kai 6,5 dienos vienam pedagogui). Aktyviai dalyvauta
Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo pletros programos renginiuose ir seminaruose.

Pedagogines veiklos refleksija ir nuolatiniai kaitos procesai istaigoje leido pasiekti geresniq
veiklos rezultatq. Tai rodo, kad ivyko esminis pokytis igyvendinant lop5elio-darZelio ,,BerZelis"
2015 metq veiklos plan4, ikimokyklinio ugdymo bei Bendrqj4 prie5mokyklinio ugdymo ir
ugdymosi program?.

Vaikq maitinimas vykdomas pagal su Visuomenes sveikatos centru suderint4 valgiara5ti,
atsiZvelgta i tevq apklausos metu teiktus pasifllymus. Aktyviai dalyvauj ama paramos programose

,,Pienas vaikams" ir ,,Vaisiq vartojimo skatinimas mokykloje", kuriq deka vaikai papildomai gauna

vaisius ir pieno produktus.
2015 metq remejq s4skait4 sudare 3500,00 eurai. I5 2 proc. gyventojq pajamq mokesdio

buvo surinkta 2803,00 eury, papildomai gauta i5 remejq 600 eury .Ulparamos le5as nupirktos r0bq
spintos (1240,58 eury), sporto sales grindq danga (1099,56 eurai), dekoracijos muzikos salei
(235,56 eiurai), baldai prie5mokyklinems grupems (229,00 eurq), statybines remonto medZiagos
grupiq rel'pontui.



3. Vadovo indelis, tobulinant istaigos administravim4'

Lop5elyje- dar1elyje ,,BerZelis" 
-per 

ataskaitini laikotarpi perZilreti lop5elio-darZelio

,,BerZelis.. vidaus tr*r.le rejia-ent rojantys dokumentai. fagal poreiki atnaujintos vidaus.veikl4

ieglamentuojandios tvartos. perZiflretas vadybiniq funkcijq pasiskirstymas. Nuolat atnaujinama

internetine svetaine www'darzelisberzelis'lt.
2015 m. pfueiolo u"Oito t*ltatai parode, kad istaigos didZiausi privalumai yra: parama ir

pagalba vaikui, Sbimai, mokyklos valdymas. I5ry5kejo ir istaigos tr[kumai: i5tekliai.

Sekmingai vykdomas tarpinstiiucinis bendradarbiavimas. Organizuojami bendri metodiniai,

sveikatinimo, sporto, kult[riniai renginiai, kfirybiniq darbq parodos, l-ot"9tlhio ugdymo 9i:lotf."
Klaipedos lopSiliu-darZeliu ,,\Luoliukas", ,,Liudviko Stulpino mokykla, Silutes vaikq darZeliu. Sts

bendradarbiavimas daro teigiamqitak4ugdymo turinio kaitai ir darbo kokybei.

[staigoje toliau diegiama' vaikq paZangos ir pasiekimq vertinimo sistema, darbuotojq

kvalifikacijJs-kelimo sistema. Siekiama, kad pedagogai ir kiti istaigos darbuotojai objektyviai

vertintq savo indel! teikiant aukstos kokybes paslaugas. Planuojant, analizuojant, vertinant veikl4,

itraukiami visi bendruomenes nariai. Istaigos administracijos veikla orientuojama i personalo

politikos gerinim4, tarpusavio santykiq gerinim4, auk5tos kulturos mikroklimato kfrrim4. {staigoje

iirU*eiq'aarbuotojq rruosirdus kasdieninis darbas uztikrina auk5tus veiklos rezultatus.

2015 metais istaigoje laisvq vietq nebuvo. Darbuotojai motyvuojami Zodiniais pagyrimais,

padekos ra5tais. Jiems ,1rd*o-o, s4lygos kelti profesing kvalifikacij4, planuoti savo karjer4'

4. Problemos.
4.1. Renovacijos reikalaujantis istaigos stogas, koridoriaus sienos, prasta 2 grupiq grindq

dangos btikle, nuniokotas lauko inventorius.

4.2. DelneaukStq atlyginimq aptamauj andiam personalui truksta motyvacij os.

4.3. Trtksta le5qlsigyti Siuolaikiniq ugdymo priemoniq, kompiuteriniq programq.

4.4.2015 metais irtuigoj" atlikti du-paiikrinimai. Klaipedos valstybine maisto ir veterinarijos

tamyba tikrino maisto proautctq higienos reikalavimq atitikimus. Tr[kumq nerado. 2015 metq

.rur*io menesi ekspertq gtrp" lankdsi istaigoje direktoriaus atitikties turimai kategorijai nustatymo'

Kategorija patvirtinta. klalpeOot miesto savivaldybes administracijos Miesto flkio departamento

uy.. 
-rprliuiirte 

tit rino civilines saugos btiklg istaigoje. Trflkumq nerasta. 2015 metais spalio

..n.rl Klaipedos visuomenes sveikatos centras tikrino istaigos vykdomos ugdymo veiklos atitikti

Lietuvos higienos normai HN 75:2010 (aktas Nr.K3-512). Nustatyti trukumai pa5alinti per akte

nurodyt4 laik4.

J Birute Maknavidiene.;44 ^Direktore


