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KLAIPEDOS LOPSELTO-DAR LnrlO,,BERzELrS" 2020 METU VETKLO S ATASKATTA

Klaipedos lop5elio-darLelio ,,BerZelis" (toliau - Lop5elis-darZelis) 2020 met4 veiklos plane
buvo numatyta prioritetine kryptis - mokymosi pagalbos vaikui stiprinimas, taikant individualius
paZangos vertinimus, bei bendruomends nariq lyderystes skatinimas, kurio igyvendinimui i5keltas
metinis tikslas - atpaLinti ir ivertinti kiekvieno vaiko individualius gebejimus ir laiku suteikti pagalbq,
sudaryti ai5kias galimybes lyderystes rai5kai ir pletrai bendruomeneje. Tikslo sistemingai buvo
siekiama metinio veiklos plano uZdaviniais: tobulinti istaigos veiklos planavim4, tinkam4 biudZeto
tvarkym4 ir visumini ugdym4 - tikslingai buvo vykdoma [staigos metine veiklos programa,

igyvendinama prieSmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos, sekmingai igyvendinamos
keturios neformalioj o Svietimo ugdymo programos.

2020 metais istaigoje buvo ugdomi 204 vaikai (2019 metais 202), uZtikrinamas
nenutrlkstamas ikimokyklinis ir prie5mokyklinis ugdymas. Ugdymo proces4 igyvendino 26
pedagogai (23 ,6 etato) ir 29 nepedagoginiai darbuotoj ai (25 ,18 etato). Buvo vykdoma f staigos metine
programa. Sekmingai dalyvauta trijuose tarptautiniuose projektuose, vykdomos socialinio emocinio
intelekto ugdymo programos - ,,Zipio draugai", ,,Kimochis" prie5mokyklinio ir ikimokyklinio
ugdymo grupese. Del pandemijos projektine veikla ir parodos persikele i virtuali4 erdvg. Dalyvauta
septyniolikoje respublikiniq projektq ir parodq, keturiose pilietinese iniciatyvose. {staigoje buvo
organizuoti sveikos gyvensenos renginiai kieme, tradicinis sveikos gyvensenos menuo. Siekiant
pagerinti istaigos bendruomenes fizing ir_ emocing sveikat4, kartu su visuomenes sveikatos
specialistu, sukurta sveikatos programa ,,Zaliuojantis BerZelis", kuri4 patvirtino Nacionalinio
sveikat4 stiprinandiq mokyklq tinklo ir aktyviq mokyklq veiklos koordinavimo komisija ir pripaZino
m[sq istaig4 Sveikat4 stiprinandia mokykla.

2020 metais mokytojai nuolat tobulino profesines kompetencijas, keldami profesini
meistri5kum4 seminaruose, kursuose - viso ,410 dienq arba 2456 valandas. Vienam pedagogui
vidutini5kai per metus teko 16 dienq arba95 valandos. Prasidejus pandemijai, mokytojai perejo prie
nuotolinio darbo ir per trump4 laik4 igijo gebejimq darbui su IT, gilino skaitmeninio raStingumo

ig[dZius, iSklause nuotolinius seminarus, susipaZino su nuotolinio darbo platformomis, Sviete

ugdl.tiniq tevus, kaip padeti vaikui mokytis, naudojantis elektroniniu dienynu, socialiniq tinklq
pagalbq, vaizdo konferencijq platformomis. Naujq igudziq igijo ir mokytojo/aukletojo padejejai .

Administracijos darbuotojai i5klause seminarus apie dokumentq valdym4, profesionaliq tekstq
tvarkym4, vie5qjq pirkimq organizavim4, Svietimo istaigq darbuotojq ir vadovq kasmetines veiklos
vertinim4. Savo gerqj4 patirti mokytojai skleide virtualioje erdveje: kele sukurtas veiklas nuotoliniam
darbui i PSKC metodiniq priemoniq edukacini bank4. Skatinant lyderystes raiSk4 ir pletr4
bendruomeneje, vadovai gilinosi ir mokesi ilgalaikese programose. Mokytojai renge ir skaite
praneSimus tarptautinese ir re spub I ikinese konferencij ose

2020 metais vyko septyni Vaiko geroves komisijos posedZiai, i5 kuriq 3 nuotoliniai per ZOOM
platform4. Juose buvo aptariama pagalba mokytojui dirbandiam grupeje, kur ugdomi emocijq ir
elgesio problemq turintys vaikai. Buvo ie5koma bldq ir metodq, kaip dirbti su tokiais vaikais. Pagalba

mokytojui buvo organizvojama,pasitelkiant specialistus i5 PPT. Lanksdiai keidiami ugdymo metodai,
pritaikomi kiekvieno ugdytinio poreikiams. fstaigoje buvo ugdoma 12 vaikq, turindiq dideliq ir
vidutiniq mokymosi sunkumq. PosedZiuose buvo aplarti Klaipedos pedagoginei psichologinei
tamybai ruoSiami dokumentai pakartotiniam ir pirminiam ugdl'tiniq vertinimui.
2020 metais buvo siekiama tinkamai planuoti istaigos veikl4, atsiZvelgiant i vaikq poreikius, tevq
lukesdius, i darbuotojq si[lymus. Tuo tikslu buvo organizuojami tevq pasitarimai grupese du kartus
per metus. Pagal poreiki vyko individualDs pokalbiai su tevais, nuotoliniai pasitarimai su tevq aktyvu,

istaigos taryba. Vadovai su tevais bendravo elektroninio dienyno pagalba, elektroninio pa5to pagalba
arba individualiai telefonu, teike individualias konsultacijas. Buvo siekiama, kad darbuotojai jaustq

atsakomybg uZ savo darbqir kiekvieno vaiko ugdymo sekmg, uZ vaiko fizini ir emocini saugum4. Tai



nuolat buvo akcentuojama individualiq pokalbiq metu, mokytojq savaitiniq pasitarimq metu per

ZOOM platform4, whatsapp uldarE grupg, mokl.tojq tarybos posedZiuose. Naujausia ir aktualiausia

informacija nuolat buvo atnaujinama interneto svetaineje www.berzelisklaipeda.lt Buvo atliktas
platusis auditas, siekiant isivertinti istaigos veikl4.

2020 metais Svietimo skyrius vertino vaikq saugumo ir sveikatos uZtikrinim4 Klaipedos

lopSelyje-darLelyje ,,BerZelis". Parengta i5sami ataskaita. Nustatyta, kad istaigoje sistemingai

rtpinamasi vaikq saugios ir sveikos gyvensenos ugdymu, sveikatos stiprinimu, fizinio aktyvumo
skatinimu. Edukacine aplinka tikslingai bei rezultatyviai i5naudojama, pasirenkami metodai ir
priemonds atitinka vaikq amLiq, poreikius ir galimybes.

2020 metais du kartus (balandZio ir lapkridio menesiais) PPT specialistai vykde Mikroklimato
tyrim4 nuotoliniu b[du. Parengta i5sami ataskaita. Teigiamai ivertintas istaigos mikroklimatas leidZia

teikti, kad dirbame teisinga kryptimi.
Planuodama202l metq veikl4, lopSelio-darZelio bendruomene aptare pagrindini veiklos tiksl4

- uZtikrinti kokybi5k4 ugdymo proceso organizavim4. Susitare del prioritetq - skatinti moky'tojq

skaitmeninio ra5tingumo augim4, taikant virtualias ir nuotolinio darbo platformas, Svietimo pagalbos

teikimo gerinimas ivairiq gebejimq vaikams, taikant individualios paZangos vertinimo sistem4.

Planuodama artimiausirl metq veikl4, fstaigos bendruomene susitare del tokiq prioritetq:
skatinti mokytojq skaitmeninio ra5tingumo tobulinim4 ir Svietimo pagalbos gerinim4 ivairiq gebejimq

vaikams, taikant individualios paZangos vertinimo sistem4. Turimus i5teklius naudoti inovatyvios ir
modernios aplinkos k[rimui.

Direktoriaus pavaduotoj a ugdymui,
pavaduoj anti direktoriq
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Le3os (tukst. euru)
Pastabos

Planas
(patikslintas)

Panaudota
leSu

lvykdymas
(%\

Savivaldybes
biudZetas (SB)
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