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Klaipeda

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
(Trumpai aptariamos Svietimo istaigos strateginio plano
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

ir istaigos metinio veiklos plano igyvendinimo

kryptys ir

Klaipedos lop5elio-darLelio ,,AtLalynas" (toliau - {staiga) 2016-2018 metq strateginio ir 2018 metq
veiklos planuose nustatyti tikslai ir uZdaviniai buvo orientuoti i auk5tos Svietimo paslaugq kokybes
uZtikrinimg ir fstaigos materialines bazes gerinim4. Pasirinkta 2018 m. prioritetine kryptis - uZtikrinti
kiekvieno ugdytinio individuali4 ugdymosi paL,ang4. Metines veiklos tikslai - uZtikrinti kokybi5k4
ikimokyklini ir priesmokyklini ugdymq, skatinti bendruomenes nariq atsakomybg uZ nuolatini
tobulejim4 ir kokybiSk4 ugdym4. Tikslams pasiekti ir igyvendinti numatyti 4 uLdaviniai: pletoti
istaigos ikirnokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo proces4, uztikrinant ugdymosi tgstinum4 ir dermg
su neformaniojo ugdymo programomis, tikslingai taikyti vaikq ugdymosi pasiekimq veftinimo bfidus
ir formas, stiprinti pedagogq ir tevq veiklos dermg, aktyvinti Seimos vaidmeni, kuriant prasmingus,
bendruomeni5kus santykius.
2018 m. pasiekti reik5mingi paslaugq kiekybiniai ir kokybiniai pokydiai. Buvo ugdoma 196 vaikai,
dirbo 48 darbuotojai (i5 viso 45"3 etato, i3 jA 22 etatai pedagoginiq t 23,3 etato nepedagoginiq
pareigybiq). UZtikrintas kokybi5kas, nenutriikstamas ikimokyklinis ir prieSmokyklinis ugdymas.
{gyvendintos 4 neformaliojo vaikq Svietimo ugdymo programos: 2 dailes gebejimq, 2 ktno kultfiros,
sveikos gyvensenos ugdymo programa ,,Augsiu aktyvus ir sveikas", kuriose dalyvavo 166 darLelio ir
prieSmokyklinio bei 30 ankstyvojo amZiaus vaikai. 2018 m. ugdyiniai su pedagogais dalyvavo 8
tarptautiniuose pie5iniq konkursuose ir tapo laureatais, diplomantais, 3 respublikinese vaikq kDrybiniq
darbq parodose, 5 miesto vaikq pie5iniq parodose, 5 akcijose. {staigos prie5mokyklinio amZiaus
ugdytiniai l.arptautiniq biologijos ir pasaulio paZinimo, matematikos, ir lietuviq kalbos ir literattros
konkursq ,,Olympis 2018 - Pavasario sesija" dalyviai ir diplomantai bei tarptautinio matematikos
konkurso ,,Kengura 2018" dalyviai, ,,ZvaigLdtdiq vilties bdgimo" dalyviai. Buvo vykdyti 6
tarptautiniai, 5 Salies, 7 miesto, 18 istaigos paZintiniq-kultUriniq projektq, organizuotos 10 teminiq
savaidiq, 6 atviros veiklos, 35 edukacines i5vykos, 8 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, kuriuose
dalyvavo [staigos pedagogai, ugdytiniai ir jq tevai.
fstaigos bendruomend visus metus aktyviai dalyvavo vaikq sveikatinimo programoje (sveikos mitybos
skatinime, sveikos aplinkos klrime, suZalojimq prevencijos veikloje, uZkrediamq ligq profilaktikoje,
fizimo aktyvumo skatinime bei psichines sveikatos stiprinime).
2018 metais pagerejo vaikq lankomumas. Praleistq dienq del ligos skaidius 1 vaikui 15 dienq (2017
m. - 17 d.). Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 48 [staigos ugdytiniams (2017 m. - 42 vaikams).
{staigoje visi ugdytiniai tris kartus per dien4 maitinti kokybiSku, sveiku maistu. 35 Seimoms taikyta
50 % mokesdio uZ vaikq maitinim4lengvata.
2018 m. visi pedagogai tobulino kvalifikacij4vidutini5kai 5-6 dienas. Jie dalyvavo 38 kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose. Pedagogai parenge ir igyvendino 3 kvalifikacijos tobulinimo programas,
vadovavo KU Socialiniq ir humanitariniq mokslq fakulteto, Siauliq universiteto ir Klaipedos
valstybines kolegijos 10 studentq praktikai, organizavo ir pravede miesto prie5mokyklinio ugdymo
pedagogq konferencij4, priesmokyklinio amZiaus vaikq rengini ,,AS - smalsus tytejas", skaite
prane5imus 2 tarptautinese, respublikinese, miesto konferencijose, 5 seminaruose, organizavo
Lietuvos maZqjq Laidyniq II etapo varLybas, respublikini ikimokyklinio ugdymo istaigq festivali
ikos asociaciios
Lietuvos humanistines
,,Vaidinimtl kraitele 18". 1 {stai

mokytojq metodiniam bflreliui, 1 pedagogas
Lietuvos tarrtinio olimpinio komiteto ir respublikinio ikimokyklinio ugdymo ktino kultDros pedagogq
asociacijos igyvendinamo projekto ,,Lietuvos mair+J\ Zaidynes" gerosios valios ambasadorius
Klaipedos rniestui. Taip pat pedagogai vykde socialiniq igUdZiq program4 ,,Zipio draugai". Per metus
[staigoje atestuotas 1 pedagogas, kuriam suteikta mokytojo metodininko kvalifikacine kategorija.
2018 m. pagal paruo3tas metodines rekomendacijas atliktas mokslo metq grupiq veiklos isivertinimas.
Tai skatina pedagogus reflektuoti veikl4, vertinti lstaigos veiklos procesus.
2018 m. {staigos veikl4 kontroliuojandios institucijos paZeidimq nenustatd. [staiga turejo higienos
pas4, planingai vykdy'ti materialines bazes gerinimo darbai. fstaigos i5laikymui skirtos le5os naudotos
racionaliai ir taupiai, sprendimai del jq panaudojimo derinti su {staigos savivaldos institucijomis,
bendruomene. Per metus buvo pakeista 2 grupiq grindq danga (156 kv. m.), 3 grupese pakeistos langrl
Laliuzes, atliktas 3 laiptiniq laiptq kapitalinis rernontas, suremontuotos maisto ir patalynes priZiiiretojo
sandeliq patalpos, perdaZytos sporto sal6s sienos. Atnaujintas virtuves inventorius (isigyta bulviq
skutimo ma3ina), lauko irenginiai (stalai, suoliukai, smelio deZes). Visoje istaigoje irengtas bevielio
interneto rySys, isigyta ugdymui skirtq informaciniq komunikaciniq technologijq (toliau IKT)
priemoniq (8 ne5iojami kompiuteriai).
Planuodama artimiausiq metq veikl4, [staigos bendruomene susitard del tokiq prioritetq: stiprinti
ivairiq gebejimq ugdytiniams kasdienines ugdomosios veiklos kokybg, taikant kiekvienam vaikui
stes sebeiimus.
matavimo sistema. telkti bendr
, didinti
1 vadovauja Klaipedos miesto prie5mokyklinio ugdymo

II

SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS. REZULTATAI IR RODIKLIAI

ndiniai 201E metu veiklos :eztltata

Metq uZduotys
(toliau - uirduotys)

Siektini
rczultatai

1.1. Pletoti

Ugdymo

informaciniq
technologijq

procese

panaudojirrr4
ugdymo procese
bei pedagogq

IKT

bendrqjq
kompetencijq
tobulinime

istaigos
bendruomenei
efektyviau
atlikti savo
funkcijas

naudojamos
priemonds,
padedandios

Rezultatq veftinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos uZduotys
ivykdytos)
1. Parengtos

kvalifikacijos
tobulinimo
programos. Surengti
elektroninio dienyno
naudojimo mokymai
istaigos
darbuotojams.
2. Kompiuterizuotos
aukletojq darbo
vietos.
3. {diegtas
elektroninis dienynas
,,Mlsq darZelis".
4. Prie5mokyklinio
ugdymo grupiq
ugdytiniai dalyvauja
edukaciniuose
konkursuose
,,Olympis 2018 Pavasario sesija".

kvalifikacijos
tobulinimo programos:,,IKT
panaudoj imo galimybds",
,,Ikimokyklinio amZiaus vaikq kalbos
1. Parengtos 2

ugdymas naudojant IKT", Salies
ikimokykliniq istaigq pedago gams
padedandios efektyvinti ugdymo(si)
veikl4, diegiant informacing
elektroning sistem4 KPSKC 2018-0222 Nr. 1949. Pasidalinta IKT gerqja
darbo patirlimi konferencij ose,
seminaruose KPSKC 2018-10-24 Nr.
6103.
2. 100% ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo mokyojq,
neformalaus ugdymo mokytojq
naudoj a elektronini dienyn4,,Miisq
darZelis".
3. Surengti elektroninio dienyno
naudojimo mokymai KPSKC 201810-18 Nr. 6064. Paskirti atsakingi
asmenys uZ elektroninio dienyno
,,MDsr; darZelis" tvarkym4 ir

administravim4 (20 I 8-09-03 isakymas
Nr. V1-55).
4. [staigos prie5mokyklinukai
tarptautinio biologij os ir pasaulio
paZinimo, matematikos, lietuviq
kalbos ir literatlros konkursq
,,Olympis 2018 - Pavasario sesija"
nugaletojai (20 1 8-04-04 Nr.

Nl 85/P96).
5. Remejq le5omis prie5mokyklinio
ugdymo grupdse, aktq saleje,

N1 83/P96, N1 84/P96,

1.2. Koordinuoti
Lietuvos aplinkos
apsaugos

investicijq lbndo
(LAAIF) projekto
,,Klaipedos
lopSelio-dalZelio
,,AtLalynas"
atnaujinimas
(modernizavimas)"

Pabaigtas

projekto
vykdymas
pagal
sutartinius
isipareigojimus

stebdsena, susijusi su
pasiektu Siltnamio
efekt4 sukeliandiq
dujq maZinimu, ir
iSvados pateiktos uZ
projekt4 atsakingoms
institucijoms.

igyvendinim4

sistem4

konkursas del
finansinio audito
atlikimo paslaugos
pirkimo. Pateikti
reikalingi
dokumentai
f,rnansiniam auditui

atlikti.
2.lvykdyta projekto

III-ojo etapo

1.3. Sukurti
funkcionali4,
moderni4,
inovatyvi4
ugdymosi erdviq

1. Suorganizuotas
vieSojo pirkimo

Atnaujintos ir

1. {kurtas paZintinis

pagal aml\4
pritaikyos

,,Vaikq mini sodas"
su ivairiq ruSir4
vaismedZiais ir
vaiskriimiais.
Atnaujintas ir
papildytas

meninds,
edukacines
erdves vaiktl

klrybiSkumui
ugdyti istaigos
viduje ir lauke

daugiamediais
augalais istaigos
gelynas. {rengtos 2
naujos edukacines
erdves vaikq
ugdymui lauke.
2. frengtos dailes,

teatro, Sviesos,
keramikos, sporto
erdves istaigos
patalpose. lrengta
sensorinio ugdymo
erdve ankstyvojo
amZiaus vaikams.

sumontuota stacionari multimedii os
sistema.
1. Atliktas ir labai gerai ivertintas
(LAAIF) projekto,,Klaipedos
lopSelio -dar lelio,,AtLalynas"
atnauj inimas (modemizavimas)"

finansinis auditas. Auditores Editos
Mahkienes i5vada (20 l8 -07 -3 I
paLymaNr. 000374).
2. PasiraSytas Valstybines teritorijq
planavimo ir statybos inspekcijos prie
aplinkos ministerij os statybos
uZbaigimo aktas (201 B-1 0-3 1 Nr.
ASSA-3 0- 1 6 1 03 1 -002500).
3. Pabaigtas ir ivertintas projektas
"Klaipedos lopSelio-darZelio
,,AtZalynas", PanevdZio g. 3 pastato
Klaipedoj e atnauj inimas
(modernizavimas)". Galutinio
igyvendinimo ataskaita (20 I 8 -12-03

Nr. 1).
1. Vadovo iniciatyva surasti remejai:
UAB ,,Klaipedos regiono atliekq

tvarkymo centras", UAB ,,SDIC
CIVI", UAB ,,Forum Klaipeda". Jq
le5omis fstaigos kieme ikurta nauja
paZintine-edukacine erdve ,,Vaikq
mini sodas" su ivairiq vaismedZiq ir
vaiskrumiq sodinukais.
[staigos gelyne pasodinta projekto

,,Zalioji palangd" geliq

sodinukai.
Atnauj inti lauko Zaidimq irenginiai.
2. fstaigos patalpose irengta
ankstyvojo amZiaus vaikams
sensorinio ugdymo erdve. Atnaujinta
edukacine aplinka 2 neformalaus
Svietimo meninio ugdymo programrl
igyvendinimui. Remejq padovanota ir

irengta multimedija,

TV

iranga

3

grupese.

3. 50 % fstaigos mokytojq

dalinosi
savo seraia darbo oatirtimi skaitvdami

3. Parengta
prane5imus seminare,,Veiklos formq
kvalifikacijos
bei metodq ivairove ugdant klrybi5k4,
tobulinimo programa Zingeidq ir sveik4 vaik4" KPSKC
ir organizuotas
2018-04-26 Nr.3741.
seminaras

ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo pedagogams
,,Veiklos formq bei
metodq ivairove
ugdant k[rybiSk4,
Zingeidq ir sveik4
vaika".

2. ULdu

tos ar ivykdytos i5 dalies ddl numatvtu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys
PrieZastvs. rizikos

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

ildomu. svar

UZduotys / veiklos
3.1. Parengti ar atnaujinti [staigos veiklq
re glamentuoj antys dokumentai,
vltikinantys atitikti p as ikeitus i ems
teises aktarns

3.2. Parengtas

ir

igyvendintas Asmens

duomenq apsaugos reglamentas

veiklos rezultatams

Poveikis Svietimo istaieos veiklai
2018 metq veiklos planas (2018-01-19 isakymas Nr. V1-2),
Apskaitos politika (2018-02-13 isakymas Nr. V1-6),
Ikimokyklinio ugdymo programa (2018-05-25 isakymas
Nr. V1-38), Darbo laiko apskaitos Ziniara5dio pildymo
tvarkos apra5as (2017-12-27 isakymas Nr. Vl-83), 20192021 metq strateginis veiklos planas (2018-12-04 isakymas
Nr. V1-82). Sie dokumentai sekmingai taikomi fstaigos
veikloie.
SupaZindinta istaigos bendruomenes su pasikeitusiais
reikalavimais asmens duomenq apsaugos srityje. Paskirtas
darbuotojas, kuris atliks asmens duomenq apsaugos
pareigDno pareigas.

Parengtos ir patvirtintos Ugdytiniq asmens duomenq
tvarkymo taisykles (2018-08-30 isakymas Nr. Vt-51),

asmens duomenq tvarkymo taisykles (2018-09-03

3.3. Parengtas lop3elio -darLelio
,,AtLaly nas" darbuotoj q etiko s kodeksas

isakymas Nr. V1-54).
Lop5elio-d arlelio,,AtlaIynas" darbuotoj q etikos kodeksas

patvirtintas direktoriaus 2018-02-05 isakymu Nr. Vl-3.
NubreZtos tolerancijos ribos lop5elio-darZelio nariq
tarpusavio santykiuose, i5ry5kintas akademines etikos
poZi[riu teisingas elgesys, i5vengiant neeti5ko elgesio
pasireiSkimq.

ir organizuotas
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
respublikinrls ikimokykliniq ugdymo
3.4. Vadovo inicijuotas

istaigq proj ektas,,Lietuvos maZqjtl
Zaidynes 2Al8* (I-II etapai)

Suburtos vaikq

klno kultDros

ir

ugdymo
sveikos
gyvensenos ugdymo klrybines darbo grupes (2018-03-06
isakymas Nr. Vl-10, 2018-04-12 isakymas Nr. V12-24).
Pedagogai kele profesini meistri5kum4 ugdytiniq kUno
kulturos ugdymo srityje (2018-02-15 paiymdjimas Nr.
20I8lI-340). I etapo ,,Lietuvos maltq4 Zaidynese 20IB*
dalyvavo 190 istaigos ugdytiniq.20% pedagogq teisejavo
projekte ,,Lietuvos mah4r4 Zaidynes 2018* (2019-04-27
paLyma Nr. P8-44). Dalyvauta LTOK organizatorit4,
posedyje Kaune (2018-07-17 raStas Nr. S-126).

4. Pakoresuotos 2018 met

Siektini
rezultatai

UZduotyr;

veiklos uZduotvs (iei tokiu buvo) ir rezultata
Rezultatq vertinimo rodikliai
Pasiekti rezultatai ir jq
(kuriais vadovauj antis vertinama, ar
rodikliai
nustatytos uZduotys ivykdytos)

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. Pasiekt

kdant uZduotis

rezul

rtinimas
PaZymimas atitinkamas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas

lanselis

5.1. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutaftus vertinimo
rodiklius
5.2.ULdtotys i5 esmes ir,ykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. fvykdy'tos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5 .4. U Lduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai X

n
Patenkinamai n
Nepatenkinamai n
Gerai

tobulinti
ija (Lyderyste

6.r.

ianti
6.2. Atvirumas

Stra

mas

IS

RasaZemguliene

Direktore

2019-01-18
(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
7. fvertinimas,

jo pagrindimas ir siulymai:

Darbo tar:ybos pirmininke
(mokykloje

-

mokyklos

Erika Staboke

tarybos

(para5as)

(vardas ir pavarde)

(data)

-

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje
savivaldos institucij os igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

8. fvertinimas,

jo pagrindimas ir sifllymai:

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucij os

(paraSas)

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Galutinis metu veiklo s ataskaitos ivertinimas

(vardas ir pavarde)

(data)

