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I SKYRIUS
STRATEGIN]O PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Klaipedos loplelis-darZelis,, tindlis" (toliau - fstaiga) yra Klaipedos uriesto savivaldybes
Svietimo istaiga, dirtanti pagal 10,5 valandrl ugdyrno organizavimo modeli lietuviq kalba.
Analizuojamu laikotarpiu ugdoma 8 ikimokyklinio ugdyrno ir 3 prie5mokyklinio ugdymo grup€se
206 vaikai (2019-09-01 duomenimis), dirbo 24 pedagogai ir 28 nepedagoginiai darbuotojai, i5 viso
48,53 etato.

Siekiant kokybi5ko ugdymo igyvendinarna ikimokyklinio ugdymo, prie5mokyklinio ugdymo
bendroji programa bei nefomraliojo ugdyrno programos: ,,Sveikata - brangiausias turtas", ,,Judejinras
- tai stiprybe", ,,Atradimq diiaugsmasoo, ,,MaZqjq maternatika", socialiniq igudiiq fonnavimo
progralna ,,Zipio draugai", emocinio intelekto programa ,,Kimochis". Sveikos gyvensenos igndZiq
fomravimo grupe dalyvavo ilgalaikeje sveikos gyvensenos ugdyrno prograrnoje ,,Sveikatiada".

Vykdyti ivairns Salies, miesto renginiai - projektai, temines savaitOs, atviros veiklos,
edukacines i5vykos, parodos, konkursai, akcijos Siq kfirybinirl darbo grupitl iniciatyva: ekologines,
etnokult0ros ,,Keliaujane Redos ratu'., sveikos gyvensenos iglrdZiq fomravimo, teatro. Organizuoti
nretodines grupes, Vaiko gerovds komisijos ir kitrl darbo grupiq posedZiai.

Kvalifikacij4 kele 24 pedagoginiai clarbuotojai (taip pat ir nepedagoginiai). Buvo atestuota
viena ikirnokyklinio ugdymo rnokytoja, ji igrjo vyresniosios mokytojos kvalifikacinq kategorij4.

Buvo sudarytos sqlygos Svietirno paslaugq prieinarnurnui: logopedas teike paslaugas 30 vaikq,
pritaike ugdymo pr'lgramas specialiqjq ugdyrnosi poreikiq turintierns vaikams.

Buvo koordinuotos Klaipedos valstybines kolegijos 5 studentq pedagogines praktikos, lstaigos
pedagogq suorganizuoti 53 turizmo renginiai, uZ dalyvavim4 korikursuose, projektuose, renginiuose
gantos 55 padekos.

Maitinimas vaikarns organizuojzunas 3 kartus per dienq, tevarns sudarant galimybg pasirinkti
rnaitinimq skaidirl. UZ kokybi5k4 maitinimo organizavirnq atsakinga Klaipedos visuonrenes sveikatos
biuro ikirnokykliniq istaigq visnomenis sveikatos prieZifrros specialistas ir kiti darbuotojai. lstaigos
valgiara$tis sudarytas 20 dienq, kuris yra skirtas t'3 ir 4-7 metq vaikanrs, patvirtintas Klaipedos
visuomends sveikatos biuro direktoriaus. Taip pat yra du vaikai, kuriems yra pritaikytas maitinimas.
Dalis vaikq gauna rnaitinimo kompensacij4: 100 prccentq 2 vaikai, 50 procentq sumaZinta kaina
rnaitinimq gavo 26 ugdytiniai. Vykdoma ES paraura ,,Vaisir4 vartojimo skatinimas rnokyklose" ir ES
pafama,,Pienas rraikams ".

fstaigoje planuojamas aprr)pinimas ugdymo prienron0rnis: isigyta mokomosios literatft'os,
ngdynro ir sportinei veiklai skirtq pdemoniq (iskaitant lauko irenginius vaikams), i5 viso uL 10576,72
Eur. Infomracinitl technologiniq priemoniq ui 3377,36 Eur.

Gerinant materialinE bazE, vykdant teises aktr4 nustatytus higienos reikalavirnus bei pritaikant
patalpas Svietimo reikniems, nupirkti baldai grupelns ui. 756,96 Eur, suretnontuotos dvi grupes:
Zaidirnq kambarys, dvi rniegamojo patalpos, perdaZytos fstaigos vieno bloko koridoriaus sienos, i3
viso uZ 6500,00 Eur.

Pagerinta materialine [staigos ugdymo baze, i5 viso uZ 33595,99 Eur: nupirkta paslaugq uZ
5569,64 Eur', isigyta prekiq u224809,346 Eur, atlikta darbrl ut 3217,00 Eur. Vykdyti vieiieji pirkimai
prekdnrs, paslaugoms, darbams atlikti (bendra sudarytq srfiardiq vert€ - 32519,90 Eur, bendras

skaidius - 261). Dalis renreiu lO$u buvo skirta istaisos remontui ir



(panaudota I 950,47 Eur).
lgyvendinant 2019 m. veiklos prioritetq * pagalbos teikimq ivairirl gebejirnq vaikams,

ikimokyklinio ir prieimokyklinio ugdyrno mokytojai elektroninio dienyno sistemoje,,Mfrsq darielis"
fiksavo ugdytiniq pasiekimr.rs, kurie individualiai buvo aptarti su tevais (gtobejais). Pedagogai parenge
ilgalaikius bei trunrpalaikitrs ugdomosios veiklos planus.

Siekiant pozityvios emocines aplinkos lopSelyje-darZelyje, lemiandios ger4 vaikq ir
savijautq, buvo vykdomos apklausos tevams ir bendruomenes nariarns, organizuojami
renginiai, kurie sutelkd bendruomenE.

Tikintis Svietimo bendntomenes darbuotojri lyderystes skatininro ir vadybints veiklos pokydiq
igyvendinimo, direktorius 2019 nretais dalyvavo naciorraliniame magistrantfrros (baige) studijrl
projekte ,,Lyderiq laikas 3". fgytos Zinios ir patirtis padrqsino teikti paraiSk4 pagal priemong 09.2.1-
ESFA-K-728 ,,Ikiniokyklinio ir bendrojo ugdyrno mokyklq veiklos tobulinimas". Rezultatas - gautas
finansavimas parai5kai ,,I.EAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybg, paskatinti
pokydius ikirnokyklinio ugdymo lstaigq veikloje" Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0074, kuriuo bus
siekiama pagerinti ugdymo kokybg, paskatinti lyderystp ir veiklos organizavimo pokydius.

Direktorius bendradarbiavo ir igyvendino |staigos strateginio, veiklos, msnesio planus su Siomis
savivaldos institucijomis: fstaigos taryba, rnokytojq taryba, darbo taryba, tevq taryba.

Lopielio-darielio ,,Saltinelis" bendruomene susitare del Siq prioritetq: stiprinti mokynrosi
pagalb4 ivairiq gebejirng vaikarns, taikant kiekvieno ugdytinio paZangos matavinro sistem4, pletoti

stds sebeiirnus. i inant vadybines veiklos ti

II SKYRIUS
2019 METV VETKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

P. Pasrindinia ra m ireiklos rezultata

Metq uZduotys
(toliau -
uZduotys)

Siektini
r:ezultatai

Rezultatq veftinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vefiinama, ar

nustatytos uZduotys
ivykdfios)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

1.1, Mokyrnosi
pagalbos
ugdytinizuns
stiprinimas,
taikant
kiekvieno
nrokinio
paZangos
matavimo
sistemE

Taikant
kiekvieno
mokinio
paZangos
matavimo
instrumentus,
bus idiegta
veiksminga
rnokymosi
pagalbos
teikirno
sisterna

[staigoje

L Parengtas
ikimokyklinio ir
prieSrnokyklinio
amZiaus vaikrl
paZangos ir
pasiekimq vertinimo
tvarkos apraias"
2. Suorganizuotas
seminaras
mokytojams apie
ikirnokyklinio ir
prieSrnokyklinio
ugdynro pasiekimrl
verlinim4 ir
mokymosi pagalbos
sistemq.
3. Vykdoma
ikimokyklinio ir
orieimokvklinio

l" Parengtas ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus vaikq
paZangos ir pasiekimq veftinimo
tvarkos apraSas (direktoriaus isakymas
2019-12-30 Nr. V-I62).
Z. Suorganizuotas seminaras
mokytojams apie ikimokyklinio ir
prie5rnokyklinio ugdymo turinio
planavin:4, taikant Siuolaikinius
ugdymo metodus, pasiekiniq vertinirn4.
(PaZymejirnai mokytojams 2019-1 1-
a\.
3. Vykdyta ikimokyklinio ir
prie5rnokyklinio ugdymo pedagogq
veiklos stebdsena elektroninio dienyno
,,Mfrsq darZelis" ir stebdsenos bfrdu.
4. ftraukti tevai (100 proc.) i vaiko
paZangos, pasiekimq matavim4
individuali biu. susirinkimu su



ugdymo pedagogq
veiklos stebdsena
(pagalbos vaikanrs
teikimo koritekste).
4. {trauktitevai (100
proc.) ivaiko
paiangos-pasiekintq
matavimq, tuo
uZtikrinarna pozityvi
pedagogq ir tevq
partneryste.
5. Elektroninio
dienyno,,Mfisrl
darZelis" priemone
pedagogai liksuoja
vaikq paiangq ir
pakartotinai vertina tq
vaikrl, kuriems
reikalinga mokymosi
nasalba

tevais metu. Vykdyta tevq apklausa apie
rlokl'tojr1 ir tevq bendradzu'biavimq,
vaikui pagalbos teikimq. Tyrino
rezultatai rodo; jog vyksta pozityvi
peclagogq ir tevq partneryste.
5. Elektroninio dienyno ,,Mfrsq
darZelis" priemone pedagogai fiksavo
vaikq paZang4. Ugdltiniams, kuriems
reikalinga rnokynrosi pagalba, taikytas
individualizllotas ugdymas, parengtos
pritaikyto s pro gt'amo s

1.2. Uitikinti
savalaiki
projekto

,,Ikirnokyklinio
ir bendrojo
ugdymo
mokyklq veiklos
tobulinirnas
09.2.1-ESFA-K-
728" veiklq

igyvendininiE

Pokydirl
valdyrno
vadybos
sistemos
rnodelio
diegimas
pagerins
ugdymo
kokybE,
paskatins
veiklos
organizavimo
pokydius
Istaigose

l. Koordinuojzunas
pr,rjektas Se3iose
veiklq tobulinandiose
Klaipedos nriesto
lop5eliuose -
darZeliuose:
,,Liepait€",
,,NykStukas",
,,Putin€lis",
,,$altin0lis",
,,Traukinukas",
,,Vdrin€lis".
2. Vadovaujantis
projekte numatytais
tenninais idiegiami
5ie procesq
tobulinimo metodai:
Asaichi - susirinkinru
ir problemq kelimo
sistetna,
PDSA - pr:oblenrq
sprendimo sisterna,
Kaizen Teian - visq
darbuotojrl ltlaukimo
patobulinimo idejq
generavimui, sistema.
3. { projekto
vykdymo procesus
itraukiarni {staigos
darbuotoiai, proiektas

1, Gantas finansavirnas parai$kai
,,LEAN modelio diegimas siekiant
pagerinti ugdymo kokybg, paskatinti
pokydius ikimokyklinio ugdyno istaigrl
veikloje" Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02'
4074.
Pagrindas. Lietuvos Respublikos
Svietimo, rrokslo ir sporto rninistrrr
2019 rn. lapkridio 4 d. isakyrnas Nr. V*
L259 ,,Del finansavimo skYrimo
projektarns, ltrauktiems i rezervini
prcjektq s4ra3q pagal 2014-2020 metq
Eur,rpos S4jungos fondq investicijq
veiksmq programos 9 prioriteto
,,Visuomenes 5r'ietirnas ir imogi$kqitl
i5tekliq potencialo didinimas'o
igyvendinimo priemonq A9.2.1-ESFA-
K-128 ,,Ikimokyklinio ir bendrojo
ugdyrno nrokyklq veiklos tobulinimas".
2. $iuo melu vykdorna sutartis, vyksta
pasirengimo procesas vie5qiq piikimq
vykdymui.
Planuota veikla (lenteleje 2-4 p.) bus
pradeta vykdyti, kai bus ivykdytos
vie$qjq pirkimq proced[ros



vykdomas
pasidalintos
lyderystes bfrdu.
4. ]staigos darbuotojai
palankiai vertina
idiegtus procesq
tobulinimo metodus
(organizuojama
anklausa)

1.3. Pagerirrti
lopielio-darZelio
edukacines
erdves bei kitas
aplinkas

Atnanjinlos
patalpos bei
sukurtos naujos
edukacines
erdves atitiks
higienos nolmq
r:eikalavimus

I . Atnauj intos istaigos
lauko erdv€s (isigyta
sertifikuota iaidimo
aik$tele ir kiti
irengimai).
2. Modemizuotos
istaigos vidaus
erdves (sun:ontuotos
radiatoriq apsaugos
groteles sporto ir
muzikos salese,
atliktas remontas
grupese).
Pagal bendruomenes
nariq apklausos
rezultatatus 75-80
proc. bendruomends
narir4 pozityviai
vertina istaigos lauko
ir vidaus erdvcs

l. lsigyta sertifikuota Zaidinro
aik5tele ir pavesine (uZ 6900,00 Eu$ .
1.1. Uitikrintas vaikq saugunas,
igyvendinamos higienos norrnos)
siekiama garantuoti aktyvaus judejimo
poreikius ugdytiniams.

2. Sumontuotos radiatoriq apsaugos
groteles sporto, muzikos salese ir naujai
rernontuojamose grupese (ui 542,00
Eur).
2.2. Vykdorni higienos normq
reikalavimai, siekiama vaikq saugumo.
3. Atliktas rernontas dviejose grupese
(uZ 6500,00 Eur).
3.1. Siekiarna pagerinti patalpq bfrklg
ikimokyklinio amZiaus vaikams,
sudaryti geras darbo s4lygas
darbuotojams, gerinti lop$elio-darZelio
ivaizdi.
4. Bendruomends nariai (apie 95
pr,ccentai) pozityviai vertina atnaujintas
erdves: pagerejo savijauta, estetine
aplinka.
4.1. Pedagogai, vykdydami grupes
dienos rdZim4, noriai naudojasi lauko
erdvdmis, palankiai vertina naujus
isigytus irengimus, kurie uZtikina vaikq
sausuma. veiklos lauke ivairovs

2. UZduotys neivykdytos ar [vykdytos i5 dalies ddl numafytq rizikq fiei tokig buvo)

2.1. UZtikrinti savalaiki projekto ,,lkimokyklinio ir
bendrojo ugdyrno rnokyklq veiklos tobulinimas 09.2.1-
ESFA-K-728" veiklq igyvendinimq

PrieZastys, rizikos

Projekto parai5ka pateko I rezervini
projektq sqraS4, todel sutartis buvo
pasira3yta 20 19 -1 l -28.
Pagrindas. Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro
2019 rn. Iapkridio 4 d. isakymas Nr. V-
1259.
sluo nletu sutartrs lr



Iras

ar vel kurios nebuvo anuotos ir nusta bet

vyksta pasirengimo procesas vieSqiq
pirkimq vykdymui.
Planuotos veiklos (lenteleje 2-4 p.) -
nurnatyti procesq tobulininro metodai:
Asaichi, PDSA, Kaizen Teian bus
igyvendinti ivykdZius vielqiq pirkimq

Poveikis Svietimo istaigos veiklai

1. Parengti nauji istaigos veikl4
reglamentuojzurtys dokumentai padeda
efektyviau organizuoti istaigos veikl4,
nustatyti bendruomends nariq szurtykius,
teikti tevams rekomendacijas del vaikq
adaptacijos, saugumo uZtikrinimo ir kt.
2. Tevai (,,Vaivoryk5t€s" grupe)
padovanojo lopSelio-dafielio
priimamajam spalvotus pufus
mink5tasuolius. Vaikams - tai nauja
erdvd, o tdvams - sudalyta galimybe
patogiai laukti savo vaikq.
3. Tdvai (,,Pursliukq grupe) padejo
atlikti remonto darbus bei atnauiino
nrink5tus baldus.
4. Tevelis (,,Zuvydiq" grupe) inicijavo ir
vykde fstaigoje projekt4 ,,Ilgiausias
delnq anspaudr4 paveikslas". Tai sutelke
bendruornenq naujoms iniciatyvoms,
uZresistrnotas rekordas

tos
UZduotys/veikios

3.1. Parengti 5ie nauji fstaigos veikl4 reglamentuojantys
dokumentai: datbo tvarkos taisykles (2019-04-03
direktoriaus isakymas Nr. V-al); Pirrnosios pagalbos
organizavimo Klaipedos lopielyje-darielyje,,Saltinelis"
tvarkos apra5as QAl9-10-11 direktoriaus isakyrnas Nr, V-
119); Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Saltinelis"
ikimokyklinio ir prieBmokyklinio amiiaus vaikq
adaptacijos tvarkos apra5as (2019-10-18 direktoriaus
isakynras Nr. V-120); Darbo apmokejirno sisterros
apra3as (2019-10-24 direktoriaus isakymas Nr. V-126);
2420-2022 metq fstaigos strateginis planas (2019'10-30
direktoriaus isakynras Nr. V-127);
3.2. Inicijuofa remejq paieika, siekiant pagerinti lopielio-
darielio materialing bazg ir projektq vykdymq

4. Pakoreguotos praijusiq metq veiklos uZduotys (iei tokiq buvo) ir rezultatai

UZduotys
Siektini

rezultatai

Rezultatq vertinirno rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama, ar

nustah'tos uZduotys ivvkdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

III SKYRIUS
PASI3KTU RAZULTATI/ VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCI.ry TOBULINIMAS

PaZvmimas atitinkarnas
Uiduodiq ivykdyrno apra5ymas

5.1. UZduotys ivykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus veftininro
rodiklius

5. Pas rezulta ant uiduotis imas

gerai X



5.2. UZduotys i$ esmes ivykdytos pagal sutartns vedinimo rodiklius
5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduofys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Uiduotys neivykdytos sutaftus vertinimo rodiklius

Gerai fl
Patenkinamai I

namai E

ncr kurias no tobulinti
6.1. Vadovavimas ES prcjekto kornandai ,,LEAN modelio diegimas, siekiant ugdyrno

skatinti ius ikimokvklinio mo istaieu veikloie"
stes eebeiimdidinirnas ir t savio bendradalbiavirno skatinimas

Direktore Au5ra Astrauskiene 2420-01-20

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIOLY}IAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:
{staigos taryba pritaria direktoriaus veiklos ataskaitai ir vertina labai gerai. Loplelio-darielio

bendruomene buvo itraukta i dokumentq, reglamenfliojandiq istaigos veikl4 parengimo ir derinimo
procesus, buvo atnaujintos istaigos erdvds, 2019 metq istaigos veiklos planas yra ivykdytas. Be to,
direktore A. Astrauskiene 2019 metais dalyvavo ir baige nacionalinimagistrantflros strrdijrl piojekt+
,,Lyderirl laikas 3". Ji dalijosi studijq patirtimi su istaigos darbuotojais, dali praktikq igyvendino
darielyje" Be to, bendruornene palaike lstaigos vadovo idej4 teikti paraiSk4 pagal priemong
.,Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklq veiklos tobulinirnas" ir gavo finansavim4 paraiSkai
,,LEAN modelio disgirnas siekiant pagerinti ugdyrno kokybE, paskatinti pokydius ikimokyklinio
ugdymo istaigq veikloje". ES projekto deka lop$elio-darZelio ,,Saltinelis" bendruonrene pagerins
ugdyrno kokybg, lyderystg ir veiklos organizavimq.

fstaigos tarybos pinnininke Dalia Kondrackiene 2020-01-30

jo pagrindimas-ir siiilymai:

stai

N

Klaipedos niiesto savivaldybds mems

Galutinis rnetq veiklos ataskaitos ivertinirnas

vytautas croauuurK W&&



V SKYRIUS
2020 METU vEIKLos uZpuorYs, REZULTATAT IR RoDIKLIAI

9,2020 metu uidu

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama, ar
nustatvtos uZduotys iwkdytos)

9.1. UZtikrinti kokybi5k4
istaigos veiklq

1. Organizuoti istaigos
veikl4 taip, kad nebttq
nustalrta paZeidimq del
istaigos ir vadovo
veiklos.
2. Gebeti tinkamai
naudoti skirtus
asignavirnus,
vadovaujantis teises
aktaiso
re gl arnerrtuoj andiai s
istaigos finansing veikl4

1. {staigoje nenustatyta paZeidimq.

2.1" {staigoje uftikrintas tinkamas
(laiku ir kt.) finansiniq dokunrentq
pateikimas.
2.2. fstaigoje skirti asignavimai
naudojanri pagal teises aktq
reikalavimus.
2.3.MaZinti tevq imokq
isiskolinimus ne maZiau kaip 50 %
(lyginant su 20 I 9-12-3 1)

9.2. Pagerinti istaigos
mikroklimat4

Visq darbuotojq
savijautos vertinimas

1. Atliktos dvi apklausos del
darbuotojq savijautos istaigoje
(kovo m€n. ir lapkridio men.).
2. Teigiamas mihoklirnato
vertinimo pokytis (atlikus pinn4i4
apklaus4 ir lyginant j4 su antra).
3. Darbuotojai dalyvauja priimant
sprendimus del istaigos veiklos ir kL
(30 96 mokytojq itraukta idarbo
sruoes)

9.3. Pagerinti ugdyrno kokybg l.Patobulinti pedagogq
profesines
kornpetencijas.
2.Siekti, kad tevai
teigianiai vertintrl
teikizunas ikimokyklinio
ir prie5ruokyklinio
ugdymo paslaugas

1.1. Parengli ir igyvendintas
pedagogq kvalifikacijos tobulinimo
planas.
1.2. 3A 96 istaigos mokytojq dalijasi
gerqja patirtimi su kolegomis,
pasinaudodami ivairiais sklaidos
bfldais (socialiniai kolegialaus
mokymosi tinklai, seminarai, kursai,
staZuotes ir kt.)
2.1. Ne ruaZiau kaip 80 % tevq
teigiamai vertina teikiamas
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo paslaugas.
2.2. Teigiarnas tevq vprtinimo
pokltis flyeinant su 2019 m,)

9.4. fgyvendinti patyriminio
ugdyno pasirinkt4 modeli

{staigoje igyvendinarnas
patyriminio ugdyrno
modelis, siekiant
naeer:inti usdvmo

1. {staigoje igyvendinamas projektas
,,LEAN modelio diegimas siekiant
pagerinti ugdymo kokybg, paskatinti
pokylius ikimokvklinio usdvnro



kokybg istaigq veikloje'0.
2. 80 % [staigos mokytojq isitraukO
I projekto veiklas.
3. Ugdymo procsse taikomas

irinktas Lean modelio metodas

10. Rizilca, kuriai esant nustaf5rtos uiduofys gali biiti neivykdytos (aplinlcyb0s' kurios gali

tur6ti neigiamos itakos [yykdyti $ias uiduotis)
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