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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Klaipedos lop5elis-darZelis is" (toliau - fstaiga) yra Klaipedos miesto savivaldybes
Svietimo istaiga, dirbanti pagal 10,5 valandq ugdymo organizavimo modeli, kuris organizuojamas
lietuviq kalba. Analizuojamu laikotarpiu ugdymas buvo vykdomas 8 ikimokyklinio ugdymo, i5 kuriq
yra 1 lop5elio grupe ir 3 prie5mokyklinio ugdymo grupese.

2019 m. rugsejo men. 1 d. istaigoje buvo ugdomi 206 vaikai, dirbo 24 pedagogai ir 28
nepedagoginiai darbuotojai. Vykdyti tarptautiniai, Salies, miesto renginiai - projektai, kurie temati5kai
buvo ivairDs: gamtosauginiai, paZintiniai-kultUriniai, sveikos gyvensenos, teminds savaites, atviros
veiklos, edukacines i5vykos, tradiciniai ir netradiciniai renginiai, parodos, konkursai, akcijos ir kt.

2019 -202I m. strateginiame plane buvo numatyta stiprinti mokl,rnosi pagalb4 ivairiq gebejimq
vaikams, taikant kiekvieno ugdytinio paZangos matavimo sistem4; Svietimo bendruomenes lyderystds
gebejimq didinimas, igyvendinant vadybines veiklos pokydius; pozityvios emocinds aplinkos,
lemiandios ger4 mokiniq ir mokytojq savijaut4 Svietimo istaigoje, klrimas.

Metines veiklos i5keltas tikslas - vaiko kompetencijq ugdymas siekiant individualios paZangos
ugdomojoje veikloje bei palankiq selygq lyderystei istaigoje sudarymas, igyvendinant vadybines
veiklos pokydius.

Siekiant uZtikrinti kokybi5k4 ugdym% uZtikrinama Siq ugdymo programq ivairove: ikimokyklinio
ugdymo, Bendroji prieSmokyklinio ugdymo programa ir neformaliojo ugdymo programos: ,,Sveikata -

brangiausias turtas", ,,Judejimas - tai stiprybd", ,,Atradimq dZiaugsmas", ,,MaZqirl matematika".
Per 2019 m. kvalifikacij4 tobulino pedagoginis darbuotojas, vidutini5kai 5-6 dienas. Buvo

atestuota viena ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ji igijo vyresniosios mokytojos kvalifikacinE
kategorij4.

Taip pat siekeme sudaryti s4lygas Svietimo paslaugq prieinamumui: logopedas teikia paslaugas
30 vaikq, pagalbos vaikui specialiste parengia ir pritaiko ugdymo programas specialiqjq ugdymosi
poreikiq turintiems vaikams. Maitinimas vaikams organizuojamas 3 kartus per dien4, tdvams sudarant
galimybg pasirinkti maitinimq skaidiq. UZ kokybi5k4 maitinimo organrzavimq istaigoje atsakinga
Klaipedos visuomends sveikatos biuro ikimokykliniq istaigq visuomends sveikatos prieZiuros
specialistas, istaigos maisto produktq sandelininkas, 3 virejos ir virtuves pagalbine darbininke, grupese
dirba 13 aukletojqpadejejq. fstaigos valgiaraitis sudarytas 20 dienq, kuris yra skirtas 1-3 ir 4-7 metq
vaikams, patvirtintas Klaipedos visuomenes sveikatos biuro direktoriaus. Taip pat yra du vaikai,
kuriems yra pritaikytas maitinimas. Dalis vaikq gauna maitinimo kompensacij4: 100 procentq 2 valkai,
o 50 procentq nemokam4 maitinimq gavo 26 ugdytiniai.

UZtikrinant sveik4 ir saugi4 ugdymo(-si) aplink4 dalis istaigos pedagogq (Sveikos gyvensenos

igUdZiq formavimo grupe) itraukia visus istaigos vaikus dalyvauti ilgalaikeje sveikos gyvensenos
ugdymo programoje ,,Sveikatiada". Tradici5kai fgyvendinama emocinio intelekto programa,,Kimochi"
(20 vaikq, I pedagoge), tradici5kai vykdoma ES parama ,,Vaisiq vartojimo skatinimas mokyklose" ir
ES parama,,Pienas vaikams" (dalyvauja visi vaikai, 16 aplinkos darbuotojq).

L/d ,,Saltinelyje" vyksta nuolatinis aprupinimas ugdymo priemonemis: isigyta mokomosios
literat0ros, ugdymo priemoniq vaikq uZsiemimams, taip pat atnaujintai sporto salei isigyta priemoniq
sportinei veiklai, IKT technologiniq ir skaitmeniniq priemoniq.

Gerinant istaigos materialing bazg, vykdant teises aktq nustatytus higienos reikalavimus bei
Svietimo reikmems oirkti baldaitaikant patalpas Svietimo reikmems pirkti baldai grupems, nauiai suremontuota ,,Pursliukq" grup€



Zaidimq kambarys, miegamasis, ,,Saul0s zuikudiq" grupeje remontuotas miegamojo patalpa, perdaZytos
koridoriq sienos.

fgyvendinant 2019 m. ugdymo veiklos prioritet4 - pagalb4 ivairiq gebejimq vaikams, taikant
kiekvieno ugdytinio paZangos matavimo sistem4, ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojai
elektroninio dienyno sistema,,Mtsq darZelis" 2019 metais fiksavo kiekvieno vaiko pasiekimus, kuriuos
aptare su tevais (globejais). Be to, pedagogai sekmingai fiksavo ilgalaikes ugdomosios veiklos ir
trumpalaikes ugdomosios veiklos planus, fiksavo ir vertino vaikq pasiekimus, paLangq.

Siekiant pozityvios emocines aplinkos, lemiandios ger4 mokiniq ir mokytojq savijautq Svietimo

istaigoje, buvo vykdoma keletas apklausq tiek tevams, tiek bendruomends nariams, organizuojami
tradiciniai renginiai, kurie sutelke istaigos darbuotojus. Be to, kviesta lektore (2019-12-04) i istaig4
vesti seminar4 pedagoginiams darbuotojams apie ribq nustatym4 vaikq elgesiui grupese.

Siekiant Svietimo bendruomenes darbuotojq lyderystes skatinimo ir efektyviai igyvendinti
vadybines veiklos pokydius, istaigos direktore 2019 metais dalyvavo ir baige nacionaliniame
magistranttiros studijq projekte ,,Lyderiq laikas 3". lstaigos direktore dalijosi studijq patirtimi su

istaigos darbuotojais, dali praktikq igyvendino bendruomeneje. Studijos taip pat paskatino ir ikvepe
teikti parai5k4 pagal priemong 09.2.1-ESFA-K-728 ,,Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklq
veiklos tobulinimas". Rezultatas - gautas finansavimas parai5kai ,,LEAN modelio diegimas siekiant
pagerinti ugdymo kokybg, paskatinti pokydius ikimokyklinio ugdymo istaigq veikloje" Nr. 09.2.1-
ESFA-K-728-02-0074, kai siekiama vadybos sistemos modelio diegimu pagerinti ugdymo kokybE,
paskatinti lyderystg ir veiklos organizavimo pokydius istaigoje.

Be to, lopSelyje-darZelyje vadovas bendradarbiavo ir vykde 2019 m. veiklos plano igyvendinimq
su Siomis savivaldos institucijomis: istaigos taryba, mokyojq taryba, darbo taryba, tevq taryba ir
ktrybinemis veiklos grupemis (ekologine, sveikos gyvensenos ig[dZiq formavimo grupe, teatro,
etnokulturos



II SKYRIUS
METV VEIKLOS uZouOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai 2019 metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama. ar

Pasiekti rczultatai ir jq rodikliai

1.1. Mokymosi
pagalbos
ugdytiniams
stiprinimas,
taikant
kiekvieno
mokinio
pa:Zangos
matavimo
sistem4

Taikant
kiekvieno
mokinio
piuZangos

matavimo
instrumentus,
bus idiegta
veiksminga

mokymosi
pagalbos

teikimo

sistema

istaigoje

l. Parengtas
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
paZangos ir
pasiekimq vertinimo
tvarkos apra5as.
2. Suorganizuotas
seminaras
mokytojams apie
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo pasiekimq
vertinimq ir
mokymosi pagalbos
sistem4.
3. Vykdoma
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo pedagogq
veiklos stebdsena
(pagalbos vaikams
teikimo kontekste.
4. [traukti tevai (100
proc.) i vaiko
paZangos-pasiekimq
matavim4, tuo
uZtikrinama pozityvi
pedagogq ir tevq
partneryste.
5. Elektroninio
dienyno,,Mtsq
darZelis" priemone
pedagogai fiksuoja
vaikq paiang4ir
pakartotinai vertina tq
vaikq, kuriems
reikalinga mokymosi
Pagalba.

l. Parengtas ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus vaikq
paZangos ir pasiekimq vertinimo tvarkos
apra5as (istaigos direktoriaus isakymas
2019-12-30 Nr. V-162).
2. Suorganizuotas seminaras
mokytojams apie ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo turinio
planavim4 taikant Siuolaikinius ugdymo
metodus, pasiekimq vertinim4.
(PaZymejimai mokytojams 20 I 9- I 1 -07);

3. Vykdoma ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo pedagogq
veiklos stebdsena elektroninio dienyno
"Mtsq darZelis" ir tiesiogines stebesenos
b[du.
4. [traukti tevai (100 proc.) i vaiko
paZangos - pasiekimq matavim4
individualiq pokalbiq su tevais metu,
apibendrintq pokalbiq grupiq tevq
susirinkimuose. Vykdyta tevq apklausa
apie mokytojq ir tevq bendradarbiavim4
ir vaikui pagalbos teikim4. Tyrimo
rezultatai rodo, jog vyksta pozityvi
pedagogq ir tevq partneryste.
5. Elektroninio dienyno ,,Mlsq darZelis"
priemone pedagogai fiksuoja vaikq
palangq ir pakartotinai vertina tq vaikq,
kuriems reikalinga mokymosi pagalba.
https :i/musudarzeiis. lt/vaiko pasiekimai

pagal nauia aprasa'?show table:2019
-09-16



1.2. UZtikrinti
savalaiki
projekto

,,Ikimokyklinio
ir bendrojo
ugdymo
mokyklq veiklos
tobulinimas
09.2.1-ESFA-K-
728" veiklq

igyvendinim4

Pokydiq
valdymo
vadybos
sistemos
modelio
diegimas
pagerins
ugdymo
kokybg,
paskatins
veiklos
organizavimo
pokydius

fstaigose.

l. Koordinuojamas
projektas Se5iose
veikl4 tobulinandiose
Klaipedos miesto
lopSeliuose-
darZeliuose:
,,Liepaitd",
,,Nyk5tukas",
,,Putinelis",
Saltinelis",
,,Traukinukas",
,,Vdrinelis".
2. Vadovaujantis
projekte numatytais
terminais idiegiami
Sie procesq
tobulinimo metodai:
Asaichi - susirinkimq
ir problemq kelimo
sistema,
PDSA - problemq
sprendimo sistema,
Kaizen Teian - visq
darbuotojq itraukimo
patobulinimo idejq
generavimui sistema.
3. I projekto
vykdymo procesus
itraukiami fstaigos
darbuotoj ai, proj ektas
vykdomas
pasidalintos
lyderystes b[du.
4. fstaigos darbuotojai
palankiai vertina
idiegtus procesq
tobulinimo metodus
(organizuojama
apklausa).

1. Gautas finansavimas parai5kai

,,LEAN modelio diegimas siekiant
pagerinti ugdymo kokybg, paskatinti
pokydius ikimokyklinio ugdymo istaigq
veikloje"
Nr. 09.2. I -ESFA-K-728 -02-007 4
Pagrindas. Lietuvos Respublikos

Svietimo, mokslo ir sporto ministro

2019 m.lapkridio 4 d. isakymas
Nr. V-1259,,DeI finansavimo skyrimo
projektams, itrauktiems i rezervini
proj ektq s4ra54 pagal 201 4-2020 metq

Europos S4jungos fondq investicijq

veiksmq programos 9 prioriteto

,,Visuomenes Svietimas ir ZmogiSkqjq
iStekliq potencialo didinimas"

igyvendinimo priemong 09.2. 1 -ESFA-

K-728,,Ikimokyklinio ir bendrojo
ugdymo mokyklq veiklos tobulinimas"
projektui

itrtps t//dms20 1 4.firunin.lt/dms/#/irroi ect
sl 247 45 / messases/24 8 3 2 8/view?backSt
ate:project_home
Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2019 m. lapkridio 4 d.
isakymo Nr. V-1259.
Projekto veiklq igyvendinimo pradZia
2019-tt-28.
Projekto veiklq igyvendinimo pabaiga
2021-tt-28.
2. Siuo metu igyvendinama sutartis ir
vyksta pasirengimo procesas vieSqjq
pirkimq vykdymui. Planuota veikla
(lenteleje 2-4) bus pradeta vykdyti kai
dytos VP procedtros ir bus nustatyti
laimetojai, kurie organizuos mokymqs
istaigose.
Siuo metu vyksta (Sios ataskaitos autore
- projekto vadove) projekto
koordinavimas SeSiose veikl4
tobulinandiose Klaipedos miesto
lop5eliuose-darZeliuose :,,Liepait0",
,,Nyk5tukas",,,Putin6lis", Saltinelis",
,,Traukinukas",,,Vdrindlis". Su projekto
koordinatoriais bendrauj ama tiesiogiai
ir elektroniais lai5kais. O su projekto



vadove - Duomenq mainq svetaines
oriemonemis ir el.pa5tu.

1.3. Pagerinti

istaigos
edukacines
erdves bei kitas

aplinkas

Atnaujintos
patalpos bei
sukurtos naujos
edukacines
erdves atitiks
Siq higienos
nonnq
reikalavimus

1 . Atnauj intos istaigos
lauko erdves (isigyta
sertifikuota Zaidimo
aikstele ir kiti
irengimai).
2. Modemizuotos
istaogos vidaus
erdves (sumontuotos
radiatoriq apsaugos
groteles sporto ir
muzikos salese,
atlikta sremontas
grupese).
Pagal bendruomenes
nariq apklausos
rezultatatus 75-80
proc. Bendruomends
nariq pozityviai
vertina istaigos lauko
ir vidaus erdves.

1. fsigyta sertifikuota Zaidimo aik5tele ir
pavesine.
2. Sumontuotos radiatoriq apsaugos
groteles sporto ir muzikos salese, atliktas
remontas ,,Pursliukq" (Zaidimq ir
miegamojo patalpos) ir ,,Saulds
zuikudiq" (miegamoj o patalpa) grupese.
Bendruomenes nariai, ypad remontuotq
grupiq darbuotojai, pozityviai vertina
atnaujintas vidaus erdves, o pedagoginiai
darbuotojai, kurie naudojasi lauko
erdvemis, pozityviai vertina naujus

isigytus irengimus.

2. Uiduotys neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies d€l numatytq rizikq (iei tokiq buvo)

UZduotys PrieZastvs. rizikos

2.1 . U Ztcilrcinti savalaiki proj ekto,,Ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo mokyklq veiklos tobulinimas 09.2.1-
ESFA-K-728" veiklq igyvendinim4

Projekto parai5ka pateko i rezervini
projektq sqraS4, todel sutartis buvo
pasira5yta tik 2019 m. gale.
(Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2019 m. lapkridio 4 d.
isakymas Nr. V-1259).
Siuo metu igyvendinama sutartis ir
vyksta pasirengimo procesas VP
vykdymui. Planuotos veiklos (lenteleje
2-4 p.) - numatyti procesq tobulinimo
metodai: Asaichi, PDSA, Kaizen Teian)
bus pradeti vykdyti, kai bus ivykdytos
VP proced[ros ir bus nustatyti
laimetojai, kurie organizuos mokymus
istaigose.
Numatytq 6 ikimokykliniq istaigq
darbuotojai dar neturejo galimybes
dalyvauti projekte tiesiogiai, o projekto
koordinatoriai (6 projekto partneriai -
ikimokykliniq istaigq direktoriai) nuolat
vra supaZindinami su Euronos socialinio



fondo agentDros darbuotojq,
administruoj andiq proj ekt4,
korespondencii

3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

UZduotys PrieZastys, rizikos

3.1. Parengti Sie nauji istaigos veikl4 reglamentuojantys
dokumentai:
3.1.1. Darbo tvarkos taisykles (2019-04-03 istaigos
direktoriaus isakymas Nr. V-41);
3.1.2. Pirmosios pagalbos organizavimo Klaipedos
lop5elyj e-darZelyj e,,Saltinelis" tvarkos apra5as (20 1 9- 1 0-
11 istaigos direktoriaus isakymas Nr. V-l19);
3.1 .3. Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Saltinelis"
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq
adaptacijos tvarkos apraSas (2019-10-18 istaigos
direktoriaus isakymas Nr. V-120);
3.I.4. Darbo apmokejimo sistemos apra5as (2019-10-24
direktoriaus isakymas Nr. V-126).
3.1.5. 2020-2022 metq istaigos strateginis planas (2019-
10-30 istaisos direktoriaus isakvmas Nr. V-12il.

Parengti nauji istaigos veikl4
re glamentuoj antys dokumentai padeda
efektyviau organizuoti istaigos veiklq

4. Pakoreguotos 2019 metq veiklos uiduotys (iei tokiq buvo) ir rezultatai

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJV TOBULINIMAS

UZduotys
Siektini

rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama, ar

nustatfios uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

5. Pasiekt rezul kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis
5.1. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius Labai serai X

5.2. UZduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai n
5.3. [vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai I

os, kurias no tobulinti
6.1. Vadovavimas ES projekto komandai,,LEANmodelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybg,

6.2. Istaigos bendruomenes lyderystes gebeiimq didinimas ir tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas



Direktore

7. [vertinimas, jo pagrindimas ir sifllymai:

Au5raAstrauskiene- 2020-01-20

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIITLYMAI

Istai gos tarybos pirmininke DaliaKondrackiene 2020-01-
(para5as)


