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ATASITAITA

Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Saltinelis" (toliau - fstaiga) yra Klaipedos miesto savivaldybes
Svietimo istaiga, dirbanti pagal 10,5 valandq ugdymo organizavimo modeli lietuviq kalba.
Analizuojamu laikotarpiu ugdoma 8 ikimokyklinio ugdymo ir 3 prie5mokyklinio ugdymo grupese
206 vaikai (2019-09-01 duomenimis), dirbo 24 pedagogai ir 28 nepedagoginiai darbuotojai, i5 viso
48.53 etato.

Siekiant kokybi5ko ugdymo lgyvendinama ikimokyklinio ugdymo, prie5mokyklinio ugdymo
bendroji programa bei neformaliojo ugdymo programos: ,,sveikata - brangiausias turtas", ,,Judejimas
- tai stiprybe", ,,Atradimq dZiaugsmas", ,,MaLqy4 matematika", socialiniq igUdZiq formavimo
programa ,,Zipio draugai", emocinio intelekto programa ,,Kimochis". Sveikos gyvensenos igUdZiq
formavimo grupe dalyvavo ilgalaikeje sveikos gy/ensenos ugdymo programoje ,,Sveikatiada".
Vykdyti ivairiis Salies, miesto renginiai, projektai, temines savait€s, atviros veiklos, edukacines
i5vykos, parodos, konkursai, akcijos. Metq eigoje pedagogams uZ dalyvavim4 konkursuose,
projektuose, renginiuose buvo iteiktos 55 padekos.

2019 metais kvalifikacij4 kele 24 pedagoginiai darbuotojai (kvalifikacij4 kele ir
nepedagoginiai darbuotojai). Vienas ikimokyklinio ugdymo mokytojas igijo vyresniosios mokytojo
kvalifikacing kategorij4. fstaigoje pedagoging praktik4 atliko 5 Klaipedos valstybines kolegijos
studentai.

Maitinimas vaikams organizuojamas 3 kartus per dien4, tevams sudarant galimybg pasirinkti
maitinimq skaidiq. UZ kokybi5k4 maitinimo organizavim4 atsakingas Klaipedos visuomends
sveikatos biuro ikimokykliniq istaigq visuornenes sveikatos prieZinros specialistas ir kiti darbuotojai.
fstaigos valgiara5tis sudarytas 20 dienq, kuris yra skirtas l-3 ir 4-7 mett4 vaikams, patvirtintas
Klaipedos visuomenes sveikatos biuro direktoriaus. Taip pat yra du vaikai, kuriems yra pritaikytas
maitinimas. Dalis vaikq gauna maitinimo kompensacijq: 50 procentq sumaZinta kaina maitinim4 gavo
26 l;.gdytiniai, 100 procentq - 2 vaika| fstaigoje vykdoma ES parama ,,Vaisiq vartojimo skatinimas
mokyklose" ir ES parama,,Pienas vaikams".

fstaigoje tikslingai planuojamas aprupinimas ugdymo priemonemis: isigyta mokomosios
literafDros, ugdymo ir sportinei veiklai skirtq priemoniq (iskaitant lauko irenginius vaikams), i5 viso
uL. 10576,72 Eur., informaciniq technologiniq priemoniq - 3377,36 Eur. fgyvendinant teises aktq
nustatytus higienos reikalavimus bei pritaikant patalpas Svietimo reikmems, nupirkti baldai grupems
uL 756,96 Eur, suremontuotos dvi grupes: Zaidimq kambarys, dvi miegamojo patalpos, perdaZytos

fstaigos vieno bloko koridoriaus sienos, i5 viso uZ 6500,00 Eur. Pagerinta materialine fstaigos
ugdymo baze, i5 viso uZ 33595,99 Eur:nupirktapaslaugq vL5569,64 Eur, isigy'taprekiq uL24809,346
Eur, atlikta darbq uL 3217,00 Eur. Vykdyti vie5ieji pirkimai prekems, paslaugoms, darbams atlikti
(bendra sudarytq sutardiq verte - 32519,90 Eur, bendras pirkimq skaidius - 261). Dalis remejq leSq

buvo skirta istaigos remontui ir grupiq atnaujinimui (panaudota 1950,47 Eur).

fgyvendinant 2019 metais veiklos prioritet4 - pagalbos teikim4 ivairiq gebejimq vaikams,
ikimokyklinio irprie5mokyklinio ugdymo mokytojai elektroninio dienyno sistemoje,,Mfrsq darZelis"
fiksavo ugdytiniq pasiekimus, kurie individualiai buvo aptarti su tevais (globejais). [staigos
pedagogai organizavo 53 i5vykas. Tinkamai buvo sudarytos s4lygos Svietimo paslaugq
prieinamumui: logopedas teike paslaugas 30 vaikams. Organizuoti fstaigos metodines grupes, Vaiko
geroves komisijos ir kitq darbo grupiq posedZiai. Siekiant pozityvios emocines aplinkos fstaigoje,
lemiandios ger4 vaikq ir mokytojq savijaut4, buvo vykdomos apklausos tevams ir bendruomenes
nariams, organizuojami tradiciniai renginiai, kurie sutelke bendruomeng. Tikintis Svietimo
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bendruomenes darbuotojtl lyderystes skatinimo ir vadybines veiklos pokydiq igyvendinimo, 2019
metais direktorius dalyvavo nacionaliniame magistrantiiros (baige) studijq projekte ,,Lyderiq laikas
3". Igytos Zinios ir patirtis padr4sino teikti paraiSk4 pagal priemong 09.2.1-ESFA-K-728
,,Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklq veiklos tobulinimas". Rezultatas - gautas finansavimas
parai5kai ,,LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdyrno kokybg, paskatinti pokydius
ikimokyklinio ugdymo istaigq veikloje" Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0074, kuriuo bus siekiama
pagerinti ugdymo kokybg, paskatinti lyderystg ir veiklos organizavimo pokydius.

LopSelio-darLelio,,Saltinelis" bendruomene susitare del Siq prioritetq: stiprinti mokymosi
pagalb4 ivairiq gebejimq vaikams, taikant kiekvieno ugdytinio paZangos matavimo sistem4, pletoti
lyderystes gebejimus, igyvendinant vadybines veiklos pokydius, palaikyti pozityviq emocing aplink4.
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