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KLAIPEDOS LOPSELTO-DARZELTO,,SALTTNELTS* 2020 METU VEIKLOS
ATASKAITA

Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Saltinelis" (toliau - fstaiga) yra Klaipedos miesto savivaldybes
Svietimo istaiga, dirbanti pagal 10,5 valandq ugdymo organizavimo modeli lietuviq kalba.

20201022 m. strateginiame plane bendruomene numate stiprinti mokymosi pagalbq ivairiq
gebejimq vaikams, taikant kiekvieno ugdytinio paZangos matavimo sistemq, Svietimo
bendruomenes lyderystes gebejimq didinim4, igyvendinant vadybines veiklos pokydius. Taip pat
sieke pozityvios emocines aplinkos, lemiandios ger4 vaikq (ugdytiniq) ir darbuotojq savijaut4
Svietimo istaigoje.

2020 metus numatytas metines veiklos tikslas - vaiko kompetencijq ugdymas, siekiant
individualios paZangos ugdomojoje veikloje bei palankiq s4lygq lyderystei istaigoje sudarymas,

igyvendinant vadybines veiklos pokydius.
2020 m. ugdymas buvo vykdomas 9 ikimokyklinio ugdymo grupese, i5 kuriq 2 lop5elio

grupes ir 2 prie5mokyklinio ugdymo grupes, [staig4 lanke 209 vaiku, dirbo 5l darbuotojas: 28
pedagogai ir 23 nepedagoginiai darbuotojai (48,53 et.). Dirbo 12 mokytojq metodininkq, 6

vyresnieji mokytojai ir 6 mokytojo kvalifikacing kategorrja igrjE ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo mokytojai.

Siekiant uZtikrinti kokybi5k4 ugdym4 ir igyvendinti 2020 metq veiklos tiksl4 - vaiko
kompetencijq ugdym4 siekiant individualios paZangos ugdomojoje veikloje bei palankiq s4lygq
lyderystei istaigoje sudarymas, igyvendinant vadybines veiklos pokydius - pletojama Siq ugdymo
programq ivairove: ikimokyklinio ugdymo, Bendroji prie5mokyklinio ugdymo programa ir
neformaliojo ugdymo programos: ,,Sveikata - brangiausias furtaso', ,,Juddjimas - tai stiprybe",

,,Atradimq dZiaugsmas",,,MaZqj q matematika".

fgyvendinant 2020 m. ugdymo veiklos prioritet4 - pagalba ivairiq gebejimq vaikams, taikant
kiekvieno ugdytinio paZangos matavimo sistem4 - ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
mokytojai elektroninio dienyno priemone ,,Mtisr1 darZelis" (kuris veikia jau tredius metus) ruo5e
ilgalaikes ir trumpalaikes ugdomosios veiklos planus, sekmingai vykde ugdytiniq pasiekimq ir
paZangos vertinimE. 2020 m. buvo inicijuoti pokydiai vertinant ir fiksuojant ugdytiniq paiangq ir
pasiekimus. Ugdytiniq tevams sudaryta galimybe naudotis elektroninio dienyno priemone,
susipaZinti su planais, vaiko pasiekimais, pateikiama informacija, komunikuoti su mokytojais ir
administracijos darbuotojais. .

Pedagoginis procesas, ugdymo veikla vykdoma, lgyvendinant ikimokyklinio ir
priesmokyklinio, neformaliojo ugdymo programas, taip pat dalyvaujant tarptautiniuose,
respublikiniuose, miesto ir istaigos renginiuose. Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose: I parodoje
(1 mokytojas),2 konkursuose (2 mokytojai), I projekte (4 mokytojai). Aktyviai dalyvauta Svietimo

istaigq bendruomeniq ekologinio-socialinio Svietimo projekte ,,Sauleto oranZinio traukinio kelione"
ir tarptautines tolerancijos dienos paminejime (dalyvavo 8 grupes); respublikiniai rengininiai: 2

konkursai (dalyvavo 4 mokytojai), 11 parodq (dalyvavo 23 mokytojai); 12 projektq (dalyvavo 23

molcJrtojai), 3 i5Stkiai (dalyvavo 7 mokytojai); konkursai ,,Gyventi sveikai - gerat", ,,Zalioji
palangeoo, projektai ,,STEAM i55ukis vaikams'., ,,UZburiantis Origamio menas", ,,Gyvoji Lem€.

Gyvunai - mtisq mokytojai", ,,Velykq margutis", nuotoliniai Sveikatiados projekto i55[kiai:
,,Saldint4 gerim4 keidiu i vandeni!", ,,Pieno t[sas", ,,Kaledinis i550kis" ir kituose. Paminetas

ekologines grupes 20-metis, buvo organizuojamos edukacines i5vykos i MaZosios Lietuvos
muziejq, Pilies muziejq. Bendradarbiauta su socialiniais partneriais, lop5eliais-darZeliais ,,Lilvitis",
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,,Liogelis",,,Svyfurelis". Ir{okytojai ugdymo procese naudojo IMO kubus, interaktyvi4 lent4,
interaktyvias knygas.

Karantino metu mo$rtojai itin aktyviai dalyvavo kvalifikacijos' renginiuose,
organizuojamuose nuotoliniu bfrdu. Kontaktiniu (iprastu) btdu vyko 43 kvalifikacijos kelimo
renginiai, jq metu i5klause 274 valandas, nuotoliniu btdu molrytojai dalyvavo 375 renginiuose.
kuriuose savo kompetencijas pagilino 1196 valandas. I5 viso mokytojai dalyvavo 418 seminarq
(1470 valandos). Vidutini5kai vienam darbuotojui teko 17 seminarq, 6l valanda.

Atestuota 1 ikimokyklinio ugdymo mokyoj4 ji igrjo vyresniosios mokytojos kvalifikacing
kategorij4; 1 mokytoja apclovanota Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
padekos raStu.

Paskelbus Salyje ekstremali4 situacij4, ugdymas ir Svietimo pagalba buvo organizuojami
nuotoliniu biidu, todel ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo mokytojos naudojo Google drive
(skaidres, skaidiuokles, dokumentai), ikimokyklinio ugdymo mokytojos - programdles ,,Quiver"
pauk5diq paZinimo tema, ,,Animal farm for kids" ir kt. Neformaliojo ir meninio ugdymo pedagoges
naudojo Bandicut, Videopad, Video editor, Picasa. Book Creator (nuotoliniam ugdymui), Movie
Maker (projektams). Mokomoji medZiaga buvo pateikiama el. dienyne ,,M[st1 darZelis" Siais

irankais: Lightshot, Snipping, Nimbus screenshot, Padlet, gtillanajam rySiui - Learning apps.org
platforma. Pasitarimq, posedZiq ir seminarq klausymui naudotos Microsoft Teams, Zoom, Google
Meet programos. Informacija tevams teikiama ir fstaigos internetineje svetaineje, el. pa3tu, grupil+
uZdaruose Facebook puslapiuose ir kt.

Vykdant Europos Sqjungos projekt4 ,,LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo
kokybg, paskatinti pokydius ikimokyklinio ugdymo istaigrl veikloje", kuriuo siekiama pagerinti
ugdymo kokybg, paskatinti lyderystg ir veiklos organizavimo pokydius istaigoje, atliktas vidinis
isivertinimas, analizuota sritis ,,Vaiko ugdymas ir ugdymasis, pasiekimai", nustatytos ugdymo
sridiq sekmes ir tobulintinos sritys, kurios bus reik5mingos, igyvendinant projekte 2021m.

Taip pat siekta sudaryti s4lygas Svietimo paslaugq prieinamumui: logopedas teike paslaugas
(iki 2020-09-01) istaigoje 30 vaikq, buvo parengtos ir pritaikytos ugdymo programos specialiqjq
ugdymosi poreikiq turintiems vaikams.

Maitinimo paslauga organizuojama 3 kartus per dien4, tevams sudarant galimybg pasirinkti
maitinimq skaidiq. UZ kokybi5kq maitinimo organizavimq atsakingas Klaipedos visuomenes
sveikatos biuro ikimokykliniq ugdymo istaigq visuomends sveikatos specialistas ir kiti darbuotojai.
Valgiara5tis 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 (26) gavna 50 proc. mokesdio lengvat4. Nuo 2020 m. rudens visiems prie5mokyklinio
amZiaus vaikams skiriami nemokami pietfrs.

[gyvendinant strategini ir metini veiklos planus, istaigos vadovas bendradarbiavo su Siomis

fstaigos savivaldos institucijomis ir grupemis: {staigos taryba, Mokytojq taryba, Metodine taryba,
Darbo taryba, Lietuvos Svietimo darbuotojq profesines s4iungos Klaipedos miesto susivienijimu,
Tevq taryba, kurybinemis veiklos grupemis (ekologine,.sveikos gyvensenos igUdZiq formavimo,
teatro, etnokulttros).

Vykdant aprtipinim4 priemonemis, buvo siekiama lstaigos i5laikymui skirtas le5as panaudoti
taupiai, efektyviai, todel isigyta baldq uL,955,26 Eur., mink5to inventorius (diuZiniai, pagalves) - uZ
1553,60 Eur, ivairiq Zaislq -rrt349,65 Eur, taip pat lauko Zaidimq - uZ 8060,00 Eur., IT priemoniq
(plan5ediq) - uZ 1903,84 Eur.

Panaudojus {staigos biudZeto le5as ir paramos le5as (1,2 proc.) buvo renovuota I grupe
(Zaidimq kambarys ir miegamasis), suremontuotos visos keturios laiptines: pakeisti laiptai ir
tureklai. fstaiga atrodo patraukliai ir esteti5kai.



Finansine a:

Finansavimo Saltinis Le5os (ttkst. euru) Pastabos
Planas
(oatikslintas)

Panaudota
leSu

{vykdymas
(%)

Savivaldybes
biudZetas (SB)

423,8 422,3 99,7

Specialioji tiksline
dotaciia (VB)

225,8 223,1 98,8

[staigos gautos
pajamos (surinkta
paiamu SP), i5 iu:

79,3

Pajamq i5laidos (SP) 66,9 84,4

Projektq finansavimas
(ES; VB;SB)

17,8 5,1 28,7 Del neivykusiq vieSqjq
pirkimq le5os nebuvo
panaudotos

Kitos le5os (parama2
% GM ir kt.)

4,5 0,3 6,7 Paramos le5os kaupiamos,
veliau naudojama istaigos
infrastruktiiros oaserinimui

[5 viso 751,2 717,7 95,5

Kreditinis isiskolinimas (pagal visus finansavimo
Saltinius) 2021m. sausio 1 d.

0,84 Nebuvo laiku gautos
s4skaito s-fakt[ros, apmoketa
uZ paslaugas 2021m. sausio
mdnesi

Planuodama202l metq veikl4, fstaigos bendruomene susitare del prioritetq:
1. Profesinis pedagogq skaitmeninio ra5tingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant

informacines komunikacines technologijas ir jas integruojant i ugdymo proces4, taikant virtualias ir
nuotoliniam mokymui(si) skirtas platformas.

2. Mokiniq pasiekimq ir veiksmingos Svietimo pagalbos fvairiq gebejimq mokiniams
(vaikams) teikimo gerinimas, taikant mokinio (vaiko) paZangos matavimo sistemq.

3. Duomenq analize ir isivertinimu pagristos Svietimo kokybes uZtikrinimas, kuriant
savivaldos, socialines partnerystes ir vadovq lyderystes darn4.

Direktore Au5ra Astrauskiene


