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I SI(YRIUS
STRATEGINIO PLAI\IO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Klaipedos lop5eliodarZelio (toliau - fstaiga) 2016-2018 metq strateginio ir 2018 metq
veiklos planuose nustatlrti tikslai ir uZdaviniai buvo orientuoti i Svietimo paslaugq kokybes
uZtikrinim4 ir {staigos materialines bazes gerinimq. Pasirinktos 2018 metq prioritetines kryptys -
ikimokyklinio/priesmokyklinio, neformaliojo ugdymo programq ir Svietimo pagalbos ugdytiniui
teikimas ir tgstinumas; ugdytiniq k[rybi5kumo skatinimas; pedagogq dalyko, didaktiniq ir bendryjq
kompetencijq ugdymas. Metines veiklos tikslas - siekti kvalifikuotos savalaikes Svietimo pagalbos,

ikimokyklinio/prieSmokyklinio, neformaliojo ugdyrro programq igyvenimo kokybes ir dermes.

Tikslui pasiekti buvo numatyti ir igyvendinti 2 uidavinai: igyvendinti Svietimo pagalbos teikim4,
ikimokyklinio/prie5mokyklinio, neformaliojo ugdymo programas, skatinant visq pedagoginiq
darbuotojq bendradarbiavimq siekiant ugdymotkokybes bei pritaikytq programq dermes bei ugdant

kiekvieno ugdytinio nuolatini porerki augti sveiku fo kairyhiStai veikti.
Vadybiniai siekiai 2018 metais buvo orientuoti i [staigos veiklos reglamentavimo atitikti, pasikeitus
teises aktams, saugios aplinkos kiirimq savalaikes Svietimo pagalbos teikim4, darbuotojq
asmeniniq ir dalykiniq kompetencijq tobulinimui.
2018 metais pasiekti reikSmingi Svietimo paslaugq pokydiai. 2018-09-01 duomenimis ugdyti 152

mokiniai, uZtikrintas ikimokyklinio/prie5mokyklinio, neformaliojo ugdymo programq ir Svietimo
pagalbos ugdytiniams paslaugq teikimas ir tgstinumas. Ikimokyklinio/prieSmokyklinio, neformaliojo
ugdymo programas igyvendino ir Svietimo pagalb4 teike 20 ikimokyklinio/prie5mokyklinio ugdymo
mokytojq ir 6 Svietimo pagalbos specialistai, t. y. 28,9 etato Q0l7 m. - 26,4 etato), dtbo 27

nepedagoginiai darbuotoju 25,05 etato, Q0l7 m. - 23,3). Svietimo pagalba (logopedo, specialiojo
pedagogo) pagalba teikta 43 specialiqiq ugdymosi poreikiq tyrintiems ugdytiniams ir 30 bendrojo
ugdymo grupiq ugdytiniams. Nuo 2018 m. rugsejo men. pradeta teikti psichologo pagalba.

{gyvendintos 3 neformaliojo vaikq Svietimo programos (fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos ir
gyvulininkystes paZinimo), kuriose dalyvavo 152 (100 %) ugdytiniai.
2018 m. stiprinant rySius su Seima bendradarbiaujant su VSl ,,Meno psichologijos centru"

igyvendintas projektas ,,Gera biiti tevais" ir buvo organizuoti mokymai tevams ,,Pozityvios tevystes

igUdziq grupe tdvams auginantiems vaikus iki l0 m." ir leliq terapijos metodq taikymo uZsiemimai

,,L6les moko, gydo, gndiia='.
2018 m. bendradarbiaujant su socialiniais partneriais buvo priimti Klaipedos kolegijos 5 studentai
atlikti trumpalaikei ir ilgalaikei praktikai, i5 jrl 1 studentas atvyko i5 Portugalijos, pagal mainq
progrurm4.

2018 metais kiekvienas pedagogas kvalifftacij4 tobulino vidutini5kai 4-5 dienas. fstaigoje visiems
pedagogams organizuoti seminarai ,,Darbas su vaikais furindiais elgesio sunkumq", ,,Vaikq meninis
skaitymas ir vertinimo kriterijai", sudarytos galimybes mokytis nuotoliniu btdu, panaudojant IKT,
www.pedagogas.lt., administracija vyko i mokymus skirtus vadovams ,,Vadovo emocinis
intelektas". Buvo vykdyti projektai - I Salies (,,Sveikatiadt'),3 istaigos (saugaus eismo, gamtos,

ankstyvojo kalbos ugdymo), skait5rti 4 prane5imai ir pravestos atviros veiklos, 28 edukacines

i5vykos, 8 parodos, 8 temines savait€s, 18 tradiciniq ir netradiciniq renginiq, kuriuose dalyvavo

fstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jq tevai irlar istatyminiai vaiko atstovai. Pedagogai vykde socialinio
emocinio ugdymo program4 ,,Zipio draugai", ankstyvqii uZsienio kalbos mokymq ,,Vokiediq k. su

kiSkiu Hansu", vizualinio m4stymo strategijq program4.

2018 metais fstaigos i5laikymui skirtos le5os naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai del jq
panaudojimo derinti su {staigos savivaldos institucijomis, bendruomene. 2018 m. savivaldybes
leSomis buvo nugriautas kiemo rlisys, atnaujinta Saligatviq ir asfalto danga, atnaujinta pagrindinio

Sildvmo si isisytos 24 lovytes ir konvekcine krosnis. Istai bei



savivaldybes le5omis 2018 metais atlikti kiti materialines bazes atraujinimo darbai: atnaujintos

149 kv. m. lubq istaigos bendrose erdvese ir 2 kabinetuose, pakeisti Sviestuvai sporto saleje, grupese

,J.{ykStukai* fu ,,Lvirbliukai* , visq grupirl rEbin€se, isigyta 12 stalq ir 24 kedutes prie5mokyklinio
ugdymo grupei, isigyti nerEdijandio plieno baldai virtuvei, irengti automatiniai vartai uZtikrinantys
vaikq saugum4, isigytos ir atnaujintos 10 grupitl Zaliuzils apsaugandios nuo tiesioginiq saules

spinduliq, irengta ,,diauikutes" kreivq veidrodZiq karalyste", vidiniame kiemelyje atnaujinti laiptai
ir irengla pakyla, suremontuotas neformaliojo ugdymo mokytojo kabinetas, nupirkti 5 nauji

kompiuteriai pedagogams, atlikti kiti darbai.
Liko neiSsprgstos tokios vidaus ir iSores faktoriq s4lygotos problemos: pasyvus tevq irlar istatyminiq
vaiko atstovq dalyvavimas ugdymo procese; didelis mokytojq darbo kriivis ir molqrtojq trukumas;

biitina viso pastato renovacij4 stogo dangos, elektros instaliacijos atnaujinimas, vedinimo sistemq

irengimas virtuveje.
Planuodama artimiausiq metq veiklq fstaigos bendruomene susitare del tokiq prioritetq - uZtikrinti
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programq igyvendinimo bei Svietimo paslaugq kokybg,

ios ir sveikos apli ima telkti ir didinti I lmus.

II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAT IR RODTKLIAI

1. Pasrindiniai 20lE metu veik los rezultatai

2018 uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vettinimo
rodiklidi (kuriais'

vadovaujantis vertinama, ar
nustat5rtos uZduotys

iwkdvtos)

Pasiekti renl/rtatar ir jq rodikliai

2.1.lgyvendinti
pasikeitusio
Lietuvos
Respublikos
darbo kodekso
nuostatas

{gyvendintos
pasikeitusio
Lietuvos
Respublikos
darbo
kodekso
nuostatos,
parengus
reikiamus

istaigos
dokumentus

l. Parengtos Klaipedos
lopSelio-darZelio

,,eiau5kute" darbo tvarkos
taisykles, kurios suderintos
su istaigoje veikiandiomis
savivaldos institucij omis
2. Atnaujinti darbuotojq
pareigybiq apra5ymai.
3. Parengta darbuotojq
darbo apmokejimo sistema
4. Visi darbuotojai
supaZindinti pasira5ytinai
su darbo tvarkos
taisyklemis, pareigybes
apra5ais, darbuotojq
apmokejimo sistema

1.1. {staigos naujos darbo tvarkos
taisykles aptartos ir suderintos su

f staigo s taryba (20 1 I -03 - 12

protokolas Nr. V3-2).
1.2. fstaigos naujos darbo tvarkos
taisykles patvirtintos direktoriaus
2018-03 -20 isakymu Nr. V-3 3
2.Atnauj inti darbuotojq pareigybiq
apraiymai, pawirtinti direktoriaus
201 8-08-3 I isakymu Nr. V-77
3.1. Parengta {staigos darbuotojq
darbo apmokejimo sistema ir
suderinta su fstaigos darbo taryba
(2018-01-23 protokolas Nr. V6-1)
3.2.[staigos darbuotojq darbo
apmokejimo sistema patvirtinta
direktoriaus 20 I 8-03-20 isalcymu
Nr. V- 33

4.Visi darbuotoj ai supaZindinti
pasira5ytinai su [staigos darbo
tvarkos taisyklemis, apmokejimo
tvarka, pareigybiq apra5ymais iki
2018-t2-31

2.2. fgyvendinti
Bendrojo
duomenq
apsaugos
reglamento
nuostatas

fgyvendinti
Bendrojo
duomenq
apsaugos
reglamento
nuostatos

l. Parengtos Asmens
duomenq tvarkymo
taisykles.
2. P arenglas ir atsakingiems
darbuotoj ams pateiktas
susipaZinti darbuotoj q
isipareisoiimas saugoti

1. Parengtos Asmens duomenq
tvarkymo taisykles ir patvirtintos
direktoriaus 20 I 8-05-24 isakymu
Nr. V-62
2. P arcnglas ir atsakingiems
darbuotoj ams pateiktas susipaZinti
oasira.Svtinai darbuotoiu



asmens duomenq paslapti.
3.Parenglz
tevq sutikimo forma del

asmens duomenq
naudojimo (6vai
supaZindinti pasiraSvtinai)

isipareigoj imas saugoti asmens
duomenq paslapti
3. Parengta tevq sutikimo forma
del asmens duomenq naudojimo
(tevai supaZindinti pasira5ytinai)

2.3. Pagerinti

istaigos viduje ir
lauke ugdymo
(si) s4lygas

Pagerintos
ugdymo (si)
s4lygos
atitiks
higienos
noflnos
reikalavimus

1. Pakeista ivaZiavimo
aikSteles asfalto, Saligatviq
danga.
2. lr engli automatiniai
v artai, uZtikrinantys vaikq
saugumQ ugdymo proceso
metu lauke.
3. {sigytos ir atnaujintos l0
eruoiu Zaliuzes

l. I5 savivaldybes gautas
finansavimas ir pakeista

ivaZiavimo aik5teles asfalto ir
Saligatviq danga
2. lr englt automatini ai v afiai,
uZtikrinantys vaikq saugumQ
ugdymo proceso metu lauke
3. Nupirktos ir atnaujintos 10

srupiu Lali:z;ls
2. s, nelvyKdwos ar lwl(d i5 dalies d6l n t, buvo

UZduotvs PrieZastvs. rizikos
2.t.

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
rezultatamsbuvo atlikta veiklos

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaieos veiklai
3.1. fstaigos viduje ir lauke irengti
porankiai atitinkantys vaikq ugi

Irengtr nauji porankiai ties lop3elio grupiq iejimais ir
laiptinese atitinkantys vaikq flgi ir uZtikrinantys vaikq
saugum4 iudant istaigos viduie ir lauke

4. veiklos to buvo) ir rezultatai

UZduotys Siektini reniltatai

Rezultatrl vertinimo rodikliai
(krniais vadovauj antis

vertinama, ar nustatlrtos
uZduotys iwkdvtos)

Pasiekti rezultatarir
jq rodikliai

4.1.

III SKYRIUS
PASIEKTV REZTJLTATU VYKDANT UZDUOTIS ISTVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJV TOBULINIMAS
5. reztlta kdant uZduotis

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
Pairymimas atitinkamas

laneelis
5.1. UZduotys iwkdytos ir vir5iio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai X
5.2.U1duotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai !
5.3. fvykdytos tik kai huios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai !
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinarnai E
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