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I SKYRIUS
VEIKLOS PLANO IGYVENDTNIMAS
METINIO
IR
PLANO
STRATEGINIO
Klaipedos lopSelio-darZelio ,,Du gaideliai" (toliau - {staiga) 2019-2021 metq strateglnro rr
2019 m. veiklos planuose numatyii tikslai ir uZdaviniai buvo orientuoti ! kokybiSk4 ir
veiklos
visapusi5k4 vaiko ugdy-4 bei fstaigos materialines bazes gerinim4. Atsiskaitomqiq metq
veiklos
ISsikelti
prioiitetas - individualios kiekvieno vaiko paZangos stebesenos efektyvinimas.
prog.u.o, tikslai: uZtikrinti individualios kiekvieno vaiko paZangos stebdsenos efektyvinim4,
paslekimq stebejim4 y anahzavim4, siekiant laiku indefikuoti mokymosi sunkumus; taikyti
!iuolaikinius ugdymosi metodus, atsiZvelgiant i kiekvieno vaiko unikalum4 bei poreikius. Tikslq
kokybes ir nuolatinio
igyvendinimuiluvo iSkelti metiniai uZdaviniai: siekti ugdymo paslaugq
i6tulejimo; kurti saugi4 ir sveik4 ugdymosi aplink4, atnaujinti lauko ir vidaus ugdymo erdves
pritaikant individualiam darbui su vaikais; vaikq fizinio aktyvumo skatinimas.
Vadybiniai siekiai 2019 metais buvo orientuoti j nuoseklq ir kokybi5kq numatl'tq prioritetq,
tikslq ir uZdaviniq jgyvendinim4, strategini planavim4, saugios ir esteti5kos aplinkos k[rim4,
savitumo ir tradicijq puoselejim4.
[staigos
-2019
metais pasiekti reikSmingi kiekybiniai ir kokybiniai fstaigos veiklos pokydiai. 201909-01 duomenimis lstaigoje ugdyti 155 vaikai (2018 m. - 174), kuriems buvo uZtikrinamas
ikimokyklinis bei prieSmokyklinis ugdymas. Taip pat vykdomos 3 neformaliojo vaikq Svietimo
ugdymo programos: ,,Sveika ir saugi gyvensena", bendravimo igfldZiq formavimo valstybine
kalba ugdymo programa ,,ZaidLiam. Sokam, pramogaujam" ir dailes gebejimq, kuriose dalyvavo
100% ugAytini.l. Ugdymo programas lgyvendino 25 pedagogai (22 etatai), dirbo 24
nepedagoginiai darbuotojai (24,05 etatai). Ugdymo programq igyvendinimui sukurtos saugios,
esietiskos, funkcionalios edukacines aplinkos, jos pritaikytos grupinei ir individualiai veiklai.
2019 m. vaikai kartu su pedagogais dalyvavo 2 tarptautiniuose ir 30 Salies projektuose, I
festivalyje, organizuota 10 parodq, 10 temines savaitds, 12 atvirq veiklq, 15 tradiciniq ir
netradiciniq renginiq ir l0 edukaciniq iSvykq'
2019 metais 100 % tenkintas pageidaujandiq lankyti {staig4 poreikis.2l Seimai taikyta50Yo
mokesdio uZ vaiko maitinim4 lengvata, o I Seimai taikyta 100% mokesdio uZ vaiko maitinim4
lengvata. Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 3O-diai vaikq, turintiems specialiqiq poreikiq ir
kalbos bei kalbejimo sutrikimq.
2019 metais kvalifikacijq tobulino kiekvienas pedagogas vidutiniSkai 5-6 dienas (122 d.762
val.). Visiems pedagogams organizuoti seminarai ,,Emociniq b[senq keitimas taikant dailes
terapijos metodus", ,,Tevq ir vaikq pozityvaus rySio stiprinimas ugdymo istaigoje taikant dailes
terapiios metodus" ir,,Modernioji kflno kult[ra ikim

it irnot yt tinio ugdynro uyresnio.lo mokytojo kvalifikacinei.kategorilat'
taupiai ir racionaliai' sprendimai
2019 metais fstaigos iSlaikymui skirios leSos panaudotos
ir bendruomene' Savivaldybes leSomis buvo
del jq naudojimo derinli su savivaldos instituciiomii
avariniai laiptai. lstaigos lesomis atlikti
suremontuotos 4 grupiq sanitarines patalpos, atnaujinti
komplektai, 2 spintos i sanitarines
materialines bazds g".inin1o darbai: nupirkti 4 virtuves

visame pastate p
irengimas, elektros instaliacijos
laiptiniq remontas.
bendruomend susitare del prioriteto -. teikti
Planuodama artimiausiu metu veikl4, lstaigos
-emocines
aplinkos, lemiandios ger4 mokiniq ir
kokybi5kas Svietimo paslaugas, bei poziiyvios
mokytoi u savii aut4 istaigoje, klrimas'

II SKYRIUS

METU VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

rindiniai
Metq uZduotYs
(toliau uZduotys)
1.1. fvertinti
istaigos

neformaliojo
vaikq Svietimo
programq
igyvendinimo
kokybg..iq itak4
vaikq
pasiekimams

veiklos rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
Siektini
rezultatai

Atlikus
neformalioio
vaikq Svietimo
programq

isivertinim4 ir
iStyrus

lankandiq
vaikq, jq
5eimq,
pedagogq
nuomong, bus
sudary'tos
prielaidos
neformaliojo
vaikq Svietimo
programq

igyvendinimo
tobulinimui.

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdYtos
1. Atlikta pedagogq, tevq
apklausa del neformalioj o
vaikq Svietimo Programq
igyvendinimo kokYbes.
2. I5analizuota, koki4 itak4
vaikq gebejimq ir Praktiniq
giidziq Lrgdymui(si) bei jq
i
kurybinei raiSkai turi
neformaliojo vaikq Svietimo
programq i gyvendin imas'
3. Ataskaita pateikta
bendruomenei, susitarta del
neformalioj o vaikq Svietimo
programrl kokybes
tobulinimo.

Pasiekti rezultatai ir jq

rodikliai

l. Atlikta

tevq aPklausa
del neformaliojo vaikq
Svietimo programq
kokybes. Apklausoje
dalyvavo 82 procentai
tevq. Tevai neformaliojo
vaikq Svietimo programq
igyvendinimo kokYbg
ivertino labai gerai ir
gerai.
2.Mokytojq taryboje
susitarta del ,
neformaliojo vaikq
Svietimo sistemos
isivertinimo darbo gruPes
sudarymo , kuriai Pavesta
atlikti neformaliojo
Svietimo sistemos

veikimo fstaigoje
isivertinim4.
3. Neformaliojo vaikq
Svietimo darbo grupe
parengd isivertinimo
ataskait4. ISvados ir
rekomendacijos
pristatytos mokYtojq
tarybos posedyje, bei
bendruomenei.

I .2.

lstaigos
pedagogq,
ugdytiniq ir
Seimos

bendradarbiavim
o gerinimas

UZtikrinti
vaikq ugdymo
dermg tarp
darZelio ir
Seimos.

Aktyvinti ir
skatinti
ugdytiniq tevq
dalyvavim4
ugdymo
procese.

Stiprinti
Seimos ir
darZelio
s4veik4
dalijantis
etninemis
tradicijomis,
paprodiais,
verlybemis,
nuostatomis.

1. Parengtas istaigos tevq

tarybos veiklos planas.
2. Atlikta apklausa
iSsiaiSkinant Seimos Poreikius
ir lukesdius istaigos veiklos
organizavimo tobulinimo
klausimais.
3. Skatinama tevq
savanorystd ivairinant
ugdymo procesq gruPese.
4. fstaigos, gruPiq ir Seimos
informaciios mainai
pasitelkiant informacines
technologii as, socialinius
tinklus.

1. Parengtas istaigos tevtl
tarybos veiklos planas.
Tevq tarybos 2019-09-l 6
protokolas Nr. V12-3.
2. 2019 m. 9-l I men.
atlikta apibendrinta tevq
anketine apklausa.
Apklausta 87 procentai
tevq. f staigos tarYboje
numatytos teikiamq
paslaugq gerinimo
kryptys ir suderintos su
bendruomene. lstaigos
tarybos 2019-11-28
protokolas Nr. V l3-6.
3. Suorganizuoti bendri
renginiai: visuotiniai tevq
susirinkimai, pravesti
Tevq tarybos posedZiai,
organizuotos diskusij os
tevams, teiktos
konsultacijos pagal tevq
poreiki visus metus tevq
vizito metu, telefonu,
elektroniniu paStu ir kt.
Tevai buvo iraukiami i
ugdymo(si) proces4 PatYs
vesdami ivairias veiklas,
suorganizuotos 9 iSvYkos
su tevais i jq darbovietes,
suorganizu ota 12 parodq
su tevais,
4. Tevq susirinkimq metu
pranesimus skaite
administracij os atstovai,
pedagogai, grupiq
stenduose pateikta ivairiq
stendiniq praneSimq,
nuolat vyko tevq
konsultavimas ivairiomis
temomis, visus metus
buvo skatinama tevq
nematerialine pagalba,
partneryste ugdomosios
aplinkos gerinimui,
estetines aplinkos
k[rimui, priemoniq

k0rimui.

Kurti ir
tobulinti aplinkq
1.3.

orientuot4 i
vaiko
kompetencijq
ugdym4

L Atnaujintos priemones
fi zinio aktyvumo, sveikatos

Pagerintos

vaikq
ugdymo(si)
s4lygos
grupese ir
lauke sudarys

stiprinimo skatinimui.
2. f rengtos papildomos erdvds
tenkinandios ir Zadinandios
vaikq poreikijudeti.

galimybg
skatinti vaikq
aktyvum4,
pasitike.lim4
savimi,
asmenybes
skleidim4si.

1. frengta lauko Zaidimq

edukacine erdve vairams.
AikSteleje sumontuotos 2
karuselds ir viena
pavesine. Nupirkta
kamuoliq, Sokdyniq.
2. Sporto saleje
papildomas irengta erdve
tenkinanti ir Zadinanti
vaikq poreikijudeti - tai
sporto treniruokliai:
begimo takelis, dviratis
treniruoklis ir elipsinis
treniruoklis.

ki buvo
2. UZduotvs. neiwkdytos ar ivykdytos i5 dalies d€l numatytq rizikq (lei tokiq
PrieZastvs. rizikos

UZduotys

2l
3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ldoma. iei buvo atlikta

sva

taieos veiklos rezultatam

UZduotys / veiklos
3.1 . Organizuota tarptautinio projekto judrios
veiklos fotograhjq ir apraSymq paroda,,Saltis mums
tai nebaisus - judam, krutam visada - sveikata mfisq
gera" (direktoriaus 2019-01-07 isakymas Nr. V-l)

3.2. Parengtas ir patvirtintas 2020-2022 mettl
strateginis planas (direktoriaus 2019-12-13 Nr. V47\
3.3. Atnaujintos maisto ruoSimo patalpos, irengtos
zonos pagal Geros higienos praktikos taisykles.
Parengtas Klaipedos lop5elio-darZelio,,Du
gaideliai" virtuves patalpq gamybiniq zonq planas
pagal Geros higienos praktikos taisykles.
Direktoriaus 2019-09-24 isakymas Nr. V-29,,De|
Geros Higienos praktikos taisykliq taikymo".
lsigyta nauja virtuves iranga: darbo stalai ( 4 vnt.),
darZoviq tarkavimo aparatas, Saldiklis, inventorius
(puodai. padeklai, keptuves, indai), svarstykles.

4.1

Maisto ruoSimo patalpos ir iranga
atitinka Geros higienos praktikos
taisykles, todel istaigoje galima saugiai
gaminti maistq vaikams.

rezultata
Ita
metu veiklos uZdu
S
t oki bu vo
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj anti s
Pasiekti rezultarai
Siektini rezultatai
ir jq rodikliai
vertinama, ar nustatytos
uZduotvs ivvkdvtos)

4. Pakoresuotos ora€ usl

UZduotys

Poveikis Svietimo istaigos veiklai
Sutelkti ugdymo istaigq bendruomenes
narius, vaikus, jq tevelius, pedagogus
organizuojant j udrius Zaidimus, lauko
teritorij oje, Liemq. Sudaryti s4lygas
vaikams, tevams ir pedagogams,
kurybiSkai isitraukti i aktyvi4 ftzinE
veikla.
Numatyti 2020-2022 rnetq svarbiausi
jstaigos tikslai, prioritetai ir priemonds.
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III

SKYRIUS

PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
D

lr t

kdenf rriduotis

ivertinitmas
PaZymimas atitinkamas

UZduodiq ivYkdYmo apraSymas

Ianselis
Labai gera
Gera

Patenkinama

5.3. lvykdytos tik kai kurios uZ
5.4. UZduotys neivYkdYtos

Nepatenkinama

tr
tr
tr

!

tobulinti
6.1 . Elektroninio dienyno diegimas.
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