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1. fstaigos pristatymas.
1.1. K-laipedos lop5elis-darZelis ,,Versm€" (toliau lop5elis-darZelis) yra savivaldybes

biudietine fstaig4 iglwendinanti ikimokyklinio, prieimokyklinio ugdymo programas, turinti
Vaikystes pedagogikos centro status4. {staigos adresas - Kalnupes g. 6, LT-93173 Klaipeda,
telefonaslfaksas - (8 46) 345 647, elektroninis adresas - versme.klaipeda@gmail.com.

Lop5elyje-darielyje vaikai ugdomi lietuviq kalba. 2A16 m. fstaig4 lanke vidutiniSkai 111 vaikq,
turindiq didelius specialiuosius ugdymosi poreikius. Buvo suformuotos 5 ikimokyklinio ugdymo
(58 vaikai), 3 prielmokyklinio ugdymo grupes (30 vaikq), l jungine ikimokykline grupe (11 vaikq)
ir viena ankstyvojo amZiaus grups (12 vaika). a0 taikq (36 %) nustat5rtas neigahrmas: 7 vaikams -
sunkus, 27 -viduliniq 6 - lengvas.

1.2. InpSeliui-darieliui vadovauja direktori Vida lr4artintiene, turinti 29 metq vadybinio darbo
sta1q, atestuota I vadybine kvaiifikacine kategorija.

. 3 . skaidius:
Administraci i os darbuotoi ai Specialistai Kiti darbuotoiai

6 36 32
.4.

Adresas Plotas (nr'
Kalnupes g. 6, LT -931 73 Klaipeda 3323.49

1.5. BiudZetas:

Finansavimo Saltiniai
teSos

2015 m.
(t[kst. Eur)

2016 m.
(trlkst. Eur)

Savivaldvbes biudieto ie5os {SB) 444.8 444,6
Imokos uZ teikiamas paslaugas SB(SP) 34,3 35,1
Le5os kompensavimui ui dalini vaiko iSiaikvma (SB) 24,1
Patalpq pritaikymas neigaliqjq vaikr+ ugdymui
(darnaus judumo metq paminejimo plano
iewendinimas) {SB)

9,0

Langq ribotuvq irengimas ikimokyklinese istaigose(se;
0,4

Reabilitacines irangos isigij imas (,,Medeinds"
mokykloje specialiqiq poreikiq vaikams, lopielyje-
darZelyi e,,Versm6" sensoriniam kambariui) {SB)

10,0

I5 dotaciios minimaliai menesinei algai didinti 6,7
Valstybes biudZeto specialioii tiksline dotaciia SB(VB) 186,6 192,9
Kitos le3os (paramos le3os,2 % GPM) 4,6 3,4
Specialiosios programos le5os (pajamos uZ atsitiktines
paslausas) SB{SP) (nuomos paslausos)

0,7

2. fstaigos veiklos rezultatai.
{staigos misija - tenkinti specialiuosius vaik4 ugdymosi pcreikius, kokybiSkai igyvendinti

ikimokyklinio, prielmckyklinio ir pradinio ugdyuro progftrmas, efektyviai bendradarbiauti su
socialiniais partneriais bei sudaryti s4lygas, uitikrinandias ugdytiniq saugum4 ir raid4.

24rc-2818 metq strateginio veiklos plano tikslai: uZtikrinti'ugdytiniams auk5t4 Svietimo
paslaugq kokybg ir prieinamum4 bei gerinti istaigos materialinq bazg.



2016 m. istaigos veiklos prioritetas - vaikq ugdymo kokybes ir individualios paZangos siekis.
2A16 m. veiklqs programos tikslas - uZtikrinti kokybi5k4 ugdymo turinio pritaikym4. Tikslo

igyvendinimui buvo iSkelti 3 uidaviniai: atpaXnti individualius vaikq poreikius ir personalizuoti jq
ugdym4si, tailqrti inovatyvius ugdymo metodus, naudoti informacines technologrjas, pletojanl
socialing kompetencij4, stiprinti profesing pedagogtl, tevq ir bendradarbiaujandir4 institucijrtr
partnerystg, tikslingai naudojant turimus i5teklius.

fgyvendinant pirmeii uZdavini, 59 (76 %) ikimokykliniq grupiq vaikams parengtos ir

igyvendintos pritaikytos ugdymo programos, 28 (85 %) priesmokykliniq grupiu vaikai ugdyti pagal
pritaikytas, 3 {9 a/o) -pagal individualizttotx prieimokyklinio ugdymo programas.

Vaiko geroves komisijos posediiuose aptarti pritaikytrl ir individualizuotq ugdymo
programq formq papiidymai: iiangine programos dalis papildyta skiitimi ,,Ugdymcsi sunkumai",
pritaikytas ir individualizuotas progmmas nutarta rengti mokslo metams ir, esant reikalui, visada
galimos turinio korekcijos. Vadovaujantis Klaipedos pedagogines psichologines tarnybos
rekomendaeijcmis,25 vaikams buvo skirta mokyojc padejejo pagalb4.kuri4 teike 9 mokytojrp
padejejai. Nuo rugsejo I d. papildomai skirtas dar I mokytojo padejejo etatas. Z}-diai vaikq vesti
individualfis judesio kcrekcijos uZsiemimai, 19 vaikq sudarytos s4lygos lankyti individualias
iogopedines ritmikss pratybas. 1 prieimokyklines grupes ugdl.tinis ugdomas pagal tri5alg mokymo
sutarti su Vites pagrindine mokykla. Vaikui sukurtas sveikat4 tausojantis reiimas, kartojama
prieimokyklinio ugdymo program4 o mokyklos mokytojui sudarytos s4lygos istaigoje vesti 9
savaitines pamokas.

Sekmingai igyvendintas antrasis uZdavinys - taihrti inovatyvius ugdymo metodus, naudoti
infonnacines technologijas, pletojant socialinE kompetenclj4. Ugdymo procese naudati ivaims
struktcruotos veiklos, eksperimentavimo, veiksmq su daiktais kartojimo, motyvuojandio atlygio
metodai ir btrdai arba derinti skirtingi metodai, atsiivelgiant i kiekvieno ugdytinio poreikius.
Taiiq.ta muzikos bei dailes teraprj4 judesiq korekcija.

Informaciniq technologijq naudojimas taip pat skatino siekti rezultatyvesniq ugdymo tikslq,
individualizuoti ugdym4, stiprinti ugdytiniq motyvacij4. Daug mokomqiq uZduodiq itvirtinama
naudojant kompiuterines technologijas, nes kiekviena grupe turi kompiuteri, prijungt4 prie
internetinio tinklo. Dvi grupes kartu su Bistrica ob Sotli darZelio (Slovenija) vaikais dalyvavo
tarptautiniame projekte ,,Sveikas, pasauli!". Bendri renginiai vyko vaizdo konferencijq metu.

Tinkamai naudati ugdymo metodai padejo 10 vaikq pasiekti labai gery ugdymosi rezultatg 64
- gefl1, 35 - patenkinamq ir tik 2 vaikams - neZyrniq. Prie5mokyklineje grupeje igyvendinta
socialiniq ir emociniq igudZiq ugdymc prognlma ,,Zipia draugai". Dalyvauta 7 respublikiniuose
meno, ekologimucse konkursuose, projektucse. |gyvendinti 6 Klaipedps'miesto ikimokyklinio
ugdymo irt*ig.l meniniai, kfirybiniai, sveikatingumo projektai, 13 istaigos ugdomosios veiklos
projektq.Visuomen€s sveikatos biino konkurse,,Vandens reikim€ musq organizmui",,Kregidudiq"
gr. kolektyvinis darbas tapo nugaletqu, dienra5dio ,,Vakary ekspresas" graZiausio margudio
konkwse 1 vaikas tapo laureatu

Visose istaigos aplinkose - grupir+ patalpose, muzikos ir sporto sal€se, bandymq ir
eksperimenfl; logoritrnikos kambareliuose, lauko Zaidimq aikStelese - sukurtos kokybi5kos ir
dinamiSkos edukacines aplinkos. [sigytas kopiklis su veZimeliu judejimo negali4 turintiems
vaikarns, prie lauko laiptq sumontuota nuovaZa. Kieme irengtas iaidimr+ kompleksas, pritaikytas
neigaliesiems.

Daug nuveikta igyvendinant trediafi uidavini. 42% istzigos pedagogq skaite praneiimus
metodiniq dienq renginiuose, respublikinese mokslinese konl-erencijose. {staigoje surenglos 4
metodines dienos su Litorinos mokyklos (Klaipeda), lop5elio-dwhelia ,,Bitute" (MaZeikiai),
lop5elio-darZelio ,,Zilvinas" (Palanga), Anyk3liq rajono specialiaisiais pedagogais ir aukletojais.
5 pedagogai skaite prane5imus tarptautinese mokslinese-praktinese konferencijose. Organizuotos
apskrito stalo diskusijos Klaipedos ikimokykliniq istaigi+ logopedams. Pravesti 3 kvalifikaciniai
seminarai Klaipedos regioao ikimokykliniq istaigq aukletojams ir specialiesiems pedagogams.

Kvalifikaciniuose kursuose pedagogai praleido vidutini5kai po 5,3 dienas. Didelis demesys
skirtas ugdytiniq Seimoms, sudarant ir igyvendinant vaikq ugdymo programas. Organizuotos 35



bendros Sventes, pramogos, 13 Seimq dienq grupese. Efektyvi tevq tarybos veikla vaikr; maitinimo,
paramos lesq panaudojimo klausimais. Atliktas Gvq nuomon€s tyrirnas apie vaikq ugdymo s4lygas,
pasiekimus ir problemas parode, jcg97,3 % tevq visiSkai sutinka su teiginiu ,,Vaiko ugdymas Siame
dafielyje pateisino Jfrsq lukesdius".

Vykdytas platusis istaigos veiklos kokybes isivertinimas. Geriausiai fvertinti Sie veikos
rodikliai: ,,Tapatumo ir pasididZiavimo mcky-kla jausmas", ,,Mokyklos poplliarumas ir prestiias"
(3,9 lygiu), ,,Ugdymosi turinio ir procedury planavimas" bei ,,Seimos ir mokyklos
bendradarbiavimas ugdymo proceseo' (3,7 lygiu). ,,Vaikc pasiekimq kokybe priedmokykliniame
arni;i:nle" fvertinta 3,2 lygiu daugiau atspindi ne reali4 ugdymosi pfrang4, o vaikq galioms
neatitinkandius pedagogq lukesdius, nes, vertindami vaikq pasiekimus, pedagogai dainai
orientuojasi i bendruosius ugdymo standartus. Pagalbinio rodiklio ,,Psichologin€ ir socialine
pagalba" vertinime atsirado net antro lygio vertinimq - tai vienintelis pagalbinis rodiklis, ivertintas
Siuo lygiu. Panaikinus istaigos psichologo pareigybg, Klaipedos pedagogines psichologines
tarnl'bos psicholcgo paslaugos teikiamos tik epizodiSkai. Pastovios psichologine pagalbos negauna
58 vaikai, jq tevai. Si veiktos sritis reikalauja tobulinimo.

Vykdyta pedagogq veiklos stebdsena, rengtos savianalizes anketos, atliktas kvalifikacijos
tobulinimo poreikio tyrimas, numatSrfos profesinici tobulejimo kryptys.Analizuojant nustatyta, kad
pedagogai sistemina, kaupia ir skleidZia pazrtyviqq darbo patirt!, isivertina savo veiklos stipri4sias
ir tobulintinas sritis, lvardija savo kvalifftacijos tobulinimo poreikius ir vykdo kvalifikacinius
isipareigojimus.

Mokomqi4 praktik4 atliko Klaipedos universiteto Humanitarinir4 mokslq ir pedagogikos
fakulteto, Sia*lq universiteto Socialines geroves ir negales studijr4 fakultetq studentai. Vilniaus
dailes akademijos Interjero dizaino katedros desgrtojai ir studentai renge pastato erdviq
modernizavimo vizij q proj ektq.

3. Vadovo indelis, tobulinant istaigos administravim4.
Visose grupese isteigti mokytojo padejejo etatai, padedantys efekfyviau ir racionaliau

organizuoti ugdymo proces4. Baigiamas irengti sensorinis kambarys, kuriam tiksling param4 suteike
privatus r€m€jai ir Klaipedos miesto savivaldybe.

2016 m. buvau viena i5 respublikines ikimokyklinio ugdymo istaigq vadovq konferencijos
,oVadovavimas Siuolaikinei mokyklai: k4 iSsaugoti ir k4 keisti?" organizatoriq. Vadybines veiklos
patirtimi dalinausi su Klaipedos universiteto Humanitarinir4 mokslq ir pedagogikos fakulteto
studentais pedagogines praktikos metu, MaZeikiq rajono ugdyrno istaigq, Palangos, Klaipedos
lopieliq-darieliq vadovais. Dalyvavau tarptautineje specializuctoje Svietimo parodoje Vokietijoje
,,Didacta". Vadovavau vadybos ekspertq darbo grup€ms, vertinant I Svietimo istai$+ vadovq veikl4,
siekiant auk5tesnes vadybines kategorijos. Vadybines kompetencijas tobulinau 9 vadybiniuose
mokymuose, vediiau nacionalinia lygmens kvalifikacijos tobulinimo kursus ikimokylclinio ir
pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal prie5mokyklinio ugdymo program4.
Aktyviai dalyvavau Lietuvos ikimokyklinio ugdymo istaigq vadovq asociacijos Klaipedos skyriaus
veikloje, teikiau pasi[lymus sprendiiant aktualias Svietimo istaigq veiklos problemas.

4. Problemos.
|gyvendinant meting veiklos program6 ivertintos problemos: psichologines pagalbos vaikams

teikimo uitikrinimas, tobulintini mo$rtcjq padejejq igtrdiiai, teikiant Svietimo pagalb4, tobulintina
vaikq pasiekimq h palangos vertinimo sistem4 neatitinkanti higienos reikalavimrtr kiemo tvora,
nepakankami finansiniai istekliai lauko irengimams isigyti

4.2. Kontroliuojaniios institucijos 2016 m. istaigoje atliko 4 patikrinimus:
Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Ugdymo ir kulttiros departamento Svietimo

skyrius * 1, Valstybin€s maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipedos skyrius - 1, Nacionalinio
visuomones sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipedos departamento
Visuomenes sveikatos kontroles skyrius - 1, Klaipedos apskrities prielgaisrine gelbejimo valdybos
Valstybin€s prieigaisrines prieZifrros skyrius - 1. Aktuose pateiktos rekomendacijos igyvendinlos.

Direktore /'7/ //e,{5: Vida Martinkiene


