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KLAIPEDOS LOPSELTO-DARZELTO ,,VERSME" 2018 METU VEIKLOS ATASKAITA

2019 m. kovo 29 d.
Klaipeda

1. fstaigos pristatymas:
1.1. Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Versmd" yra savivaldybes biudZetine istaiga (toliau -

fstaiga), iglvendinanti ikimokyklinio, prie5mokyklinio ugdymo programas, turinti Vaikystes
pedagogikos centro status4. fstaigos adresas - Kalnupes g. 6,93173 Klaipeda, telefonas (8 46) 34
5 6 47, elektroninis adresas - versme. klaipeda@gmail. com.

1.2. . [staigos direktore Vida Martinkiene, turinti 41 metq bendr4ii ir 30 metq vadybini darbo

1.3. darbuotoiu skaidi

1.5. biudZetas

2. fstaigos veiklos rezultatai:
2.1. 2018 metq tikslai, uZdaviniai ir priemones, rezultato vertinimo

rezultatai:
kriterijai ir pasiekti

1. Tikslas - uZtikrinti iniams au Svietimo kok
1.1. UZdavinys - laiduoti u

Pasiekti rezultatai

2018 m. |staig4 lanke 92 vaikar, turintys didelius
specialiuosius ugdymosi poreikius. Buvc
suformuota 10 grupiq (3 prie5mokyklinic

s t r tq ;
US:

fstaigos vadovai
(direktorius, jo pavaduotojai, skyriq,

poskyriu. padaliniu vadovai)

Specialistai (pedago giniai
ir nepedagoginiai

darbuotoiai)

Kiti D lygio darbuotojai
(darbininkai, valyoj ai,

budetoiai ir kt.)
a
J 62 1

1.4. naudoiamos be biniu statini
Adresas Plotas (m')

Kalnupes g. 6, 93173 Klaipeda 3323.49

Finansavimo Saltiniai
Le5os (tlkst. Eur)

2017 m. 2018 m.
Savivaldybes biudZetas 5t9.2 592.8
Specialioii tiksline dotaciia 203,5 248.0
|staigos gautos paiamos 35,00 33.0
ES, VB ir kitq Saltiniq projektams skirtos leSos (investiciniai,
kvalifikacii os tobulinimo, edukaciniai proiektai ir pan.)
Labdara. paralna. 2oh GM ir kt. 3.4

"  J -

I5 viso 76t .1 877,0

Rezultato vertinimo

1.1.1.  Ugdymo
proceso uZtikrinimas
bei ikimokyklinio ir

ieSmokyklinio

Ugdomi 92 vaikai,
nustatyti 39,0
pedagoginiq darbuotojq
etatai unstine prie5mokvkline



ugdymo programq

igyvendinimas

1.1.2. Neformaliojo
vaikq ugdymo
programq

igyvendinimas

Neformaliojo ugdymo
programos vykdytos 92
vaikams, jq

igyvendinimui skirti 2
neformaliojo ugdyno
pedagogo etatar

1.1.3.  Vaikq
saviraiSkos poreikiq
tenkinimas

92 vaikq savirai5kos
poreikiq tenkinimui
skirti 39 pedagoginiq
darbuotojq etatai

1.1.4. Darbuotojq
kvalifikacijos
tobulinimas ir
atestacijos vykdymas

Dalyvauta 31
kvalifikacijos
tobulinimo renginyje,
atestuotas 1 pedagogas,
1 pedagogas igrjo
auk5t4ji universitetini
iSsilavinim4

Rezultato vertinimo

1.2.1. Special iosios
pedagogines,
psichologines
pagalbos vaikams
teikimas

Specialioj i pedagogine
pagalba telkta92
vaikams" specialioji -

26, psichologine
pagalba - 40 vaikq

UZdavin Svietimo

ikimoky-klinio ugdymo grupes. Dirbo 37 pedagogai,
patvirtinti 39 pedagoginiq darbuotojq etatai, 11
etatu mokvtoi

fgyvendintos 4 neformaliojo ugdymo programos
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikams
(bandymq ir eksperimentavimo bei logopedines
ritmikos programos). Jas vykde 2 pedagogai,
dallwavo 92 ugdyiniai. Programq turinys
integruotas | {staigos ikimokyklinio ugdymo ir
bendrai

[gyvendinti 7 tarptautiniai, 4 respublikiniai, 2
miesto, 10 istaigos ugdomosios veiklos projektq.
Dalyvauta 10 respublikiniq, 8 miesto ikimokykliniq

fstaigq vaikq darbq parodose ir konkursuose,
respublikiniame ikimokykliniq istaigq festivalyje.
Organizuotos 29 vaikq edukacines iSvykos. Vaiko
savirai5kos poreikius igyvendino 37 pedagogai, 11
mo$tojq padejejq. Savirai5kos ugdymas pletojo
kalba. leido vaikams paiusti bendravimo dZiau
Dalyvauta 3l kvalifikacijos tobulinimo renginyje, i5
jq 9 dalyvavo mokyojq ir aukletojq padejejai bei
kiti darbuotojai. Kiekvienas pedagogas vidutini5kai
tobulino profesines kompetencijas po 6,7 dienas.
Atestuotas 1 mokytojas, jam suteikta lyresniojo
mokytojo kvalifikacine kategorija, 1 pedagogas

igijo ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifrkacijq
Klaipedos universitete. Metq pabaigoje pradetas
naudoti elektroninis dienynas,,M[sq darZelis".

fsijungta i projekt4 ,,Tgsk" G\fr. 09.2.1-ESFA-V-
727-01-U0l), kuriame susipaZistama su
mentorystes principais, personalo veiksmingumo
didinimu

Pasiekti rezultatai

Specialioji pedagogine pagalba teikta 92
vaikams, jq teike 10 logopedq, I specialusis
pedagogas, 8 prie5mokyklinio, 14 - ikimokyklinio.
2 neformaliojo ugdymo mokl'tojai, 1 judesio
korekcijos mokytojas, 1 meninio ugdymc
mokytojas. 81 vaikas buvo ugdomas pagal
pritaikyas ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo programas. Psichologing pagalb4 teike
Klaipedos psichologines pedagogines tarnybos
psichologas, konsultuota 10 vaikq ir 10 tevq. Metq
pabaigoje {staigoje papildomai dirbo Specialiosios
pedagogikos ir psichologijos centro psichologas.
individualiai konsultavgs 21 vaik4. 28 vaikams
teikta individuali judesio korekcijos pagalba, 22 -

lanke logopedines ritmikos pratybas. Visi vaikai pc
10 kartq per metus pojldius lavino sensoriniame
kambaryje. Specialioji pagalba teikta 26

11 mok



1.2.2. Kokybi5ko
vaikq maitinimo
organizavimas

Maitinimo paslauga
teikta 92vukg,
nusta[ti 3 virtuves
darbuotojrtr etatai

Rezultato vertinimo

1.3.1. Pedagogq
kvalifikacijos
tobulinimo renginiq
organizavimas

Organizuota20
kvalifi kaciniq renginiq
100 pedagogq

Priemonds Rezultato vertinimo

1.4.1. Aplinkos
funkcionavimo
uZtikrinimas

Nustatyti 35,05
nepedagoginio

1.4.2. Sveikatingumo
programq
igyvendinimas

Progrania igyvendinta
92 vaikams ir tam
skirti 39 pedagoginiq
darbuotojq etatai

1.4.3. Aprlpinimas
ugdymo priemonemis

fsigy'ta 55 vnt. ugdymo
priemoniq

Rezultato vertinimo

2.11. Maisto bloko

1.3. UZdav

1.4. UZdavin

2. Tikslas -
2.1. Uidavin

i Vaik stes

Grupese. frengtos individualios ugdymo vietos
ivairiapusiq raidos, elgesio ir emocijq sutrikimq
turintiems vaikams
AtsiZvelgus i tevq apklausos rezultatus, 2018 m.
spalio mdn. buvo keidiamas valgiara5tis.
Papildomai (nemokamai) vaikams teikti vaisiq ir
pieno produktai, dalyvauta programose,,Pienas
vaikams" ir ,,Vaisiq vartojimo skatinimas
mokykloje". Virejai i5bande naujas patiekalq

centro

Pasiekti rezultatai

Skaityti 2 praneSimai tarptautiniame projekte, 4
prane5imai respublikinese konferencijose, parengtos
2 kvalifikacines programos, kuriose dalyvavo 70
pedagogq. Organizuotos 2 metodinds dienos
respublikos specialiesiems pedagogams. 16
pedagogq gerosios praktikos pavyzdlius pristate
{staigos metodiniq grupiq pasitarimuose. fsijungta i
A. spektro mokyklq tinklo veikl4, pravestos 2
konsultacijas pedagogams ir mokytojq padejejams
elgesio ir emocijq sutrikimq turindiq vaikq ugdymo
klausimais. Parengtas ilgalaikis planas vaikq
ugdymo kokybes gerinimui. Klaipedos universiteto
ir Klaipedos valstybines kolegijos studentai

ie atliko orakti

Pasiekti rezultatai

2018 m. saugia, sveika ir funkcionalia istaigos
aplinka rDpinosi 35 aptarnaujandio personalo
darbuotoiai - 35.05 etatai

{gyvendinta 1 sveikatingumo programa, kurioje
dalyvavo 92 ugdy'tiniai. Organizuotos 27
sveikatinimo dienos ir valandeles. Dalyvauta
,,Judriausio darLelio" konkurse. Parengta vaikq
sveikatos stiprinimo programa ,,Sveika mokykla -
stipri ateitis" ir isijungta i sveikat4 stiprinandiq
mokyklq tinkl4. Pagerejo vaikq lankomumas: 2018
m. praleistq dienq del ligos buvo 280 maLiau nei
2017 m.
Uf, 3918 Eur isiglta priemoniq kalbos sistemos
lavinimui, paZintinei veiklai, dienotvarkiq ir veiklq
struktDravimui, motyvuojandiq vaikus produktyviai
veikti, Zadinandiq susi'domejim4 bei demesio

ir sau

materiali
iSlaik

enos reikalavimus

Pasiekti rezultatai

stai

Atna virtuves inventorius: konvekcine



patalpq ir irenginiq
atnauiinimas

krosnis krosnis, .inventoriaus sterilizavimo franga,' maisto
termosai, vandens mai5ytuvai, atlieku smulkintuvas

2.I.2.PrieSgaisriniq
reikalavimq vykdymas

Pravesti periodiniai
mokymai darbuotojams

UZtikrintas prie5gaisriniq reikalavimq vykdymas,
pravesti periodiniai mokymai darbuotojams,
atnaujinta gaisrines saugos dokumentaciia

2.1.3. Radiatoriq
apsauga

[rengta 72 m" radiatoriq
uZdengimo tvorelir4

Vaikq saugumui uZtikrinti grupitl ir miegamqjq
patalpose radiatoriai uZdengti apsauginemis
tvoreldmis

2.I.4. Lauko
irenginiq atnaujinimas

{sigyta naujq lauko

irenginiq
Laisvalaikio veiklai kieme isigytos 6 pavesines, I
Zaidimq kompleksas, baigiami atnaujinti takai ir
Zaidimq aikSteliq danga. Neigaliems vaikams
irengtas specialus Laidimr4 kompleksas. Sudarytos
saugesnes s4lygos vaikq judriajai veiklai bei
palankesne aplinka motoriniq ieUdZiu lavinimui

2.2. UZdavinys - pritail.yti patalpas Svietimo reikmdms

Priemonds Rezultato vertinimo
kriteriiai Pasiekti rczultatai

2.2.1. Kompiuterines
technikos isigijimas

{sigytas
daugiafunkcinis
spalvotas spausdintuvas

[sigytos interaktyvios grindys vaikq veiklos
motyvavimui ir ugdomqjq uZduodiq pateikimo
ivairinimui. {sig1.tas daugiafunkcinis spalvotas
spausdintuvas mokymo priemoniq gaminimui,
metodines medZiagos rengimui

2.2.2. Pasiruo5imas
naujiems mokslo
metams

Atnaujinta 300 m'
patalprl

Vasaros laikotarpiu atlikta darbq uL 4,3 tiikst. Eur:
perdaZytos grupir+ patalpos, ant visq radiatoriq
uZdetos apsaugines tvorelds, lauke pastatytos naujos
smeliadeZes, sumontuoti nauli lauko irengimai

2.3,Uild,avinys - kitos ,eiklos pajamos
2.3.1. Patalpq
suteikimo paslauga
(paslauga teikiama
laisvu nuo uZsidmimu
metu)

Suteikta paslauga 2
istaigos patalpq nuomai

'2018 
m. sudarytos 2 patalpq suteikimo paslaugos

sutartys su VSI ,,Nacionaline krep5inio
akademija" ir su privadiu asmeniu (verslo
liudijimas, jogos uZsiemimai). Krep5inio
uZsiemimuose dalyvavo 13 vaikq. Jq metu ugdoma
disciplina, vaikai rqokomi veikti komandoie

2.2. suteiktq paslaugq kiekybiniai ir kokybiniai pokydiai.
{staig4 lanke 92 vaikai, turintys didelius specialiuosius ugdymosi poreikius:.81 vaikui

parengtos ir igyvendintos pritaikyos ugdymo programos. Ugdomosios veiklos metu naudojamos
veiklos struktDros, grupese sudarytos s4lygos individualizuotamugdymui, simboliais Zymetos elgesio
taisykles, individualios struktiiruotos dienotvarkes.25 oh vaikq ugdymosi pasiekimai ivertinti labai
gerai, 49 % - gerai, 26 % -patenkinamai.20lS m. imokyklas i5vyko 34 vaikai, iS j\27 (7g,4 %) i
bendrojo ugdymo, 7 (20,6 %) - specialiojo ugdymo institucijas. Pedagogai mokosi drauge ir vieni iS
kitq dalindamiesi patirtimi, keisdamiesi metodinemis priemondmis, stebedami vieni kitq veiklas.
Pletojami profesiniai ry5iai su 15 institucur+, konsultuoti Siq institucijq specialistai pritaikytq ugdymo
programq sudarymo, elgesio ir emocijq sutrikimq turindiq vaikq ugdymo klausimais. Vaiko gerovds
komisijoje parengtos 59 paLymos pakartotiniam ugdl'tiniq ivertinimui Klaipedos pedagogineje
psichologineje tamyboje, posedZiq metu aptartas pritaikytq ugdymo programq turinys, j,+
igyvendinimo rezultatai, mokytojq padejejq veiklos efektyvumas, saugiq vaikams ugdymo s4lygq
uZtikrinimas.

3. Vadovo indelis, tobulinant istaigos administravim4.
3.1. vadovo veikla, formuojant ir keidiant istaigos kultur4, bendradarbiavimas su socialiniais

partneriais;



Svarbus vadybinis tikslas buvo maksimalus kolektyviniq gebejimq panaudojimas siekiant
tikslingq pokydiq vaikq ugdyme. Nuolatine parama daibuotojq iniciatyvoms, ugdymo aplinkos
modernizavimas, naujq ugdymo bfldq ir metodq paie5ka, skatinanti pedagogq tobulejim4,
bendradarbiavimo igiidZius, buvo svarb[s vadybines veiklos Zingsniai toliau stiprinant {staigos
kultUr4. Kartu su socialiniais partneriais rengtos metodines dienos, patirties sklaida miesto
pedagogineje bendruomeneje, individualios konsultacijos fstaigos viduje ir uZ jos ribq. Mokymai
atskiroms pedagogq grupdms, mokytojq padejejams buvo nukreipti i asmeninds atsakomybes uZ
tobulejim4, didesnio asmeninio savaranki5kumo stiprinim4 igyvendinant kolektyving atsakomybg
uZ fstaigos veiklos rezultatus. UZ prasming4 indeli i {staigos veikl4 darbuotojai skatinami ivairiais
padekos Zenklais (padekomis, premijomis).

3.2. Zmoni5kqjq, materialiq ir finansiniq i3tekliq valdymas.
Personalo valdymo politika [staigoje skaidri, dirba kompetentingi pedagogai ir j,+

i5silavinimas bei kvalifikacij a leidLia uZtikrinti fstaigos uZdaviniq fgyvendinim4 ir optimaliai
tenkinti vaikq ugdymo(si) poreikius. Auk5tqii i5silavinimA igrjE 35 pedagogai (94,6 proc.), 2 -
auk5tesniji (5,4 proc.), 2 darbuotojai tgsia ikimokyklinio ugdymo studijas Klaipedos universitete ir
Klaipedos valstybineje kolegijoje. [staigoje dirba 1 mokyojas ekspertas, 18 metodininkq, 13
vyresniqjq pedagogq.

Materialiniai ir finansiniai i5tekliai 2018 m. panaudoti taupiai ir tikslingai, sprendimai
derinti su istaigos bendruomene.

4. Problemos:
4.1. s4lygotos vidaus ir i5ores faktoriq;
DidZiausia problema, su kuria susiduriama, yra daugejantis vaikq, turindiq emocijq ir elgesio

sutrikimq, prie5taraujandio elgesio sindrom4, skaidius. Pedagogams yra sunku prognozuoti
veiksnius, lemiandius nepageidaujam4 tokiq vaikq elgesi, numatlti bendros veiklos strategijas.
Nepakankamas ugdytiniq tevq dalywavimas vaikq ugdymo procese, bendry reikalavimq namuose
nesilaikymas taip pat trukdo pasiekti geresniq ugdymo rezultatq. Nepakanka parengtq metodiniq
priemoniq strukturuotam ugdymui. Didesng jq dalipedagogai gamina patys.

4.2. kontroliuoj andiq institucijq atlikti patikrinimai
2018 m. atliktas korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymas vie5qjr4 pirkimr4 vykdymo

srityje. Korupcijos rizikos veiksniq lstaigos pirkimq srityje nenustatyta. 2018 m. balandLio men.
Valstybes kontroles auditoriai atliko audit4 ,,Ikimokyklinis ugdymas". Bendra ataskaita apie
audituotas istaigas ,,Ar i5naudojame ikimokyklinio ugdymo galimybes sekmingesnei vaikq ateidiai
uZtikrinti" pateikta vie5oje erdveje 2018 m. rugsejo 27 d. Nr. VA-2018-P-9-1-7. Klaipedos
visuomends sveikatos centro (2018-11-12), Klaipedos valstybines'maisto ir veterinarijos tarnybos
(20 I 8- 1 1 -29) patikrinimq metu paZeidimq nenustatlta.

5. Artimiausi veiklos prioritetai, tikslai ar kryptys.
Planuodama 2019 metq veikl4, [staigos bendruomene aptare pagrindini veiklos tiksl4 -

saugios, funkcionalios, vaiko poreikius atitinkandios ugdymosi aplinkos kUrim4 ir kokybi3ko
ugdymo proceso uZtikrinim4

AtsiZvelgus i atlikto vidaus audito i5vadas, planuojant tolimesng fstaigos veikl4, silll.ta
inicijuoti aktyvesni tevq dalyvavim4 grupiq veikloje, padeti tevams suprasti mokomr4 ig[dziq
itvirtinimo ir kartojimo namuose svarb4, siekiant geresniq vaikq pasiekimq ir paZangos.

Direktore 4.^r-ta4, Vida Martinkiene


