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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

[gyvendinant Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Versme" (toliau - LopSelis-darZelis) 2019-2021
metq strategini ir 2019 metq veiklos planus, buvo numatytos prioritetine kryptis - individualios
vaiko paZangos, pritaikant efektyvius ugdymo bUdus, siekis, kurios igyvendinimui i5keltas metinis
tikslas - saugios, funkcionalios, vaiko poreikius atitinkandios ugdymosi aplinkos kurimas ir
kokybi5ko ugdymo proceso uZtikrinimas. Tikslo sistemingai buvo siekiama Siais metinio plano
uZdaviniais: ugdyti vaiko kalb4, taikant alternatyvios komunikacijos metodus; tobulinti ugdymo
turinio planavim4 ir vaikq pasiekimrtr vertinim4 naudojantis elektroniniu dienynu; skatinti mokytojq
ir kitq darbuotojq lyderystg ugdymo proceso metu; stiprinti Seimos vaidmeni, siekiant sekmingo
vaikq ugdymosi ir tobulejimo. {staigos vadyba buvo orientuota i pasitikejimo ir bendradarbiavimo
kulturos stiprinimq, visq bendruomends nariq susitelkim4 bei susitarimq del konkrediq ugdymo
tikslq laikym4si, atvir4 komunikacij4, gero mikroklimato stiprinim4. Kokybi5ko ugdymo proceso
igyvendinimo buvo siekiama nuosekliai ir sistemingai, itraukiant vis4 istaigos bendruomeng

2019 m. igyvendinti svariis Svietimo paslaugq kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai. fstaigoje
sukurta funkcionali, esteti5ka, Siuolaikinius reikalavimus atitinkanti aplinka, tenkinanti
individualius vaikq ugdymo (si) bei savirai3kos poreikius. frengti dailes terapijos, logoritmikos,
eksperimentq kabinetai, kamuoliukq baseinas, sensorind erdvd, judesio korekcijos uZsiemimams
skirta sale. Kiekvienoje grupeje irengti logopediniai kabinetai. 2019 m. istaigoje dirbo 74
darbuotojai (74,05 etato): 37 pedagogai (39 etatai) ir 37 nepedagoginiai darbuotojai (37,05 etatai, i5
jtt - 13 mokytojq padejejai). Lop5eli-darZeli lanke 98 vaikai nuo 3 iki 7 m. amZiaus, turintys ivairirl
negaliq ar patiriantys mokymosi sunkumq, dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq. 2019 m.
suformuotos 6 ikimokyklines, 4 prie5mokyklinio ugdymo grupes, viena jq - jungtine. 93 o/o
ugdytiniq buvo parengtos ir igywendintos pritaikytos ugdymo prograrrios, kuriq turinys atitinka
individualius vaiko poreikius ir gebejimus. Vaikq pasiekimai analizuoti 2 kartus per metus,
ai5kintasi, ar veiksminga grupiq pedagogq ir kitq specialistq komandine veikla, aptartos.galimos
rekomendacijos Seimai del papildomos specialiosios pedagogines pagalbos teikimo ankstyvosios
reabilitacijos centruose. 19% vaikq pasiekimai ivertinti labai gerai, 78% gerai, 3%
patenkinamai. Visiems vaikams teikta logopedo, 28 - mokytojo padejejo pagalba, 22 - lanke
logopedines ritmikos pratybas, 45 - individualius judesio korekcijos uZsiemimus. Visi ugdytiniai
pagal individualius tvarkara5dius lanke specialiojo pedagogo pratybas sensoriniame kambaryje,
kuriame daug demesio skiriama sensorinei integracijai. Grupiq patalpose, kurias sudaro Zaidimq ir
poilsio (ramybes) kambarjai, logopedo kabinetas, rubine, virtuvele ir higienos patalpos) irengla 12
individualiq ugdymo vietq ivairiapusiq raidos, elgesio ir emocijq sutrikimq turintiems vaikams.

Siekiant, kad kiekvienas vaikas taptq lygiaverdiu bendruomends nariu ir sekmingai ugdytqsi,
igyvendinta elgesio ir emociniq problemq ankstyvosios prevencijos progr'ama ,,Zipio draugaio',
pritaikyta specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems vaikams. [gyvendintas tarptautinis projektas
,,Pasakyk pasauliui labas" (,,Say Hello to the World"), istaigai iteiktas Toleranti5kos mokyklos
sertifikatas. 2019 m. dalyvauta Nacionalines Svietimo agenhlros projekte ,,Saugios aplinkos
mokykloje kiirimas II" Q.{r. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001). Projeklo le5omis finansuojamas
istaigoje nepilnu darbo kruviu dirbantis psichologas, teike individuali4 ar gruping psichologing
pagalb4 46 vaikams ir 64 Seimoms. Atliktas pirmus metus darLeli lankandiq ugdytiniq adaptacijos
tyrimas, apklausiant pedagogus ir ugdytiniq tevus. Apklausos metu nei5rySkejo Zenkliq problemq,
tadiau buvo iZvelgiami sunkumai, kurie gali bDti susijg su vaikq itin specifiniais ugdymosi
poreikiais. Tai irodo, kad bendravimas su vaikais, turindiais didelius specialiuosius uedymosi



poreikius, jq itraukimas i bendr4 veikl4, reikalauja i5 pedagogq itin dideles patirties, kompetencijq ir
atsakomybes. Apklausos rezultatai rodo, kad tevai ir pedagogai gerai vertina vaikq ugdymo
s4lygas istaigoje, 37,5 proc. vaikq labai noriai ir 60 proc. vaikq noriai eina i darLeli,2,5 proc. vaikq
adaptacija ugdymo istaigoje yra problemine.

Lop5elis-darZelis dalyvauja Lietuvos sveikat4 stiprinandiq mokyklq tinklo veikloje,
sekmingai igyvendinama 20191023 mett4 sveikatos stiprinimo programa, kurioje dalyvauja ir
Klaipedos visuomends sveikatos biuro specialistas. Dallwauta 4 miesto ikimokykliniq istaigq
sveikatos projektuose: ,,Judriausias darZelis", ,,susipaZinkime su sporto Sakomis", Lengvosios
atletikos mokyklos organizuotame renginyje, sveikatos ir sporto Sventeje ,,Draugystes krantas".
Judesio korekcijos pedagogas inicijavo sveikatingumo savaitg, skirt4 Pasaulinei sveikatos dienai,
vyko 8 sportiniai renginiai vaikams drauge su tevais. Siekiant aktyvesnio vaikq judejimo lauke,
bendradarbiaujant su Klaipedos miesto visuomends sveikatos biuru, lauke irengtas ,,Sveikatingumo
takelis". Kieme pakeistos takt4, Laidimq aik5teliq dangos, irengti 5 nauji Zaidimq irenginiai lauke.
Vaikams sudarytos saugesnds s4lygos judriai veiklai, padidejo edukaciniq erdviq lauke
funkcionalumas.

Per metus surengta 31 i5lyka uZ istaigos ir miesto ribq. Vaikai vyko i socialiniq partneriq
renginius Palangoje, Agluonenuose, gretimuose darZeliuose, ,,Gilijos" pradineje mokykloje, miesto
bibliotekose ir sporto salese, koncertavo miesto ikimokyklinukq renginyje ,,Vaikq muzikines
i5daigos", respublikines konferencij os Klaipedos universitete svediams.

Tevai aktyviai dalyvauja lop5elio-darZelio veikloje, vyksta bendros pramogos kartu su vaikais,
drauge ruo5iamasi Sventdms, kviediami dalyvauti i5r,ykose, gali stebeti vaiko veikl4 grupeje ar
individualiose pratybose. T6vams teikiama nuolatine pagalba: jie konsultuojami ivairiais vaiko
ugdymo, tinkamo elgesio formavimo klausimais, supaZindinami su socialinemis istorijomis, kurias
pedagogai taiko vaikams susid[rus su kasdienybes pokydiais. Du kartus per metus ryksta i5 anksto
planuojami individuahs pokalbiai su tevais, aptariarti vaiko individualus pasiekimai igyvendinant
pritaikytas programas, numatomi tolimesni pagalbos vaikui Zingsniai. Visiems tdvams suteikta
galimybe prisijungti prie elektroninio dienyno,,M[sq darilelis", kuriame gali susipaZinti su jq vaikq
uZsiemimq tvarkara5diais, veiklos planavimu, vaiko pasiekimais, valgiara5diu, gali gauti ar pateikti
informacij 4 susira5inedami su grupe s pedago gai s.

Bendruomenes nariai buvo telkiami mokymuisi ir asmeniniam tobulejimui, stiprinama
profesine motyvacija bei kolek[vine atsakomybe uL istaigos veiklos rezultatus. 2019 m. profesines
kompetencijas tobulino visi pedagogai 288 dienas (vidutiniSkai po 7,8 dienas vienas pedagogas).
Mokyojq padejejai aktyviai dalyvavo miesto metinio burelio veikloje, trys jrl buvo miesto tarybos
nariais. Nepedagoginio personalo darbuotojai per metus i5klause 15 seminarq.29 darbuotojai
pasinaudojo galimybe dalyvauti nuotoliniuose akredituotuose mokymuose ir per 2 menesius
i5klause 27 mokymus, kurie patvirtinti paZymejimais. 2019 m. dallvauta projekto ,,Tgsk" (Nr.
09.2.1-ESFA-V-727-01-001) veikloje, kurioje pedagogai tobulino lyderystes gebejimus skatindami
veiksmingus pokydius istaigos veikloje: taikant ivairesnius ugdymo bfdus, telkiant bendruomeng
komandiniam darbui. Tgsiamas bendradarbiavimas A. spektro mokyklq tinkle, su kuriuo pasira5lta
bendradarbiavimo sutartis. Pedagogams buvo sudaryta galimybe dalyvauti 3 tarptautiniuose
mokymuose. Pedagogams ir mokltojq padejejams organizuotas istaigoje tgstinis seminaras
,,Taikomosios elgesio analizes principq ir metodq taikymas, lavinant vaikq, turindiq dideliq
specialiqjq ugdyrrosi poreikiq, kalbinius ir paZintinius gebejimus". Kartu su socialiniais partneriais
surengtos 4 metodinds dienos, parengtos 4 kvalifikacijos tobulinimo programos. Atnaujintas
socialiniq partneriq ratas. Profesionaliai ir patraukliai dalintasi praktinio darbo patirtimi 2
tarptautiniuose renginiuose, 7- respublikiniuose (8 prane5imai),22 pedagogai skleide patirti miesto
pedagogines bendruomenes renginiuose. Surengtos 3 socialines akcijos. [staigai buvo patiketa
atstovauti Klaipedos miestui pristatant darbo su specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiais vaikais
patirtf Alytaus miesto Svietimo istaigq vadovams. Mokomqj4 praktik4 atliko Klaipedos valstybines
kolegijos, Klaipedos universiteto bei Emesto Galvanausko profesinio mokymo centro studentai.

2019 m. r,yko Vaiko geroves komisijos SeSi posedZiai, kuriuose svmstytas pritaikytq ugdymo
91) turinvs ir i inimo galimybes, ivertinti iniu pasiekimu ir



rezultata| koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir jo tevams planas bei kiti su vaiko gerove susijg
klausimai. Aptarta Klaipedos miesto savivaldybes administracijos tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatoriui teikiama ataskaita.

2019 m. atliktas korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymas informacijos apie gautq
param4 vie5inimas ir paramos le5q tikslingo panaudojimo srityje. Korupcijos prevencijos istatymo 6
straipsnio 3 dalies 1-7 punktuose i5vardintuose kriterijuose korupcijos rizikos veiksniq informacijos
apie gaut4 param4 vie5inimo ir paramos le5q tikslingo panaudojimo srityje nenustatyta.

2019 m. kontroliuojandios institucijos paZeidimq nenustate. {staigos veiklai skirtos le5os
naudojamos racionaliai, taupiai ir atsakingai, sprendimai del lesq panaudojimo aptariami su
savivaldoms institucijomis. Vasaros laikotarpiu atlikta darbq ui. 3,5 tflkst. Eur: sutvarkytos 4
atsargines lauko laiptines, perdaZytos 8 patalpos, nuplautos i5orines pastato sienos fsigytas
ilgalaikis turtas uZ 16820 Eur, nupirkti 5 lauko irenginiai, atnaujinta virtuves iranga (elektrine
virykle, darZoviq pjaustykle, du nerudijandio plieno stalai). Paramos le5q gauta 3080 Eur. Trukstant
le5q darbuotojq kvalifikacijai tobulinti, naudojamoS paramos leSos.

Planuodama 2020 metq veikl4, [staigos bendruomene aptare pagrindini veiklos tiksl4 -
saugios ir Siuolaikinius reikalavimus atitinkandios ugdymosi aplinkos kurimas ir kokybi5kas, i
vaiko gebeiimus orientuotas usdymo proceso uZtikrinimas

II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZUUOTYS' REZULTATAT rR RODTKLTAI

1. Pagrindiniai pradjusiq metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys) Siektini rezultatai

Rezultatq
vertinimo
rodikliai

Pasiekti rentltatai ir iu rodikliai

1. Efektyvinti
ugdomosios
veiklos
planavim4,
vaikq
lankomumo
Lymejimq,,
pasiekimq
vertinim4 ir
lopSelio-
darZelio
dokumentq
valdym4,
naudojant
elektronini
dienyn4
,,Mlsq
darZelis"

Informacija apie
vaikq ugdym4 taps
labiau prieinama
vaikq tdvams,
palengves
dokumentq
valdymas, ataskaitq
sudarymas

1. Parengtas
elektroninio
dienyno
naudojimo
tvarkos apra5as.
2. Elektroniniame
dienyne
vykdomas
ugdomosios
veiklos
planavimas, vaikrl
lankomumo
Zymejimas,
pasiekimq
vertinimas.
3. Elektroninio
dienyno pagalba
formuojamos
ataskaitos,
dokumentuojama
Svietimo pagalbos
specialistq veikla.
4. Elektroniniu
dienynu naudojasi
ne maZiau kaip
60 o/o tevv

1. Elektroninio dienyno tvarkymo
ir duomenq saugojimo nuostatai
patvirtinti direktoriaus 20 1 9-0 1 -
21 isakymu. Nr. V-13.
2. Elektroniniame dienyne
rengiami trumpalaikiai ir
ilgalaikiai grupiq planai, menines
veiklos'(dailes ir muzikos)
menesiniai planai, specialiqjq
pedagogq numatomos
individualios ir pogrupines
veiklos su ugdytiniais, planuojami
bendri istaigos renginiai.
3. Zymimas kasdienis vaikq
lankomumas grupese ir
papildomos veiklos specialistq
uZsiemimuose, veiklos
tvarkara5diai, visq f staigoj e
dirbandiq specialistq rengiami
vaikq pasiekimq apra5ai.
4. Elektroniniu dienynu naudojasi
70 % tdt"4 ir jq skaidius nuolat
dideja



1. Mokytojq padejejai (13)

tobulina savo profesing
kvalifikacij4 gilindami Zinias apie

ivairius raidos sutrikimus, vaikq,

turindiq specialiqjq ugdYmosi
poreikiq ugdym4, aktYviai
dalyvauja miesto metodinio
burelio tarybos veikloje (3

atstovai).
2. Organizuoti 3 tgstiniai
kvalifikaciniai seminarai istaigos
pedagogams ir mokYtojq
padej ej ams,,Taikomosios elgesio
analizes princiPq ir metodq
taikymas lavinant vaikq, turindiq
didelius specialiuosius ugdymosi
poreikius, kalbinius ir paZintinius
gebejimus" (dalYvavo 44
darbuotojai).
3. Pravesta 10 atvejo analizes
grupe s konsultacij q-mokYmq

,,Taikomosios elgesio analizes
metodai ir jq panaudojimas
ugdant vaikus, turindius autizmo
spektro ir kitus raidos sutrikimus"
(dalyvavo 47 darbuotojai)'
4. Metodiniq dienq metu
pedagogai praktinio darbo
patirtimi dalinosi su AlYtaus
Svietimo bendruomends atstovais,
Klaipedos miesto ir rajono,
Priekules Ievos Simonait5rtes
gimnazij os specialiojo skYriaus
pedagogais bei KlaiPedos
sutrikusio vystymosi kUdikiq
namq specialistais.
5. Teiktos 6 konsultacijos ir
rekomendacijos elgesio ir emocijq
sutrikimq turindiq vaikq ugdYmo
klausimais Klaipedos' Palangos,
Siauliq, Silutes, Alytaus Svietimo

istaigq darbuotojams

1. Organizuoti 5
kvalifikaciniai
seminarai
pedagogams ir
mokyojq
padejejams.
2. Konsultuoti
tevai ir kitq
ikimokykliniq

istaigq pedagogai
elgesio ir emocijq
sutrikimq turindiq
vaikq ugdymo
klausimais

Pageres elgesio ir
emocijq sutrikimq
turindiq vaikq
ugdymas,
pedagogai ir
mokytojq padejejai

igys naujq
kompetencijq

1.2. Stiprinti
pedagogq
profesines
kompetencijas ir
skatinti patirties
sklaid4, pletojant
A. spektro
mokyklq tinklo
veikl4

1. Visose grupiq patalPose

irengtos strukturuotos erdv6s:
Zaidimrl, kflrybines, individualios
veiklos vietos, Zaislq ar daiktq
vietos, veiksmq higienos
kambariuose, rengimosi ei liSkumo
tvarkos simboliai ir kt.
2. Kiekvienoje grupeje Parengtos
bendros veiklos dienotvarkes.

1. Penkiose
grupese frengtos
struktfruotos
erdvds.
2. Parengti
individualfls
veiklos
tvarkara5diai,
vaizdines

Individualizuotos
aplinkos
pritaikymas,
struktlruota
aplinka sudarys
saugesnes ir
palankesnes
modeliuoiamo

1.3. frengti
strukturuotas ,
ugdymo erdves



dienotvarkes.
3. Paruo5tos 8
individualios
paveiksleliq-
simboliq
komunikacijos
knygos

Individualios vaizdines
dienotvarkes parengtos tiems
vaikams, kurie bendromis
dienotvarkemis negeba
vadovautis.
3. Individualiomis
alternatyviosios komunikacij os
priemonemis naudojasi 28 vaikai

2. UZduotvs. neivykdytos ar ivykdytos i5 d lies d6l numafytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastvs. rizikos

2.r

3. UZduofys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ilykdytos

UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
3.1. Sudaryta sutartis su Lietuvos aklqjq ir silpnaregiq
centru del bendradarbiavimo vykdant fvairiapusiq raidos
sutrikimq turindiq vaikq ugdymo ir Svietimo bei kitos
pagalbos jiems teikimo, bendradarbiavimo vykdant
elgesio ir emocijq sutrikimq turindiq vaikq integracijos
priemones. Parengtas priemoniq, kurios bus igyvendintos
2020 m., planas

Pagerejo elgesio ir emocijq sutrikimq
turindiq vaikq ugdymo kokybe,
pedagogai ir mokytojq padejejai igyja
naujq kompetencijq, reikalingq ugdant
ivairiapusiq raidos sutrikimq turindius
vaikus

3.2. {vyko direkloriaus pavaduotojo ugdymui konkursas,
skelbtas Valstybes tarnybos valdymo informacineje
sistemoje (VATIS). Parengtas konkurso organizavimo ir
vykdymo tvarkos apra5as (2019-05-20 isakymas Nr. V-
27), sudaryta komisija. Konkurse dalyvavo 5 pretendentai

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
pradejo dirbti 2019-09-02. Aktyviai
dallvauja {staigos veiklos planavime,
rupinasi pedagogq profesines
kvalifikacijos. tobulinimu, aktyvesniu
savivaldos institucijq itraukimu i
istaigos valdym4, inicijuoja pedagogq
praktines veiklos sklaid4 mieste ir
respublikiniuose renginiuose,
vadovauja Vaiko gerovds komisijai.
Administruoja elektronini dienyn4,
konsultuoja pedagogus veiklos
planavimo, vaikq lankomumo
apskaitos bei pasiekimq fiksavimo
klausimais

3.3. Dalyvauta Nacionalines Svietimo agenturos projekto
,,Tgsk" (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-001): tgstiniuose
mokymuose ,,Profesinis tobulejimas mokyklos
bendruomendje", susipaZinta su mentorystes principais ir
tikslais, fstaigos personalo veiksmingumo didinimo
galimybemis. Teiktos konsultacijos, dalintasi praktine
veikla su proiekto ,,Tgsk" staZuotoia

Padidejo personalo veiksmingumas,
taikomi mentorystes principai,
pagerejo pedagogq profesines veiklos
realizavimo galimybes. Sustiprejo
darbuotojq profesine motyvacija
skleidZiant ir dalinantis praktinio darbo
patirtimi

3.4. Sudaryta pa"ramos sutartis del lauko Zaidimq
aik5teles, pritaikyos neigaliesiems vaikams, priemoniq ir
irangos dovanoiimo

Vaikai, turintys judejimo negali4, gales
LaisIi, saugiai suptis, laipioti jiems
specialiai pritaikytuose irensiniuose.



Bus maLina atskirtis tarp vaikq ir
sekmingai toliau igyvendinama
itraukioio usdvmo filosofiia.

3.5. Igyti 3 tarptautiniai sertifikatai vaikq agresijos
prevencijai

Siauliq universiteto tarptautiniuose
mokymuose,,Agresijos prevencija ir
valdymas" dalyvavo 3 pedagogai,
i5laikg egzaminus gavo tarptautinio
pripaZinimo sertifikatus (galiojim as - 2
metai)

4. Pakoreguotos pra€ us veiklos uZdu tokiu buvo) ir rezultatai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
'uZduotys 

ivykdltos)

Pasiekti rezultataiir
jq rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPE,TENCIJU TOBULINIMAS

Direktore / .ffar57 vida Martinkiene 2020-01-17

5. P rezulta kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq lvykdymo apraiymas PaZymimas atitinkamas
lanselis

5. i . UZduotys ilykdyos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai eerai X
5.2.ULdlotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai tr
5.3. fvykdl,tos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai !
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai !

6.1. Fasilitavimo nlmas
6.2. Efektwios vadybos uZtikrinimas


