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KLAIPEDOS LOPSELIO.DARZELIO,,VERSMI"
2021 METU VEIKLOS ATASKAITA

Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Versmd" (toliau - fstaiga) 2O2l m. igyvendino ikimokyklinio,
prieSmokyklinio ugdyno bei neformaliojo vaikq Svietimo programas, kurios buvo pritaikytos vaikq
galioms ir gebejimams. 6 ikimokyklinio ir 4 prie5mokyklinio ugdymo grupes lanke 92 vaikai,
kuriems Klaipedos pedagogineje psichologineje tarnyboje nustatyri dideli ir labai dideli specialieji
ugdymosi poreikiai del ivairiapusiq raidos sutrikimq (vaikystes autizmas), mokymosi sunkumai del
suletejusios raidos, elgesio ir emocijq sutrikimai. Skirtos Svietimo pagalbos igyvendinim4 |staigoje
koordinavo Vaiko geroves komisija. fstaigos veikloje dalyvavo 75 darbuotojai:37 pedagogai
(mokytojai, logopedai, specialieji pedagogai, judesio korekcijos specialistas), 38 nepedagoginiai
darbuotojai (i5 jq - l3 mokytojq padejejq).

fstaigos velkla 2021 metais organizuota, vadovauj antis 2021 m. veiklos planu, kurio
prioritetai susijg su 2021-2023 metq strateginiame plane numatltomis veiklos krlptimis -
pozityvios emocinds aplinkos, lemiandios Zlnnius vaikq ugdymo(si) pasiekimus, kfirimas; Svietimo
pagalbos uZtikrinimas ivairiq gebejimq vaikams, siekiant individualios vaiko paZangos; pedagogrl
skaitmeninio ra5tingumo tobulinimas.

2021 m. veiklos plano prioritetas profesinis pedagogq skaitmeninio rastingumo
tobulinimas, integruojant informacines komunikacines technologijas iveiksming4 Svietimo pagalb4
fvairitl gebejimq vaikams. Sio prioriteto igyvenimui bendru susitarimu iskeltas metinis veiklos
tikslas - sekmingos Svietirno pagalbos ivairiq gebejimq vaikams teikimo uZtikrilimas. Tikslo
sistemingai buvo siekiama igyvendinant metinio plano uZdavinius: stiprinti Svietimo pagalbos
teikimo kokybg ivairiq gebejimq vaikams, tobulinti profesini pedagogtl ra5tingr.rm4 integruojant
informacines komunikacines teshnologijas I ugdymo proces4 bei aktyvinti savivald4, stiprinant
darbuotoj q lyderystg ir soc ialin g partnerystg.

|gyvendinant pirmE! uZdavini - stiprinti Svietimo pagalbos teikimo kokybg ivairiq gebejimq
vaikams - sudaryti kiekvienam vaikui individualios pagalbos planai (toliau - Ipp), parengti
bendradarbiaujant mokytojams, Svietimo pagalbos specialistams ir tevams. 88 vaikams parengtos
pritaikytos ugdymo programos, atitinkandios vaiko galimybes ir padedandios lgyti naujq ig[dZiq ir
gebejimq. Mokytojo padejejo pagalba buvo teikiama 40 vaikq, judesio korekcijos specialisto
uZsiemimus lanke 36 vaikai, logopedines ritmikos uZsiemimus * 25 vaikai. Mokslo metq pabaigoje
80 % vaikq pasieke individualiq palang4 Q7 % pasiekimai ivertinti gerai ir labai gerai, 17 % -
patenkinamai,6 oh - pasiekimai ir paLanga neZymiis). Ugdymo procese buvo taikomi alternatyvios
komunikacijos metodai, socialines istorijos, fvairiq metodikq (ABA, TEACH) elementai.
Socialiniai emociniai vaikq lgldZiai ugdy.ti ,,Kimochi" ir ,,Zipio draugai" programq, pritaikyq
specialiqjq ugdymosi poreikiq vaikams, pagalba. frengti logopedines ritmikos, sensorinis bei
STEAM veiklq kambariai, kiekvienoje grupeje - logopediniq uZsiemimq kabinetai, kuriuose
dirbantys specialistai padejo veiksmingiau lgyvendinti individualias vaikq ugdymo programas bei
uZtikrino sekming4 Svietimo pagalb4. 96 %n tevq (globejq) teigiarnai - gerai ir labai gerai - vertino
ugdymo s4lygas, Svietimo pagalbos teikimo kokybg, vaiktl paZang4 (ter,.q apklausos 2021 m.
birZelio mdn. duomenys). 2021 m. geguZes men. atliktas veiklos srities,,parama irpagalba vaikui,
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Seimai" rodiklio ,,Vaiko poreikiq tenkinimas" giluminis auditas, kuriame dalyvavo 46 darbuotojai
(pedagogai ir mokytojo padejejai). 96 o% respondentq vaikq poreikiq tenkinim4 vertino pakankamai
gerai, rezultatai pasiskirstg tarp tredio ir ketvirto vertinimo lygio.

fgyvendinant antrqff uZdavinj - tobulinti profbsini pedagogq ra5tingum4, integruojant
infotmacines komunikacines technologijas ! ugdymo proces4 * buvo investuojami ir intelektiniai,
ir materialiniai resursai. 2021m. lapkridio men. buvo atlikta pedagogq apklausa apie informaciniq
kompiuteriniq technologijq (toliau - IKT) taik5,rn4 ugdymo procese. Apklausoje dalyvavo
28 pedagogai, paLymejg, jog 82 % kasdien arba kelis kartus per savaitg IKT taike ugdymo procese:
18 % - IKT i ugdymo proces4 integravo kelis kaftus per menes!. Apklausoje pasidalinta
naudingomis intemetinemis nuorodomis bei sukurtomis uZduotomis ar Zaidimais,
rekomenduojamais vaikq motyvacijai skatinti, paZintiniams gebejimams lavinti. IS paramos lesq

isigyta 10 plan5ediq, kurias ugdomo turinio individualizavimui naudojo pedagogai. Visi pedagogai
sekmingai naudojosi elektroniniu dienynu ,,Mtsq darZelis", teike tevams individuali4 informacij4
apie vaiko veikl4, pasiekimq ir paZangos rezultatus, dalijosi vaiko veiklq nuotraukomis.
El. dienyne skelbta svarbiausia informacija tevams ir visiems darbuotojams, naudojantis dienyno
funkcija.,Virtualios konferencijos" rengti susitikirnai, susirinkimai, savivaldos institucijq, komisijq
posedZiai. Visiems fstaigos darbuotojams suteikta galimybe naudotis el. dienynu. Z02l m.
pedagogai 123 val. tobulino skaitmeninio ra5tingumo kompetencrja, igyrus igudZius pritaike
ruo5dami praktines veiklos pristatymus metodiniq dienq ir seminarq metu. Pedagogai tikslingai ir
kurybingai i5naudoja inovatyvi4 pricmong * interaktyvias grindis, padedandias vaikams Zaismingai
atlikti ugdyrnd uZduotis.

Vykdant tredi4l! uZdavini - aktyvinti savivald4, stiprinant darbuotojq lyderystg ir socialing
partnerystQ - [staigos savivaldoje ([staigos, Darbo, Mokytojq tarybose) dalyvavo 39 darbuotojai
(apie 53 % visq darbuotojq). Visi fstaigos veiklai svarb[s sprendimai buvo aptariami su
darbuotojais bei savivalda. Bendradarbiaujant su Klaipedos miesto pedagogq Svietimo ir kulffiros
centru (toliau - KPSKC) igyvendinta 52 akademiniq valandq (toliau - akad. val.) trukmes ilgalaike
kvalifikacijos kelimo programa ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenes nariq
bendravimo ir bendradarbiavimo kokybes gerinimas, atliepiant individualius vaikq poreikius",
kurioje dalyvavo 37 pedagogai ir mokytojq padejejai. Inovatyvia ir unikalia profesinio darbo
patiftimi 22 respublikos ir miesto metodiniuose renginiuose dalinosi 25 (68 oh) pedagogai. Du
pedagogai dalyvavo Europos Sqjungos strukt[riniq fondq finansuojamame projekte ,,Inovacijos
datLelyje" (N..09.21-ESFA-Y-726-01-0001) ir vede moklmus respublikos pedagogams

,,Inovacijomis gristas prieimokyklinis ugdymas". Buvo tgsiamas tarptautinis ,,Erasmus+" projektas
,,Inkliuzines metodologijos klaseje" (dalyvauja 8 pedagogai), kaupiama medZiaga, ruo5iamasi
projekto dalyviq susitikimui 2022 m. geguZes men. Du pedagogai koordinavo istaigos
bendruomenes isitraukimq i du tarptautinius ,,eTwinning" projektus. Projektas ,,STEAM education
in kindergarlen - discoveries, experiments, research" (,,STEAM ugdymas darZelyje - atradimai,
eksperimentai, tyrirnai") iverlintas Nacionaliniu kokybes ir Europos kokybes Zenkleliais. Svietimo
pagalbos specialistai ir mokytojai organizavo respublikin! projekt4 ,,K[rybi5kas erdviq pritaikymas
ugdymui", turejusi tiesiogines ltakos praktiniam pedagogq darbui itvirtinant vaikq kompetencijas.
Organizuota respublikine ikimokyklinio ugdymo istaigq bendruomeniq virruali paroda
,,Linksmosios kojinaites", skirta tarptautinei Dauno sindromo dienai pamineti, tolerancijos ir
itraukiojo ugdyrno skatimui. |gyvendintos 3 kvaliflkacijos tobulinimo programos, suderintos su
KPSKC specialistais. Pletojant socialing partnerystQ, organizuotos trys metodines dienos, kuriose
dalyvavo 165 Klaipedos, Siauliq ikimokykliniq istaigq, Taurages progimnazijos, Tel5iq gimnazijos



3

pedagogai. 2021 m. pasira5ytos 3 naujos bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais -
Siauliq, MaZeikiq ir Tel5iq ikimokyklinio ugdymo istaigomis. 2021 m. buvo pasirasyta
bendradarbiavimo sutartis su Klaipedos visuomenes sveikatos biuru del darbuotojq psichikos
sveikatos kompetencijos stiprinimo. l2 darbuotojq dalyvavo 40 val. nuotoliniuose mokymuose.
Pedagogai 2021 m iSklause 401I akad. val. akredituotq kvalifikacijos tobulinimo programll
(vidutini5kai kiekvienas - apie 108 akad. val.). Tai iliustruoja [staig4, kaip nuolat besimokandi4
mokyklE, kurioje svarbus profesionalumas, atvirumas naujoms patirlims bei nuostatq pozitywmas.

2021 m. sprendimai del skirtq le5q panaudojimo buvo derinami su savivaldos institucijomis,
tartasi su bendruomenes nariais. Per metus lsigya prekiq u218,3 t[kst. Eur, i5 jq remonto darbams
i5leista 3,1 t[kst. Eur, atnaujintos grupiq, kabinetq patalpos, perdaZl.tos dregmes pakenktos sienos,
nuplautas 4 korpusq fasadas. fsigyta l0 planiediq, 10 internetiniq vaizdo kamerq,3 laminavimo
aparatai. Atnaujintos vidaus ir lauko erdves edukaciniais Zaidimais, lvairiomis manipuliacinemis
bei sensorinemis priernonemis.

|stai gos fi nansine informacij a:

Finansavimo
Saltinis

Le5os (ffikst. eurq)

PastabosPlanas
(patikslintas)

Panaudota
1e5q

fvykdyrnas
(%)

Savivaldybes
biudZetas (SB)

871.1 868.0 99,6 oh
f skaiciuotos 1e5os, skirtos
daliniam vaiko iSlaikymui
26,1 tfikst. Eur; nemokamam
maitinimui 2,1 tukst. Eur;
i5moketo DU virejams le5q
atstat)./rnui - 5,0 hrkst. Eur

Specialioji
tiksline dotacija
(VB)

339,4 338.9 99,9 0A fskaidiuotos skirtos leSos rizik4
patiriantiems vaikams 1,5
trkst. Eur; nemokamam
maitinimui - 8,4 flrkst. Eur

[staigos gautos
pajamos (surinkta
pajamq SP), i5 jq:
(331) tevq

imokos;
(321) nuomos
paslaugos

26,0

0,9

))1

0.0

85,8 %

0,0

Tevq lmokos uL maitinimo
paslaugas.
Patalpq nuomos paslaugos
neteiktos

* pajamq i5laidos
(sP 331)

17,2

Projektq
finansavimas (ES;
VB;SB)

16,1 0,0 0,0 Del epidemiologines situacijos
projektas (mobilumo vizitas)
perkeltas j 2022 m.

Kitos le5os
(parama 7,2 %
GPM ir kt.)

2,7 )) 81,5 o GPM gauta 2,2 t[kst. Eur
LeSos kaupiamos informaciniq
technologiiu atnaui inimui

I5 viso 1256,1 1231,4 98%
Ifteditin
finansav

s fsiskolinimas (pagal visus
mo Saltinius) 2022 m. sausio I d.

2021 m Klaipedos valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai vykde maisto
saugos ir higienos, savikontroles sistemos igyvendinimo patikrinim4, paZeidimq nenustatyta (aktas
2021-06-04 Nr. 37VMfP-246). UAB ,,lnspectum" 2021 m. rugsejo men. atiiko vaikq Zaidimq
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aiksteles meting kontrolg (ataskaita Nr. P2127-93198-1-2021). Nustatyta, kad naudojama vaikq

Zaidimq iranga atitinka Lleirrvos standartus ir Higienos reikalavimus (LST EN1176-1,2,3,6:2018 ir

LST ENll76-5:200g). Klaipedos miesto savival,clybes administracijos viesosios tvarkos skyriaus

Kontrolds ir prevencijos poskyrio specialistai atliko komunaliniq atliekq tvarkymo patikrinim4'

Pastabq nebuvo.
Vis dar nei5sprgstas darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo finansavimas' 37 pedagogams i5

mokymo leSq metams skirta tik 700 Eur. Darbuoiojai (mokytojai, Svietimo pagalbos specialistai'

mokytojq padejejai) mokymams, seminarams skiria asmenines leSas' Nepakanka aprobuotq

,p."iu6.Uq metoOitq apie vaikq, turindiq fvairiapusiq raidos sutrikimq, ugdym4'

Bendruomenes sutarim t 2022 meiais isiieka-tgstinis veiklos prioritetas - ugdl'rno turinio

kokybes ir veiksmingos Svietimo pagalbos vaikams uztikrinimas.
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