
KLAIPEDOS LOPSELIO-DARZELIO,,VERSME"
DIREKTORES VIDOS MARTINKIENES

2018 METU VETKLOS ATASKATTA

2019 m. sausio 18 d. Nr. I
Klaipeda

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

{gyvendinant Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Versme" (toliau -[staiga) 2016-2018 metq
strateginio ir 2018 metq veiklos planui, buvo numatltos Sios prioritetines kryptys: individuali4
vaiko raid4 skatinanti ir saugi aplink4, ugdytiniq ir jq Seimq pozityvi s4veik4 su ugdyojais,
darbuotojq iniciafios, iglwendinant istaigos veiklos pokydius, ugd).tojq profesinis tobulejimas ir
bendradarbiavimas.

2018 m. Lop5elyje-darlelyje suformuota 1 lop5elio, 5 darlelio, I darLelio jungtine
prie5mokykline, 3 priesmokyklinio ugdyrno grupes, kurias lanko 90 vaikq, turindiq ivairiq negaliq
ar patiriantys mokymosi sunkumq. Klaipedos pedagogineje psichologineje tarnyboje jiems nustatyti
dideli specialieji ugdymosi poreikiai, tevams taikoma atlyginimo uZ dalini vaikq i5laikym4 istaigoje
50 % lengvata. Vienam vaikui skirta socialine paraffra. {staigoje dirba 37 pedagoginiai darbuotojai
(39 etatai) ir 32 nepedagoginiai darbuotojai (35,05 etatai). 87 % ugdl.tiniq buvo parenglos ir
igyvendintos pritaikyos ugdymo programos. Jq turinys atitinka individualius vaiko poreikius ir
gebejimus. Visiems vaikams teikta logopedo pagalba, 28 - individuali judesio korekcijos pedagogo,
27 - mokyojo padejej o, 22 - lanke logopedines ritmikos pratybas. Kiekvienas vaikas pojldius
lavino sensoriniame kambaryje. Jame esandiq irenginiq pagalba vaikams buvo padedama sumaZinti
raumenq, psiching bei emocing itampas, lavinti sensorinius pojfrdius. Prie5mokyklineje grupeje
igyvendinta programa ,,Zipio draugai", skirta specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems vaikims,
padedanti stiprinti kasdieniam vaiko gyvenimui reikalingus socialinius gebejimus. Vaikq
pasiekimai analizuoti 2 kartus per metus, aiSkintasi, ar veiksminga grupiq pedagogq ir kitq
specialistq komandine veikla, aptartos galimos rekomendacijos Seimai del papildomos specialiosios
pedagogines pagalbos teikimo reabilitacijos centruose.25 % vaikq pasiekimai ivertinti labai gerai,
49 % - gerai, 26 % - patenkinamai. 2018 m. lapkridio mdn. {staiga tapo Specialiosios pedagogikos
ir psichologijos centro vykdomo projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kflrimas II" (Nr. 09.2.2-
ESFA-V-729-03-0001) dalyviu. Projekto leSomis istaigoje idarbintas psichologas (0,5 etato darbo
kruviu), teikiantis vaikams, pedagogams ir tevams papildom4 psichologing pagalb4. 2018 m.
gruodZio menesi istaiga isijunge i A. spektro mokykhl tinklo veikl4, pravestos 2 konsultacijas
pedagogams ir mokltojq padejejams elgesio ir emocijq sutrikimq turindiq vaikq ugdymo
klausimais. Parengtas ilgalaikis planas apie elgesio ir emocijq sutrikimq turindiq vaikq ugay-o
kokybes gerinim4.2018 m. pabaigoje {staiga itraukta iLietuvos sveikat4 stiprinandiq tnotytt,+
tinkl4, parengta 2019-2023 metq sveikatos stiprinimo programa: Grupdse irengtos individualios
ugdymo vietos ivairiapusiq raidos, elgesio ir emocijq sutrikimq turintiems vaikams.

Tevams sudarytos galimybes konsultuotis su Klaipedos pedagogines psichologines tarnybos
psichologu bei Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomo projekto ,,Saugios
aplinkos mokykloje kurimas II" skirtu psichologu. Atliktos tel'q apklausos apie Seimos inAeq
igyvendinant pritaikytas ugdymo programas, naujai atvykusiq vaikq adaptacij4, maitinimo
organizavimq bei patiekalq vertinim4. Apibendrinus tyrimq duomenis,"apie 90 o/o tevq aktywiai
dalyvavo sudarant vaikams pritaikytas ugdymo programas ir jas igyvendinant. 75 Yo tev4 supranta
ribotas vaikq galimybes, tadiau kai kuriq netenkina maLi paiarrgos Zingsniai. Sausio ir geguZes
menesiais su tdvais buvo aptarti kiekvieno vaiko individualfs pasiekimai, akcentuotos pastangos,
i5klauslta tevq nuomond, kartu numatyti tolimesni pagalbos vaikui Zingsniai.

2018 m. I mokyklas i5vyko 34 valka|iS j\27 (79,5 %) lanko bendrojo ugdymo, 7 (20,5 %)
specialiojo ugdymo institucijas. Bendradarbiaujama su Litorinos ir Medeines mokyklomis,
konsultuoiami 5i i apie taikytus Svietimo pagalbos metodus ir b[dus vai



ugdymo fstaigoje laikotarpiu.
2018 m. kvalifikacij4 kiekvienas pedagogas tobulino vidutini5kai 6,7 dienas. Skaityi 2

prane5imai tarptautinio projekto ,,ABA elementq taikymo patirtys" seminare, dvi mo$tojq
metodines priemones pateiktos baigiamajame projekto leidinyje. 7 pedagogai dalinosi profesine
patirtimi metodinese dienose su Siauliq logopedinio darLeho ir Klaipedos rajono Svietimo pagalbos
specialistais. 4 pedagogai skaite prane5imus respublikinese ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo pedagogq konferencijose, 16 pedagogq savo gerosios praktikospavyzdLius pristate istaigos
logopedq ir mokyojq metodiniq grupirl pasitarimuose. Parengta kvalifikacine programa ,,Vaikq,
turindiq autizmo spektro sutrikim4, ugdymo modelis", skirta ikimokykliniq istaigq logopedams,
mokyojams, mokyojq padejejams. 2018 m. isrjungta iprojekt4,,Tgsk" (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-
01-001), 2 mokytojai dalyvavo mokymuose ,,Profesinis tobulejimas mokyklos bendruomen6je".
Mokymai bus tgsiami ir 2019 metais. 1 mokytojas Klaipedos universitete igijo ikimokyklinio
ugdymo pedagogo kvalifikacij4, 1 - ryresniojo mokytojo kvalifikacing kategorij4. 4 istaigos
pedagogai vertino kitq ikimokykliniq istaigq besiatestuojandirl pedagogq prakting veikl4. Visi
pedagogai ir mokytojq padejejai (l l) i5klause fstaigoje organizuotus tgstinius 3 men. mokymus
,,Taikomosios elgesio analizes metodai ir jq panaudojimas ugdant vaikus, turindius autizmo spektr4
ir kitus raidos sutrikimus". fstaigoje mokomqj4 praktik4 atliko Klaipedos valstybineB kolegijos ir
Klaipedos universiteto studentai.

Konsultuoti Kauno. Siauliq, Palangos ir Klaipedos ikimokyklinio ugdymo fstaigq
vadovai del Svietimo pagalbos teikimo specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems ugdyiniams. Vyko
58 individualus pokalbiai su tevais del itraukiojo vaikq ugdymo galimybiq.

2018 m. atliktas korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymas vie5qjq pirkimq vykdymo
srityje. Vertinta pagal 7 kriterijus, pagal kuriuos korupcijos rizikos veiksniq {staigos 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-l-7. Klaipedos visuomenes sveikatos centro (2018-11-T2), Klaipedos valstybines
maisto ir veterinarijos tarnybos (2018-11-29) patikrinimq metu paZeidimq nenustatyta.

Taupiai ir racionaliai naudojamos paramos, savivaldybes biudZeto le5os istaigos
atsinaujinimui. Vasaros laikotarpiu atlikta darbq uL 4.3 tlkst. Eur: perdaZlrtos grupiq patalpos, ant
visq radiatoriq uZdetos apsaugines tvoreles, lauke pastatl'tos naujos smeliadeZes, sumontuoti nauji
lauko irengimai. {sigytos interaktyvios edukacines grindys. Atnaujintas virtuves inventorius
(konvekcind krosnis, inventoriaus sterilizavimo irangos, maisto termosai, vandens mai5ytuvai,
atliekq smulkintuvas). fsigl'ti 55 vienetai naujq ugdymo priemoniq kalbos, paZinimo funkcijq
lavinimui.

Planuodama 2019 metq veikl4, fstaigos bendruomene aptare pagrindini veiklos tiksl4 -
saugios, funkcionalios, vaiko poreikius atitinkandios ugdymosi aplinkos kflrimas ir kokybiSko
ugdymo proceso uZtikrinimas

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

l . iai pradiusiu metu veiklosrezultatti

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatq
vertinimo rodikliai

(kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

1. l.Pagal
atnaujint4
istaisos

Ugdymo turinys
pritaikyas
individualiu vaiko

1. Susitarta su
bendruomene del
vertybiniu nuostatu

1. Parengta Ikimokyklinio ugdymo
programa, patvirtinta f staigos
direktoriaus 20 1 8-05-24 isakvmu



ikimokyklinio
ugdymo
progftlm4
ugdymo turini
pritaikyti
individualiems
vaikq
poreikiams

gebejimq
puoselejimui

rr esmmlq
gebejimq ugdymo.
2.Parengta
metodine medLiaga
apie tam tikrq
ugdymo strategijq
taikym4
(kompleksinio
elgesio mokymo,
vaizdiniq stimulq
naudojimo)
ugdymo procese

Nr. V-18, 2017-12-22 mokl ' tojq
tarybos posedyje (protokolas Nr.
V1-3) susitarta del ugdytiniq
vertybiniq nuostatq ir esminiq
gebejimq ugdymo, pasiekimq
vertinimo.
2. Parengta metodine medLiaga
,,Taikomosios elgesio analizds
metodai ir jq panaudojimas ugdant
vaikus, turindius autizmo spektro ir
kitus raidos sutrikimusoo,
,,Taikomosios elgesio analizes
principq ir metodq taikymas
lavinant vaikq, turindiq didelius
specialiuosius ugdymosi poreikius,
kalbinius ir paZintinius gebejimus".
MedLiaga ap1arta metodines
tarybos posedyje (2018-ll-23,
protokolas Nr.V4-5)

1.2. Skatinti
pozityvi4 tevq
partnerystg su
ugdytojais

Tevq dalyvavimas
vaikq individualios
paZangos ir
pasiekimrl
vertinime, pades
suvokti realias
vaiko galimybes

l. 70 Yo tdvi4
dalyvauja sudarant
vaikams pritaikytas
ugdymo
programas,
parenkant ir
koreguojant
ugdymo metodus
bei formas.
2.60.Yotevq
teigiamai vertina
individualius vaikq
ugdymo pokydius
(apklausq
duomenys)

1. Atliktos apklausos duomenimis
90 %o tev4 dalyvavo sudarant ir
igyvendinant pritaikyas ugdymo
programas. Individualiq pokalbiq
su tdvais metu susitarta del vienodtl
ugdymo metodq naudojimo.
2.75 % tevq teigiamai ir realiai
ivertino vaikq pasiekimus, tadiau
25 o/o tevq noretq didesnes
paLangos, neatsiZvelgdami i vaikrl
realias galimybes.
3. Tevams teikiama pedagogine
psichologine pagalba padeda geriau
paLinti savo vaikE, jo raidos
problemas bei aktyviau dalyvauti
usdvme

1.3. Pritai$ti
ugdymo aplink4,
atitinkandi4
vaikq
specialiuosius
ugdymo(si)
poreikius

Pritaikya
aplinka,
specifines
reikmes

ugdymo
atitiks
vaikq

1. Parengtos
individualaus
ugdymo priemones
(savarankiSko
darbo vietos,
individualios
dienotvarkes,
sensorinds
stimuliacijos
priemones).
2. {rengtas
sensorinis
kabinetas.
3. Lauko Zaidimq

iranga pritaikl.ta
vaikams su ivairia
negalia

1. frengtos 8 individualios darbo
vietos grupese vaikams, turintiems
autizmo spektro sutrikim4.
parengtos individualios
dienotvarkes, struktfiruotos tam
tikros {staigos patalpos.
2. Sensoriniame kambaryje esandiq
irenginiq pagalba sukurti Sviesos,
spalvq, judejimo stimulai padeda
vaikams atsipalaiduoti bei
sumaZinti jq psiching bei emocing
itamp4, palengvina adaptacij 4.
3. fgyvendinama teritorijos
atnaujinimo programa: keidiama
Laidim4 aik5teliq danga, sudarytos
saugesnds s4lygos vaikq judriajai
veiklai bei palankesne aplinka
motoriniu isldZiu laveiimui.



J .

fsigytos 6 pavesines, I Laidim4
kompleksas, pritaikyas
nefgaliesiems, teritorijoje baigiami
taku kloiimo trinkelemis darbai

2. ULduo i5 dalies d€l num rtz tokiu buvo
Pri rizikos

UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
iei buvo atl ikta papildomu. svariu istai veiklos rezultatams

Poveikis Svietimo istaisos veiklai
fstaigos darbo apmokejimo sistema aptarta jungtiniame

fstaigos ir Darbo tarybq posedyje 2018-08-23, pristatyta
Mokytojq tarybos posedyje. Visi darbuotojai
pasira5ytinai supaZindinti su pagrindiniais darbo
apmokejimo kriterijais, metines veiklos vertinimo
rezultatu bei oriemo iiu skvrimo tvarka
Pristatlta Mokytojo pareigybes apra5ymo metodika, su
kiekvienu pedagogu aptartas pareigybes apra5ymas,
patikslinti specialieji reikalavimai.

20 18-12-06 pasira5l'ta bendradarbiavimo sutartis su
Ugdymo pletotes centru, parengtas 20192020 m. veiklos
planas apie elgesio ir emocijq sutrikimq turindiq vaikq
ugdymo gerinim4, numatytos konsultacijq temos istaigos
pedagogams, kurias ves A. spektro mokyklq tinklo
konsultantai. 2018 m. gruodZio menesipravestos 2
konsultacijas pedagogams ir mokyojq padejejams elgesio
ir emociiu sutrikimu turinciu vai mo klausimais
Parengla Lop5elio-d arLeho sveikatos stiprinimo programa
ir sudaryta darbo grupe (fstaigos direktoriaus 2018-08-31
isakymas Nr. V-35). {gyvendinami bendruomends
sveikatinimo
Sudarlta sutartis (2018-11-16 Nr. 29llF2-12), pravesti
mokymai pedagogams, pradetas ugdomosios veiklos
planavimas, vaikq lankomumo Zymejimas, pasiekimq
vertinimas, lo ines veiklos dokumentavimas
Du mokytojai dalyvavo tgstiniuose mokymuose
,,Profesinis tobulejimas mokyklos bendruomendje".
SusipaZino su mentorystes principais ir tikslais, mokyklos

rsonalo veiksminsumo didinimo salimybemis

Direktore /zry Vida Martinkiene

2.1. Visos uZduotvs iswendintos

UZduotys / veiklos
3.1. Parengta {staigos darbo
apmokej imo sistema patvirtinta

[staigos direktoriaus 20 1 8-08-24

isakymu Nr. V-25

3.2. Parengti nauji pedagoginiq
darbuotojq pareigybiq apra5ai,
patvirtinti [staigos direktoriaus 20 1 8-

3.3. {sijungta iA. spektro mokyklq
tinklo veikl4

3.4. fsijungta iLietuvos sveikat4
stiprinandiq mokyklq tinkl4,,Sveika
mokykla"

3.5. Pradetas naudoti elektroninis
dienynas,,Mlsq darZelis"

3.6. fsijungla i projekt4,,Tgsk" (Nr.
09.2. 1 -ESF A-Y -7 27 -01 -00 I )


