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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VBIKLOS PLANO IGWENDINIMAS

Klaipedos lop5elis-darLelis ,,Ziogelis" (toliau - fstaiga) yra savivaldybes biudZetine
ikimokyklinio ugdymo istaiga, kurios pagrindine veikla - ikimokyklinio ir priesmokyklinio
amZiaus vaikqugdymas.20l8 metais fstaigoje veike 11 grupiq (9 ikimokyklinio amZiaus (i5 jq
trys lopSelio grupes) ir dvi prie5mokyklinio ugdymo grupes). fstaig4 lanke 202 vaikai (iS jq a5
lop5elio, 1I9 darLeIio, 38 prie5mokyklinio ugdymo, 3 vaikai, turintys spec. ugdymosi poreikiq).
30 vaikq buvo teikta logopedo pagalba. Mokesdio uZ maitinim4lengvata buvo taikoma 14 Seimq,
i5 jq 100% - 3 Seimoms,50%o - 11 Seimq. {staigoje igyvendinama Klaipedos lop5elio-darileIio
,,Ziogelis" ikimokyklinio ugdymo programa, patvirtinta direktoriaus 2018-05-24 isakymu Nr. V-
53 ir Bendroji prie5mokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Tenkinant tevq poreikius ir
Linant, kad vaikq fizinis aktyvumas visapusiSkai stiprina vaikq frzing, emocing, psiching sveikatq
bei sumaZina ar net padeda vaikams iSvengti sveikatai rizikingos elgsenos, pasyvaus laisvalaikio
leidimo, netaisyklingos laikysenos paplitimo ir kt., bei ivertinant, kad ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio amZiaus vaikq raidos ypatumai uZtikrina vaikq poreiki aktyviai fizinei veiklai ir
sveikos gyvensenos nuostatq ir gebejimq ugdym4, nuo 2018 m. sausio men. {staiga vykdo
Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Ziogelis" neformaliojo vaikq Svietimo fizinio aktyvumo
optimizavimo program4. Programai vykdl.ti {staiga savo pajegomis sudare palankias materialines
ir ugdymo s4lygas, skatinandias vaikq fizini aktyvum4. Siam tikslui pasiekti irengta moderni
sporto sale su ivairiu sportiniu inventoriumi. {staigos neformalaus (papildomo) ugdymo
mokytojas (vyras) kryptingai renkasi fizimo aktyvumo ir sveikatinimo formas ir bDdus. fstaigos
ugdy'tiniai respublikinese nekontaktinio regbio varZybose Tel5iuose uZeme pirm4j4 viet4.
Pradejus vykdl.ti 5i4 program4, sergamumo rodikliai per metus sumaZejo 1,6 proc. Siekdama
iSplesti ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus vaikams svarbiq vertybiq sistemos bei
nacionalinio, tautinio paveldo perdavim4, mokant vaikus dalyvauti tautotyros ir tautok[ros
procesuose, stiprinant ir skatinant pedagogo - vaiko - Seimos s4veik4, paiinimq ir savirai5k4, nuo
2018 m. sausio men. fstaiga pradejo vykdyti Klaipedos lop5elio- darZelio ,,Ziogelis" neformaliojo
vaikq Svietimo etnokultr-ros ugdymo program4. 2018 metq prioritetines veiklos kryptys, tikslai ir
uZdaviniai buvo suformuluoti vadovaujantis 2016-2018 metq strateginiu planu. {gyvendinant
{staigos veiklos prioritetus, tikslus, uZdavinius: siekiama sudaryti s4lygas visapusiSkam vaikq
ugdymui(-si), siekiama padeti tenkinti prigimtinius kult[ros, tarp pat ir etninius, socialinius,
paZintinius poreikius bei garantuoti kokybi5kas teikiamas paslaugas, racionaliai, taupiai ir
tikslingai naudoti turimus iSteklius, nuolat vertinti ir analizuoti {staigos veikl4. {staiga,
uZtikrindama 2018 metq uZdaviniq igyvendinim4, sieke, kad kiekvienas pedagogas turetq teisg

Uedvmo turinio



igyvendinimo kokybei teigiam4 itak4 dare [staigoje vykdomi edukaciniai projektai. Per metus
suorganizuota 19 tradiciniq ir netradiciniq renginiq, 4 temines savaites, pravesta vakaroniq,
edukaciniq i5vykq, ekskursijq ir kt. {staigoje organtzuoti renginiai atitiko Lietuvos valstybes
atk[rimo Simtmedio tematik4 ir Klaipedos miesto - EUROPOS sporto miesto - vardo idej4. Sia

tematika suorganizuotos 2 tarptautines pie5iniq parodos, 7 projektai. Kiekvien4 menesi vyko

ivairDs sporto renginiai. Palymetina. kad Sie renginiai iSplete ir iprasmino r,ykdomq programrl

turini. 2018-04-26 suorganizuota ikimokyklinio ugdymo istaigq vadovq, pedagogq, logopedq
tarptautine moksline-praktine konferencija-idejq muge ,,Holistine (visumine) efektyvi pagalba
vaikui ikimokykliniame arrfiiuje (1-3 m., 4-6 m.)", kurioje dalyvavo 110 dalyviq. 2018 metais

fstaigos bendruomene prisijunge prie Lietuvos Svietimo istaigose vykdomq didZiausiq
aplinkosauginiq projektq, kurie fstaigai padejo sekmingai sprgsti ekologijos ir aplinkosauginius
klausimus, taip pat ugdyti vaikq atsakomybg. fstaiga sekmingai igyvendina Sveikatos stiprinimo
programq. Toliau kryptingai puoselejamos sveikos gyvensenos idejos, kuriama saugi ir estetine

aplinka, kuri didina ugdytiniq ir darbuotojq emocing sveikat4 ir gerq savijaut4. Parengta ir
igyvendinta 11 sveikos gyvensenos ugdymo projektq, tgsiami ir vykdomi Klaipedos miesto
Visuomenes sveikatos biuro profilaktinio pobldZio projektai. 2018 metais 11 grupiq
suorganizuotos temines savaites, pravesta 3 bendros visos fstaigos temines savaites. Teminiq
savaidiq tematika pagilino vaikq Linias apie sveik4 mityb4, Svari4 gamtq, vaikq elgesio taisykles
gamtoje, gatveje, saugum4 buityje. {staigoje sudarytos palankios s4lygos pedagogq profesiniam
tobulejimui. Pedagogai tikslingai tobulino kvalifikacij4, atsiZvelgdami i {staigos tikslus,
prioritetus ir asmeninius poreikius. 2018 metais didejo pedagogq motyvacija profesiniam
tobulejimui: kvalifikacij4 kursuose, seminaruose vadovai ir pedagogai kele vidutini5kai 9 dienas
(55 val.) per metus. Pedagogai ir ugdyiniai aktyviai dalyvavo ivairiuose renginiuose ir
seminaruose, konferencijose, akcijose, parodose ir kt. Sisterningai buvo vykdomas tarpinstitucinis
bendradarbiavimas. Organizuotos bendros veiklos, metodines dienos, vaikq kDrybiniq darbq
parodos, sveikatinimo ir sporto bei kultUriniai renginiai, keidiamasi informacija ir ig1'ta patirtimi.

[staiga bendradarbiauja su 9 ikimokyklinio ugdymo istaigomis Klaipedoj e, yra pasira5iusi sutartis

su 5 ikimokyklinio ugdymo fstaigomis respublikoje. Sekmingai bendradarbiauja su aukStosiomis

mokyklomis, muziejais, galerijomis, centrais ir kt. Sis bendradarbiavimas daro teigiamq ltakq
lstaigos ugdymo turinio kaitai ir darbo kokybei, sudaro palankias s4lygas [staigos prestiZo

gerinimui. AtsiZvelgus i 2018 metq uZdavini ,,Efektyvinti vaiko paZangos stebdsen4 ir
vertinim4", visam pedagogq kolektyvui suorganizuotas 5 valandq seminaras tema ,,DarleIio
vaikq pasiekimq ir paZangos vertinimas, matavimas ir fiksavimas". Sis klausimas taip pat aptartas

2018-02-22 ir 2018-09-12 bendruose visuotiniuose tevq susirinkimuose, svarstytas 2018-01-09,
2018-01-15, 2018-03-21, 2018-06-14, 2018-06-27, 2018-A9-12, 2018-12-12 Metodines tarybos

posedZiuose (protokolai Nr. V2-01, Y2-02, V2-05, V2-08, Y2-09, V2-10, V2-13), 2018-06-14

ivyko apskrito stalo diskusija, kurioje dalyvavo socialiniai partneriai i5 Klaipedos universiteto,

Klaipedos valstybines kolegijos, kitq ugdymo istaigq bei mDsq {staigos pedagogai, tevai.

Pedagogai ir tevai buvo konsultuojami Siuo klausimu pagal poreiki visus metus. ldiegtas
elektroninis dienynas visose 11 grupiq. PaLymetina. kad elektroninio dienyno ivedimas
palengvino pedagogams vertinimo rodikliq, suvestiniq pateikim4 tevams. Sekmingai buvo

lgyvendintas uZdavinys ,,skatinti istaigos bendruomeng savaranki5kai ir atsakingai priimti
sprendimus remiantis turima patirtimi, kelti naujus asmenybes ugdymo(-si) uZdavinius". {staigoje
dirba 23 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 4

priesmokyklinio ugdymo mokytojai, 14 ikimokyklinio ugdymo mokyojq, 2 meninio ugdymo

mokyojai, logopedas, 2 neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojai). Atestuoti 6 mokytojai
metodininko, 11 vyr. mokyojo ir 3 mokytojo profesinei kvalifikacijai. Logopedas atestuotas

metodininko kvalifikacijai, meninio ugdymo mokltojas atestuotas metodininko kvalifikacijai. ST

proc. pedagogrl yra igijg auk5tqii iSsilavinimE. 4 pedagogar yra baigg magistrant[ros studijas. 78

proc. pedagogq pedagoginis staLas yra daugiau nei 15 metq. {staigoje dirba23 nepedagoginiai

darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas, specialistas, ra5tines administratorius, sandelininkas, 13

aukletojq (mokyojq) padejejq, valytojas, skalbiniq priZiflretojas, virdjai, kiemsargis, darbininkai).

Siekta, kad



auk5tos kokybes paslaugas. Planuojant, analizuojant, vertinant veikl4, itraukiami visi
bendruomenes nariai. [staigos administracijos veikla orientuojama i personalo tarpusavio
santykiq gerinim4, auk5tos kult[ros mikroklimato kDrim4. {staigos darbuotojq nuo5irdus
kasdieninis darbas uZtikrina auk5tus veiklos rezultatus. Kokybi5kai tenkinami vaikq ir tevq
poreikiai padejo suformuoti teigiam4 fstaigos ivaizdi mikrorajone. Darbuotojai motyvuojami
Zodiniais pagyrimais, padekos ra5tais. Jiems sudaromos s4lygos kelti profesing kvalifikacij4,
planuoti savo karjer4. fstaiga sau kelia ambicingus tikslus ir, kad jq pasiektq, vienas i5 uZdaviniq
2018 m. buvo suformuluotas taip: ,,Diegti mokyklos isivertinimu grist4 veiklos kokybes kultur4,
uZtikrinandi4 istaigos nariq lyderystg". Per ataskaitini laikotarpi buvo atliktos apklausos-tyrimai.
Vykdyta tevq anketine apklausa tema ,,{staigos teikiamq paslaugq i(si)vertinimas". Apklausos
metu buvo siekta i5siaiSkinti fstaigos veiklos ir ugdymo proceso organizavimo kokybg. Atlikta ir
apibendrinta tevq nuomonds anketine apklausa parode, kad labai gerai ir gerai {staigos veikl4
vertina 98 proc. apklaustqjq tevq. 2018 m. gruodZio menesi atliktas fstaigos isivertinimas (vidinis
auditas) atskleide stipri4sias sritis: taiivaizdLio kurimo kultfira, ikimokyklinio ugdymo mokytojo
ir vaiko s4veika, isivertinimo procesas. I5ry5kejo ir silpnosios sritys, kurias istaiga turetq tobulinti
- tai vaikq kultura, atvirumas pokydiams, Seimos itraukimas i ugdymo(-si) proces4, pagalba
specialiqjq poreikiq vaikams. Patobulejo Sios veiklos sritys: vaiko daromos paZangos vertinimo
sistema ir metodine pagalba planavimui. Per ataskaitini laikotarpi perliUreti ir pakoreguoti

fstaigos vidaus tvark4 reglamentuojantys dokumentai. 2018 metais istaigos i5laikymui buvo skirta
289100 Eury savivaldybes biudZeto le5q (202400 Eury darbuotojq atlyginimams), 185700 Eury
specialiosios tikslines dotacijos mokymo reikmems finansuoti (133400 Eurq darbuotojq
atlyginimams), surinkta 4136,26 Eurq paramos le5q (i5 jq 3385,76 Eurq 2 proc. GPM). Siekiant
pagerinti materialing bazg, lstaigos i5laikymui skirtos le5os buvo naudojamos racionaliai ir
taupiai, sprendimai derinam su fstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Didelis demesys
ir toliau buvo skiriamas esteti5kq, funkcionaliq, aprDpintq Siuolaikinemis ugdymo priemonemis
edukaciniq aplinkq tobulinimui, naujq kiirimui. Siekta uztikrinti tinkamas, sveikas ir saugias,
atitinkandias hisienos reikalavimus -si) sal

II SKYRIUS
METU VETKLOS UzUUOrvS, REZULTATAI rR RODTKLTAT

1. Pasrindiniai nra6iusiu metu veiklos rezultatai. raqrlnolntat Draetustu metu vet tatar

Metq uZduotys
(toliau - UZduotys)

Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatar
ir jq rodikliai

1.1. UZtikrinti
kokybi5k4 istaigos
veikl4,
modernizuojant
ugdymo ir
administravimo
procesus

Koordinuotas
informacijos
valdymo sistemos

idiegimas,
modernizuotas
ugdymo procesas,
efektyviai
naudojamas darbo
laikas

1. ldiegtas elektronims
dienynas visose
vienuolikoje grupiq,
duomenys perkelti i
elektroninio dienyno
skaitmening sistem4.
2. Pedagogai naudoja
elektronini dienyn4,
planuodami veiklas,
vertindami ugdytiniq
paLanga, ir p as iekimus.
Tevai naudoj asi elektroniniu
dienynu, bendradarbiaudami
vaiko ugdyrno ir
informacijos gavimo

klausimais.
4. Laiku ir tinkamai

1. 11 grupiq

idiegtas
elektroninis
dienynas ir
duomenys
perkelti i
skaitmening
sistem4.
2.Pedagogai
naudoja
elektronini
dienyn4,
planuodami
veiklas,
vertindami
ugdytiniq
paLansarr



pateikiami istaigos
planavimo, informavimo ir
ataskaitiniai dokumentai.

pasiekimus.
Tevai naudojasi
informacija i5

elektroninio
dienyno,
bendradarbiauja
su grupes
mokyojais vaiko
ugdymo ir
informacijos
gavimo
klausimais.
4.Pagal
nustatytus
terminus, laiku ir
tinkamai
pateikiami

istaigos
planavimo,
informavimo ir
ataskaitiniai
dokumentai, nes
negauta pastabq
irlar ispejimq.
5. Pravesta
paskaita KU
HUMF III kurso
studentams tema

,,Elektroninio
dienyno,,MIsq
darLehs"
diegimas
Klaipedos
lopSelyje-
darLelyje

,,Ziogelis" (2018-
01-18 paLyma
Nr. P-I-i 19).

1.2. {gyvendinti
asmens duomenq
apsaugos direktyvas

Parengta istaigos
bendruomenes
nariq asmens

duomenq apsaugos

dokumentacija
atitinka teises aktq
reikalavimus

1. Parengta: 1) Klaipedos
lop Selio -dar Lelio,,Zio geIis"
darbuotojq asmens duomenq
tvarkymo taisykles; 2)
Klaipedos lopSelio-darZelio

,,Zio geIis" mokiniq (vaikq)
asmens duomenq tvarkymo
taisykles; 3) Klaipedos
lop Selio - dar Lelio,,Zio geLis"

irengtq vaizdo stebejimo
kamery naudojimo ir vaizdo
duomenq tvarkymo tvarkos
apraSas.

2. Pasira5ltos asmens

duomenu tvarkvmo

1. Parengta:
1) Klaipedos
lopSelio-darZelio

:..
,,Zlogells"
darbuotojq
asmens duomenq
tvarkymo
taisykles (2018-
05-14 dir. isak.
Nr. V-50);
2) Klaipedos
lopSelio-darZelio

,,Liogelis"
mokiniq (vaikq)
asmens duomenu



konfidencialumo
deklaracijos.

tvarkymo
taisykles (2018-
05-14 dir. isak.
Nr. V-48);
3) Klaipedos
lo.pSelio-darZelio

,,Ziogelis" irengtq
vaizdo stebejimo
kamerq
naudojimo ir
vaizdo duomenq
tvarkymo tvarkos
apraSas (2018-05-
14 dir. isak. Nr.
v-4e).
2.2018-06-0r
pasira5ytos
asmens duomenq
tvarkymo
konfidencialumo
deklaracijos.
3. Pravestas
seminaras KU
KU HUMF I
kurso studentams
tema,,Asmens
duomenq apsauga
ikimokyklineje
ugdymo istaigoje"
(20r8-II-12
paLymaNr. PK-
43).

1.3. Gerinti paslaugq
kokybg Seimoms

80 % tevq istaigos
teikiamas
paslaugas vertina
gerai ir labai gerai

1. Atlikta apibendrinta tevq
anketine apklausa.
2. Numatl'tos teikiamq
paslaugq gerinimo kryptys,
suderintos su istaigos
bendruomene.
3. Suorganizuoti renginiai ir
konsultacijos tevams
paslaugq gerinimo
klausimais.
4.Parengtas priemoniq
planas, kuriame numatYtos

ugdymo pokydius ir
teikiamas paslaugas

gerinandios priemones.

1.2018 m. 09-11
men. atlikta
apibendrinta tevq
anketine apklausa

,,{staigos teikiamq
paslaugq

i(si)vertinimas".
98 proc. apklaustq
tevq istaigos
veikl4 ivertino
labai gerai t
gerai.
2. Numatytos
teikiamq paslaugq
gerinimo kryptys,
suderintos su

fstaigos
bendruomene
(2018-06-01 dir.

isak. Nr, V-59,

Istaisos tarybos



201 8-06-01
protokolas Nr.
v3-03).
3. Suorganizuoti
renginiai ir
konsultacijos
tevams paslaugq
gerinimo
klausimais:
3.1. Bendri
renginiai:
visuotiniai tevrl
susirinkimai
(2018-02-0e

,,Vaiko emocind
sveikata"; 2018-
08-01 ,,A5jau
lankysiu
darLeli"), pravr:sti
3 Tevq tarybosr
posedZiai,

organizuotos
apskrito stalo

diskusijos tdvams
(11 kartq,
kiekvieno
menesio paskutini
trediadieni),
teiktos
konsultacijos
pagal tel'q porr:iki
visus metus te'vq
vizilo metu,
telefonu,
elektroniniu pa5tu

ir kt.
3.2. Renginiai
grupese:

suorganizuola20
Svendiq, koncertq,
14 vakaroniq, 19

kartq tevai burro

itraukti i
ugdymo(-si)
proces4 patYs

vesdami ivairias
veiklas, 9 i5vykos
su tevais,
suorganizuotos 39

parodos su tdl'ais,
vidutiniSkat po 2-

3 prane5imus tevq

susirinkimu metu



skaite
administracijosl
atstovai,
pedagogai,

vidutini5kaipo 12

stendiniq
praneSimq
pateikta grupiq
stenduose, nuolat
vyko tevq
konsultavimas

ivairiomis
temomis, visus
metus buvo
skatinama tevq
nematerialine
pagalba,
partneryste
ugdomosios
aplinkos
gerinimui,
estetines aplinllos
kurimui,
priemoniq
kurimui ir kt.
4. Parengtas
priemoniq plarLas,

kuriame
numaty'tos

ugdymo pokydius
ir teikiamas
paslaugas
gerinandios
priemones (2018-
06-06 dir. isak,
Nr. V-60),

2. Uiduofvs. neiwkdytos ar iwkdytos i5 dalies ddl numatytq rizikq fiei tokiq buvo

UZduotys PrieZastvs. rizikos

3. UZduofys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet fykdytos
ildoma. iei buvo atlikta papildomu, svariu istaigos veiklos rezu :atams

UZduotys/veiklos Poveikis 5v etimo istaigos veiklai

3.1. Naujai parengti lstaigos veikl4
reglamentuoj antys dokumentai :

3.1.1. Darbo tvarkos taisykles (2018-10-01 dir. isak-
Nr. V-103, [staigos tarybos 2018-09-28 protokolas

Nr. V3-05);
3.1.2. Darbo apmokejimo sistema (2018-10-09 dir'

isak. Nr. V-108, fstaigos tarybos 2018-10-04

protokolas Nr. V3-06);
3.1.3. Visu pedagoginiu pareigybiq (7) apra5ymai

Naujai parengti {staigos veikl4
reglamentuoj antys dokumentai atitinka
naujus teises aktus, yra b[tini siekiarrt

sureguliuoti darbuotojq santykius,
uZtikrinti fstaigos veiklos kokybg,
sisteming4 veikl4



(2018-09-03 dir. isak. Nr. V-93, [staigos tarybos
2018-08-31 protokolas Nr. V3-04);
3.l.4.Darbuotojq nu5alinimo nuo darbo del
neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichik4 veikiandiq
medZiagq tvarkos apra5as (2018-10-12 dir. isak. Nr.
V-l13, Darbo tarybos 2018-10-12 protokolas Nr.
v7-05);
3.1.5. 2019-2021 metq istaigos strateginis planas
(2018-11-29 dir. isak. Nr. V-133, fstaigos tarybos
2018-11-09 orotokolas Nr. V3-08).
3 .2. Atnaujinti {stai go s veikl4 re glamentuoj antys
dokumentai:
3 .2.1. Nepedagoginiq pareigybiil (9) apra5ymai
(2018-10-22 dir. isak. Nr. V-l19).

Atnaujinti |staigos veikl4
reglamentuoj antys dokumentai atitinlca
naujus teises aktus, yra bDtini siekiant
suresuliuoti darbuotoi u santvkius

3.3. 20 1 8-0 4-26 suor ganizuota ikimokyklinio
ugdymo istaigq vadovq, pedagogq, logopedq
tarptautine moksline-praktine konferencij a- idej q
muge ,,Holistine (visumine) efektyvi pagalba vaikui
ikimokykliniame amLiuje (1-3 m., 4-6m.)", kurioje
dalyvavo 110 dalyviq i5 Lietuvos, Nyderlandq,
Latvij os, Rusij os (KU TSI 2018-04-26 paZymej imas

Nr.58-57519).

Pakilo [staigos prestiZas Lietuvos
mastu, fstaiga i5plete socialiniq parteriq
ratquL Lietuvos ribq, {staigos
darbuotojams sudarytos s4lygos dalintis
ir skleisti ger4JE patirti

3.4. 2018-09-28 fstaigos darbuotojams ir
socialiniams partneriams suorganizuoti 6 val.
kvalifikacijos kelimo kursai ,,Bendravimas ir
bendradarbiavimas", kuriuos vede iS JAV Texas
atvykes pro fe s orius Q0 I 8 -09 -28 sertifi katas).

{staigos ir socialiniq partneriq (kitq
ugdymo istaigq) pedagogai turejo
galimybg susipaZinti su uZsienio Saliq
patirtimi ir ig1'ti naujq kompetencijq

3.5. 2018-1 I-12123 organizuota ir pravesta 40 val.
trukmes pedagogine staZuote Klaipedos valstybines
kolegijos (toliau - KVK) dviem destytojams (2018-

lI-27 KVK pa?ymaNr. SSO35 -210).

StaZuotei pasirinkta mfisq istaiga del
auk5tq kokybiniq rezultatq ir gerosiors

patirties perdavimo auk5tosios
mokyklos studentams ir destltojams.

f staigos pedagogai turejo galimybg
darbo vietoje konsultuotis su auk5tosios
mokyklos destytojais ir igyti inovaty'viq,
mo derniq teoriniq Lini4 pagal kiekvi eno
pedasoso poreiki ir kompetenciias

3. 6. Bendradarbiauj ant su Klaipedos universiteto
(toliau - KU) Socialiniq ir humanitariniq mokslq
fakultetu, parengtas proj ektas,, S veikatai palanki o s

ugdymo(-si) aplinkos modelio suklrimas
ikimokyklinio ugdymo istaigoje, siekiant socialines

itraukties" (2019-01-14 KU paLymaNr. 49SHMF-
10s).

[staigoje 5 metai vykdoma Sveikatos
stiprinimo programa, kuri sudomino
Klaipedos universiteto akademing
bendruomeng ir Lietuvos mokslo
tarybq. Rengiamo proj ekto priemonirl
plane numatytos ugdl'tiniq sveikatai
palankios ugdymo(-si) aplinkos
tobulinimo galimybes istaigoj e, naujr4

erdviq proj ektavimas, moderniausiq
technologiiu ir metodrl taikymas

3 . 7. Aktlviai bendradarbiauj ama su aukSto siomis
mokyklomis (KU, KVK). Studentams organizuoti
praktikumai, pravestos paskaitos bei seminarai
(201 8-0 1 -1 0 KVK paLymaNr. SSO35 -39; 2018-03-
06 KU palymaNr. P-I-136; 2018-11-05 KU
paLymaNr. 49SHMF-5 1 ; 201 8-1 1-09 KU paLyma

Nr. PK-31.

ISsiplete bendradarbiavimas su

auk5tosiomis mokyklomis. Sis

bendradarbiavimas daro pozityvt4 ytakq

|staigos ugdymo turinio kaitai ir dartro
kokybei, sudaro s4lygas fstaigos
prestiZo gerinimui, naujq tikslq
igyvendinimui.



3. 8. Modemizuotos {staigos edukacines aplinkos
(isigyta 11 kompiuteriq visoms grupdms, 7 grupes

aprupintos multimedij os iranga, istaigoj e irengtas
bevielis intemetas ir kt.).

[staigoj e i5plestas informaciniq
technolo gij q naudoj imas,
modemizuotas ugdymo procesas,

{stai gos pedago gai naudoj a elektronirri
dienyn4, efektyviai naudojamas

darbo laikas

4. Pakoreguotos prad,iusiu metq veiklos uZt tokiu buvo r tata

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdt'tos)

Pasiekti rezultttai
ir jq rodikliai

rezul

Direktore
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

2019-01- 18
(data)


