
KLAIPEDO S LOPSELIO-DAIUZE LtO,,LIOGELIS"
DTREKToRES ANTANTNos SnnuvruNns

2022 METU VETKLOS ATASKAITA

Nr.
Klaipeda

I SKYRIUS
STRATEGTNTO PLANO rR METTNTO VEIKLOS PLANO IGWENDINTMAS

Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Ziogelis" (toliau {staiga) Wa savivaldybes biudZetine
ikimokyklinio ugdymo istaiga, kurios pagrindine veikla - ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus
vaikq ugdymas. 2022 metais {staigoje veike 11 grupiq (9 ikimokyklinio amZiaus, i5 jq 3 lop5elio
grupes, ir 2 prie5mokyklinio ugdymo grupes). [staig4 lanke 202vaikai, i5 jtt 45 ankstyvojo, 118
ikimokyklinio, 39 prieSmokyklinio amZiaus. 8 vaikams nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai
(toliau - SUP). 30 vaikq buvo teikta logopedo pagalba. Mokesdio uZ maitinim4 50 proc. lengvata
buvo taikoma 29 Seimoms. I5 viso fstaigoje dirbo 44 darbuotojai (47,78 et.), i5 jU 2a pedagoginiai
darbuotojai (23,6 et.) ir 20 nepedagoginiq darbuotojq (24,18 et,),

2022mett4prioritetines veiklos kryptys, tikslai ir uZdaviniai buvo suformuluoti, vadovaujantis
2022-2024 metq strateginiu planu (toliau - Strateginis planas) ir 2022 m. veiklos planu (toliau -
Veiklos planas). {staigos bendruomene praejusiais metais i5sikele Sias prioritetines veiklos kryptis:
l) KokybiSko ugdymo paslaugos teikimas ivairiq gebejimq vaikams; 2) Bendruomenes lyderystes
gebejimq didinimas; 3) Sveikos, saugios ir Siuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiandios
edukacines aplinkos tobulinimas ir turtinimas. fstaiga sieke strateginio tikslo - kuriant saugiq ir
sveik4 ugdom4j4 aplink4, puoselejant mokymosi kulturos ir damaus vystymosi idejas,
bendradarbiaujant su Seima padeti vaikui tenkinti prigimtinius, paZintinius, socialinius, savirai5kos,
kultlros, kalbos kulturos, etninius poreikius, saugoti ir stiprinti ftzinE bei psiching sveikat4, siekti
visapusi5ko vaiko ugdymo(si). Strateginiam tikslui igyvendinti Strateginiame ir Veiklos planuose
buvo i5kelti konkretls veiklos tikslai ir uZdaviniai, numatytos priemones laukiamam rezultatui
pasiekti. {gyvendinant {staigos veiklos prioritetus, siekta sudaryti s4lygas visapusi5kam vaikq
ugdymui(si), padeti tenkinti socialinius, paZintinius poreikius bei garantuoti kokybi5kai teikiamas
paslaugas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti turimus i5teklius, nuolat vertinti ir analizuoti

Istaigos veikl4.

{gyvendinant Strateginio plano pirmaji tiksl4 - uZtikrinti kokybi5k4 ugdymo proceso
organizavim4 - {staigos veikla buvo orientuojama i galimybiq sudarym4 kiekvienam vaikui gerinti
asmening palangq. Tikslui pasiekti buvo vykdomi du Veiklos plano uZdaviniai:

vykdant pirm4ji uZdavini - efektyvinti STEAM patyriminio ugdymo(si) modeli ir jo
igyvendinim4 - buvo sekmingai igyvendintas 2022 m. {staigoje parengtas STEAM patyriminio
ugdymo(si) modelis. 100 proc. mokytojq ugdymo procese taikb palangias pedagogines praktikas,
inovatyvius ugdymo b[dus, priemones, kfire edukacines aplinkas. 100 proc. visose 11 grupiq (2021,

m. - 4 grupese) buvo vykdomi vidutini5kai 4-6 projektai, organizuojamos ivairios patyrimines,
eksperimentines veiklos. 2022-03-22 [staigoje organizuota respublikine konferencija ,,Magi5koji
STEAM laboratorija". Konferencijoje dalyvavo 76 dalyviai iS 12 istaigq. Konferencijos metu
skaityta 19 prane5imq, i5 jr+ 8 skaite [staigos pedagogai. fgyvendindami 5i uZdavini, pedagogai
aktyviai tobulino kvalifikacij4 STEAM patyriminio ugdymo tema (i5 viso 182 val., 1 mokytojas
vidutini5kai 9 val.). UZdavinio igyvendinimo rezultatyvumas aktyviai aptartas su mokytojais, tevais
ir socialiniais partneriais. Padaryla palanga dalijantis patirtimi [staigoje, mieste, respublikoje -
{staigos pedagogai respublikiniuose renginiuose skaite 9 praneSimus (2021 m. - 8 prane5imai).
STEAM ir patyriminiq veiklq aktyvus ir planingas organizavimas pagerino vaikq paZangos ir
pasiekimq rezultatus, iSpletoj o turimas kompetencij as;

igyvendinant antrqi uZdavini - stiprinti vaikq frzing, emocing, psiching sveikat4 bei fizini
aktyvuma naudoiant Siuolaiki5kus ugdymo(si) metodus - rezultatai pasiekti itraukiant visus



bendruomenes narius. Per ataskaitini laikotarpi buvo perZifiretos ir ivertintos [staigoje esandios ir
vykdomos programos ir priemonds.2022 m. geguZes-rugpjfrdio men. atnaujintos ir su Svietimo
skyriumisuderintos neformaliojo vaikq Svietimo Fizinio aktyvumo skatinimo ir Sveikos gyvensenos

ugdymo programos. Programas igyvendina neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojas,
programose dalyvauja 202 lstaigq lankantys vaikai. 2022-02-01 atnaujinta Sveikatos stiprinimo
programa 2022-2026 metams,,Keliauk su Ziogeliu sveikatos takeliu". fstaiga 90 proc. ivykde2022
m. planuose numatytas priemones siekiant stiprinti vaikq frzinq,emocing, psiching sveikat4bei fizini
aktyvumq. 45 proc. pedagogq vykde gerosios patirties sklaid4 su socialiniais partneriais sveikatos
stiprinimo tema. Sekmingai igyvendinta nuostata - kasdien ne maZiau kaip 60 min. vaikai yra
fizi5kai aktyvfis. 100 proc. grupiq vykde ilgalaikius sveikatos stiprinimo projektus. Nuo 2019 m.

fstaiga sekmingai dalyvauja Klaipedos miesto Visuomenes sveikatos biuro organizuojamame
projekte-konkurse ,,Judriausias darZelis". 2020 m. pradejo dalyvauti Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto organizuojamoje ilgalaikeje programoje,,Olimpine karta". Nuo 2022 m. fstaiga isijunge i
respublikini Vilniaus lop5elio-darLelio ,,Ozaso' organizuojam4 projekt4,,sportoteka". Per ataskaitini
laikotarpi bendradarbiaujant su tevais [staigoje suorganizuotos 3 sporto (sveikatinimo) Sventes.
Emocijq ir elgesio sutrikimq prevencijos stiprinimui ir ugdytiniq socializacijos pletojimui buvo
vykdomos socialines programos ,,Zipio draugaioo (2 grupes) ir ,,Kimochis" (6 grupes), kuriose
dalyvavo I l0 vaikq. PaZymetina, kad vykdant aukSdiau minetas priemones pagerejo 7 proc. vaikq
sveikata.

Siekiant Strateginio plano antrojo tikslo - uZtikrinti sveik4, saugi4 ir Siuolaikinius ugdymo(si)
reikalavimus atliepiandi4 aplink4 - [staigos veikla buvo orientuojama i edukaciniq aplinkq kiirim4,
modernizavim4, turtinim4, patalpq bflkles atnaujinim4, Siuolaikiniq ugdymo(si) priemoniq isigijim4.
Tikslui igyvendinti buvo vykdomas vienas Veiklos plano uZdavinys - tobulinti ir modernizuoti
[staigos materialing bazg. Pagal 5i uZdavini buvo atnaujinta [staigos moksline, metodine ir vaikq
literatflra uZ 1,2 tflkst. Eur. Atnaujintos mokymo(si) priemones uZimtumo veiklai, sveikatinimo
priemones, isigyta sportinio inventoriaus uZ 0,4 tflkst. Eur. Nupirkti 2 stacionartis kompiuteriai, T

ne5iojami kompiuteriai, I plan5ete uL 6,9 tiikst. Eur;2 kilnojamieji ekranai uZ 0,55 ttikst. Eur; 11

licencijq ui,0,9 ttikst. Eur. Per ataskaitini laikotarpi suremontuota muzikos sale (78,93 kv. m.) ui,2,5
tlkst. Eur, 2 grupese pakeistas ap5vietimas uZ 1,9 tiikst. Eur. Tevq ir bendruomenes pastangomis

{staigos teritorijoje irengtos 2 lauko klases ui,0,5 tfrkst. Eur, atnaujinta sensorinio ugdymo erdve uZ
1,0 tflkst. Eur. Sensorinio ugdymo programos igyvendinimui isigyta priemoniq uZ 0,8 tiikst. Eur.
2022 m. [staigoje atlikti kasmetiniai remonto darbai.

2022 m.
Finansavimo Saltinis

Panaudota le5q

Savivaldybes biudZetas
(SB)

Socialinio draudimo imokq (19,48
Eur), rySiU irangos ir rySiq
paslaugq isigijimo iSlaidq (27 0,67
Eur), aprangos ir patalynos

isigijimo ir prieZiiiros iSlaidq (0,01
Eur), komandiruodiq i5laidq (200
Eur), darbdaviq socialines
paramos pinigais (4667,13 Evr)
straipsniuose sutaupytos le5os

eriilo i savivaldybes biudZeta
Specialioji tiksline
dotacija (VB)

Nepanaudota 200,06 Eur
darbdaviq socialines paramos

lstaigos gautos pajamos
(surinkta pajamq SP), iS

iq:

2022 m. del savalaikio tevrl
mokumo ir istaigos darbuotojq
vykdomos kontroles mokesdiai
mok0ti laiku ir be isiskolinim

2

finansine



2022 m. [staigoje atlikti 4 patikrinimai: 2022-04-19 planing kontrolg atliko Nacionalinis
visuomenes sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos; 2022-05-16 planing vaikq
Zaidimq aik5teliq kontrolg atliko UAB ,,Tuvlita";2022-10-04 planing kontrolg atliko Valstybines
maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipedos departamentas; 2022-10-17 planing kontrolg atliko
Klaipedos sveikatos biuras. PaZeidimq nenustatyta, pateiktos rekomendacijos.

2022 m. [staigoje liko nei3sprgstos tokios vidaus ir i5ores faktoriq s4lygotos problemos: 1)

numatyta, bet neivykdyta pastato renovacij a; 2) 4 grupiq ir lauko teritorija neatitinka higienos
reikalavimq del ap5vietimo, b[tina atnauj inti elektros instaliacij 4.

Planuodama 2023 m. veikl4, [staigos bendruomene susitare del tokiq veiklos prioritetq:
kokybi5ko ugdymo paslaugq teikimo ivairiq gebejimq vaikams gerinimas (tgstinis) ir itraukusis
ugdymas - vaikq raidq stimuliuojandios aplinkos tobulinimas.

Nesant privalomo lstaigos
lankymo, vaikq lankomumas buvo
maZesnis nei planuota, todel liko
sutaupytos le5os mitybos i5laidq

Pajamq iSlaidos (SP)

Kitos leSos (parama 1,2 o/o

Ifueditinis isiskolinimas (pagal visus finansavimo Saltinius)

r.. i'


