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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Klaipedos lopSelio darZelio ,,Bangele" (toliau - |staiga) 2016-2018 metq strateginio t 2018 metq
veiklos planuose nustatyti tikslai ir uZdaviniai buvo orientuoti i auk5tos Svietimo paslaugq kokybes
uZtikrinim4 ir {staigos materialines bazes gerinim4. Pasirinkta 2018 metq prioritetine kryptis - ugdl.ti
sveika ir fizi5kai aktyvi4 bendruomeng gerinant individuali4 kiekvieno ugdyinio palangq.Metines
veiklos tikslai - tobulinti vaiko pasiekimq ir paLangos vertinimo sistem4, siekiant kokybi5ko vaiko
ugdymo(si) bei siekiant kokybi5ko vaiko ugdymo(si), formuoti saugandios ir stiprinandios sveikat4
bei glaudZiai bendradarbiaujandios bendruomends savimong. Tikslams pasiekti buvo numa\ai ir
igyvendinti 5 uZdaviniai: kurti individualias galias, padesiandias atskleisti ugdymo(-si) aplink4,
kurioje vaikas skatinamas komunikuoti, atrasti, savaranki5kai veikti; tikslingai stebeti ir fiksuoti
kiekvieno vaiko pasiekimus, paLangq ir panaudoti sekmingai brandai ir tobulejimui; skatinti pedagogq

gerosios patirties sklaidos iniciatyvas, taiky,ti inovatyvius ugdymo metodus stiprinant tautinio
tapatumo jausm4 bei sutelkti istaigos bendruomends narius aktyviam sportui ir veiklos gerinimui.
2018 m. pasiekti reik5mingi Svietimo paslaugq kiekybiniai ir kokybiniai pokydiai. 2018-09-01
duomenimis ugdyti 213 vaikq (2017 m. - 218), dirbo 56 darbuotojai (i5 viso 51,26 etato, i5 jq24,7
etato pedagoginiq ir 26,56 etato nepedagoginiq pareigybiq). UZtikrintas nenutrukstamas, patirtinis
ikimokyklinis ir prieSmokyklinis ugdymas. 2018 m. parengta [staigos ikimokyklinio ugdymo
programa, kurios turinys orientuotas i harmoning4 asmenybes vystym4si. Per metus igyvendintos 3

bendravimo igfldZiq formavimo valstybine kalba ugdymo bei sveikos gyvensenos ugdymo
neformaliojo vaikq Svietimo programos, kuriose dalyvavo 169 ikimokyklinio ir prieSmokyklinio bei
44 ankstyvojo amZiaus vaikai. Vykdlti 4 tarp1,atrtiniai, 5 Salies, 2 miesto, 7 {staigos projektai.
Organizuotos 6 temines vaikq klrybines rai5kos savaitds, 4 atviros veiklos, 32 edukacines i5vykos, 10

tradiciniq ir netradiciniq renginiq, 7 vaikq k[rybiniq darbq parodos, 12 konkursq, dalyvauta
festivaliuo se, akcij o se, viktorino se, koncertuo se.

Tikslingai ir kryptingai taikya {staigos sveikatingumo programa kurioje aktyviai dalyvavo visa
bendruomend. {sigltos naujos priemones (30 vnt.), padedandios vaikams formuotis sveikatos
stiprinimo igDdZius. Pagerejo vaikq lankomumas. 2018 m. praleistq dienq del ligos vidurkis buvo 31

d. (2011m. - 50 d.). Logopedo pagalba (l etatas) teikta 40 vaikq (2017 m. - 37 vaikams). 2018 metq
konsultacing ir metoding pagalba 2 kartus per menesi fstaigos pedagogams ir ugdyiniq tevams teikia
Klaipedo s pedago gines p sichologines tarnybos priskirtas psichologas.

{staigoje visi ugdyiniai tris kartus per dien4 maitinti kokybi5ku maistu. 30 Seimq taikyta 50 %
mokesdio uZ vaikq maitinim4 lengvata, vienai - 100%. 95 o/o tenkintas pageidaujandiq lankyli [staig4
poreikis.
2018 m. visi pedagogai tobulino kvalifikacij4 vidutini5kai 4 - 5 dienas. Jie dalyvavo 28 kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose. Visiems pedagogams organizuoti seminarai: ,,Elektroninis dienynas - pagalba
pedagogui rengiant ugdymo planus bei dokumentuojant ugdymo rezultatus". Pedagogai parenge ir
pristate 4 prane5imus Salies, miesto susirinkimuose, konferencijose, seminaruose. Vykde
socializacijos programas ,,Zipio draugal", socialinio - emocinio ugdymo program4,,Kimociai".
2018 metais isivertinta fstaigos veiklos kokybe. Atliktas veiklos rodiklio ,,Vaikq kulttra" ivertinimas.
Rezultatai parod6, kad tirta sritis atitinka4lygi flabai gerai). I5vadose paLymrma kad vaikq kultura
yra svarbi istaigos kulturos dalis, istaigos vaikams sudaromos optimalios s4lygos atskleisti savo
individualum4 ir kflrybi5kumq. {staigoje uZtikrinta ugdymo programq derm6, ugdymo tgstinumas
orientuotas i visumini ugdym4, ugdymo organizavimas gristas tikslingu ir lanksdiu planavimu. Taip

nustafi.ta" kad Istai inka tenkina vaik si) ooreikius. skatina i iekimus ir



pazangE.

2018 metais {staigos i5laikymui skirtos le5os naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai del jq
panaudojimo derinti su fstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Metq eigoje buvo atlikti
remontai: 4 sanitariniq patalpq, 2 grupiq rubiniq, 102 kv. m. muzikos sales parketo atnaujinimas.

{sigyta 57 vnt. baldq (spintos priemonems, spintos r[bams, komodai, lkines spintos, virtuveliq baldq

komplektai, vaiki5kos spinteles rubams); 4 vnt. ugdymui skirtq informaciniq ir komunikaciniq
technologijq (toliau - IKT) priemoniq: (projektorius su pulteliu, stacionarus kompiuteris, lazerinis

spausdintuvas, i5oriniai kieti diskai), visose grupese ivestas internetas, fsigyta konvekcine krosnel6,

grupese: antklodes, uZuolaidos, stendai, langq dekoravimas, virejq rubai, indai, santechnika.

Nei5sprgsti liko Sie aplinkos atnaujinimo klausimai: sanitariniq patalpq remontas, sporto aik5tynq

bitumine dangai5klojimas, vandentiekio ir kanalizacijos bei Sildymo sistemq renovavimas. Nepakako

lesq baldams lsigyti, Sviestuvq atnaujinimui, grindq dangos pakeitimui, laiptiniq remontui, irengimq
lauko Zaidimq aik5telems isigyti.
Planuodama artimiausiq metq veikl4, {staigos bendruomene i5sikele Siuos prioritetus: istaigos ugdymo

proceso gerinimas skatinat kiekvieno vaiko individualiq paiang4, telkiant bendruomeng aktyviam
bendradarbiavimui.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UzOUOryS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

tatairnta 2{ll8 metu veiklr)s rezu

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

uZduotvs ivvkdvtos)

Pasiekti r ezultatai ir j q rodikliai

1.1. UZtikrinti
kokybiSk4

istaigos veikl4,
modernizuojant
ugdymo ir
administravimo
procesus

Modemizuotas
ugdymo
procesas,
efektyviai
naudojamas
darbo laikas

1. Atlikti bevielio
internetinio tinklo
montavimo, irengimo,
pajungimo ir
konfiguravimo darbai.
2. fdiegtas elektroninis
dienynas visose
dvylikoje grupiq.
3. Perkelti duomenys i
elektroninio dienyno
skaitmening sistem4.
4. Pedagogai naudoja
elektroninf dienyn4,
planuodami veiklas,
vertindami ugdytiniq
paLang1 ir pasiekimus.
5. Tevai naudojasi
elektroniniu dienynu,
bendradarbiaudami
vaiko ugdymo ir
informacijos gavimo
klausimais.
6. Laiku ir tinkamai
pateikiami istaigos
planavimo,
informavimo ir
ataskaitiniai

1. Aptarta Mokytojq taryboje (2018-
05-24, protokolas Nr. P6-6), {staigos
taryboje (2018-05-14 protokolas Nr.
Y7-3) del specializuotos vidines
elektronines sistemos (toliau
elektroninis dienynas) diegimo

[staigoje iki 201 8-12-3 1.

2. [staigos tarybos posedyje pritarta
elektroninio dienyno diegimui ir Siam

procesui reikalingq leSq panaudojimui
(|staigos tarybos 2018-05-14
protokolas Nr. V7-3).
3. Visi pedagogai dalyvavo seminare

,,Elektroninis dienynas pagalba
pedagogui rengiant ugdymo planus bei
dokumentuojant ugdymo rezultatus"
(2018-05-17), (2018-09-21). Gauti
Klaipedos m. pedagogq Svietimo ir
kulturos centro paiymejimu.
4. Sudaryta sutartis su elektroninio
dienyno paslaugos teikej ais.

5. Susitarimai del specializuotos
vidines elektronines sistemos
naudojimo iteisinti Elektroninio
dienyno naudojimo tvarkos apra5e,
patvirtintame [staigos direktoriaus
2018-09-20 isakymu Nr. Y-79.



dokumentai. Apra5ui pritarta {staigos tarybos
posedZio 2018-09-20 protokoliniu
nutarimu (protokolas Nr. V7-3).
6. Direktoriaus 2018-09-24 isakymu
Nr. V-80 paskirti fi, elektroninio
dienyno tvarkym4, administravim4
atsakingi asmenys.
1. Pasira5l.ti elektroninio dienyno
duomenq teikimo ir konfidencialumo
susitarimai su visais darbuotojais,
kurie tvarke elektroninf dienyn4 ar
naudojosi jo duomenimis.
8. Elektronini dienyn4 pilde ar
naudojosi jo duomenimis visi (100 %)
pedagogai, ra5tines administratorius,
specialistas, direktorius, jo
pavaduotojas ugdymui.
9. Pedagogai elektroniniame dienyne
tvarke vaikq lankomumo apskait4,
planavo ugdom4sias veiklas, fiksavo
vaikq pasiekimus ir paLangq.
10. {diegus elektronini dienyn4, laiku
ir tinkamai rengtos ataskaitos ir
suvestines, padedandios planuoti

fstaigos veikl4, vertinti teikiamq
paslaugr4 kokybg, vaikq ugdymo(si)
rezultatus.

1.2. {gyvendinti
Asmens
duomenq
apsaugos
reglamento
nuostatas

Parengta

fstaigos
asmens
duomenq
apsaugos
dokumentacija
pagal teises
aktuose
keliamus
reikalavimus

1. Parengti Sie istaigos
dokumentai:
Klaipedos lop5elio-
darielio ,,Bangel6"
darbuotojq asmens

duomenq tvarkymo
taisykles;
Klaipedos lop5elio-
darZelio ,,Bangel6"
mokiniq (vaikq)
asmens duomenq
tvarkymo taisykles;
Klaipedos lop5elio-
darZelio ,,Bangel6"
irengtq vaizdo
stebejimo kamery
naudojimo ir vaizdo
duomenq tvarkymo
tvarkos apra5as.

2. Pasira5ytos asmens

duomenq tvarkymo
konfidencialumo
deklaracijos.
3. Gauti darbuotojq ir
vaikq tevq sutikimai del
asmens duomenu

1. Dalyvauta seminaruose

,,Milijonines sankcijos ir grieZtesnis
reglamentavimas asmens duomenq
apsaugos srityje" (2018-05-16 SDG
paZymejimas Nr. KL-S-141),
,,Asmens duomenq apsaugos
pareigtno mokymai" (2018-11-06
SDG paZymejimas Nr. KL-S-196)
2. [staigos bendruomene supaZindinta
su pasikeitusiais reikalavimais asmens

duomenq apsaugos srityje: pedagogai
(Mokyojq tarybos posedis 2018-05-
24 protokolas Nr. P6-6),
nepedagoginiai darbuotojai
(bendruomen6s susirinkimas 2018-1 1-

t4 protokolas Nr.1), tevai (Tevq
tarybos posedis 201 8- 1 1 -2 1 protokolas
Nr.VS -2)
3. fstaigos direktoriaus 2018-09-03

isakymu Nr. Y-74 patvirtintos
Klaipddos lopSelio-darZelio

,,Bangel6" ,,Asmens duomenq
tvarkymo taisykl6s", ,,Asmens
duomenq teikimo ir asmens duomenq
tvarkymo susitarimas".
4. Visi darbuotoiai su Asmens



tvarkymo, vykdant

istaigos funkcijas
duomenq tvarkymo Klaipedos
lop5elyje-darLelyje ,,Bangel6"
taisyklemis pasira5ytinai
supaZindinti.
5. fstaigos direktoriaus 2018-09-03

fsakymu Nr. Y-74 patvirtintos
Klaipedos lopSelio-darZelio,,Bangele"

frengtq vaizdo stebejimo kamery
naudojimo ir vaizdo duomenq
tvarkymo taisykles.
6. fstaigos direktoriaus 2018-09-05

fsakymu Nr. V-75 paskirtas asmuo,
atsakingas uL duomenq apsaug4,

nustatytos j o funkcij os.

7. |staigos darbuotojai, tvarkantys
asmens duomenis, yra pasira5g

isipareigojimus saugoti asmens
duomenq paslapti.
8. Pasira5yti ,,Asmens duomenq
teikimo ir asmens duomenq tvarkymo
susitarimai su visais vaikq tevais
(globejais), sutikimai del asmens
duomenq tvarkymo, visq darbuotojq

isipareigojimai saugoti asmens
duomenq paslapti.

1.3. Atnaujinti
istaigos vidaus ir
teritorijos
aplinkas,
uZtikrinant
vaikq saugumq
ir ugdymo
paslaugq kokybg

LopSelio-
dafielio
,,Bangeld"
edukacines
aplinkos atitiks
saugaus

ugdymo (si)
idejas

1. Atnaujintos lauko
vaikq Zaidimo aik5teles.

2. Renovuotos 4

virtuveles bei 4

sanitarines patalpos su

prausyklomis.

3. Atnaujinta virtuves

iranga.
4. Atnaujinti baldai
virtuvej e, prausykloj e.

5. frengtos sensorines

edukacines erdves
grupese.

6. {rengti informaciniai
stendai bendruomenei.

1. Atlikti suplanuoti lauko aplinkos
tvarkymo darbai: krumq rovimas,
trinkeliq dangos i5ardymas, plotq
iSlyginimas, vejos sodinimas.
2. frengta lauko Zaidimq edukacine
erdve vaikams. Aik5teleje sumontuoti
2 nameliai, kaieta, 2 pavesines bei
lauko suoliukai.
3. Atliktas 4 sanitariniq patalpq
remontas (pakeista santechnika,
pakeista sienq ir grindq darrgq,

irengtos kabinos tualetuose,
sumontuotos pakabinamos lubos).
3. Atnaujinti: 4 ukines spintos, 5

virtuveliq baldq komplektai.
4. Parengta materialines bazes
gerinimo ataskaita ir prista[ta ]staigos
bendruomenei (201 8-1 1-14 protokolas
Nr.1) Ataskaitai pritarta {staigos
tarybos posedZio 2018-ll-28
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.
Y7-4\''

ild2. UiLdttotys, neiwkdvtos ar iwkdytos i5 dalies del numa tokiu buvo
UZduotys PrieZastvs. rizikos



3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ildoma, iei buvo atlil(a ildom veiklos rezultatams

UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
3.1. Parengti ar atnaujinti {staigos
veikl4 reglamentuojantys
dokumentai, uZtikrinantys atitikti
pasikeitusiems teis6s aktams

2019 -2021 metq strateginis veiklos planas (20 1 8- 1 1 -29 isakymas
Nr. V-116), 2018 metq veiklos planas (2018-02-07 isakymas Nr.
V-l8), MaZos vertds pirkimq tvarkos apra5as (201S-13-01

isakymas Nr. Y-23), Vaikq Zaidimq aik5teliq ir patalpq
prieZiuros tvarka (2018-05-21 Nr. V-66). Si. dokumentai
sekminsai taikomi Istaisos veikloie.

3.2. Atnaujinta [staigos
direktoriaus 2018-06-12 isakymu
Nr. Y-70 Klaipedos lop5elio-
darilelio,,Bangel6'' ikimokyklinio
ugdymo programa

Parengta Klaipedos lop5elio-darZelio,,Bangele" ugdymo(si)
programa, kurios turinys orientuotas i harmoning4 asmenybes
ugdym4 skatinant pedagogus puoseleti dviejq tautq (lietuviq ir
rusq) kulturq vertybes, humanizuoti, individualizrtoti,
diferencijuoti ugdym4, kurybiSkai integruoti sveikos g),vensenas

ideias.

4. Pakoreeuotos 2018 metu veiklos uid buvo) ir rezultatai

UZduotys
Siektini

rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama, ar

nustatl.tos uZduotvs iwkdltos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIYERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. Pasiektu rezultat kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis
5.1. UZduotys ivykdyos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius

Labai gerai X

5.2.ULduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai n
5.3. {vykdltos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinama n
5 .4. U Lduotys neivykdyto s pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinama n

6.1. Lyderig vadybos metodiku taikymas, ugdant darbuotoiu-lyderi
6.2. isos ivaizdZio klrimas

Direktore

7. [vertinimas, jo pagrindimas ir sillymai:

Jevgenija Za*ina 2019-01-21
(data)

fr-
(paraSas)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

Darbo tar),bos pirmininke
(mokykloje - mokyklos tarybos
igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos fgaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 fgyvendinantis asmuo)

,-::,,

Vida Paulauskiene 2019-01-21
(vardas ir pavarde) (data)


