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Nr.
Klaipeda

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

[gyvendinant Klaipedos lop5elio darlelio ,,Bangele" (toliau - {staiga) 2019-2021 metq
strategini ir 2019 metq veiklos planus, buvo nustatytos prioritetines kryptis - lstaigos ugdymo
proceso gerinimas skatinat kiekvieno vaiko individuali4 palangq, telkiant bendruomeng aktyviam
bendradarbiavimui, kurios igyvendinimui i5keltas metinis tikslas - pletoti bendruomenes nariq
bendravimu ir bendradarbiavimu grindZiam4 istaigos veikl4 uZtikrinant kokybi5ko ugdymo(si)
proceso organizavim4. Tikslo sistemingai buvo siekiama Siais metinio plano uZdaviniais: taikyti
aktyviuosius ugdymo metodus, skatinant kiekvieno vaiko paZangq; siekti veiksmingo ugdymo proceso
organizavimo, pletojant elektroninio dienyno sistemos taikymo galimybes; kurti bendradarbiavimu
grista vaiko sveikatos saugojim4 ir stiprinim4 lemiandi4 ugdymo(si) aplink4 bei skatinti
nepedagoginius darbuotojus aktyviai dalyvauti istaigos veikloje, stiprinant bendruomeni5kumE ir
atsakomybg.

2019-09-01 duomenimis {staigoje ugdyta 216 vaikt4 (2018 m. - 213), dirbo 58 darbuotojai (iS
viso 51,76 etato, li j\25,2 etato pedagoginiq ir 26,56 etato nepedagoginiq pareigybiq). UZtikrintas
nenutriikstamas ikimokyklinis ir prieSmokyklinis ugdymas. 2019 m. buvo parengta ir lgyvendinama
nauja ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus neformaliojo vaikq Svietimo paZinimo ir tyrinejimq
programa ,,Smalsiukq akademija". Tai pat igyvendintos 3 neformaliojo vaikq Svietimo programos:
bendravimo lgudZiq formavimo valstybine kalba ugdymo bei sveikos gyvensenos ugdymo programos,
kuriose dalyvavo 186 ikimokyklinio irprie5mokyklinio bei 30 ankstyvojo amZiaus vaikai. Vykdyti 5
tarptautiniai, 3 Salies, 4 miesto, 5 {staigos projektai. Organizuotos 3 temines vaikq klrybines raiSkos
savaitds, 12 teminiq dienq, 11 atvirq veiklq, 72 edukacines i5vykos, 10 tradiciniq ir netradiciniq
renginiq, 3 vaikq kDrybiniq darbq parodos, 10 konkursq, dalyvauta festivaliuose, akcijose,
viktorinose, koncertuose. Klaipedos apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuotame
konkurse ,,Klaipedos miesto saugiausia ikimokyklinio ugdymo istaiga 2019" lop5elis-darZelis
,,Bangele" uZeme II viet4; Klaipedos miesto visuomends sveikatos biuro organizuotame konkurse
,,Judriausias darZelis" laimeta II vieta; Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo kuno kulturos
pedagogq asociacijos (RIUKKPA) Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto projekte ,,Lietuvos maZqjq
Zaidynds" - II vieta.

Tikslingai ir kryptingaitaikyta fstaigos sveikatingumo programa, kurioje aktyviai dalyvavo visa
bendruomend. {sigytos naujos priemones (30 vnt.), padedandios vaikams formuoti sveikatos
stiprinimo igDdZius. Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 42vaikams (20i8 m. - 40 vaikams).2019
metq konsultacing ir metoding pagalba 2 kartus per menesi fstaigos pedagogams ir ugdytiniq tevams
teike Klaipedos pedagogines psichologines tarnybos priskirtas psichologas.

[staigoje visi ugdytiniai tris kartus per dien4 maitinti kokybiSku maistu. 34 Seimoms taikyta 50
oZ mokesdio uZ vaikq maitinim4 lengvata, vienai - 100 %. 95 Yo tenkintas pageidaujandiq lankyti
{staig4 vaikq poreikis.

2019 m. visi pedagogai tobulino kvalifikacij4, vienam pedagogui vidutini5kai teko 4,28
kvalifikacijos kelimo dienos. Jie dalyvavo 39 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Buvo sudarytos
s4lygos nepedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimui (virejoms ir aukletojq padejejoms).
Pedagogai parenge ir pristatd 4 prane5imus Salies, miesto susirinkimuose, konferencijose,
seminaruose. Vykde socializacijos programas ,,Zipio draugai", socialinio - emocinio ugdymo
program4 ,,Kimodiai".

2019 metais isivertinta {staigos veiklos kokybe. Atliktas veiklos rodiklio ,,Mokyklos
bendruomenes nariq bendravimo ir bendradarbiavimo kokybe" fvertinimas. Rezultatai kad



tirta sritis atitinka a rygi Qabai gerai). I5vadose paiymima, kad mokyklos veikla grrndLiama
bendruomends nariq bendravimu ir bendradarbiavimu. Veikia veiksminga bendravimo ir
bendradarbiavimo sistema. Taip pat nustatlta, kad [staigoje sudarytos s4lygos vaikams igyti
demokrati5ko bendravimo ir bendradarbiavimo pradmenis.

2079 metais fstaigos iSlaikymui skirtos le5os naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai del jq
panaudojimo derinti su [staigos savivaldos institucijomis, bendruomene. 2019 m. buvo atlikti
remontai: 4 sanitariniq patalpq, 2 grupiq bei miegamqjq, atnaujinta 100 kv. m. grindq dangos. {sigyta
57 vnt. baldq (Dkines spintos, virtuveliq baldq komplektai, vaiki5kos spinteles rfrbams, baldq
komplektas i ra5tinE); 2 vnt. ugdymui skirtq informaciniq ir komunikaciniq technologijq (toliau - IKT)
priemoniq: (stacionarus kompiuteris, spausdintuvas) bei atnaujinta istaigos internetine svetaind,

isigytas Saldytuvas, kilimq plovimo siurblys, tualetinio popieriaus laikikliai, uZuolaidos i 5 grupes.
Planuodama artimiausiq metq veikl4, {staigos bendruomene i5sikele Siuos prioritetus: istaigos

ugdymo proceso tobulinimas pagristas visq mokyklos bendruomenes nariq pasitikejimu ir
bendradarbiavimu, uZtikrinti kokybi5k4 ugdymo proceso organizavimq, tobulinant sveikatos
stiorinimo oroceso ko

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UzOUOrvS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Paerindiniai 2019 metu veiklos rezultataiIN rezvfiata

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
reztlltatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

uZduotvs iwkdvtos)

ir jq rodikliaiPasiekti rezrtltatai

1.1. Inicijuoti
neformaliojo
vaikq Svietimo
programos
rengim4 ir
igyvendinim4

Parengta,
patvirtinta ir
igyvendinta
neformaliojo
vaikq Svietimo
programa
uztikrins
ugdymo
pasirinkimo

!vairovg

1. Parengtas
neformaliojo vaikq
Svietimo programos
projektas.
2. Programos projektas
suderintas su istaigos
savivaldos
institucijomis bei gautas

savivaldybes pritarimas.
3. Paskirti asmenys
neformaliojo vaikq
Svietimo programos
projektui parengti.
4. Sukurta edukacine
erdve neformaliojo
vaikq Svietimo
programai igyvendinti.

1. Direktoriaus 2019-05-17 isakymu
Nr. V-30A sudaryta darbo grupe
neformaliojo vaikq Svietimo
programos proj ektui parengti.
2. Parengtas neformaliojo vaikq
Svietimo programos projektas
suderintas su Mokytojq taryba 2019-
09-30 posedZio protokolas Nr.V6-2.
3. Pritarta Klaipedos m. savivaldybes
administracijos Ugdymo ir kultDros
departamento Svietimo skyriaus
vedejo 2019-09-11 isakymu Nr. SVt-
305.
4. Nuo 2020-01-01 programos

igyvendinimui paskirta 0,5 etato
neformaliojo ugdymo pedagogo ir
sudaryta darbo sutartis.
5. |rengtas eksperimentq kambarelis,
kuriame sukurtos edukacines erdvds
programai igyvendinti.
6. Programoje dalyvauja 100%
ikimokyklinio amZiaus vaikq nuo 3 iki
6 metq.
7. Vykdya Svieteji5ka veikla
tyrinejimo kambarelyje, vestos 5

veiklos.
1.2. Pakeisti
ikimokvklinio

Istaigos
dokumentu"

Pakeisti su teises aktq,
reslamentuoiandiu

1. Parengti ar atnaujinti [staigos veikl4
reglamentuojantys dokumentai,



ugdymo
organizavim4 ir
darbo santykius
reglamentuojand
ius f staigos
dokumentus,
atsiZvelgiant i
teisinio
reglamentavimo
pasikeitim4

reglamentuoja
ndiq
ikimokyklinio
ugdymo
organizavim4
ir darbo
santykius,
atitiktis
pasikeitus
teises aktams

ikimokyklinio ugdymo
organizavim4 ir darbo
santykius, pakeitimais
susu9 Istaigos
dokumentai: pareigybiq
apra5ymai,
tvarkos

darbo
taisykles,

nekontaktiniq valandq
naudojimo, nuotolinio
darbo tvarkos apra5ai.
Pakeisti Istaigos
dokumentai suderinti su

fstaigos darbuotojais ar
jq atstovais

uZtikrinantys atitikti pasikeitusiems
teises aktams: atnaujinti pareigybiq
apraSai (2019-12-04 Nr.V-74),
parengtos ir patvirtintos ,,Darbo
tvarkos taisyklds" (2019-12-04 Nr.V-
75), patvirtinta,,Darbo apmokejimo
sistema" (2019-12-20 Nr.V-128),
parengtas ir patvirtintas ,,Darbo laiko
apskaitos Ziniara5dio pildymo apra5as"
(20t9-12-20 Nr. V-128 ).
2. Parengtas strateginis 2020-2022
metq planas, patvirtintas Klaipedos
lop5elio-darZelio ,,Bangele"
direktoriaus 2019-1 1-20 isakymq Nr.
v -62.

1.3 Kurti
SiuolaikiSkas
ugdymo
aplinkas

{rengtos ir
atnaujintos
modernios
formaliam ir
neformaliam
5vietimui
pritaikytos
patalpos,
aplinka,
sudar5,tos

s4lygos
neformaliojo
vaikq Svietimo
programq

igyvendinimui

1. Suplanuotos paramos,

savivaldybes biudZeto
l65os, numatytos darbq
apimtys ir ivykdymo
terminai.

2. [rengtas naujas,

Siuolaikinius
reikalavimus
atitinkantis tyrinejimq
kabinetas ir apr[pintas
modernia iranga.
3. Sukurta nauja vaikq
sveikat4 stiprinanti
edukacine aplinka

istaigos teritorijoje

1. Parengtas aplinkos tvarkymo darbq
igyvendinimo planas, tikslingai
paskirstant savivaldybes ir paramos
leSas. Susitarimas itvirtintas fstaigos
tarybos 2019-05-15 posedyje
(protokolinis nutarimas Nr. Y7-3).
Pritarta Tevq tarybos 2019-05-16
posedZio protokoliniu nutarimu
Nr.V6-2.
2. frengtas eksperimentq kambarelis,
kuriame sukurtos edukacines erdves
programai igyvendinti: padarytas
patalpq remontas (10 tlkst. Eur.),
isigyta baldq (2,0 tlkst. Eur.),
priemoniq (Sviediantis stalas (1,36
ttkst. E*.), pie5imo rdmas (0,195
Eur.), didaktiniq priemoniq).
3. Parengta aplinkos tvarkymo darbq

igyvendinimo ataskaita, pritarta
fstaigos tarybos posedZio 2019-11-27
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.
Y7 -4) ir pristatyta f staigos
bendruomenes susirinkime (2019-1 1-
20 protokolas Nr.1).

2. Uild kdytos ar ivykdytos i5 dalies ddl numatytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
(pildoma. iei buvo atlikta oaoildomu. svariu istaisos veiklos rezrltatams'lI a. ter buvo atlikta veiklos rezultatamssvar

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
3.1. Sukurta Siuolaikinius fstaigos bendruomenes poreikius
tenkinanti aplinka: atliktas 2 grupiq, 2 miegamqjq bei 4
sanitariniq patalpq remontas (pakeisti vandentiekio sistemos
vamzdynai, santechnika, pakeista sienq ir grindq danga, irengtos
kabinos tualetuose, sumontuotos pakabinamos lubos). atnauiinti

Ikimokyklinio amZiaus vaikams
sudarytos saugesnes, esteti5kesnes
ugdymo(si) s4lygos grupeje.
UZtikrintas tinkamas vaikq ir kitq
bendruomenes nariq, saugumo,



sanitariniLl patalpq baldai higienos, estetikos poreikiq
tenkinimas.

4. Pako 2018 eiklosm v uZd to buvo) ir rezultata

UZduotys
Siektini

rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis vertinama, ar

nustatytos uZduotys ivykdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

. III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. PasiektU rezultat ant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

langelis
5.1. UZduotys ivykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius Labai gerai n
5.2.ULduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai n
5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinama n
5.4. U Zduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

tobulinti
6.1. Lyderiq vadybos metodikq taikymas. ugdant darbuotoiu-lvderiu koma
6.2.Istai varzdZio kurimas

Direktore 60<r Jevgenija Zankina
(paraSas)

2020-0t-21
(data)


