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PRITARTA
Klaipedos lopSelio-darZelio,,Li.nelis,,
tarybos 2018 m. vasario 2I d. posedZio
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.V I 0-2)

]KIJAIPEDOS LOPSELIO-DAR LU,IO ,,LINELIS.. VADOV o 2OI7 MIETU VEIKLOS
ATASKAITA

20t8-02-21
Klaipeda

L. fstaigos pristatymas:
1.1. Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Lineliso' (toliau - istaiga), savivaldybes biudZetine istaiga,

adresas Laukininkq g.10,95140 Klaipeda, tel./faks.: 8 (46) 322 317, el. pa5tas: dliltglt!@g*AilgAt",
internetine svetaine www.dlinelis.lt;

1.2. istaigos vadovas Vaida Kaikariene, kurios pedagoginio darbo staZas 20 metq, vadybinio
darbostaZas-4metai;

1.4. naudoiamos patal

1.5. biudZetas

2. fstaigos veikJos rezultatai:
2.I. 2017 metq veiklos tikslai, uZdaviniai ir priemones, rezultato vertinimo kriterijai ir

iekti rezultatai:

skaidius:.3.

[staigos vadovai
(direktorius, jo pavaduotojai, skyriq,

poskyriq, padaliniu vadovai)

Specialistai (pedago giniai
ir nepedagoginiai
darbuotoiai)

Kiti D lygio darbuotojai
(darbininkai, valytoj ai,

budetoiai ir kt.)
3 (3,0 et.) 27 (40,03 et.) '7 (4,5 et.)

amos J.

Adresas Plotas (m')
Laukininkq g. 10, 95140 Klaipeda 3390,32

irtintas planas

Finansavimo Saltiniai LeSos (tukst. Eur)
2016 m. 2017 m.

Savivaldvbes biudZetas 235,8 245.0
Specialioi i tiksline dotaciia 164,4 180,2

fstaigos gautos pajamos 94,8 94,4
ES, VB ir kitq Saltiniq projektams skirtos le5os (investiciniai,
kvalifikacil os tobulinimo, edukaciniai proi ektai ir pan. )

0 0?
-t-

Labdara, parafira,2Yo GM ir kt. 2"1 ))
I5 viso 491,1 518,1

rezu
1. Tikslas - uZtikrinti kokybi5k4 ugdym4
1.1. UZdavinys - laiduoti ugdymo programq ivairovg

Priemonds Rezultato vertinimo
kriteriiai

Pasiekti rezultatta;-

1.1.1. Ugdymo proceso
uztikrinimas

Ugdomi 200 vaikq,
vykdo22
pedagoginiai
darbuotojai. Ugdymo
kalba - lietuviu, rusu

2017 -09 -01 duomenimis mokdsi 200
ugdlainiq. Suformuota 11 grupiq, i5 jq - 2
prieSmokyklines (39 vaikai), 6 darlelio (116
vaikq), 3 lop5elio grupes (45 vaikai).
Ugdymas vykdytas 2 kalbomisi, i5irl6 grupese

1. 1.2. Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
programu igyvendinimas
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k. - lietuviq k., 5 grupese - rusq k.
Prieimokyklinio, ikimokyklin:io ir
neformalioj o ugdymo prograrnas igyvendino
22 pedagogat (21,6 etato)

1. 1.3. Kitq neformaliojo
vaikq Svietimo programq

igyvendinimas

Ugdomi 200 vaikq,
vykdo22
pedagoginiai
darbuotojai, iSjq 2 -
neformaliojo ugdyrno
(dailes ir klno
kulturos) mokytojai

I Ikimokyklinio ugdymo progr:am4 ir
PrieSmokyklinio ugdymo bendrqj4 programg
buvo integruotos 3 neformaliojo vaikq
Svietimo programos: dailes ugdymo programa
,,MaZasis k[rej as'., fi zinio aktlrvumo
optimizavimo programa,,Judekime drauge",
sveikos g).vensenos ugdymo programa,,Augu
sveikas ir laimingas". 2 priesmokyklinese
grupese buvo iglwendinta prerrencine
programa ,,Zipio draugai" (igyvendinama nuo
2007 m.)

1.1.4. Vaikq paZinimo ir
savirai5kos poreikiq
tenkinimas

{staigoje buvo organizuoti 36 t;radiciniai ir
netradiciniai renginiai: 17 Svendiq, rytmediq ir
pramogq, 8 temines vaikq klq)'bines rai5kos
savaites, 11 renginiq su tevelieris. Organizuotos
28 edukacines iSvykos vaikams (2016 m.- 22).
Pletotas tautinis, pilietinis, etn okulturinis,
ekologinis paZinimas, vykdyta Zalingq iprodiq
prevencija ir kt.

1.1.5. Darbuotojq
kvalifikacijos
tobulinimas ir atestaciios
wkdvmas

Kvalifikacij4
kiekvienas pedagogas
tobulino 5 dienas,
atestavosi I
pedagogas.

Kvalifikacij 4 tobulino kiekvierras pedagoginis
darbuotojas vidutiniSkai 9 dierras (2016 m.-
6,3 dienas). Visiems pedagogams organizuotas
seminaras,,Skaitmeniniq kompetencijq
tobulinimas dallvauj ant eTwinning
projektuoseoo

l.2,UZdavinys - sudaryti s4lygas Svietimo paslaugq prieinamumui
Priemones Rezultato vertinimo

kriteriiai
Pasiekti rczuIttfiai

1.2.1. Kokybi5ko
maltlrumo
organizavimas

Maitinta 200 vaikq, i5

iU2 - nemokamai.
Maitinimo ir maisto gaminimo paslauga
teikta visiems 200 vaikq, nennokamas
maitinimas skirtas 2 vaikams teises aktu
nustatyta tvarka

1.2.2. Logopedines
pagalbos vaikams
teikimas

Pagalba teikta 30 vaikq,
vykde I specialistas
(i"0 etatas)

30 va
teike

kq teikta logopedine pagalba. Pagalbq
staigos logopedas (1,0 etatas)

1.3. Uidavinys - organizuoti mokl'tojq kvalifikaci cs tobulinima
1.3.1. Pedagogq
kvalifikacij os renginiq
orsanizavimas

Organizuoti pedagogq
kvalifikacijos renginiai,
gerosios darbo patirties
sklaida.

Buvo organizuoti istaigoj e metodiniai
renginiai, gerosios darbo patirties sklaida.
Pristaty'ti 5 stendiniai prane5imai, parengti 6
lankstinukai, 7 k0rybiniq darbq parodos.
Miesto ikimokykliniq istaigq aukletojq
metodiniame susirinkime 6 pedagogai pristate
2 prane5imus,2 atviras veiklas, 1 parod4.
Tarptautineje konferencijoje 3 pedagogai
skaite I prane5im4, pristate 1 metoding
priemong. I pedagogas kvalifikacij4 tobulino
uZsienyle (Graikiioie), surasti parneriai



-

I e I wtnnins nroiektui wkdvti
1.3.2. Metodiniq
priemoniq ruo5imas

Paruo5tos metodines
priemones

Pedagogai paruo5e ir Metodi.n e taribi
aprobavo 15 vnt. metodiniq priemoniq
(planuota 11 vnt.)

1.4. UZdavinys - uZtikrinr sveikq ir saugiq ugdymo si) aplinka
1.4.1. Aplinkos
funkcionavimo
uZtikrinimas

Nustatyti maks. 20,93
etatai aptarnaujandio

3 I aptarnaujandio personalo darbuotojas
(20,93 etatai) uZtikrina istaigos aplinkos
funkcionavima

1.4.2. Sveikatingumo
programq igyvendinimas

Programas vykdo 22
pedagoginiai
darbuotoiai

Sveikos gyvensenos idej os kryptingai
pletotos ir integruotos iugdym4. Ilgalaikiame
istaigos projekte ,,Sveikam buti - Saunu!,, 1l
grupiq iglvendino teminius proj ektus (tgstinis
nuo 2016 m.). Pedagogai istaigoje pravede 14
sveikatingumo renginiq (2016 *.- 5),
dalyvavo akcijose,,Europos judumo
savaiteoo, ,,Aktyvus rugsejis 2017". Grupese
pravestos sveikatos valandeles, prevencines
veiklos, parengti 5 lankstinukai sveikatos
stiprinimo tema. 2017 m. vykdyti nauji 3
ilgalaikiai projektai: 1 istaigos,,stiprus aS -
stiprus mano kUnas", I Salies,,Sveikatiadaoo, 1

tarptautinis eTwiruring proj ektas,,sporto
i55[kis".

1.4.3. AprUpinimas
ugdymo priemonemis

{sigyta 153 vnt. naujq
ugdymo priemoniq

fsigyti 5 kompiuteriai,I monitorius -
Svieslente, atnaujinti 5 vnt. programines

irangos, isigya 12 magnetiniq lentq, 1

spausdintuvas, I daugiafunkcinis irenginys,
128 vnt. ugdymo priemoniq (groZines,
metodines literaturos, priemoniq logopedui,
plakatrl) ir kt.

2. Tikslas - gerinti istaigos materiali4gbazg
2.1. UZdavinys - vykd)-ti 1 eises aktr+ nustatytus higienos reikalavimus

Priemones Rezultato vertinimo
kriteriiai

Pasiekti rezultalai

2.1.1. Grindq dangos
atnauiinimas

Pakeista 40,13 kv.m.
grindu dansos

Pakeista dalis grindq 40,13 kv. m. dangos
(labiausiai susideveiusios) uZ 749 Eur.

2.1 .2. Kabinetq, patalpq
remontas

Suremontuota2Q0
kv.m. patalpu

Suremontuoti 4 kabinetai (dailes, logopedo,
posedZiq, patalynes)

2.L3. Sanitariniq mazgrl
atnauiinimas

Atliktas 4 sanitariniq
patalpq remontas,
atnaujinti praustuvai 2
kabinetuose

Atliktas 428,90 kv.m. sanitariniq patalpq
remontas (SB leSos), atnaujinti praustuvai 2
kabinetuose

2.L4. Lauko irenginiq,
smeliadeZiq atnauj inimas

2vrt. naujq

irenginiq
{siglti
lauko

[sigyti 2 vnt.lauko irenginiq (1 pavesine, I
suoliukq komplektas). Atlikta lauko
irenginiq, smelio patikra

2.1.5. Baldq
atnaujinimas

[sigyti 115 vnt. naujq
baldq

fsig).ti 102 vnt. baldq 3 grupese,2
virtuvelese, muzikos saleje, 13 vnt.
kabinetuose.

2.2. Uidavinys - pritaikyti lalqlpqs Svietimo reikmems
Priemones Rezultato vertinimo

kriteriiai
Pasiekti rezultatai
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2.2.L PasiruoSti
naujiems mokslo metams

UIS

m.
montuota 400 kv.
atalpq

UL. 5940 tDkst. Eur atlikti 1 korpuso laiptines
remonto, 4 kabinetq remonto, grindq klojimo
dwbai, elektros instaliacijos ir kt. darbai.TJL
1963 Eur nupirkta durq (1 priesgaisrinds, 3
kabinetq, 2 virtuveliq), nupirktos gimnastikos
sales Sviestuvrl apsaugos, grindq
antislidimine juosta, lietvamzdLiai ir kt.

2.2.2. Teikti atsitiktines
paslaugas

Pati
lais
me1

rpos nuomotos
u nuo uZsiemimq

Neformaliojo papildomo Svietimo veikloms
iSnuomotos 2 patalpos - Muzikos ir Sporto
sales, 156,89 kv.m. Gauta papildomai le5q
1,0 tukst. Eur.

2.2. suteiktq paslaugq k
2017 m. istaiga pasle

uZsiemimus (Sokiq, krep5inio,
daugiau organizavo i vaikil or
mokymo metodus - projekt.ine
kt. - tai padejo siekti ugdym<
skirtas vaikams parenkant arba
ir savgs realizavimo formas ir I

5 Salies,3 tarptautiniuose. Dal
Salies, 2 - tarptautiniuose, U
dalyvavim4 ir pasiekimus buvo

3. Vadovo ind6lis, tobr
3.1 . vadovo veikla, lbrn

partneriais:
2017 m. istaigos viclaus

,,Asmenybes branda",,,Pasiek.
vaiko pasiekimq ir paZangos v,
analizavim4, stiprinti bendruon
bendruomeneje buvo vykdytos
ugdymo modelio laiko tmkn
papildomo ugdymo. Vadybinia
Darbo tarybomis. Pletota parrtnr

,,Vyturelis",,,Saltin€lis" ir kt.
darZeliais ir iekijos ir Suornijc
darLelio i mokykl4 uZtikrinc
,,Smeltesoo, ,,Paj[rio", Prano Iv
visuomends sveikatos biuru orE
prevencij4 ir kt. - kryptingai istr
su kitomis miesto, Salies Svietin

3 .2. Lmonilkqj q, materii
2017 m. istaigoje dirb

direktoriaus pavaduotojas ugd;
neatestuoti, I vyresnysis logop
kategorii ai. 22 avkletoiu iSsi.lav

rkybiniai ir kokybinir
rgas teike 200 vail
karate) tevq pageida
entuot? ugdym4, di<

tiriamoji veikla, eksl
kokybes, geresniq r

jiems patiems pasirer
Ddus. Dalyvauta ir v1
'vauta 23 parodose, p

ldytiniai savo gebej.

rkatinami padekos rai
linant istaigos admir
uojant ir keidiant ista

audito koordinacine
nai ir paLanga"). T

rtinim4, efektyvinti r
lnes nariq motyvuotq
mketines apklausos:
!s, del paslaugq po
sprendimai buvo der

ryste su lop5eliais-da
Kontaktiniame semir
;. fstaigoje praktik4
bendradarbiavimas

#ioto progimnazija
rrizuotos valandeles
igoje pletotos sveikor
o istaigomis ir institu
liq ir finansiniq iStekl
t 24 pedagoginiai d
mui, 7 - aukletojai
,das. 1 pedagogas ar

rimas yra auk5tasis u

ri pokydiai.
nt Q016 m.- 201), Neformaliojo Svietimo
vimu papildomai lanke 60 vaikq. Pedagogai
:ge naujoves ir IKT, taike aktyvaus ir atviro
lerimentavimas, mokymasis uZ istaigos ribq ir
gdymo(si) rezultatq. Didesnis demesys buvo
ftant idomesnes, ivairesnes aktyvaus judejimo
,kdyta 13 projektq, i5 jq - 4 istaigos, 1 miesro,
rojektuose, konkursuose, i5 jq - 12 miesto, 9 -
.mus pristate miesto renginiuose, ui aktyvr4
itais, apdovanoj imais.
tistravim4.
igos kultilr4, bendradarbiavimas su socialiniais

grupe atliko ,,platqji" vidaus audit4 (rodikliai:
'.ezultatai parode, kad bUtina individualizuoti
'aiko asmenines paZango s fi ksavi mq, rezultatt4
. bendradarbiavim4. Praejusiais metais istaigos
del grupiq veiklos organizavimo modeliq, del
reikio vasaros laikotarpiu, del neformaliojo
'inami su savivaldos institucij omis, Mokyklos,
:Zeliais,,Ziburelis'o,,,Volungeld'o,,,Aitvar0liso',
Lare surasta partneriq eTwinning projektui su
atliko du studentai. Sklandq vaikq perejim4 iS

su mikrorajono mokyklomis ,,V1'turio",
ir kt. Bendradarbiaujant su Klaipedos miesto
apie sveik4 mityb4, taisykling4 laikysen4, ligq
i gyvensenos idejos. Tgstas bendradarbiavimas
cijomis.
iq valdymas:
arbuotojai, iS jq 2 vadovai - direktorius ir
metodininkai, 11 - vyresniqjq aukletojq, 3 -
.estuotas aukletojo metodininko kvalifikacinei
riversitetinis. 2 aukletoiu - aukKtesnvsisgorijai. 22 aukldtojq iSsi.lavifrimas yra auk5tasis universitetinis, 2 aukletojq - auk5tesnysis.

[staigos turtas buvo nar{dotas ir juo disponuota rDpestingai, siekta tenkinti bendruomenes
poreikius. 2017 m. skirtosi lefos buvo naudojamos racionaliai ir tikslingai, sprendimai buvo
derinami su Mokyklos ir Dirbo tarybomis. Darbuotojams buvo moketos priemokos uZ papildomus
darbus, uL. ypatingai svarbiq vipnkartiniq uZduodiq vykdym4 darbuotojams buvo skirtos premijos
(87 proc. darbuotojq).



4. Problemos:
4.1. s4lygotos vidaus

vaikq skaidius; pakankamai di
skaidius - nepalankus kai iq tevq poZi[ris i specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiq vaikq
ugdym4(si) bendrosiose , taip pat truksta pedagogams patirties, kaip kokybi5kai teikti
ugdymo paslaugas Siems vai s; Pedagogq, aukletojq tr[kumas. 2) su ugdymo aplinka susijusios
problemos: blogejanti istaigos
iSorinems sienoms, pamatams,

pastato bukle - reikalingas kapitalinis remontas pastato dalims:
i, vandentiekio ir kanalizac4os sistemai, elektros instaliaciios

sistemai. Del nebaigtos re rjos neap5iltintas pastatas ir susidevejusi Sildymo sistema
neuZtikrina tolygaus energij os
energijos sunaudojimo ka5tus.

irstymo vidaus patalpose Saltuoju metq laikotarpiu - tai didina
iZvelgus i Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipedos

skyriaus iSvad4, butina i virtuves ventiliacijos sistem4. AtsiZvelgus i Klaipedos apskrities
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iSores faktoriq: 1) su ugdymu susijusios problemos: maZejantis
lis vaikq sergamumas; didejantis vaikq su specialiaisiais poreikiais

ts Valstybines priesgaisrines prieZiuros skyriaus iivad4, reikalinga
ikalavim4 - suremontuoti evakuacinius i5ej imus.

ines veiklos tikslas - stiprinti bendruomenes nariq motlvuotq
ugdymo programas ir vadybines veiklos pokydius. Tobulinant

prie5gaisrines gelbejimo valdy
ivykdyi prieSgaisrin6s saugos

daugiakulturinej e aplinkoj e.

bendradarbiavim4, igyvendi

4.2. kontroliuojandiq in
2017 m. Valstybines m

;itucijq atlikti patikrinimai (i5vadq apibendrinimas ir ivykdymas):
isto ir veterinarijos tarnybos Klaipedos skyriaus specialistai tikrino

istaigos maisto paruo5imo s q (1 trDkumas pa5alintas, 1 problema nei5sprgsta, pateikta 4.1.p.).
Klaipedos apskrities priesgai ines gelbejimo valdybos Valstybines prieKgaisrines prieZiuros
skyriaus pareigflnai atliko plani I pnesgatsrml technml patil<nmm4 (I rekomendacija igyvendinta

.1.p.). Klaipedos misto ir savivaldybes administracijos Ugdymo
i prie5gaisrini technini patikrinim4 (1 rekomendacija igyvendinra, 1

problema nei5sprgsta, pateil<ta
kultflros departamento Sviet mo skyriaus specialistas istaigoje atliko Ikimokyklinio
prieSmokyklinio ugdymo
(paZeidimq nenustatyta, rek

vimo modeliq igyvendinimo situacijos analtzg istaigoje
acijos igyvendintos).

5. Artimiausi veiklos o tikslai ar kryptys.
2018 metq istaigos veik prioritetai: 1) Individualios kiekvieno vaiko paZangos stebesenos

efektyvinimas; 2) is telkimas komandiniam darbui siekiant kokvbiiko usdvmo

1r

ir

istaigos veikl4, planuojama di i informacines komunikacines technologijas (elektronini dienynq
planavimui, ugdymo rezull;atq dokumentavimui ir kt.). Taip pat efektyvinti vaiko pasiekimq ir
paZangos vertinim4 (individ izavimq, fiksavim4, stebesen4), skirti didesni demesi tevq
informavimui, siekiant uztitrili
prieinamum4 ir patikimum4.

informacij o s ivairiais Svietimo klausimai s pateikimo operat1.vum4,

fstaigos vadovas 2tu4 Vaida Kaikariene


