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. Ugdymo turini parenkame vadovaudamiesi pagrindinemis ugdymo programomis:
LopSelio-darielio individuali ikimokyklinio ugdymo prog.u-i ,,Pasaulis yru-g.ru, ii aiesu geras
jame", ,,Bendroji prie5mokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa...
2. Prioritetg igyvendinimas.
2019-2021 metq suformuluotas strateginis tikslas pasiekti, kad lop5elis-darZelis
taptq visuomenei patrauklia institucija, teiktq kokybi5kas vaikq ugdymo(si) ir prieZiilos paslaugas
saugioj e, sveikoj e, funkcionalioj e aplinkoj e.
2019 mokslo metq tikslas. Tobulinti teikiamq paslaugq ir ugdymo kokybg, skatinant
pedagogq iniciatyr,um4, aktyvumq, sudarant ir sukuriant optimalias s4lygas ugdymosi procesui,
uZtikrinandiam Siuolaiki5k4 ir visapusi5k4 vaiko ugdym4.
Tikslo igyvendinimui buvo i5kelti keturi metiniai
igyvendinimui.
lgtvendinant l-qii u1davini -stiprinti mokytojrl gebijimas diferencijuoti ugdymo turini
skirtingry poreikit4 vaikams, pritaikant individualry ugdymo(si) sinkumf ,prrodi*o modeii
atsiivelgiant i irl prigimtines galias dauguma pedagogq (S0 %) sustipiino savo gebejimus
pritaikyti ugdymo turini skirtingq ugdymosi poreikiq turintiems vaikams: kurti ugdymoJ up6rta,
taikyti motyvuoj andius ugdymo(si) metodus, parinkti priemones.
Mokytojai kompetencijas tobulino dalyvaudami seminaruose, mokymuose, nuotoliniuose
kursuo se, keisdamie s i gerq a patirtimi su kolegomis.
Praktiniq mokymq metu pedagogai i5moko naujq budq ir metodq, kaip dirbti su vaikais,
turindiais autizmo, elgesio ir emocijq sutrikimq, su itin jautriais ar linkusiais agresy.r,,um4.
Analizuojant atskirus praktinius atvejus, pedagogai pagilino Zinias ir
ig1dZius, iaif piituitfi
ugdymo turini konkrediam vaikui, atsiZvelgiant i jo patirti ir ugdymosi poreikius, kaip pu-utl,ti
vaiko padaryl palang4. Siekiant Sio tikslo, sustiprintas grupir.l iedagogq ir Svietimo pagalbos
specialistq bendradarbiavimas tariantis del pagalbos vaikui, aptariant jo pu.i"Li-6.
Ypad veiksmingos besimokandios organizacijos tobulejimo priemones ugdomasis
konsultavimas, diskusijos, refleksija, praktiniai mokymai, kuriq metu kartu su Svietimo -pagalbos
specialistais (psichologu, logopedu) mokomasi, diskutuoj ama, aptariami atskiri mokSanosi rurit
r*q
atvejai. Susitarimo bfldu sukurtas vaikq ugdymosi sunkumq sprendimo modelis, kuriame numatyi
4 etapai ir nuosekhs veiksmai, kuriq turi imtis pedagogai, i5kilus ugdymosi sunkumams.
Mokantis ,,vieniems iS kitq" dalintasi gerqa patirtimi respublikineje mokslineje
praktineje konferencijoje ,,Ugdome kitaip", skaityti pranisimai:
,,De5imt broliukq vien4 darba
dirbaoo,,,[vairiapusis vaikq ugdymas pasitelkiant bestuburius gyr,unus". Organizuota paroda
ii
istaigos kolegoms pristatytos metodines priemones vaiko paZintinems galioms-pletoti.
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Vyko profesinis konsultavimas ,,Atvejo anaIizd". Pedagogai ir aukletojq padejejai vieni iS
kitq mokesi kaip neLeidliandiais bridais vadovauti netinkamam vaikq elgesiui. Siitaarni puoseleti
vaikq kulttr4, kurti pagarbi4 remimo atmosfer4 mokymus tgsime ir kitais metais.
Vaiko gerovds komisija, siekdama padeti grupiU pedagogams labiau individualizuoti
specialiqiq ugdymosi poreikiq vaikq ugdym4, sukure pritaikytos ugdymo programos form4,
kiekvienam vaikui parengiamas Svietimo pagalbos teikimo planas.
Pletojama partneryste su Kauno lop5eliu-darZeliu ,,Vaikyst6". Edukacines i5vykos Kaunq
i
metu susipalinta su darZelio vidaus ir lauko erdvemis, koleges pasidalino patirtimi kaip pritaikyti
vaikq ugdymosi sunkumq sprendimo modeli, vaiko pasiekimq fu paiangos vertinimo lenteig,
kuriuos adaptuosime mlsq lstaigoje.
Kasmet atliekamas pedagogq (isi)vertinimas, kuris skatina tikslingai tobulinti
kompetencij as, siekti asmeninds paZangos refl ektuoj ant sav4j i darb4.
Su V5[ ,,Vaiko labui" igyvendinama tarptattine socialiniq igr]dZiq ugdymo programa
,,zipio _ draugai", organizuota ,,vaikq linijos" akcija ,,s4moningumo didinimo rn"*o BE

PATYeIU".
Aukletojq padejejai pozityvaus bendravimo su vaikais lg[dZius tobulino psichologo
paskaitoje ,,Kaip bendrauti su vaikais, turindiais elgesio sunkumq", ilgalaikiuose mokymuoie
,,Psichologines b[senos gerinimas" (2. Naumiesdio bendruomenes namq psichologe Vilma

Nichols).

Teveliai kviesti aktyviai isijungti i ugdom4i! proces?- dalyvauti Sventdse, ekskursijose,
ivertinant vaikq pasiekimus, parenkant ugdymo turini, ivertinat istaigos veikl4. Atlikus ,,Ugdymo
paslaugq kokybes tyrimq",tevai darLelio veikl4 vertina gerai ir labai gerai.
Organizuoti ilgalaikiai pozityvios terystes mokymai Seimoms siekiant i5ugdyti geriausias
vaikq savybes bei padeti jiems atskleisti savo gebejimus ir galimybes (uZsiemimus iede ,,2 .

Naumiesdio bendruomeniniq Seimos namqo' psichologe Rosita Katauskiene).
Logopedo pagalba buvo teikiama22 prielmokyklinio amZiaus vaikams. 3T % ugdyiniq
sutrikimai visi5kai pa5alinti, kitiems - i5 dalies, reikalinga tolimesne logopedo pagalba.
fsivertinimo duomenys rodo, kad ugdymo turinio individualizavimas yra sudetinga veikla,
svarbu gerai i5manlti vaiko rwdq, Seimos kontekst4, kiekvieno vaiko ugdymosi temp4, galimybes.
Todel malialumotyvuotiems, maZesng praktines veiklos patirtf turintiems pedagogams dei gebejimq
ir igudZiq stokos sunkiau sekesi atpaLinti vaikq paZintines veiklos, bendravimo, elgesio t litus
lpatumus, del kuriq jq ugdymasis skiriasi nuo bendraamZiq. Taip pat pastebeta, kad, sprendZiant
vaikq ugdymosi sunkumus, per maZu remiamasi surinktais lrodymais apie vaiko pasiekimus.
Mokytojq bendruomeneje susitarta kitais metais toliau didinti kompetencijas kaip dirbti su
vaikais, turindiais alutizmo, elgesio ir emocijq sutrikimq, su itin jautriais ar linkusiais agresyvum4,
i
kaip individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turini, irodyrnais pamatuoti darom4 pfrangqt,
sekmingai pritaikyti individualq ugdymo(si) sunkumq sprendimo modeli.
fglwendintas uZdavinys - atnaujinti darielio vidaus ir kiemo edukacines aplinkas,
pritaikant jas vaikry patirtiniam ir kilrybi1kamo ugdymuisi.
Pedagogams kartu su bendruomene pletojant tgstini projektq ,,Daug rankq didLiqna5t4 pakelia..
lauko aplinkos funkcionalumas dar labiau i5augo lrengus 2 medinius-poilsio kampelius,' lauko
virtuveles (8 ir 10 gr.) bei kuriant erdves eksperimentams, patirtiniam ugdymuisi grupes putulpor".
[staigos le5omis irengtas Zaidimq aik5teles komplektas 9 grupei, isigya ugdymo priemoniq,
Zaislq, knygq.

Ugdymui skirtos erdves pertvarkomos pritaikant jas Siuolaikiniq ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo programq vykdymui (vaikas geriausiai mokosi pats tyiinedamas,
dalyvaudamas, aktyviai veikdamas, Zaisdamas ).
Bendruomends nariai susitelke i vaiko raid4 skatinandios aplinkos kurim4, I0O%
mokytojq ir aukletojq padejejq, 50yo tevq dalyvavo projekto veiklose, prisidejo prie grupiq
ugdomosios aplinkos atnaujinimo padiq gamintomis priemondmis ir Zaislais.

つん

Dauguma pedagogq k[rybi5kai i5naudojo artimiausi4 gamting ir kulturing aplink4, stiprindami

vaiko ugdymosi motyvacij4, mokejimq mokytis ir k[rybi5kumq. Buvimas gamtoje, lankymasis
kulturinese vietose vaikams yra puiki mokymosi ir k[rybos erdve, skatinanti aktyviai veikti, plesti
patirti ir ugdytis gebejimus.
Gyvybingos darZelio bendruomenes modelio igyvendinimo sieksime ir 2020 m. kurdami
,,Atradimq laboratorijos" erdves, skatinandias vaikq savaranki5kum4 ir savirai5k4.
Sikmingai igyvendintas ketvirtas uidavinys - taikyti iiuolaikines ugdymo technologijas
panaudoj ant,,Mano dienynas " priemones.
2019 metus isigyta 6 ne5iojami kompiuteriai, tugi, visos l1 grupiq turi kompiuterizuotas
darbo vietas su interneto prieiga, ldiegta elektroninio dienyno valdymo sistema,,Mtisq darZelis".
Siuo metu l0O % pedagogq dirba elektroninio dienyno ,,MUrq darZelis" sistemoje: Zymi
vaikq lankomum4 Ziniara5tyje, planuoja ugdymo proces?, atlieka vaikq pasiekimq ir paZangos
vertinim4.
Ateityje internetines sistemos ,,Mtsq darZelis" veikimo galimybes bus iSplestos: sudaryos
palankesnes s4lygos pedagogq-ter,q-administracijos bendravimui ir bendradarbiavimui bei svarbios
informacij os, susij usios su ikimokyklinio ugdymo organizavimu, pateikimu.
3. Ry5iai su socialiniais partneriais.
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais leidZia dalintis ir keistis gerqa patirtimi
diegiant paZangius ugdymo metodus, naujas veiklos organizavimo formas, pletojant edukacinius,
kulturinius rySius.
Sistemingai buvo lankomasi Silutes muziejuje, KultDros ir pramogq centre. F. Bajoraidio
bibliotekos edukaciniuose uZsiemimuose igyvendinama Zaislotekos programa,,Lfuas r;,tas", vaikq
folkloro ansamblis ,,Luvininkai yra nuolatinis teatralizuotq p.ogrurn,J dalyvis.
Prie5mokyklinio ugdymo grupiq vaikai, jq teveliai ir pedagogai dalyvavo Silutes miskq
uredijos organizuotose pauk5diq sutiktuvese, mi5kininkai vie5ejo darZelyje paminint Zemes dien4.
Su Vydtino gimnazijos moksleiviais bendradarbiauta karjeros ugdymo srityje.
Nuo 2019-09-0I iki 202I-08-31 igyvendinamas Svietimo mainq paramos fondo
finansuojamas ,,ERASMUS+ KA2 " mokyklq mainq strategines partnerystes projektas,,Travelling
Europe by Art (,,PaZink Europ4 per men4"), kurio metu mDsq istaigos pedagogai dalijasi ir keidiasi
gerqa patirtimi su Lenkijos, Suomijos, Vokietijos mokyklq mokytojais, tobulina profesines, kalbq
mokejimo, naudojimosi informacinemis komunikacinemis technologijomis kompetencijas
bendradarbiaudami tiesio giniq vizity metu bei,, eTwining" platformoj e.
Sekmingai bendradarbiaujama su kitomis Svietimo institucijomis: Kauno Valdorfo darLeliu
_
,,Sa1tine1is", Kauno ,,Vaikyste", Klaipedos lop5eliu-darZeliu ,,Traukinukas", Kretingales lop5eliudarLeliu, S ilutes lop Seliai s-darZeliai s ir pradinemi s mokyklomi s.
4.

Kadrg politika.

Lop5elyje - darlelyje dirba 2l pedagogas, i5 jq - 95 % specialistai, 85 yo - su auk5tuoju
i5silavinimu, vadovai - direktorius ir pavaduotojas ugdymui - turi U-qiq vadybing kvalifikacing
kategorij4, pedagogai, turintys pakankam4 darbo staiq ir kvalifikacij4, atestuoti: 10
metodininkq, 2 - vyr. mo$tojai.
2019 m. 2 mokyojos pakele kompetencijas igydamos vyr. mokyojo ir mokyojo
metodininko kvalifikacij 4.
Siekiama, kad pedagogai kvalifikacij4 tobulintq tikslingai, atsiZvelgiant i istaigos, Salies
prioritetus bei asmeninius- tikslus. 2019 m. profesiniam tobulejimui panaudotos 198 dienos,
aptarnaujantis personalas dalyvavo 8 savaidiq ilgalaikiuose mokymuose, i5klause 83 valandas
paskaitq, mokymq.
2019 m. rudeniisteigtas mokytojo padejejo etatas.
Lop5elyje-darilelyje toliau siekiama fgyvendinti besimokandios organizacijos modeliugdyi Zmoniq sugebejimus siekti tikrai trok5tamq rezultatq, diegti naujq, konstruktyvq m4stym4 ir
mokyi bendruomenE mokyis kartu.

ISaugo pedagogq kompetencijos atpaZinti individualius vaikq poreikius, nustatyti
elgesio, emocijq, paZintinius kt. ugdymosi sunkumus, pritaikyi ugdymo turini, teikti reikiam4
pagalbE vaikui arba organizuoti jos teikim4, puoseleti vaikq kultur4, kuriant pagarbi4 remimo
atmosfer4, gebej imai dirbti internetinej e sistemoj e,,Mlsq darZelis".
5. Mokymo l65q gavimas

ir panaudojimas

2019 m.
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T.Ugdymosi aplinkos ir s4lygq gerinimas
Vasaros atostogq metu, istaigos le5omis
savivaldybes ,,UZimtumo didinimo
programos" deka idarbinus daiytojq, suremontuota ,,PadauLiukq" grupes Ludimq kambarys ir
miegamasis, r[bine, pefialya 4 laiptiniq grindys-laiptai, visq lop5elio-darZelio grupiq rubineUq
grindys, lop5elio 11 gr. miegamojo kambario grindys, suremontuotos palanges darZelio"(5,2,3,g)
grupese ir virtuveje,9 gr. r0bineje irengtas naujas grindq laminatas.
Savivaldybes pagalba vasar4 baigtos uZtaisyti fasadiniq plok5diq sujungimo bei langq
angokra5diq siUles (didZiosios ertmes).
Pritrauktomis ir savivaldybes le5omis per 2019 metus isigyta irangos bei priemoniq: 6
ne5iojami kompiuteriai grupiq mokyojams, biuro ra5omasis stalas, lauko Zaidimq-aik5tele tei
supuokles, mediniai, reguliuojamo auk5dio staliukai su kedutemis 6 grupei, dvi bevielio
rySio
stoteles, Zoliapjove (trimeris), motopjtklas, I ir II patiekalo indai grupere, 2 birro kedes, bevieliq
mikrofonq sistema muzikos saleje, 1 kilimas, ugdymo priemoniq, knygr+, zaislq.
2019 m. geguZes 15 d. Klaipedos valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos maisto
produktq inspektoriai i5 Klaipedos ir Silutes patikrinimo akte" Nr. 37yqip-291 nurode, kad
paZeidimq nerasta, rekomenduota darloviq pirminio paruo5imo zonoje medines dZior,yklos
lentynas pakeisti naujomis, maisto sandelyje isigyti dar vien4 saldikli.
2019 m. geguZes 28 d. Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Klaipedos departamento vyriausieji specialistai patikrinimo i5vadoje nurode,
kad tik istaigos tvora paieidZia Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio i;
prie5mokyklinio ugdymo programq vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai,lT p*1ta'
( istaigos teritorija, kurioje irengtos vaikq Zudimo aikSteles, aptverta Zemesne kaip 1,5 m. aukidio
tvora), reikalavimus.
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Lop5elis-darZelis eilg metr42%o paramos le5omis draudLia ugdytinius nuo nelaimingq
atsitikimq darbo metu darZelio teritorijoje ir uZ jos ribq (i5r,ykq metu).
8. Problemos:
2019-12-05 lop5elio-darZelio kasmeting statinio aplinrq atliko 2019-12-04 direktoriaus
isakymu Nr. V1-79 paskirta komisija, dalyvaujant Statybos technines prieZiuros vadovui Sauliui
Sahai. Statinio apZiuros akte Nr. 4 nurodyti trukumai: nuogrindq aplink pastatq remontas, senq
rusio langq pakeitimas naujais, ,,pabalusiq" langq paketq pakeitimas, pastato laukiniq sienq
ap5iltinimas, Sildymo trasos atnaujinimas (daZnai trlkineja 42 met4senumo vamzdliai).
UAB ,,Inspektum" akredituota kontroles istaiga 2019-05-08 vaikq Zaidimq aik5teles
atitikties ir rizikos vertinimo ataskaitoje nurode, kad naujai isigytos sertifikuotos aik5teles atitinka
saugumo reikalavimus, seniau isigytq Zaidimq aik5teliq iranga remontuojama
palaipsniui
keidiama naujais sertifikuotais irenginiais.

ir

DircktOtt virginla

ёesnic氏

