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vADovo Zous

Siauliq r. Meskuidiq lop5elis-darZelis (toliau - Lop5elis-darZelis) sekmingai vykde 2019 m.
metiniame veiklos plane numatytus tikslus ir uZdavinius. Sudarl.tos s4lygas vaikq savirai5kai,
iniciatyvumui, kDrybi5kumui. Ugdymo procese naudotos Siuolaiki5kos priemones (interaktyvios
lentos, priemonds patirtiniam ugdymui), veike 4 neformaliojo ugdymo bDreliai, vykdyta Lietuvos
masinio futbolo asociacijos ikimokyklinio ugdymo istaigq projekto ,,Futboliukas" veikla. I
ugdomqjiproces4 integruota 2018 m. parengta ir patvirtinta programa,,Sveikas darLelis", ilgalaikis
respublikinis sveikos gyvensenos ugdymo projektas ,,Sveikatiada". Lop5elio-darZelio bendruomene
ir ugdytiniai dalyvavo 21 respublikiniame, 5 Siauliq regiono ir rajono konkursuose, k[rybinirl darbq
parodose, projektuose, akcijose. LopSelis-darZelis, vykdydamas respublikines iniciatyvos ,,Aktyviai,
draugiSkai, sveikai" veiklas, pateko tarp l0 aktyviausiq respublikos ugdymo istaigq ir apdovanotas
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto bei sveikatos apsaugos ministrq padeka.

Ugdytiniq socialines ir paZinimo kompetencijos ugdytos ne tik tradicinese ugdomosiose
veiklose - bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, netradicinese aplinkose, organizuotos 34

vei[<los. 2019 m. Lop5elyje-darZelyje vykdytos tevq apklausos rezultatq duomenimis, vaiko ugdymo
pasiekimais patenkinti 52 procentai,labai patenkinti - 47 procentai tevq. 67 procentai tevq mano,

kad Lop5elyje-darLelyje vaikams si[lomos labai ivairios ugdomosios veiklos, skatinandios ivairiq
kompetencijq ugdym4 ir asmeninius pasiekimus, 32 procentai - kad veiklos pakankamai ivairios.

, UZtikrintas ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programq igyvendinimas. Siekiant
uZtikrinti saugi4 emocing aplink4 vykdytos prevencines programos. Viena jq, prevencine programa

ikimokyklinio amLiaus vaikams ,,Kimochi" pradeta igyvendinti nuo 2019 m. rugsejo men.

Vykdant efektyvq komandini, darbq atnaujintos vidaus patalpos, kurtos vaikq poreikius
tenkinandios edukacines erdves lauke - suremontuotos ir higienos normas atitinka visq grupiq
ugdomosios ir pagalbines patalpos, dviejq grupiq laiptines. frengta nauja erdve - ,,Sveikatingumo
takas" LopSelio-d arlelio kieme.

Lop5elio-darLelio bendruomene savo sutelktumq, bendradarbiavimo kultUr4 irode
organizuodama rajono ikimokykliniq ugdymo istaigq Sventg ,,Judejimo dZiaugsmas". Joje dalyvavo
315 ugdytiniq i5 18 rajono Svietimo istaigq, vykdandiq ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4.
Organizuoti 5i rengini padejo ugdytiniq tevai, Me5kuidiq miestelio istaigos, Valstybes sienos

apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministerijos Pakrandiq apsaugos
rinktines Siauliq uZkardos pareigflnai. Taip pat 2019 m. gruodZio men. organizuoti renginiai
LopSelio-darleho veiklos 55 metq sukakdiai palymeti.

Lop5elio-darLelio bendruomene, veiksmingai ivykdZiusi metiniame plane numatytas
priemones, igyvendino 20171019 m. strateginio plano tikslus: uZtikrinti sekming4, kokybi5kq
ugdymo proceso planavim4 fu organizavim4; tobulinti mokytojq kompetencijas, bftinas sekmingam
SiuolaikiSkam ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programrl igyvendinimui, kurli saugi4,

dinami5k4 ir auk5t4 ugdymosi kokybg uZtikrinandiq edukacing aplink4, pritaikyt4 vaikq poreikiams
ir gebejimams.

2019 metais tenkinti visi tevq, gyvenandiq Me5kuidiq seniiinijoje, praSymai del vaikq
priemimo i Lop5eli-darleIi. Grupes pilnai uZpildytos.

Lop5elyje-darlelyje vyraujantis geras mikroklimatas, konstruktyvus bendravimas ir
bendravimas su tevais ir socialiniais partneriais, ugdymo kokybes uZtilffinimas, skatino kiekvieno
ugdytinio kompetencij as, geresnius ugdymo(si) rezultatus.

Direktore Sisita UZkuraitiene
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I SKYRIUS
SAVIVALDYBES STRATEGINIO PLETROS PLANO IGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZE

Politiniai, teisiniai veiksniai.
LopSelis-darZelis savo veikloje vadovaujasi dokumentais, apibreZiandiais prioritetus ir kryptis

Svietimo srityje: Lietuvos Respubliko.s Svietimo istatymu, strategija ,,Lietuva 2030", Nacionaline
paZangos programa bei Valstybine Svietimo 2013-2022 m. strategija, Vyriausybes nutarimais,
Svietimo ir mokslo ministerijos teises aktais. Lop5elio-darLeIio veiklos dokumentai rengiami
orientuojantis i Siauliq rajono savivaldybes strategini planq 2019-202I m., Siauliq rajono

savivaldybes strategini pletro s plan4 2019-2023 m.
Sie dokumentai kelia uZdavinius gerinti ugdymo kokybE ir efektyvum4, prieinamum4, suteikti

ugdytiniams galimybes lavinti individualius gebejimus ir tenkinti specialiuosius poreikius.

. Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo

istatymo Nr. XIII-198 9 straipsnio, I,2,3, 4 ir 5 priedq pakeitimo istatymas, galiojantis nuo 2019

m. sausio 1 d. leido mokyojams, logopedui padidinti pareigines algos pastoviosios dalies

koeficientus.
Ekonominiai veiksniai.

Lop5elio-darLelio veikla ir ugdymo organizavimas finansuojami valstybes ir savivaldybes

biudZeto le5omis, istaigos surenkamomis pajamomis (tevq ina5ai uZ maitinim4 ir ugdymo reikmes),

2 proc. pritrauktomis GPM le5omis, rajono, Salies projektq parama, remejq le5omis renginiq
organizavimui, ugdymo erdviq tobulinimui.

Siauliq rajono savivaldybes tarybos 2019 m.liepos 2 d. patvirtintu sprendimu Nr. T-245 ,,Ddl
mokesdio uZ vaikq iSlaikym4 Siauliq rajono savivaldybes ikimokyklinio / prieSmokyklinio ugdymo
grupese tvarkos apra5o pakeitimo", nustatytas 7 eurq menesinis mokestis ugdymo reikmiq
tenkinimui. Mokestis padeda uztikrinti tinkamq ugdymo(si) aplinkos s4lygq sudarym4.

Valstybes ir savivaldybes biudZeto le5q pakanka ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo
programoms, prevencinems programoms igyvendinti, ugdytiniq palintinei veiklai, mokyojq
kvalifikacijai tobulinti ir daliai ugdymo priemoniq isigyti. LeSq ugdymo aplinkai atnaujinti ir
turtinti trtiksta.
Socialiniai veiksniai.

Socialiniai veiksniai: demografine situacija, migracija, Zmoniq uZimtumo, nedarbo, socialines
atskirties rizikos problemos itakoj a LopSelio-d arLelio veikl4.

2019 metais del teigiamo ivaizdLio bendruomeneje, kokybiSko ugdymo, bendravimo ir
bendradarbiavimo su tevais, ugdytiniq skaidius buvo optimalus, didZiausias nustatytas tokio tipo

istaigai.
Valstybes socialine politika nukreipta i paramos Seimai ir vaikams sistemos tobulinim4.

Daugiavaikes Seimos turi pirmumo teisg priimant vaikus i ugdymo istaigas, Seimos, patiriandios
socialing rizikq, gauna pa5alpas vaikq i5laikymui ir mokesdiq uZ vaikq maitinim4 Lop5elyje-
darZelyje lengvatas. 2019 metais mokesdio lengvatos uZ iSlaikym4 LopSelyje-dafielyje taikytos 32

procentams ugdytiniq, Lop5elyje-darlelyje ugdyta 2 procentai (nuo bendro ugdytiniq skaidiaus)

vaikq i5 socialing izikq patiriandiq Seimq. Didejo vaikq skaidius, kuriems nustatyti vidutiniai ir
dideli specialieji poreikiai.
Technologiniai veiksniai.

Vienas pagrindiniq Valstybes ilgalaikes raidos strategijos tikslq yra vykdyti informacines ir
Ziniq visuomends pletros program4. Informacines ir komunikacines technologijos vis labiau veikia
ugdymo(si) metodus, daro itak4 ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui, todel tampa
svarbiu veiksniu modernizuojant ikimokyklinio ugdymo istaig4. Siauliq rajono savivaldybes
strateginiame pletros plane 2017-2023 m. numatyta atnaujinti ir plesti informaciniq technologijq



4

materiali4j4 aplink4 Siauliq rajono savivaldybes Svietimo istaigose, plesti Siauliq rajono

savivaldybes Svietimo istaigq elektronines paslaugas.

LopSelis-darZelis naudojasi elektroniniu dienynu ,,M[sq darZelis", visq grupiq aukletojq
darbo vietos kompiuterizuotos, pagal galimybes kompiuterine iranga apr[pinti specialistq kabinetai.

Ugdymo procesui gerinti ir ivairinti naudojamos 2 interaktyvios lentos (viena jq, naudojant

mokymo ir tevq mokesdio ugdymo reikmems leSas, isigyta 2019 metais), 2 vaizdo projektoriai.
Lop5elis-darZelis turi interneting svetaing, apie kasdieng veikl4 tevai informuojami socialinio tinklo
specialioj e Lop Selio-d arLelio paskyroj e.

Technologiniai veiksniai buvo palankfis strateginio ir veiklos plano igyvendinimui - Lop5elis-

darZelis pakankamai apsirupings informaciniq komunikaciniq technologijq iranga, naudojama
ugdymo procese, ugdymas tapo patrauklesnis ir ivairesnis.

I5kyla kompiuterines irangos prieZitros problema - istaigoje nera kompiuteriq prieZiDros

specialisto.
ANTRASIS SKIRSNIS

SAVIVALDYBES STRATEGINIO PLETROS PLANO TIKSLU IGYVBNDINIMAS

4.1. strateginis tikslas: Efektyvaus, gyventojq poreikius atitinkandio vieSojo valdymo
uztikrinimas
4.1,1. uZdavinvs: Didinti savivaldybes valdymo ir veiklos efek

audoiimas (t[kst. Eur

Pasiekti
rezultatai

Priemonds
pavadinimas

Panaudota
asignavimq

nuo
asignavimq,

nurodytq
asignavim.q

plane,

iskaitant
patikslinimus
ataskaitiniam
laikotarpiui,

dalis

Panaudota
asignavimq

Asignavimq
planas

Asignavimq
planas*,

!skaitant
patiksli-
nimus

ataskaiti-
niam

laikotarpiui

Vykdoma
ikimokyklinio
ugdymo
programa,,AS
skubu
uZaugti..." (3
grupese) ir
,,PrieSmokykl
inio ugdymo
bendroji
programa"
(vienoje
grupeje)
naudojant
leSas:

savivaldybes
biudZeto;

4.1.r.16.
Organizuoti
ir uZtikrinti
savivaldybes
bei
valstybes
perduotq
funkcijq
igyvendinim4
Siauliq
rajono
savivaldybeje



valstybes
biudZeto;

istaigos
paiamos

93 135 93872 93872 100

24360,95 25560,95 22687,25 89

I5 viso 278278.95 28s23r.95 282358,25
Europos Sqjungos parama
Vaisiq ir darZoviq bei pieno ir
pieno produktq vartojimo
skatinimo vaikq ugdymo

istaigose programos

igyvendinimui. Lop5elyj e-
dafielyj e p ar ama naudoj asi 7 5

ugdytiniai

1409,24 1409,24 100

II SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

LopSelio-darieho bendruomene, vadovaudamasi strateginiais veiklos dokumentais i5sikele
tikslus ir uZdavinius 2019 metams, kuriuos igyvendino metiniame veiklos plane numatltomis
priemonemis.

1. Tikslas. Siekti integralaus ugdymo, sudarant s4lygas vaikq savirai5kos, iniciatyvumo,
ktirybi5kumo sklaidai, maZinant mokvtoi rl dominavim4.
1.1. UZdavinys. Burti mokyojq komandas integruotq veiklq organizavimui it j.l naudos
ugdytiniams analizavimui.
Priemones Rezultato vertinimo lviterii ai Pasiekti rezultatai
1.l.1.Integruotq veiklq,
skatinandiq vaikq
saviraiSkos, iniciatyvumo,
ktrybi5kumo sklaid4,
planavimas ir
organizavimas,

Mokytojq tarybos posedyje
priimtas nutarimas del integruotq
veiklq organizavimo.
Integruotos veiklos itrauktos i
metiniveiklos planq.
Mokytoj ai organizuoja integruotas
veiklas, kurios yra idomesnes
vaikams, o ugdymas ir ugdymasis

- efektyvesnis. Be dalykiniq Zini4,
vaikai ieyja ivairios patirties:
ktrybiniq ie5kojimq, veiklos,
bendradarbiavimo,
savarankiSkumo. Skatinamas
mokyojq bendradarbiavimas,
nuolatinis ugdymo turinio
atnaui inimas ir tobulinimas.

20t9 m. kovo 13 d. mokytojq
tarybos posedyje priimtas
nutarimas del integruotq veiklq
organizavimo. Integruotos
veiklos itrauktos i LopSelio-
darlelio 2019 metq veiklos
plan4.
2019 metais integruotas veiklas
organizavo 70 procentq
mokytojq. Organrzuojant
integruotas veiklas
bendradarbiavo aukletojai,
logopedas, meninio ugdymo
mokyojas, sveikatos prieZilros
specialistas. Mokytojai
analizavo metodineje grupeje
integruotq veiklq naud4
usdvmui.

1.1.2.Temines ar dienos
integracijos, veiklq
ivairoves pagal ugdytiniq
ugdymosi stiliq ir poreikius
aptarimas mokytojq
metodines grupes
susirinkimuose.

Mokytojq metodines grupes
susirinkime skaitytas I prane5imas,
aptarta istaigoje organizuotq
integruotq veiklq svarba, jrl
privalumai ir trlkumai, priimtas
sprendimas del Sirl veiklq
tobulinimo. 70 procentq mokytojq
geba organizuoti intesruotas

2019 m. kovo 13 d. mokytojq
tarybos posedyje
skaityti 2 prane5imai:

,,Mokytojq veiklos
aktyvinimas, siekiant
veiksmingq pokydiq
organizuojant integruot4
ugdyma". ..Intesruotu



veiklas. Mokytojq, specialistq
bendradarbiavimas padeda
sekmingiau igyvendinti ugdymo
uZdavinius.

veiklq, skatinandiq vaikq
saviraiSko s, iniciatyvumo,
k[rybiSkumo sklaidq
planavimas 2019 m.". Priimti
nutarimai del Siq veiklq
planavimo, or ganizav imo,
tobulinimo.
Vadovaujantis pedagoginio
proceso prieZilros dokumentais
galima teigti, kad 70 procentq
mokytojq geba organizuoti
integruotas veiklas.
Integruoto ugdymo metu
sekmingiau pletotos ivairios
ugdytiniq kompetencijos. Tai

itakojo mokytojq ir kitq
specialistq bendradarbiavimas
planuoj ant ir organizuoj ant
ugdymo proces4, kuriant
uedymo(si) aplinka.

l.l.3.Integruotq veiklq
organizavimas ir jq naudos
ugdytiniams analizavimas.

Visose grupese 4 kartus per metus
organizuotos integruotos veiklos,
kuriq metu taikyti vaikams
patraukltis metodai stiprinantys
ugdymosi motyvacijq, skatinantys
smalsum4, pletojantys m4stymo,
klrybingumo gebejimus. Pagerejo
70 procentq moky'tojq komandinis
darbas ir ugdymo kokybe.

Dviejose grupese per metus
organizuotos 3 integruotos
veiklos, kuriq metu taikyti
vaikams patrauklls metodai,
stiprinantys ugdymosi
motyvacij1, Skatinantys
smalsum4, pletojantys
m4stymo, klrybingumo
gebejimus. Pagerejo ugdymo
kokybe, 70 procentq
organizavusiq veiklas ir
bendradarbiavusiqjq mokytojq
komandinis darbas.

Pasiekt4 rezultattl ir veiklos rezultatLt vertinimo lcriteriiu lysinamoii analizd
Tikslas igyvendintas, 2 suplanuotos priemones ivykdytos pilnai, viena - i5 dalies.
Nors ne visi mokytojai organizavo,tadiau dalyvavo ir stebejo kolegq vedamas integruotas veiklas.
I5 pedagoginio proceso prieZiDros dokumentq galima daryti iSvad4, kad pagerejo ugdymo kokybe,
tai$ti ugdymo metodai, skatinantys vaikq iniciatyvum4, krirybi5kum4, aktyvi4 veikl4, buvo
pleto.j amas mokytoi tl komandinis darbas.
2. Tikslas. Organizuoti ugdom4sias veiklas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais,
netradicinese aplinkose.
2.L Uldavinys. Pletoti rySius su socialiniais partneriais, sudarant galimybes vaikams moky'tis i5 jq,
patirti dZiueiu emociiu.
2.1.1.Ugdomqjq veiklq,
sveikatingumo. ir kit t
renginiq su socialiniais
partneriais organizavimas
LopSelyje-darlelyje.

Trijose grupese kiekvien4
organizuojamos ugdytiniq
su socialiniais partneriais.
Trijose grupese kiekvien4
organizuojamos
edukacines programos ar
etnografinej e seklydioj e.

Efektyvaus bendradarbiavimo su
socialiniais partneriais deka

ketvirti
veiklos

ketvirti
iSvykos,
veiklos

,,Nykstukq" ir ,,PeledZiukq"
grupese organrzuota po 5

veiklas, ,,Smalsudiq" grupeje -
4, ,,Kadiukq" grupeje 2 veiklos
su socialiniais partneriais.
Veiklos su socialiniais
partneriais organizuotos
keturiose grupese tris
ketvirdius.



ugdytiniai ieyia ivairiq
kompetencijq.

ISanalizavus savaites ugdomqjq
veiklq refleksijas galima teigti,
kad bendradarbiavimo su

socialiniais partneriais deka
ugdytiniai igtjo ivairiq
kompetenciiu.

2.I.2. PaZintiniq ekskrnsijq,
i5vykq organizavimas,
edukaciniq programq
vykdymas netradicinese
aplinkose, gamtoje.

Ekskursijose, iSvykose dalyvauja
visi ugdyiniai, jie ugdosi
socialinius gebejimus, vertybines
nuostatas, praktinius igtidZius,
lavina m4stym4.
100 procentq mokytojq skatina
vaikq motyvacij4, aktyvum4
vykdant ugdym4 netradicinese
aplinkose, gamtoje.

atsiliepimais, ugdyiniq
emocijomis ir pasakojimais
apie i5vykose patirtus

ispldZius, akivaizdu, kad visi
mokytojai skatino vaikq
motyvacij4, aktyvum4 vykdant
ugdym4 netradicinese
aplinkose, gamtoie.

,,Kadiukq" grupeje
organizuotos 4 i5vykos,

,,Nykstukq" - 12,,,PeledZiukq"

- 10, ,,Smalsudiq" - 9.

Ekskursijose, i5vykose
dalyvavo visi ugdl'tiniai,
I5analizavus edukacines
programas pastebeta, kad
ugdytiniai netradicinese
aplinkose ugdesi socialinius
gebejimus, vertybines
nuostatas, praktinius ig[dZius,
lavino mqstym4.
Vadovaujantis pedagoginio
proceso prieZi[ros
dokumentais, ugdy'tiniq tevq

Pqsiektu rezultatu ir veiklos rezultatu vertinimo lcriteriiu lvsinamoii analizd
Tikslas igyvendintas, ivykdytos visos suplanuotos veiklos. Organizuota 11 ugdytiniq veiklq

su socialiniais partneriais (Siauliq rajono savivaldybes vie5osios bibliotekos Meskuidiq filialo,
Siauliq rajono savivaldybes kultfiros centro Me5kuidiq filialo darbuotojais, Lietuvos masinio
futbolo asociacija, Me5kuidiq gimnazijos mokytojais, fkininkais). Nors nebuvo numatyta
organizuoti veiklq su socialiniais partneriais ankstyvojo amZiaus grupeje ,,Kadiukai", joje vykdyos
2 veiklos. Netradicinese aplinkose vykdytos 34 veiklos (Sis rodiklis, lyginant su 2018 metais,
pagerejo 41 procentu). ISvykos visiems ugdytiniams leido tobulinti palinimo, socialines ir kitas
kompetencijas. Veiklos plano rczultato vertinimo kriterijai koreguoti - atsiZvelgus i tai, jog vasaros
menesiais grupes performuojamos ir vien4 menesi Lop5elyje-darLelyje ugdytiniai atostogauja,
kriteriiaus reik5me ,,kiekvien4 ketvirti", keista i ,,4 kartus per metus".
3. Tikslas. Keisti mokytojq nuostatas, poiiuri i Siuolaiki5k4 ikimokyklini ir prie5mokyklini
ugdvma.
3 .1 . U ldavinys. Kryptingai ir tikslineai tobulinti mokytoiu kvalifikacii a.

3.1.1. Mokytojq
kvalifikacijos tobulinimas
seminaruose, kursuose,
mokymuose, igytrt Ziniq
pritaikymas.

Visi mokytojai vidutini5kai 5

dienas per metus tobulina
kvalifikacij4, atnaujino Zinias, igijo
naujq gebejimq, praplete savo
kompetencijas. Tai itakojo 80
procentq mokytojq ugdymo
metodq kaitE, aplinkos atnaujinim4
bei pritaikvma usdvtiniu

5 ir daugiau dienq per metus
kvalifikacij4 tobulino 8

mokytojai (80 procentq), 3

dienas 2 (20 procentq).
Vidutini5kai vienas mokytojas
tobulino kvalifikacijq 6,2
dienas. Kvalifrkacijos
tobulinimo rensiniu metu



poreikiams. igytas Zinias panaudojo savo
darbe: gaminosi priemones,
iSmoko naudotis elektroniniu
dienynu, isitrauke i projektus,
organizavo edukacines veiklas .

3.1.2.
patirties
rajone,
inovacijq

Gerosios darbo
sklaida istaigoje,

respublikoje,
pritaikymas.

Vesta 7 atvira veikla, paruo5ti ir
skaitl'ti 3 praneSimai istaigos
mokyojams, 2 rajono pedagogq
metodinio bDrelio susirinkimuose,
6 rajoniniuose ir respublikiniuose
seminaruose, konferencii o se.

Vesta I atvira veikla Siauliq
rajono prieSmokyklinio
ugdymo pedagogams, 2 -
LopSelio-d arZelio pedago gams.
LopSelio-darLelio
prie5mokyklinio ugdymo
pedagogas Siauliq rajono
pedagogq metodineje dienoje
moderavo prie5mokyklinio
ugdymo mokytojq metodinio
b[relio praneSimus. 6
moky.tojai paruoSe ir skaite
prane5imus respublikinese
konferencijose, Siauliq rajono
pedagogq metodineje dienoje,
gerosios darbo patirties
seminare.
LopSelio-darlelio mokytojq
tarybos posedZiuose, mokytojq
metodines grupes
susirinkimuose skaityta po 5

prane5imus.
3. 1.3. Mokytojq skatinimas
atestuotis, kelti
kvali fikacing kate gorij 4.

Mokytojo metodininko
kvalifikacijq igljo vienas
mokltojas.

Moky.tojo metodininko
kvalifikacija suteikta
prie5mokyklinio ugdymo
oedasosui.

Pasiektq rezultatv ir veiklos rezultatu vertinimo kriteriirr lvoinnmnii nnnl
Tikslas pasiektas, pilnai igyven
rajono pedagogq metodinio bDrelio susirinkimuose, tadiau LopSelio-d arlelio prieSmokyklinio
ugdymo pedagogas Siauliq rajono pedagogq metodineje dienoje moderavo priesmokyklinio
ugdymo mok}tojq metodinio b[relio praneSimus bei vadovavo tuio.ro priesmokyklinio ugdymo
mokytojq metodinio blrelio veiklai. Pasira5ius sutarti su V5{ -Cyvenimo universitetas., del
nuotolinio mokymosi paslaugq teikimo metams, visi Lop3elio-darZeiio pedagogai prisijunge ir
neribotai naudojosi nuotoliniais mokymais, patalpintais www. Pedagogas. lt-svetaine.le, istait g
testus gavo kvalifikacijos tobulinimo paLymdjimus. Mokytojai kvalifika.i.l4 pt.u"nciniq programq
igyvendinimo, edukaciniq erdviq kDrimo, inovatyvirl -o-ky-o metodq'tuiky-o ,.rninui,ror..
organizuotas kvalifikacijos tobulinimo renginys visiems LopSelio-dar1elio dartuotojams ,,Lauko
erdviq pritaikymas vaikrl paLintinei ir edukacinei veiklai", kuriame dalyvavo 72 proceitai Lop5elio-
darZelio darbuotojq ir susipaZino su Tel5iq ,,Saulutds" lop5elio-dar Lelii gerqadarbo patirtimi.
Parengtas kvalifikacijos tobulinimo apra5as, patvirtintas20Ig nt. *grelo:-d. airektoriaus isakymuNr. V-46.
Savo getqa darbo patirtimi dalinosi 55 procentai mokytojq (vede atviras veiklas, skaite

turtinimui.



projektrl renglmas,

igyvendinimas ir aplinkos
turtinimas, pritraukiant 2
procentq gyventojq pajamq
mokesdio paramos leSas.

apsaugos projekte ,,Mes
rDSiuojam" ir I-2 kituose
projektuose. Panaudojus
projektines ir gyventojq pajamq
mokesdio leSas pagerintos vaikq
ugdymo(si) s4lygos.

,,Mes rlSiuojam". 2019 m.
gauta 37, 38 eury. UZ projekto
le5as isigyta kanceliariniq
prekiq grupems. Parengti 3

projektai finansinei parumai
gauti. Finansavimas skirtas
Siauliq rajono savivaldybes
k[no kultDros ir sporto
remiamam

,,Smalsudiai

projektui
plaukimo

dempionai" (100 eurq).
Respublikinio projekto

,,Futboliukas" veikloms
vykdl.ti gauti kamuoliai,
sportines priemones, uZduodiq
knygutes ugdytiniams.
2 procentq GPM leSos (773,17
eurq) panaudotos ne5iojamq
kompiuteriq pirkimui. Jais

aprupintos 3 grupes.

Pasiektu rezultatu ir veiklos rezultatu vertinimo lviteriiu lyginamoii analiz|
Tikslas pasiektas, suplanuotos veiklos igyvendintos. Ugdymosi s4lygos pagerintos turtinant
ugdomqj4 aplink4, atsiZvelgus i vaikq patiriamas teigiamas emocijas, tevq pageidavim4, projekto

,,smalsudiai - plaukimo dempionai" veiklos 2 kartus vykdytos Siauliq ,,Delfino" baseine.

Pastebejus ugdytiniq didesni nor4 sportuoti ir Zaisti komandinius Zaidimus, isigyti sportiniai
mar5kineliai trijq grupiq ugdytiniams. Tam panaudotos remejq - UAB ,,Siauliq bfistas" - skirtos
leSos (200 euru).
5. Tikslas. Atnaujinti vidaus patalpas, kurti saugias, vaikq poreikius tenkinandias edukacines erdves

lauke.
5. 1. UZdavinvs. Planuoti edukacines erdves ir ias irengti Lop5elio-darLeho teritoriioie.
5.1.1. Savivaldos
institucijq, tevq, socialiniq
partneriq apklausa apie
naujq edukaciniq erdviq
k[rimo galimybes lauke.

AtsiZvelgus i savivaldos
institucijq, tevq, socialiniq
partneriq apklausos rezultatus
sukurta viena edukacine erdve
lauke.

AtsiZvelgus i LopSelio-darZelio
tarybos ir tevq sillym4 irengta
edukacine erdve

,,Sveikatingumo takas".
Prie jo irengimo prisidejo 50

procentq LopSelio-darLelio
darbuotojq. [rengtoje erdveje
skatinamas vaikq fizinis
aktwumas. noras veikti.

5.2. Atlikti istaigos vidaus patalprl remonto, atnauiinimo darbus.
5.2.2. Lop5elio-darlelio
laiptiniq remontas.

Suremontuotos dviejq grupiq
laiptines yra esteti5kos, jaukios,
atitinka higienos normos
reikalavimus.

2 grupiq laiptines
suremontuotos, atitinka
higienos norrnos reikalavimus.
Remont4 organizavo Siauliq
rajono savivaldybes
administracijos turto valdymo
skvrius.

5.2.3. Direktoriaus
pavaduotojo fikio reikalams
kabineto remontas.

Pagerintos darbo sqlygos. [rengtas
ir suremontuotas direktoriaus
pavaduotojo rikio reikalams
kabinetas.

{rengtas atskiras lr
suremontuotas direktoriaus
pavaduotojo Dkio reikalams
kabinetas, pagerintos darbo
salvqos irengus
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kompiuteri zuotq darbo viet4.

5.2.4. Prie5mokyklinio
ugdynio grupes pagalbiniq
patalpq - prausyklos-tualeto
ir virtuveles remontas.

Suremontuotos prieSmokyklinio
ugdymo grupes pagalbines
patalpos prausykla-tualetas ir
virtuvele atitinka hisienos noffnos
reikalavimus.

Naudojant savivaldybes
biudZeto le5as ir istaigos
surenkamas pajamas

suremontuotos prie5mokyklinio
ugdymo grupes pagalbines
patalpos - prausykla-tualetas ir
virtuvele, ivykdyti higienos
norrnos reikalavimai.

Pasiektu rezultatu ir veiklos rezultatu vertinimo lcriteriiu lysinamoii analizd
Tikslas i gyvendintas, viso s suplanuoto s veiklos ivykdyto s.

Pagerejo vaikq saugumo ir aktyvios veiklos poreikiq tenkinimas naujai irengtoje erdvdje, taip pat
skatintos veiklos jau esamose edukacinese erdvese (,,OZio darle", Siltnamyje), kurios nuolat
priZilretos, atnaujintos. Lauko Laidimt4 aikStele atnaujinta 2 spyruokliukais (naudotos istaigos
surenkamos pajamos). Atlikus istaigos vidaus patalpq remonto darbus ivykdyti higienos norrnos

reikalavimai, pagereio ugdomoii aplinka.
6. Tikslas. UZtikrinti ikimokvklinio ir priesmokyklinio usdymo programos igyvendinim4.
6.1. IJLdavinys. AtsiZvelgiant i ugd).tiniq poreikius ir gebejimus bei ikimokyklinio ugdymo
metodines rekomendacii as ieyvendinti ikimokvklinio ugdymo pro grama.

6.1.1. Ikimokyklinio
ugdymo prieinamumo
didinimas.

[gyvendinama ikimokyklinio
ugdymo programa ,,AS skubu
vLarlst,.."

Pagal ikimokyklinio ugdymo
program4 ,,AS skubu uLaugt..."
usdomi 63 vaikai.

6.2.

iio
[gyvendinti prie5mokyklinio ugdymo programE, uZtikrinant optimali4 vaiko raidE, atsiZvelgiant
asmens unikaluma ir ugdymosi poreikius, padedant pasirengti sekmingai mokytis mokykloje.

6.2.1. Prie5mokyklinio
ugdymo uZtikrinimas.

fgyvendinama Svietimo ir mokslo
ministro patvirtinta
Prie5mokyklinio ugdymo bendroji
programa.

P agal prie5mokyklinio ugdymo
programQ nuo 2019 m. rugsejo
men. ugdoma 12 vark1.

6.3. Didinti ikimokvklinio ir prie5mokyklinio uedymo turinio patraukluma.

6.3.L Atvirq durq dienos

,,DarZelis be sienq"
organizavimas.

Organizuota atvirq dnr.l diena

,,DarZelis be sienq". Vietos
bendruomene Zino apie Lop5elio-
dar Lelio vykdomas veikl as.

BalandZio 16 d. organizuota
atvirq durq diena bDsimiesiems
ugdytiniams ir jq tevams.
Renginyje dalyvavo ir su

Lop5elio-darZelio veikla
susipaZino 12 btrsimqiq
uedytiniu ir iu tevu.

Pasiektu rezultatu ir veiklos rezultatu vertinimo lviteriiu lysinamoii analiz,!
Tikslas pasiektas, visos priemones pilnai igyvendintos.
Visi pagal ikimokyklinio ugdymo program4 ugdomi vaikai dare asmening paLang4, lyginant rugsejo
ir geguZes menesiq pasiekimus. Prie5mokyklinio ugdymo program4 2019 me1u4 geguZes men.

sekmineai baiee 15 uedvtiniu. kurie buvo brandts mokymuisi pirmoie klaseie.

7. Tikslas. Vvkdvti Drevencines prosramas.
7 .l . U Ldavinvs. UZtikrinti uedytiniu dalyvavima prevencinese pro gramose.

,,Alkoholio, tabako ir kitq
psichik4 veikiandiq
medZiagq vartojimo
prevencijos programos"

igyvendinimas.

Programoje dalyvauja 60
ikimokyklinio ir prieSmokyklinio
amZiaus vaiku.

,,Alkoholio, tabako ir kitq
psichik4 veikiandiq medZiagq
vartojimo prevencijos
programoje" dalyvauj a 60
ikimokyklinio ir 15

priesmokyklinio amLiaus
vaiku.

Tarptautines ',,Zipio

drauqu" programos
Tarptautineje programoje ir
rensiniuose dalyvauia visi

Tarptautinej e ,,Zipro draugq"
programoie dalyvavo visi



igyvendinimas. prieSmokyklinio amZiaus vaikai. prie5mokyklinio ugdy.mo

srupes uedytiniai.

,,Veiksino savaites BE
PATYCIU" organizavimas.

Programoje dalyvauja 100
procentq LopSelio-darLeho
usdytiniu.

Programoje dalyvavo 100

procentq Lop5elio-darLeho
uedytiniu.

Tarptautines tolerancijos
dienos organizavimas.

Tarptautineje tolerancijos dienoje
dalyvauja visi prie5mokyklinio
usdymo srupes uedfiiniai.

Tolerancijos dienoje dalyvavo
visi prie5mokyklinio ugdymo
srupes uedytiniai.

Sveikatos stiprinimo
programos ,,Sveikas
darZelis 2019-2023 m."
igyvendinimas.

Programoje dalyvauja 100
procentq LopSelio-darLelio
ugdytiniq.

Sveikatos stiprinimo
programoje,,Sveikas darZelis
2019-2023 m." dalyvavo 100

procentq Lop5elio-darLeho
ugdytiniq, i veiklas itraukta 80

procentq ugdytiniq tevq,
seneliu.

Pasiekta rezultatu ir veiklos rezultatq vertinimo lcriteriiq lyginamoji anqliz€
Tikslas pasiektas, ivykdy.tos visos suplanuotos veiklos. UZtikrintas visq ugdytiniq dalyvavimas
prevencinese programose. Aktyviai vykdydami sveikatos stiprinimo program4 LopSelio-darlelio
bendruomeneje mokytojai i veiklas itrauke ugdytiniq tdvus, socialinius partnerius. Vykdytos

ivairios fizini aktyvum4 skatinandios veiklos, dalyvauta ilgalaikiame ,,Sveikatiados" projekte.
Siekiant supaZindinti tevus su Lop5elyj e-darlelyje sveikos mitybos principais organizuojamu vaikq
maitinimu, vyko tevq susirinkimas - sveikatai palankiq patiekalq degustacija. LopSelio-darLeho
ugdytiniai kepe sveikuoli5k4 obuoliq pyragq, vire obuolieng, Siais produktais vai5ino Me5kuidiq
istaisu kolektwus. Globos namu swentoius.

ll

Ugdytiniq skaidius (fiksuoj ant kasmet rugsejo ir sausio 1 d. duomenimis) Lop5elyje-darLelyje
stabilus - po 75 vaikus.

2017 m.

2019 metais i5 LopSelio-darZelio i5vyko 20 vaikq, i5 jq 16 baige prie5mokyklinio ugdymo
program? ir toliau mokosi mokykloje. Priimta 20 naujq vaikq.

Vaikq priemimo i Siauliq rajono savivaldybes ikimokyklinio / priesmokyklinio ugdymo
grupes informacineje sistemoje pateikta 17 tevq praSymq del vaikq priemimo i Lop5eli-darZeli nuo
2020 m. rugsejo 1 d. Per ateinandius trejus metus planuojamas ugdytiniq skaidius - kasmet po 75.

2019 m, Lop5elyje-darZelyje dirbo 25 darbuotojai (21,52 etato). I5 jq - 11 pedagoginiq
darbuotojq (9,77 etato). Leistinas pareigybiq skaidius, nustatytas Siauliq rajono savivaldybes
tarybos 2019 m.lapkridio 12 d. sprendimu Nr. T-356, nevir5ytas.

2019 m. darbuotojq kaita buvo neLymi - priimta ir atleista po
mokytojas griLo po vaiko prieZiiiros atostogq.

Visi pedagoginiai darbuotojai atitinka molgrtojq, dirbandiq
prie5mokyklinio ugdymo programas, kvalifikacinius reikalavimus.

vien4 mokyoj4, vrenas

pagal ikimokyklinio ir

Mokytojq iSsilavinimas (procentais)

Au k5tesnysis

Au k5tasis
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2019 metais vienam mokytojui suteikta mo$4ojo metodininko kvalifikacine kategorija'

Lop Selio - d arLelio gauta p ar amai
o Surinktas 2 proc. gyventoiq pajamq mokestis - 832'99 Ew:'

; UAB ,,Siauliq bristas" - 200,00 Eur;
o UAB ,,Sanitex" - produktai uL 87 ,06 Eur ( sveiko maisto degustacija tevams);

o UAB,,Lupra" -prekes ui,33,38 Eur rajonines Sventes ikimokyklinio ugdymo istaigq Sokiq

Sventes,,Medutis' o organizavimui ;

o UAB ,,Bageta" - mediena lauko irenginiq atnaujinimui;
o Lietuvos masinio futbolo asociacija - futbolo ir poroloniniai kamuoliai.

Lop5elio-d arLelio bendruomene, siekdama tobuleti, geresniq ugdymosi rezultatt4, susitare del

esminiq lobulintinq dalykq ir parenge LopSelio-darLe\io strategini plan4 2020-2022 m. Pletojant

dialogE, susitarimq kult[r4, pasitikejimu gristus santykius, strateginio plano rengime dalyvavo ir
Meskuidiq miestelio bendruomenes atstovai, savo mintis i5rei5ke ugdytiniai.

III SKYRIUS
LOPSELIO.DARZELIO ATEINANCIU FINANSINIV METU VEIKLOS TIKSLAI

Savivaldybds strateginiai tikslai:
Auk$tos ugdymo ir Svietimo paslaugq kokybes bei jq prieinamumo kiekvienam gyventojui

uZtikrinimas (kodas 2. 1.).

Efektyvaus, gyventojq poreikius atitinkandio vie5ojo valdymo uZtikrinimas (kodas 4.1.).

Saugumo rajone didinimas (kodas 4.2.).
Lopbelio-darZelio strateginio plano tikslas:
UZtikrinti kokybi5k4 ugdym4(si) sukuriant funkcionalias edukacines lauko erdves ir taikyti

patirtini, eksperimentinf , problemini, tyrinej imu grist4 ugdym4(si).

Metinio veiklos plano tikslai ir uZdaviniai:
1. Kurti funkcionali4 lauko ugdymo(si) aplink4, atnaujinant j4 edukacindmis erdv6mis

ir vaiko amZiq, galimybes atitinkaniiomis ugdymo(si) priemondmis.
1.1. Sudaryti s4lygas mokytojams tobulinti kvalifikacij4 istaigoje ir uZ jos ribq.
1.2. Planingai, sistemingai kurti lauko edukacines erdves.

2. Susipaiinti su STEAM metodikos galimybdmis ikimokyklindse istaigose, atskleisti
paiangias pedagogines praktikas, STEAM ugdymo metodus bei ugdymo priemones

integruojant i ugdym4.
2.1. Pletoti STEAM, patirtiniam ugdymui aktualias mokytojq kompetencijas.

2,2.IJgdymo(si) procese taikyti STEAM, patirtinio ugdymo metodo elementus ir ugdymo

priemones.
3. UZtikrinti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programos igyvendinim4.
3. 1. {gyvendinti ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programas.

4. Vykdyti prevencines programas.
4 . | . U ZtiI<rinti ugdl'tiniq dalyvavim4 prevencines e pro gramo se.



l3

IV. TIKSLU IR UZDAVINIU IGYVENDINIMO PRIEMONIU PLANAS

LopSelio-darielio veiklos prioritetas - Siuolaiki5kos, esteti5kos ir funkcionalios edukacines

lauko aplinkos, skatinandios vaikq uZimtum4 lauke, k[rimas ir patirtinis, eksperimentinis ir
probleminis, i tyrinej imus orientuotas ugdymas, pagristas STEAM metodika.

1. Savivaldybds strateginis tikslas - AukStos ugdymo ir Svietimo paslaugq kokybes bei jq
prieinamumo kiekvienam gyventojui uZtikrinimas (kodas 2. 1 .).

1. tstaigos strateginis tikslas - Gerinti ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo(si) proceso

organizavimo kokybg, tobulinant ir kuriant naujas edukacines erdves lauke.

q2

.! Ar)

q)
ra
t4

tr.h
CE

>N-|-

,t)

ct)

c)

Veiklos
pavadinimas

fvykdy
mo

termin
as

Atsakingas
ci)

vykdytojas (-
ai)

Inddlio ar proceso
vertinimo
kriterijai

Pastabos,
komentarai

1. Kurti funkcionali4 lauko ugdymo(si) aplink4, atnaujinant j4 edukacin€mis erdvdmis ir
vaiko amiiu. salimvbes atitinkaniiomis usdvmo(si) priemonOmis.

I 1 Sudarvti salysas mokytoiams tobulinl kvalifikaciia i taigoie ir uZ ios ribr+.

I 1 I Perimti kitq
Lop5eliq-darLeh4
gerylE darbo patirti
kuriant lauko
edukacines erdves
ir taikyti idejas,
rengti praneSimus
apie lauko erdviq
ktrima.

2020 m, Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

50 procentq
mokytojq lankesi
kituose
LopSeliuose-
darZeliuose,
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose ir
gerq6q darbo patirti
pritaike istaigoje.
Parengti ir skaityti
2 praneSimai
LopSelio-darLeho
mokytojams apie
lauko edukaciniq
erdviq irengim4 ir
pritaikym4 ugdymo
proceso
organizavimui.

1 2. Plan: ngai, sistemingai kurt lauko edukacines erdves.
2. I Parengti lauko

edukaciniq erdviq,
reikalingq
efektyviam
ugdymo procesui
organizuoti, plan4.

03-31 Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Mokytojai

Savo norus, idejas
apie Lop5elio-
darLeho lauko
aplink4 vaikai
iSrei5ke per mening
veikl4. Pie5iniuose,
pokalbiuose
atskleide, kokiq
lauko priemoniq
noretq. Parengti
grupiq ir kitq lauko
erdviu kurimo
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olanai.

I 2. 2. Tobulinti,
atnaujinti ir kurti
edukacines lauko
erdves.

2020 m. Direktoriaus
pavaduotojas
fkio
reikalams
Mokytojai

Mokytojai
atnaujino/suklre po
vien4 grupes

edukacines erdves
priemong lauke.
Sudarytos s4lygos
spontaniSkai vaikq
veiklai.
stebejimams,
tyrinejimams.
Sukurtos erdves
padejo paivairinti
ugdymosi(si)
proces4 lauke.
Vaikai gah lauko
aplinkoje Laisti,
iSreik5ti klrybines
mintis, igyvendinti
savo idejas ir
sumanymus.

I 2. a Papildyti
edukacines erdves
ugdymo(si)
priemonemis.

2020 m. Direktorius
Mokytojai

Isigytos
ugdymo(si)
priemones,
pletojandios vaikq
kompetencijas
lauke. 50 procentq
mokytojq lauko
erdves papilde
savos gamybos
priemonemis.

) SusipaZinti su STEAM metodikos galimybOmis ikimokyklindse
paZangias pedagogines praktikas, STEAM ugdymo metodus bei
intesruoiant i ugdyma.

istaigose, atskleisti
ugdymo priemones

2. I Plet< )ti STEAM usdymui aktualias mokytoi u kompetencii as

2. 1 1 Tobulinti mokytojq
kvalifikacij4
STEAM
seminaruose.
kursuose,
mokymuose, igytas
Zinias pritaikl'ti
ugdymo procese.

2020 m. Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Mokytojai

50 procentq
mokytojq dalyvavo
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose ir geba

taikyti STEAM
metodikq ugdymo
procese.

2. 1 2. Dalintis gerqa
darbo patirtimi

istaigoje.

2020 m. Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Mokvtoiai

Vesta 1 atvira
veikla, parengti ir
skaityti 2

prane5imai istaigos
mokytoiams.

2, 2. U s.dvmo(si) procese taikyt STEAM ugdl'rno metodo elementus ir ugdymo priemones.

2. 2. I [sigyti STEAM
usdvmo priemoniu

11-31 Direktoriaus
pavaduotoias

STEAM ugdymo
priemones
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ir irengti
,,DarZelinukq
moksling spint4".

ugdymui kaupiamos
atskiroje patalpoje.

{sigyta daugiau
priemoniq
tyrinejimams:
didinamqjq stiklq,
termometrq,
mikroskopu ir kt.

2. 2. 2. Taikyti STEAM
elementus
kasdienese vaikrl
ugdymo(si)
veiklose grupeje ir
lauke.

2020 m, Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Moky.tojai

50 procentq
mokytojq
kiekvien4 savaitg
ugdymo procese
taiko STEAM
metodikos
elementus. Vaikai
tyrineja realias
problemas
nattralioje
aplinkoje. Vaikai
eksperimentuoja,
tyrineja ir
pasirinkt4 temq
analizuoja skirtingq
dalykq (gamtos
mokslq,
matematikos,
inZinerijos,
technologijq ir
menu) kontekste.

2. 2. a
J. Bendradarbiauti su

socialiniais
partneriais
skatinant
inovatyvias
STEAM
iniciatyvas,
pritaikant STEAM
elementus ugdymo
procese.

2020 m. PrieSmokykli
nio ugdymo
mokytojai

PrieSmokyklines
ugdymo grupes
mokytojai ir vaikai
bendradarbiauja su
socialiniais
partneriais ir
pritaiko jq patalpas,

lrang4
tyrinejimams,
eksperimentams.

2. Savivaldyb6s strateginis tikslas - Efektyvaus, gyventojq poreikius atitinkandio vie5ojo
valdymo uZtilffinimas (kodasmo mlmas +,

u)

.l-l .t
-cd

q)

=a

tru)
>Ji
>N-
Fa

a

v)

c)

Veiklos
pavadinimas

Ivykdy
mo

termina
S

Atsakingas

CD
rykdytojas

Cai)

Inddlio ar proceso
vertinimo kriterijai

Pastabos,

komentara
i

3. UZtikrinti ikimokvklinio ir prie5mokyklinio usdvmo prosramos ieyvendinima.
3. 1 AtsiZvelgiant i ugdytiniq poreikius ir gebejimus bei ikimokyklinio ugdymo metodines

rekomendaciias igyvendinti ikimokyklinio ugdymo prosrama.
3. 1 Ikimokvklinio 2020 Direktorius Isvvendinama
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ugdymo
prieinamumo
didinimas.

m. ikimokyklinio ugdymo
programa ,,AS skubu
uLavfr..."

a
J. I 2. PrieSmokyklinio

ugdymo
uZtikrinimas

2020
m.

Direktorius [gyvendinama Svietimo
ir mokslo ministro
patvirtinta
PrieSmokyklinio
ugdymo bendroji
programa, uZtikrinant
optimali4 vaiko raidq,
atsiZvelgiant i jo
asmens unikalum4 ir
ugdymosi poreikius,
padedant pasirengti
sekmingai mokytis
mokykloie.

3. Savivaldvb€s stratesinis tikslas - Sausumo raione didinimas (kodas 4'2

?

2

>F

(n

o

c)

Veiklos
pavadinimas

lvykdy
mo

termin
AS

Atsakingas (-
i) vykdytojas

Cai)

Inddlio ar proceso
vertinimo kriterijai

Pasta
bos,

kome
ntarai

4. Vvkdvti nrevencines Drosramas.
4. 1 Intesruoti prevencines prop,ramas i ugdymo turini.
4. I I ,,Alkoholio,

tabako ir kitq
psichikq
veikiandiq
medZiagq
vartojimo
prevencijos
programos"
igyvendinimas,

2020 m. Ikimokyklinio
ir
prieSmokyklini
o ugdymo
mokytojai

Programoje dalyvauja
60 ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amZiaus vaiku.

4. I 2. ,,Veiksmo
savaites BE
PATYeIU"
organizavimas.

2020 m. PrieSmokyklin
io ugdymo
mokytojai

Programoje dalyvauja
85 procentai
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amZiaus vaiku.

4. I a
J. Tarptautines

tolerancijos
dienos
orsanizavimas.

2020 m. PrieSmokyklin
io ugdymo
mokytojai

Renginyje tarptautinei
tolerancijos dienai
pamineti dalyvauja 20
uedwiniu.

4. 2. Integruoti socialinio emocinio ugdymo programas ,,Kimochi" ir ,,Zipio draugai" bei

sveikatos stiorinimo orosrama
4. 2. I Tarptautines

,,Zipio draugq"
programos

igyvendinimas.

2020 m. PrieSmokyklin
io ugdymo
mokytojai

Tarptautineje
programoje ir
renginiuose dalyvauja
visi prie5mokyklinio
amZiaus vaikai.
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Direktore Sisita UZkuraitiene

4 2. 2. Programos

,,KIMOCHI"
igyvendinimas

2020 m. Ikimokyklinio
ugdymo
mokytojai

Socialinio-emocinio
ugdymo programoje
dalyvauja 20
ikimokyklinio amZiaus

vaiku.
4. 2. a Sveikatos

stiprinimo
programos

,,Sveikas darZelis
2019-2023 m."
ieyvendinimas.

2020 m. Sveikatos
stiprinimo
veikl4
organizuojanti
mokl'tojq
qrupe

Programoje dalyvauja
100 procentq Lop5elio-
darZelio ugdyiniq.
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Siauliq r. Meskuidiq lopSelio- darLelio 2019
metq veiklos ataskaitos
1 priedas

(Informacijos apie vadovaujamas pareigas einaniiq asmenq atlyginim4 per ataskaitinius
metus forma)

VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANdIU ASMENU ATLYGINIMAS PER
ATASKAITINIUS METUS*

* Neatskaidius mokesdiq.
** Jei buvo i5moketos kitos i5mokos, tuomet po lentele paaiSkinama, kokio pobfldZio (uZ kq)
i5mokos buvo i5moketos.
Savivaldybes valdomos bendroves apie finansus duomenys teikia atsiZvelgdamos i teises aktus

reglamentuojandius privataus sektoriaus apskait4 ir finansing atskaitomybg.

Eil.
Nr. Pareigq

(pareigybes)
pavadinimas

Bazinis
atlygini-

mas

Priemokos Priedai Premijos Kitos
iSmo-
kos* *

I5 viso,
Eur, ct

1 2 a
J 4 5 6:It-2-r

3+4+5
1 Direktorius

19099,20

Kint.dalis
2387,40 21486,60

2 Direktoriaus
pavaduotojas

usdymui
8636,r4 1223,45

Kint.dalis
79r,58 10651,r7

a
J. Direktoriaus

pavaduotojas' ukiui
467r,00 Kint.dalis

237,45
4908,45
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Siauliq r. Meskuidiq lop5elio-darLelio 2019

metq veiklos ataskaitos
2 priedas

KASMETINIV ATOSTOGV LIKUdIU ATASKAITA
(2019-12-31 duomenYs)

Eit.
Nr.

Darbuotojo pareigos Nepanaudotq
atostogu

likutis (2019-
r2-3r)

I Direktorius 28 d. d.

2, Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
prie5mokyklinio ugdymo pedagogas

31 d. d.

a
J. PrieSmokykl nio ugdymo pedagogas 0d.d.
4. Aukletoias 4d.d.
5. Aukletoias 26 d. d.

6. Aukletoias 17 d. d.

l. Aukletoias 0d.d.
8. Aukletojas 9d.d.
9. Losopedas 0d.d.
10. Menin o ugdymo mokytoias 10 d. d.

11 Menin o ugdymo mokytojas 30 d. d,

l2 Direktoriaus pavaduotojas tikio reikalams,

sandelininkas

19 d. d.

13. Dietistas 36 d. d.

t4. Aukletoio pade e AS 10 d. d.

15. Aukletoio pade e AS 20 d. d.

16, Aukletoio padeie AS 8d.d.
t7, Aukletoio padeieias 4d.d.
18. Virejas 7 d.d.

t9. Virei as. virtuves darbininkas 0d.d.
)o Katilines operatorius 15 d, d.

21 Sekretorius 7 d.d.
22 Kiemsarsis t d.d.
ZJ Valyojas, darbininkas t2 d. d.

1A Darb ninkas 10 d. d.

25. Darb ninkas 9d.d.


