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Siauliq miesto savivaldyb6s tarybos
2021 m. birZelio 3 d. sprendimu Nr. T-232

Sraur,Ir7 I,orSELIS-DARZELIS,,coLIUKt "

2O2O METIJ \rEIKLOS ATASKAITA

STRATEGIMO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

2020-qjq metq tikslas,
uidaviniai, priemonds

Siekiniai (rezultato vertinimo, produkto kriterijaus
pavadinimas ir mato vienetas)

Siekiniq
igyvendi

nimo
faktas

1. Tikslas. Ikimokyldinio ir prieSmokyklinio ugdl,rno poreikiq tenkinimas
1.1. UZdavinys. Vykdyti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas

1.1.1. Ikimokyldinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo programq
iqwendinimas

Vaikq skaiEius / 112
Grupiq skaiiius / 6
Etatq skaiiius / 29,5
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1.1.2. Sistemingas ir
veiksmingas Svietimo
pagalbos kiekvienam vaikui
teikimas

Svietimo pagalbos specialisq skaiiius / 5
Vaikq gaunanEiq Svietimo specialisq pagalbq dalis, %
100
Ugdymo turini papildaniiq programq skaiEius /12
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1.1.3. Darbuotojq ir kitq
bendruomen€s nariq
komDetencii os tobulinimas

Kvalifikacijq kdlusiq pedagogq skaiiius /16
Kvalifikacijq kelusiq aplinkos darbuotojq skaiiius /14
Tevams parengtrl mokymo programq skaiiius /2

６

４

１

１

２

2. Tikslas. Materialin6s ir technin6s bazds stiprinimas
2.1. UZdavinys. Tobulinti ir modernizuoti lauko ir vidaus aplinkq
2.1.1. Higienos sqlygq ir
lopSelio-darZelio
funkcionavimo uZtilcinimas

UZtikrintas techninds irangos aptarnavimas, prieZiiira,
saugumas % /100
Patalpr+ aprlpintq sanitarindmis higienos priemonemis
dalis % i 100
Atliktq patalprl einamqjq remontq skaiiius /0

Irengtq multifunkciniq perwary skaidius /1
Grupiq patalpos, kuriose bus atnaujintos apsauginds
radiatoriq sienelds skaidius /6
Patalpq, atnaujinusiq Zaliuzi, skaiEius /10
Grupiq atnaujinusiq baldus skaidius /1
Atnaujintq patalynds ir darbo drabuZiq skaidius /20
Atnaujintq smdlio ddZiq ir pavesiniq skaiiius i2
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2.1.2. Lauko Zaidimo
aikStelirl modemizavimas

Amaujintq lauko irengimq dalis, % i30 30

2.2. UZdavinys. Modernizuoti lopielio-darZelio ugdymo aplinka
2.2.1. IKT isigijimas Isigltq IKT, kitq inovaciniq priemoniq skaiiius /20

Jsigytos garso, vaizdo aparatlros, skaiiius i2

０つ
４

つ
乙

2.2.2. SiuolaikiSku ugd)ryno
priemoniq isigijimas

Zaislq, Zaidimq, ugdymo, meniniq, didaktiniq
priemonlq, sporto inventoriaus, spaudinlq atnaujinimas
mato vienetas - mokrrmo l65q panaudoiimas, % / 100

100

2020 m. igyvendintos pagrindinds metines veiklos programos kryptys: ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo programq, projektq igyvendlnimas; valko asmenybr5s [gties pamatavimo

sistemos tobulinimas; sistemingas ir veiksmingas Svietimo pagalbos kielrvignar!:q\qlleikimas;



dinamiSkos, funkcionalios, atviros ugdymosi aplinkos pldtojimas; veiksmingesniq darbo b[dq,
nuolat isivertinant, mokantis, dalijantis gerEia patirtimi diegimas; materialin6s ir technines bazes
stiprinimas.

lvykq pokyiiai/i55[kiai:
1. Salyje paskelbus karantinq, issiikiu tapo nuotolinis vaikq ugdymas, ikimokyklinio ir

prie5mokyklinio ugdymo organizavimo butinqjq sqlygri igywendinimas;
2. pager6jo 2-5 meq vaikq pasiekimai 26 o/o lyginat su 2019 metais. Vaikq pasiekimq vertinime
dalyvauja 100olo t6vq (globdjq), 100% 5_6 meq amZiaus vaikq, 100o/o specialistq;
3. rykdytos 45 STEAM veiklos;
4. dalyvauta LR SAM patvirtintoje Vaikq emccines gerovds metq min6jimo plano programoje;
5. suteiktas ,,Aktywios mokyklos statusas";
6. visi vaikai kasdienei fizinei veiklai skiria ne maZiau kaip 60 min.;
7. pateikta parai5ka Lietuvos Respublikos Zem6s [kio ministerijai d6l EKO ir NKP produktq
pagal Ekologi5kq ir pagal nacionalinq Zem6s ukio ir maisto kokyb6s sistemq pagamintq maisto
produktq vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo istaigose taisykles;
8. gauti 6 kokybds Zenkleliai uZ Etwinning projektus;
f. ispl6totas socialin6s partnerystEs tinklas. Sudarytos 3 naujos tikslin€s partnerystds

bendradarbiavimo sutartys. Parengta benfuadarbiavimo programa;
10. 100 proc. pedagogq dalyvavo nuotolindse mokymos(si) programose;
11. igyvendintos 5 SKU modelio veiklos, 3 i5 jq organizuotos nuotoliniu budu;
12. organizuoti 3 vaiko asmenyb€s [gties tyrimai. Tdvai patenkinti lopSelio-darZelio veik]a, vaikai

jauaiasi saug[s ir laimingi;
13. nuotoliniu bldu organizuoti 6 visuomenq velkti ikvepiantys renginiai: Salyje ir mieste;
14. dal)'vauta ES mokymuose ,,Inovacijomis gristas prieimokyklinis ugdyrnas";
15. modernizuotos ugdymo aplinkos lauko ir vidaus erdvds;
16. ispletotas IT naudojimas ugdymo proceso organizavimui;
17. I00o/o uztikdntas pastato, patalpq, techninds [rangos, inventoriaus, sanitariniq, higienos,

apsaugos priemoniq isigijimas, aptamavimas, prieZi[ra, saugumas.
Pagrindin6s problemos, kurios neleidZia pasiekti geresniq istaigos veiklos ir ugdymo

rezultatq, yra: del COVID - 19 pandemijos nepakankamai ispldtota STEAM, SKU veikla.
Nuotolinis ugdymas padarE didZiausiE neigiam4 itak4 vaikq pasiekimams, ypaE vaikams,
turintiems kalbos, demesio ir aktyvumo, [vairiapusiq raidos bei elgesio ir emocijq sutrikimq. Dalis
ugdymo veiklq nebuvo pakankamai efektyvios, dalis laiko buvo sugai5tama ne ugdymo veikloms,
bet ugdymo proceso techniniam pasiruoSimui. Pedagogams tr[ko kompetencijq ir mokyrnq, kaip
integruoti kompiuterines priemones i veiklas, kaip organizuoti nuotolini ugdymA(si). I5 dalies

igyvendinta neformaliojo vaikq Svietimo veikla. Nukent6jo bendruomenes aktyvumas isitraukti i
kokyb6s, isiveninimo procesus. Neiinaudotas darbuotojq potencialas del riboto isitraukimo,
iniciatyvumo, idejq teikimo, pasikartojanfilt problemq toleravimo. Tobuljntina ugdymo aplinka:
darbo vietq pedagogams modernizavimas, planuojant lsigyi darbo vietq modernizavimo
komplektq (interaktyviq ekranq, ne5iojamq kompiuteriq, laminatoriq), Siuolaiki5kq priemoniq
kokybi5kam ugdymui, STEAM veikloms. Higienos normos reikalavimq neatitinka 60% kiemo
dangos, vidaus patalpq elektos instaliacija, ventiliacija.

Galimybes padesianEios paialinti problemas. Svietimo pagalbos prieinamumo ir efekt).vumo
didinimas, daZnesnis individualios vaiko paZangos stebejimas ir pasiekimq vertinimas, pedagogl+

informaciniq technologijq, kalbiniq, profesiniq ir asmeniniq kompetencijq tobulinimas, aplinkq
priraiky'mas itakos vaikq, turiniiq demesio ir aktyvumo, [vairiapusiq raidos bei elgesio ir emocijq
sutrikimq pasiekimus ir paZangq, motyvacijq. Galimyb6 tqsti ankstyvojo amZiaus vaikq kalbos ir
kalbejimo sutrikimq prevencijE pasitelkiant Siauliq PPT specialistus. STEAM krypties programq

[gywendinimas lankymasis socialiniq partneriq laboratorijose, edukacinese i5vykose, kvieiiantis
mobiliqsias laboratorijas gerins asmeninius vaiko paZangos ir pasiekimq rezultatus, praktinius
vaikq gebdjimus matematikos, gamtos mokslq, informaciniq technologijq ir inZinerijos, ir kitose

SKU modeli bus Su



kitomis istaigomis, ugdyrnas i5 dalies bus perkeltas i miesto socialines erdves, tai ugdys.,,aikq
veikimo socialineje aplinkoje gebejimus, verslumq. Pedagogai rykdys krypting4 ugdomojo turinio
individualizavim4 ir vaiko ugdymo(si) poreikiq tenkinimfu pasitelkiant iiuolaikiikus, ! vaikq
orientuotus ugdymo metodus, priemones ir budus. AtsiZvelgiant i tevq poreikius, toliau bus
tenkinamas neformaliojo vaikq Svietimo/papildomo ugdymo bureliq prieiaamumas bei gabiq vaikq
ugdymo priemoniq igywendinimas, kuriq paskirtis - tenkinti vaikq paZinimo, ugdymosi ir
savirai5kos poreikius. Pedagogq kvalifikacijos k6limas orientuotas i individualios vaiko paZangos
steb6jimo ir pasiekimq vertinimo, pedagogq skaifineninio raitingumo, STEAM veiklq rykdymo,
kalbines, fizinio akq,vumo ir sveikatinimo, profesines kompetencijas tobulinaniias kvalifikacijos
programas bei mokymus. Psichin6s ir fizines vaikq sveikatos stiprinimas bus vykdomas
lgyvendinant 5 sveikarinimo projektus, socialinio ir emocinio ugd;,rno prevencijos programas bei
anllstyvosios prevencijos programas. LEAN vadybos sisteminis taikl,mas pades panaikinti esmines
priezastis, kurios lemia Zemesnius istaigos veiklos ir ugdymo rezultatus. Bus diegiami trys
ikimokyklindms [staigoms aktualiausi metodai: susirinkimq ir problemq kelimo (Asaichi),
problemq sprendimo (PDSA) ir visq darbuotoiq itraukimo patobulinimo ideiq teikimo deka
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