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1. fstaigos pristatymas.
1 .1. Adresas, rekvizitai.
Siauliq r. Ginkflnq lopSelis-darZelis, Rasos g.28, Ginkfinq k., LT-81496 Siauliq rajonas,

tel. (8 4l) 579795, el. p.- ginkunu.darzelis@gmail.com, internetines svetaines adresas -
www ginkunudarzelis. lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 19008481.

1.2. lstaigos vadovas.
Ginkiinrl lop5elio-darZelio (toliau - lop5elis-darZelis) direktore Elvyra Venckute, vadybinio

darbo staZas -21metai.

1.3. Lop5eli-dari:eli lanko 75 ugdytiniai Ugdytiniq skaidius per pastaruosius trejus metus

nesikeite. Lop5elis-darZelis uZpildl.tas 100 %.2018 m. rugsejo I dienai liko netenkinta 40 tevq
pra5ymq del vaikq priemimo i lop5eli-darteli. Per artimiausius trejus metus lop3eli-darZeli
lankandiq vaikq skaidius nesikeis.

1.4. Darbuotojq skaidius ir jo derme su galiojandiais teises aktais, kaita per ataskaitini
laikotarpi (administracij a, pedagoginiai ir kiti darbuotoj ai).

2018 metais dirbo 25 darbuotojai, leistinas pareigybiq skaidius nevir5ytas.

Administracij o s darbuotoj ai
(direktorius, direktoriaus

pavaduotoj ai, sekretorius)

Pedago giniai darbuotoj ai
(aukletoj ai, meninio ugdymo

mokyojai, logopedai)

Kiti darbuotojai
(dietistas, aukletojq padej ej ai,
virejai, sargai, darbininkai ir
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3,5 ?5Jre 4 8,52 8,35 9 12,58 10,83 t2

2018 metais pasikeite: 2pedagogai ir 3 aptarnaujandio personalo darbuotojai.
Pielastys: logopedas iSejo i vaiko auginimo atostogas, aukletojas - i geriau apmokam4

darb4, darbininkas ir sargas - i uZtarnaut4 poilsi, aukletojo padejejas - i lengvesni darb4.

1.5. Pedagogq iSsilavinimas ir kvalifikacija, kvalifikaciniq reikalavimq atitikimas.
Auk5t4ji pedagogini i5silavinim4 turi 6 pedagogai, auk5tesniii - 3.

Metodininko kvalifikacing kategorijq Wa igtj Es 1 logopedas.

Vyresnioj o aukletoj o kvalifi kacing kategorij q yra igijE 3 aukletoj ai.

Vyresniojo mokyojo kvalifikacing kategorij4 yra igrjgs 1 meninio ugdymo mokytojas.
Aukletoj o kvalifikacij 4 twi 2 pedagogai.

Mokytojo kvalifikacij 4 tui' 2 pedagogai.
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Mokytojai tobulino kvalifikacij q 109 dienas seminaruose, metodinese dienose,
konferencijose ir mokymuose, kiekvienas vidutini5kai 8 dienas. Vienas mokytojas
persikvalifikuoja, igis ikimokyklinio ugdymo aukletojo kvalifikacij4. Mokytojai Ziniomis pasidalijo
tarpusavyje, taike ugdymo procese ir kasdienineje veikloje.

1.6. Vadovo nuoZiEra pateikiama papildoma informacija.
Kristina Garbadauskiene, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo

lyresnioji aukletoja skatinta uZ auk5tus darbo rezultatus Siauliq rajono savivaldybds mero padekos
ra5tu.

Direktoriui ir direkloriaus pavaduotojui ugdymui vykdant pedagoging p,rielinr4 paai5kejo,
kad meninio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo aukletoja Giedre Pipinyte-Grunskiene savo
darbe taiko informacines technologijas, novatori5kus ugdymo metodus, netradicines ugdymo
priemones, puikiai sutaria su vaikais, todel pasifrlyta jai atestuotis.

Aptarnaujandio personalo 4 darbuotojai skatinti lop5elio-darZelio direktoriaus padekos
ra5tais ui,labai ger4 savo pareigq vykdym4, iniciatyvas kolektyve jq asmeninir4 sukakdiq proga.

2. [staigos veikla.
2.1. lstaigos metinio vei\los plano tikslai ir uZdaviniai, jq igyvendinimo rezultatai.

l. Tikslas. Telkti mokytojq, Seimos ir socialiniq partneriq j6gas, gerinant ugdymo turinio
atsiZvelgiant i vaiku individualius poreikius.
1. UZdavinys. UZtikrinti ugdymo turinio parinkim4 vaikams, atsiivelgiant i jq individualius
geb6iimus.
Vykdyta veikla.

' Sudarytos s4lygos vadovams ir darbuotoj anrs analizuoti mokytojq veikl4. Sudaryti mokytojq
veiklos prieZifrros grafikai ketvirdiui. Stebeta 10 ugdomqjq veiklq. Didesng patirti turintys
mokytojai dalijosi patirtimi su pradedandiaisiais darbuotojais, dalyvauta akcijoje ,,Kolega
kolegai". Analizuojant ugdymo turinio pritaikym4 individualiems vaiko gebejimams ir daromos
paZangos vertinimui, stebeta ir analizuota atvka vyresniojo aukletojo veikla. Skatinamas
darbuotoiu tobuleiimas. iniciatwa. istaieos tikslu ir uZdaviniu iswendinimas.
' Nuosekliai ir planingai tutinta lop5elio-darZelio ugdymo(si) aplinka. Ugdymo priemonems
i5leista 557,23 Eur, knygoms - 184,15 Eur, Zaislams ir Zaidimams - 481,06 Eur.

' Mokytojq kelta kvalifikacija, kaip ugdymo turini pritaikyti skirtingq ugdymo(si) poreikiq
turintiems vaikams. Dalyvauta bent 3 seminaruose, kurie skirti vaikq ugdymo turinio gerinimui.
Mokytojq analizuotas bandymq, eksperimentq, diagramq metodq naudojimas ugdomojoje
veikloje, siekta suZinoti, kaip paiinti vaiko individualum4 ir kt. Dalintasi gerqja darbo patirtimi
seminaruose ir konferencijose. Dalyvauta konferencijoje ,,Kokybi5kas ikimokyklinis ugdymas" ir
pristatltas prane5imas ,,Tdvtl ir pedagogq tarpusavio s4veikos veiksmingumas, ugdant vaikq
sveikat4". Konferencijoje ,,Holistine (visumine), efektyvi pagalba vaikui ikimokykliniame
arnliuje" pristatytas prane3imas ,,Akt)'vi vaikq, tevq ir pedagogq s4veika - taisyklingos vaiko
kalbos garantasoo. Dalyvauta seminare ,,Socialine ir emocine vaiko sveikata" ir pristatytas
praneiimas ,,TOvQ ir pedagogq bendradarbiavimas, ugdant vaikq sveikat4". Vykdyta gerosios
darbo patirties sklaida Salvie ir raione 35 % lop5elio-darZelio mokytoiu.

' Meninio ugdymo mokytoja dalyvavo mokyojams skirtoje respublikineje parodoje
,,Karpiniuose - mano Liefuva".
. Atliepiant tevq liikesdius, tobulinta ugdymo(si) kokybe, lgyvendinta 16 projektq, iS jq I
tarptautinis - ,,Laimingas vaikas", 7 respublikiniai,2 Siauliq r. savivaldybes remiami projektai -
,,Linksma kelione i sveikatos Sali" ir ,,Gamtos laboratorija" ir 6 projektai lopielio-darZelio mastu.
Sportiniq vaikq gebejimq ugdymui igyvendintas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
organizuotas proiektas ..Lietuvos maZuiu Zaidynes". Laimeta nrizine vieta.

' Specialioji pedagogine pagalba suteikta 46 vaikams, turintiems kalbos ir kalbejimo sutrikimq.
Gereio vaiku komunikaciniai gebeiimai.

' Patininiai, i vaika orientuoti netradiciniai ugdymo btdai ir metodai pritaikvti ivairiose veiklose.



Siekiant ugdyti vaikq meninius gebejimus, organizuota kalbos ir teatro savaite ,,AB artistas".
Organizuota 2I Svente lop5elio-darZelio vaikams ir bendruomenei. Siekiant parodyti vaikq
ugdymo(si) rezultatus, dalyvauta konkursuose ir parodose. Dalyvauta Lietuvos vaikq ir
moksleiviq televizijos konkurse ,,Dainq dainele". Soliste pateko i antrq etap4. Parengta

,,PeledZiukqo' grupds ugdl'tine XV pasaulio vaikq haikq konkursui ,,Glvosios bDtybes".
Dalyvauta akcijoje ,,lpink Zodi ijuost4". Parengti 2 ,,Peledliukq" grupes vaikai respublikiniam
vaikq pie5iniq konkursui ,,AS dia gyvenuoo. Dalyvauta respublikineje pie5iniq parodoje ,,MaLoj
Sirdelej - Lietuva" ir tarptautineje 46-ojje vaikq piesiniq parodoje Lydice, eekijoje. ISsirlsti 2
,,PeledZiukq" grupds ugdl'tiniq pieiiniai Respublikiniam pie5iniq konkursui ,,I5 knygeles i Sirdelg
2018*. Dalyvauta respublikiniame pie5iniq konkurse ,,Saugoju, tave Leme''. Laimeta 3-oji vieta.
Aukletojq organizuotas edukacinis uZsiemimas Ginklnq paSto skyriuje. ,,Varpeliq" grupes
vaikams organizuota edukacine i5vyka ,,Laimes pasaga'o Kurtuvenuose. Vaikq gynimo dienos
proga vaikams darbuotojq suvaidintas spektaklis ,,Piend". ,,PeledZiukqo' grupds vaikams
organizuota edukacine i5vyka i Siauliq,,Au5roso'muzieiu i edukaciia ,,2vakivlieiimas".
' Dalyvauta Siauliq rajono ikimokyklinio ugdymo istaigq Sokiq Svent6je ,,Medutis", parodya ko
i5mokta per metus.

' Ie3kota i vaik4 orientuotq netradiciniq ugdymo bfrdq ir metodq. Daug demesio skirta pilietiniam
vaikq ugdymui. ,,Varpeliqoo grupes vaikai dalyvavo Respublikiniame projekte ,,Auskim, auskim
Lietuvos Simtmedio juost4". I Siauliq rajono ikimokyklinio ugdymo istaigq ugdytiniq pieSiniq
parod4 ,,Nupie5iu, nuspalvinsiu vis4 gimting" i5siqsti 2 darbaL. Dalyvauta Siauliq regiono
ikimokyklinio amZiaus ugdytiniq eilera5diq deklamavimo konkurse ,,Tu pati graiiausia, mano
Lietuvao'. Organizuota Atvelykio 5vent6, kurios metu vaikai prakti5kai supaZindinti su paprodiais
ir tradicijomis. Ekskursijq metu siekta vaikams suteikti kuo daugiau Ziniq netradiciniu b[du,
neiprastomis, natdraliomis ar moderniomis priemonemis. Sudominti vaikai patirtiniu ugdymu,
organizuotas Sventinis rytmetis ,,DarLo gerybiq kraite". ,,Varpeliq" grupes vaikai vyko i
ekskursij4 i tautodailes parod4 i Siauliq dailes galerij4. ,,Varpeliqoo grupes ugdyine dalyvavo
Siauliq regiono vaikq ir jaunimo dainavimo konkurse ,,Tau, mama". Organizuota,,OranZines
Sypsenos diena". ,,PeledZiukq" grupds vaikai vyko i tarptautini profesionaliq teatry vaikams
festivali Naisiuose i spektakli ,,Tavo pasakaoo. Organizuota edukacine pamoka-koncertas su
kapitonu Flintu.
. Vykdyta kuno kulturos ir logopedo integruota veikla. Analizuotas ugdymo turinio pritaikyrnas
vaikams, atsiZveleiant i iu individualius eebeiimus.
2. Ui.davinys. Inicijuoti mokytojq ir t6vq bendradarbiavim4, siekiant vaikq ugdymo
dermds.
Vvkdyta veikla.

' Kurtos dinami5kos, atviros vaikq ugdym4(si) skatinandios aplinkos. Aktyviai tevai dalyvavo
renginiuose, akcijose, iniciatyvose, i5vykose ir Sventese. Daugiau tevq itraukta i lop5elio-darZelio
Svendiq organizavimy. ,,Peled1iukq" grupes tevai karfu su vaikais kfire Morg lop5elio-darZelio
UZgaveniq Sventei ,,Rdkim, trypkim, Liemq iSvarykim". Visos mamytes kviestos i tradicines
mamydiq dienos Sventes..Organizuotos 3 sporto Sventes kartu su tdvais, treneriais ir visa lop5elio-
darZelio bendruomene, surengtas ,,MaZosios mylios bdgimas" ir Europos judumo savaite.

,,saulutds'o grupeje pravesta Seimos Svente ,,Seima :- rn€rno namai'.. Organizuotas renginys
,,Avangardiniq madq Souo', skirtas 2018 metr4 Europos atliekq maZinimo savaitei pamineti. Rubus
vaikams i5 atliekq ir antriniq Zaliavq kfrre tevai. Adventinis vakaras ,,Adventas - kvepiantis
pieva" organizuotas ,,Saulutds" grupes vaikams ir tevams. Atskleisti tevq meniniai ir
bendradarbiavimo gebejimai vaidinat vaikams spektakli ,,OLka melagd" lop5elio-darZelio
baieimo prosa.
. Organizuoti 4 susitikimai su tdvais, kuriuose pasakota vaikams apie savo profesiia.

' Daug demesio skirta tevq Svietimui. Vykdyti pozifiios tevystes mokymai. Organizuota
paskaita tdvams ,,Seima - svarbiausia vaiko sveikatos ugdymo(si) institucija'., kuri4 skaite doc.
socialiniq mokslq daktare, kfno kulturos ir sveikatos ugdymo eksperte L. Bobrova.
Bendradarbiauiant su mokykla" kvieteme tews i osicholoso oaskaita ..Pozitwi discinlina".
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Suteikta 20 konsultaciiu tevams, sprendZiant ivairius vaiktl ugdymo(si) ir sveikatos klausimus.
. BalandZio menesi organizuotos atviry durq dienos lop3elf-darZeli lankandiq vaikq t6vams.
Grupes aplanke apie 70 Yo tevq, dalyvauta ugdymo procese ir kitose veiklose. Tevai idomiai
oravedd 4 usdomasias veiklas vaikams.
. Siekiant lavinti vaikq meninius gebejimus, 2 kartus per savaitg vyko Sokiq bflrelio uZsiemimai.
Tevq pageidavimu ikurtas mintinio skaidiavimo bfrelis, Organizuotas dailes pleneras tevams ir
vaikams ,oSypsena".
r Tevai ir jq vaikai buvo aktyvts visq projekto dalyviai. Teutr iniciatyva dalyvauta
resoublikiniame proiekte ""Mai5elis arbatlolems laikyti".
. Tevq ir vaikq gaminti inkilai pauk5teliams, jie ikelti lop5elio-darZelio teritorijoje ir Ginktinq
kaimo senaiame parke.
. Tevq iniciatyva organizuota ekskursija ,,Varpeliq" grupds vaikams i Zoknius, i Valstybes
apsausos pakrandiu pasienio rinktines Siauliu pasienio uikarda.
. Daug tyrinejimq ir eksperimentq vykdlta tevq ir mokytojq ikurtame ekologi5kame darLe.

fkurtas gelynas ir vaistaZoliq lysve. Per sporto Sventg gerta padiq uLauginta kvapni arbatZoliq
arbata. Oreanizuota ..Rudens servbiu oaroda".
. Tevai noriai prisidejo prie visq skelbiamq lop5elio-darZelio akcijq. Bendruomenei organizuota
akciia,,Panaudokime dar kartl='. Vaikai naudoio gautas ugdymo priemones ir Zaislus.
. Tobulintas ugdymo turinio ir kasdienines veiklos planavimas, itraukiant tevu sitilomas ideias.
. Siekiant iSsiai5kinti tevq poreikius, 2 kartus metuose vykdytos tevq apklausas. AtsiZvelgiant i jq
siulymus tobulinta lop5elio-darZelio veikla.
r Pavasari organizuotas vaikq, kurie naujai prades lankyti lop5el!-darZeli, tevq susirinkimas.
Dalinti lankstinukai, kaip tinkamai parengti vaik4lop5elio-darZelio lankymui. Siekiant sekmingos
ir lengvos vaikq, pradejusiq lankyti istaig4, adaptacijos, 90 yo tevq pritare, kad reikia pasiruo5ti
padiam ir paruo5ti vaika lop3elio-darZelio lankymui.
3. UZdavinvs. Tobulinti bendradarbiavima su socialiniais partneriais.
Vvkdvta veikla.
. Kartu su Siauliq rajono savivaldybes kulturos centro Ginkflnq filialu pravedeme daug renginiq.
Pilietineje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija" vaikams skiepytos tautiSkumo ir pilieti5kumo
apraiSkos.
Varkar ugdomr netradrcrnele aplrnko;e, susipaZrndinami su Ginktnq seniBniloje gyvenanciais
menininkais. Ruo5iantis UZgaveniq Sventei, vaikams ir tevams organizuotas edukacinis
uZsiemimas ,,Darau UZgaveniq kaukg". Vaikai ir tevai mokesi marginti margudius, ruo5esi Velykq
Sventei. Pravestas edukacinis uZsiemimas ,,Margudiq ra5tai". Gerinant vaikq meninius gebejimus
ir gilinant liaudies meno Zinias organizuotas edukacinis uZsiemimas ,,Lipdau i5 molio. Dalyvauta
l2-ame Siaulirl rajono maZosios dainos festivalyje-perZiuroje ,,Ant vaivoryk5tes sparnq".
Bendradarbiaujant su Siauliq rajono savivaldybes kultriros centro Ginktnq filialu ir Lietuvos
bitininkq asociacijos pirmininke R. Madiene, orgarizuotas respublikinis pie5inirl konkursas-
paroda,,Bite Rite". Sulaukta 142 pieSiniai i5 visos Lietuvos. Apdovanoti nugaletojai.
Vaikai vaidino spektakli ,;OLkamelage" vaikams, kurie nelanko lop5elio-darLeho.
Dalyvauta suaugusiqjq mokymosi savaiteje ,,Lietuva mokosi: i5 praeities i ateiti*, meninio
ugdymo mokyojas pravede uZsiemim4 senjorams ,,Dekoratyvinio popieriaus gamyba'..
Visi renginiai ryko socialinio partnerio - Siauliq rajono savivaldybes kult0ros centro GinkUnq
filialo patalpose.
. AtskleidZiant vaikq meninius gebejimus ir ugdant mal4)i skaitytoj4, dalyvauta Siauliq rajono
savivaldybes vie5osios bibliotekos Ginktinq filiale (tai dar vienas socialinis partneris) surengtose
parodose: ,,Tai ZiemuLe, tai Liema=',,,Ra5om Lietuvos vatd1o', savos kflrybos knygq parodoje,
pie5iniq ir darbq parodoje ,,Aprangos kodas - vaiki5ka knyga", ,,Gamtos spah'q vainikas'., knygq
skirtukq parodoje. Dalyvauta organizuotoje Sventeje ,,Mes - saules vaikai". Ugdant vaikus
netradicineje aplinkoje, susipaZindinant su inovatyviomis ugdymo priemonemis, vaikams
surengtas kdrybinis uZsiemimas ,,AS kurejas". Organizuotas Sventinis rytmetis ,,Paskaityk,
vaikeli, knyselso'. Bibliotekininke skaite lop5elio-darZelio vaikams. vaikai domeiosi nauiai



gautomis knygomis. Turime tradicij4 - kiekvieno mdnesio paskutiniji penktadieni vyresniqjq
vaiku srupds lankosi Siauliu raiono savivaldybes vie5osios bibliotekos Ginklnq filiale.
. Organizuota sportiniq ir sveikatingumo renginiq su Ginktrnq Sofijos ir Vladimiro Zubovq

mokykla. Kartu su mokyklos prie5mokyklinukais ivyko daug renginiq: surengtas Sventinis

rytmetis ,,Smagius Zaidimus Ludhiane lauke'., ivyko sporto Svente ,,MaZqirl Zaidynes"

mokyklos saleje. Pravestas seminaras ,,Bendravimas virtualioje erdveje: dokumentq rengimas

Google diske" lop5elio-darZelio ir mokyklos mokytojams.
Organizuota interaktyvi vikforina. Naudojant Skype progr€lm4, vykdeme respublikini projektE

,,diulbekit pauksteliai mylimoj Salelej". Surengta inkilq kabinimo akcija Ginkiinq senajame

parke.
Pravestas seminaras ,,Bendravimas virtualioje erdveje: dokumentq rengimas Google diske"
lop5elio-darZelio ir mokyklos mokwoiams.
. Vykdytas respublikinis projektas ,,Kaip atrasti Lietuv4 20L8*, vykdyta interaktyvi viktorina su

Kedainiu lop5eliu-darZeliu.
2. Tikslas. Vvkdvti vaiku sveikatos saugojimo ieudZiq ir gebOjimq ugdym4.
1. UZdavinvs. UZtikrinti vaiku dalwavima sveikatos saugoiimo veiklose.
Vvkdvta veikla.
. { vaikrl ugdymo(si) turini yra integruota sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa,,Sveikatos

Salyie". Lop5elis-darZelis priklauso sveikat4 stiprinandiq mokyklq tinklui ,,Sveika moky441'.
. Vaikams vesta 11 edukaciniq uZsiemimq apie sveikat4. Parengta 10 lankstinukq. Konsultuoti
tevai sveikatos saugoiimo ir puoseleiimo klausimais.
. Kiekvien4 ryt4 vaikai dare ryting mankit4, du kartus per savaitg vyko kfrno kultdros

uZsiemimai.
. Jau daug metq turime graii4tradicii4 - organizuojamos bendruomenes sporto Sventes. Gerinant

vaikrtr fizinius gebejimus, organizuotos 4 sporto Sventes. Visa bendruomene supaZindinta su

ivairiomis sporto Sakomis: futbolu, orientaciniu sportu ir kt.
; Igyvendintas lopSetio-darZelio parengtas ir Siauliq rajono savivaldybes finansuotas projektas

,,Linksma kelione i sveikatos Sali". Gerinti vaikq fizinia' gebejimai, kelta mokytojq kvalifikacija
sveikatos klausimais, atnaujintas smulkusis sportinis inventorius, isigyta groZines ir metodines

literatfrros aoie sveikata. Dalintasi seraiadarbo patirtimi su kolegomis.
. Siekiant gerinti vaikq sveikatos saugojimo igfidZius, organizuoti renginiai, skirti ,,Sveikat4
stiprinandiu mokvklq bangai per Lietuva 20180'.
. Dalyvauta Siauliq rajono ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus vaikq sporto Sventeje

..Judeiimo dZiaugsmas".

. Organizuota sveikatos popiete darbuotojams. Gilintos darbuotoiq sveikatos saugojimo Zinios.

Looselio-d arLelio darbuotoi ams organizuoti,,Pirmos pagalbos mokymai".
. {gyvendintos ES remiamos programos ,,Vaisiq ir darZoviq bei pieno produktq vartojimo
skatinimas vaikrl. ugdymo istaigose". Siekiant pagerinti 75 vaikq mitybq ir formuojant sveikos

gyvensenos igiidZius, taikytas vaikq sveikatai palankus maitinimas. Maitinami 3 alergi5ki vaikai,

oasal specialu priderinta valeiara5ti.

3. Tikslas: Uitikrinti ikimokyklinio ugdymo programos igrvendinim4.
1. UZdavinys. [gyvendinti ikimokyklinio ugdymo programQ.

Vvkdvta veikla.
. Dirbta pagal lop5elio-darZelio mokytoiq sukurt4
vaikyste". Skirta daug demesio ugdymo turinio
noreikius. oatirti ir salimvbes.

ikimokyklinio ugdymo program4,,Spalvota
individualizavimui, atsiZvelgiant i vaiko

. Kurta palanki ugdymui(si) aplinka. Turime grai:iq tradicii4 - prieS Kaledas pas vaikus i grupes

ateina Kaledq senelio brolis. Jis bendrauja su vaikais, atne5a i grupes naujas knygas, Zaislus,

Zaidimus. usdvmo(si) priemones, kurios kuria Siuolaiki3ka ugdymosi aplinkA.
. Praplestas vaikq
darZelio mokytoiu

ugdymo turinys ekologinio
parengtas ir Siauliu rajono

Ziniomis. fgyvendintas lopielio-
finansuotas projektas,,Gamtos

ugdymo(si)
savivaldybes



laboratorii a". Isi gyta priemoniu vaiku eksperimentams i r tyrinei imams.
. Ikurtas gelynas ir vaistaZoliu lysve, kurioie vaikai paWs augino, priZiiireio ir tyrineio augalus.
4. Tikslas: Vvkdvti prevencines Drosramas.
1. UZtikrinti vaiku dalwavima prevencindse nrosramose.
Vvkdvta veikla.
. Igyvendinama tarptautine socialiniu isfdZiu programa ..Zipio drausai" wresniu vaiku srupeie.
. Organizuota veiksmo savaite ,,Be patydiq". Atlikla 10 veiklq patydiq prevencijai. Daug kalbeta
su vaikais apie draugyste" kuriamos srupes taisvkles.
. Organizuotas tolerancijos dienos minejimas. Mokomasi btrti toleranti5kais, atjaudiandiais vieni
kitus.
. Organizuoti 5 Vaiko geroves posedZiai, kuriq metu analizuoti vaikq saugumo ir geroves
klausimai.
. Mokytoiai dalwavo 5 seminaruose vaiku sausumo ir netinkamo elsesio orevenciios klausimais.

2.2. Mokiniq pasiekim ai ir palanga.
Vaikq pasiekimus ir daromq paiang4 mokyojai vertino ir fiksavo pavasari ir rudeni

elektroniniame dienyne ,,M[sq darZelis". Visi tevai ra5ti5kai susipaZino su savo vaiko ugdymosi ir
paLangos rezultatais. Visi vaikai ugdesi savo tempu ir padare paZangq. Vaikq pasiekimai k paLanga
aptarta grupiq tevq susirinkimuose (rudeni ir pavasari). Specialiqjq poreikiq vaikq padaryta
ugdymosi paLanga aptarta vaiko geroves komisijos posedZiuose ir mokyojq tarybos posedZiuose.
Visi 20 ugdytiniq, kurie baige vyresni4jQ Brupg, buvo pasirengg ugdytis pagal prie5mokyklinio
ugdymo program4.

Elektroninis dienynas ,,M[sq darZelis" naudojamas bendravimui su tevais, informavimui
apie vaiko pasiekimus ir gebejimus, darom4 paLangq ir elgesi.

Vaikai ir mokytojai dalyvavo respublikiniuose ir rajoniniuose renginiuose. Apdovanota 11

vaikq, 10 mokytojq padekos raStais ir diplomais uZ dalyvavim4 konkursuose, parodose, varZybose.
Lop5elio-d afielio bendruomenei iteikta 1 3 padekq.

2.3 . U gdymo(si) galimybiq ir s4lygq sudarymas.
Sukomplektuotos 4 grupes pagal vaikq amZiq: 1 grupe ankstyvojo ugdymo * nuo 1 iki 3

metqvaikams, lgrupe-3metqvaikams, lgrupe-4mettlvaikams, 1grupe-5metqvaikams. I5

socialines rizikos Seimq vaikq nera. LopSelis-darZelis dirbo pagal lop5elio-darZelio mokytojq
sukurt4 ikimokyklinio ugdymo program4 ,,Spalvota vaikyste". fstaiga 2017 metais pripaZinta
sveikat4 stiprinandia mokykla. lki 202I metq pratgstas sveikat4 stiprinandios mokyklos veiklos
paZymejimas, toliau igyvendinome sveikatos saugojimo komandos sukurt4 program? ,,Sveikatos
Salyje". Tenkinant tevq poreikius 2018 metq rugpjfldio menesi lop5elyje-dnlelyje dirbo 2 grupes
Gink[nq lop5elio-darLelio, Kairiq lop5elio-darZelio ,,Spindul6lis" vaikams bei Ginkfrnq Sofijos ir
Vladimiro Zubov,q mokyklos prie5mokyklinukams. Su muzikai ir dailei gabiais vaikais dirbo
kvalifikuoti meninio ugdymo mokytojai. Lop5elyje-darZelyje sudarytos s4lygos vaikrl ugdymui(si)
ir saviraiSkai, veike So.kiq burelis. Tevq pageidavimu ikiireme mintinio skaidiavimo btreli
,,Numicono'. I5 mokymo le5q isigyta stalo Zaidimq, konstruktoriq, groZines literat[ros, ugdymo
priemoniq. Visos mokytojq darbo vietos kompiuterizuotos. Organizuota daug edukaciniq i5vykq uZ
lop5elio-darZelio ribq. Dvejose grupese atliktas remontas, nupirkta naujq baldq.

2. 4. Veiklo s i sivertinim as, paLangos ataskaito s.

LopSelyje-darlelyje ivykdl'tas veiklos kokybes isivertinimas. Vadovaujantis pladiojo audito
i5vadomis, atsiZvelgdami ! gautus si[lymus, atlikome vidini lsivertinim4 srities: ,,Vaiko ugdymo(si)
pasiekimai". Atlikome gilumini isivertinim q 2 pagalbiniq rodikliq:

3.I.2.,,Mokytojq ir tevq veiklos derme, skatinant vaikrl pasiekimus ir juos vertinant".
3 .2.1 .,,Vaiko daroma paianga ivairias amZiaus tarpsniais".
Gauti rezultatai:
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,,Mokytojq ir tevq veiklos derm6, skatinant vaikq pasiekimus ir juos vertinant" * nustatytas
3 lygis. ,,Vaiko daroma paianga ivairias amZiaus tarpsniaisoo - nustatytas 3 lygis.

ISvados:
Lop5elyje-darLelyje sukurta vaikq pasiekimq ir paZangos vertinimq sistema.
. 100 o/o vukq vertinti 2 kartus per metus, pildomas ugdymo ir paiangos vertinimo

aplankalas.
. 95 yo tevq pateike aukletojoms informacij4 apie vaik4 ir jo gebejimus. Dalis tevq

neobjektyviai vertino savo vaikq pasiekimus, ne visada sutiko su mokytojq vertinimu. Tevq
Itkesdiai yra iSklausomi individualiai ir tevq susirinkimq metu.

. 78,9 Votevq yra patenkinti vaikq ugdymu.

. 100 o/o tev4 supaZindinti su specialiqfq ugdymosi poreikiq turindiais vaikq kalbiniais
gebejimais, tyrimo i5vadomis ir pagalbos teikimo galimybemis, teikta rekomendacijq ir patarimq
del vaiko ugdymo.

. 7I,l % tevq dalyvavo vaiko ugdyme ir padejo vaikui namuose, atsiZvelgdami i
mokytojq rekomendacijas ir siDlymus. Tevai yra patenkinti, kaip ir kokiais btdais mokytojai
informavo apie vaiko ugdym4 ir darom4 paiang1.

Sifllymai:
. Patobulinti vaiko ugdymo(si) paZangos vertinimq.
. Skilti ,,Pastabos ir pastebejimai" pakeisti i ,,Ugdymo uZdaviniai".
. Ieikoti maliau laiko reikalaujandiq vaikq pasiekimrtr ir paZangos vertinimo formq.
. Sudaryti s4lygas ir skatinti tevus dalyvauti vaikq ugdymo procese.
. Rekomenduoti tevams padeti vaikui namuose ugdyis, itvirtinant igytas Zinias ir

gebej imus, bendradarbiaujant su mokyoj ais.
. Teikti pagalb4mokytojams vaikq ugdymo turinio ir vertinimo klausimais.

2.5. Vadovo nuoZiiira pateikiama papildoma informacija.
Mano iniciatyva lop5elio-darZelio logopedai ir aukletojai, dirbantys su trejq metq vaikais,

jau penktus metus vykdo tgstini tarptautini projekt4 ,,Laimingas vaikas" vaikq kalbos ir kalbejimo

igfrdZiams tobulinti.

3. L65q naudojimas.
3.1 usl r elnam biudZetai

2018 m. 2019 m
Savivaldvbds l65os 181037 Eur 192773 Eur
I5 iu darbo uZmokesdiui L24376Eur 68,7 Yo 174607 Ew
Papildomai skirtos leSos 5400 Eur
I5 iu darbo uZmokescrur 800 Eur 14,8 o

Mokvmo l65os 72902 Ew 82142Eur
I5 iu darbo uZmokes0rur 53876 Eur 73-9 % 77822Etx
Paoildomai skirtos le5os 1827 Eurr

I5 iu darbo uZmokesdiui 1827 Eur rcO%

3.2, Pajamos uZ teikiamas paslaugas 2018 m.
(vaiku maitinimas ir menesinis mokestis)

23259,59 Eur

3.3. Paiamos uZ oataloos (33 m'?) nuoma 2018m. 398.03 Eur
3.4. Kitos gaunamos le5os Projektq vykdymui 2018

m.
650 Eur

2% GPIII4 2018 m. 1234.97 Eur
Darbuotojq mitybos
20 Yo antkainis 2018 m.

256,I4Etx

3.5. Isiskolinimai einamuiu metu sausio I d. 268,28Eur
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3.6. Vadovo nuoZifra pateikiama papildoma informacija.
Darbuotojq susirinkimuose aptardme racionalq ir taupq lop5elio-darZelio materialiniq i5tekliq

naudojim4. Inicijavau le5q pritraukim4 ra5ant projektus. Aktyviai dirbau su tevais del2 % gyventojq
pajamq mokesdio pervedimo i lop5elio-darlelio s4skait4. I5nuomojau patalp4 dviem vaikq biireliam.

Inicijavau lop5elio-darZelio dalyvavim4 ES programoje ,,Vaisiq ir darZoviq bei pieno ir
pieno produktq vartojimo skatinimas vaikq ugdymo istaigose", taip paivairinome vaikq maitinimosi
racion4. Gavome paxamos ui 1245,79 Eur.

4. Vadovo inddlis, igrvendinant ir tobulinant istaigos veikl4.
Sutelkiau bendruomeng lop5elio-darZelio strateginio plano 2017-2019 metams ir metinio

veiklos plano tikslq ir uZdaviniq igyvendinimui. Inicijavau komandini darbq. Vadovavau lop5elio-
darZelio mokytojq tarybai, mokytojq atestacijos komisijai. Dalyvavau mokytojtl metodines grupes

veikloje, teikiau informacij4 lop5elio-darZelio tarybai ir tevams susirinkimq metu. Sudariau darbo
grupes metiniam planui parengti, sveikatos stiprinimo programai ir projektams igyvendinti.
Paskyriau atsakingus uZ elektroninio dienyno ,,M[sq darZelis" administravim4. 99 Yo tevq
prisijunge prie Sios sistemos.

Daug demesio skyriau bendradarbiavimui su socialiniais partneriais, vietos bendruomene.
2018 m. sausio 24 d. pasira5eme bendradarbiavimo sutarti su V5{ futbolo akademija ,,Siauliai".

Vadovaudamasi Vie5qjq pirkimq taisyklemis, sudariau sutartis prekems ir paslaugoms
pirkti.

Paskyriau darbuotojq atsaking4 uZ asmens duomenq apsaug4, patvirtinau asmens duomenq
tvarkymo taisykles.

Daug demesio skyriau, kad vaikai gautq kokybi5k4 maitinim4. Inicijavau vaikq maitinimo
organizavimo tvarkos apra5o igyvendinim4 |sigyta naujo inventoriaus patiekalq gamybai
tausojandiu bfrdu. Vaikq mityba aptarta grupiq tevq susirinkimuose.

Rei5kiau padekas lop5elio-darZelio vaikq tevams ir socialiniams parbreriams.
Paskyriau darbuotojus, kurie administruoja interneto svetaing www.ginkunudarzelis.lt., joje

nuosekliai informuojame bendruomeng apie lop5elio-darZelio veikl4, pasiekimus.

5. Apibendrinimas.
Lop5elyje-darZelyje sudarytos puikios s4lygos vaikq ugdymui(si), savirai5kai, saugumui.

Dirba nuo5irdfs, motyvuoti, nuolat tobulejantys mokyojai, kuriems padeda darb5tfls aukletojq
padejejai. Lop5elio-darlelio susitelkusi bendruomene ivykde i5sikeltus tikslus ir uZdavinius.

2019 metais planuojame didinti ugdymo veiksmingum4 ir patrauklumq, kuriant igalindias
ugdyti(s) aplinkas, tobulinsime mokytojq ir kitq darbuotojq informaciniq technologijq priemoniq
taikym4 savo darbe, gerinsime vaikq ugdymosi pasiekimus, praplediant ugdymo turinf emocinds
sveikatos stiprinimo programa.


