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ĮSTAIGŲ 2018–2019 M. M. PADARYTA PAŽANGA
Agluonėnų lopšelis-darželis ,,Nykštukas“ (rodiklis ,,Vaiko sveikatos stiprinimas“)
Lopšelis-darželis įsiliejo į Nacionalinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Visiems darbuotojams
sudarytos galimybės dalyvauti kvalifikacijos tobulinimui skirtuose renginiuose. Ugdymo turinį
praturtina vykdomos tęstinės vaikų sveikatos stiprinimo, socialinio emocinio ugdymo, edukaciniai
specialistų užsiėmimai, dalyvavimas Klaipėdos r. visuomenės sveikatos rėmimo specialiojoje
programoje. 90 % tėvų įsitraukia į bendrus projektus. 85 % tėvų vertina, kad veikla orientuota į
sveikatos stiprinimą. Vykdoma patirties sklaida:
http://smlpc.lt/lt/vaiku_sveikata/sveikata_stiprinanti_mokykla/geroji_patirtis.html

Dovilų lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ (rodiklis ,,Mokyklos vidaus
bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė.“)

ir

išorės

ryšiai,

Vyko metodinė diena rajono pedagogams „Netradicinių metodų panaudojimas ugdyme“
2018-11-30, pranešimus skaitė ir atviras veiklas vedė, metodines priemones pristatė įstaigos
mokytojai. Buvo
įgyvendinamas bendradarbiavimo projektas su Kvietinių lopšeliu-darželiu
„Aktyviųjų ugdymo metodų taikymas bendradarbiaujant“. Pedagogai ir darbuotojai kėlė
kvalifikaciją, dalyvavo „Lyderių laikas-3“ mokymuose, rajono ir respublikos organizuojamuose
seminaruose, nuotoliniuose mokymuose - pedagogas.lt tinklapyje, aptarė aktualias temas pedagogų
tarybos posėdžiuose ir metodiniuose pasitarimuose. Vyko nuolatinis bendradarbiavimas su Dovilų
biblioteka: dalyvauta skaitmeninio raštingumo mokymuose, tradiciniame „Mezgimo suolelio“
renginyje. Ugdytiniai dalyvavo „Šiaurės šalių literatūros savaitėje“, rajono ir respublikiniuose
konkursuose: Solidarumo bėgime „Aš bėgu – 2019“, „Mes rūšiuojame“, kūrybinių darbų parodoje
„Medžiai mūsų draugai“, ‚,Advento kopėčios“, dainų konkurse-festivalyje „Augino močiutė“,
pasakorių konkurse „Seku seku pasaką“ ir kituose renginiuose.
Gargždų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ (rodiklis ,,Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas“)
Lopšelyje-darželyje įgyvendintas kūrybiškumo ugdymo projektas ,,Aš – mažasis kūrėjas”.
Pedagogės, pasitelkusios meninės raiškos priemones, įvairias medžiagas, kūrė vidaus ir lauko
erdves meninei vaikų improvizacijai. Ugdytiniai dalyvavo edukacinėse veiklose už įstaigos ribų:
Gargždų muzikos mokykloje, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centre, Veiviržėnų amatų
centre. Projektinėje veikloje, meno savaitėse, šventėse, konkursuose, darbų parodose aktyviai
dalyvavo ugdytinių tėveliai. Meninio ugdymo mokytoja vykdė gabių ir talentingų vaikų ugdymo
projektą. Parengė muzikinę-literatūrinę inscenizaciją ,,Ežio namas”. Sukauptą patirtį pristatė
rajono pedagogams. Ugdytinių kūrybinė veikla tapo įdomesnė ir įvairesnė, labiau atliepianti
vaikų poreikius.
Gargždų lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ (rodiklis ,,Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas“)
Sustiprėjo komunikacija tarp tėvų ir pedagogų, išsiaiškinant ir užtikrinant vaikų asmeninės raiškos
poreikius. Pedagogai intensyvesnės asmeninės savišvietos dėka pagilino ir pritaikė žinias apie
ankstyvąją ir visapusę vaiko asmeninę raišką. Įgyvendintas pokyčių projektas „Vienas tu gali daug,
bet komandoje mes galime daugiau...“. Vyko bendradarbiavimas tarp mokytojų ir darbo patirties
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mainai „Mokomės vieni iš kitų“. Bendradarbiaujant su įstaigos vadovais įsigyta inovatyvių
ugdymosi priemonių, skatinančių vaikų asmeninę raišką. Sudarytos sąlygos ugdytinių šeimos
savanorystei. Tėvai savarankiškai organizavo ugdomąsias veiklas grupėse ir lauke, aktyviai
dalyvavo šventiniuose renginiuose, parodose, puošiant grupes šventiniu laikotarpiu.
Gargždų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ (rodiklis ,,Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla
jausmas“)
Pakito darbuotojų pasididžiavimo mokykla jausmas. Metinės veiklos vertinimo ir/ar individualių
pokalbių metu išsiaiškintos priežastys dėl kurių darbuotojai ne visiškai patenkinti savo darbu, bei jų
pasiekimų ir laimėjimų įvertinimu, išklausyti pasiūlymai, pasitarta dėl jų įgyvendinimo galimybių
ko pasėkoje buvo pakoreguota darbuotojų skatinimo tvarka. Atlikus apklausą didžioji dalis (75
proc.) darbuotojų teigė, kad didžiuojasi mokykla, jaučiasi bendruomenės dalimi, patinka darbas,
pasiekimai ir laimėjimai yra įvertinami.
Gargždų lopšelis-darželis ,,Naminukas“ (rodiklis ,,Mokyklos mikroklimatas“)
Vadovai dažniau organizuoja diskusijas su pedagogais ir pagalbinio personalo darbuotojais dėl jų
atliekamo darbo ir tarpusavio santykių gerinimo bei iškilusioms problemoms spręsti. 100%
stengiamasi įgyvendinti kiekvieno įstaigos bendruomenės nario išsakytą racionalų pasiūlymą
įstaigos veiklai gerinti. Viešai (pasitarimų, posėdžių, įvairių švenčių metu) pažymimas kiekvieno
bendruomenės nario realus indėlis į organizacijos kultūros, mikroklimato ir veiklos gerinimą.
Mikroklimato gerinimui sudarytos sąlygos personalui bendrauti neformalioje aplinkoje; 2 kartus per
metus organizuojamos pažintinės, edukacinės išvykos.
Kretingalės lopšelis-darželis (rodikliai ,,Veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje“)
Daugiau dėmesio skiriama gamtosauginiam ugdymui (naujos lysvės, šiltnamis, ,,Pamoka lauke“ ir
kt.). Pakeista dalis lauko žaidimų aikštelės įrenginių. Atnaujintas kalnelis judriai veiklai. Aktyviau
organizuojamos įvairios veiklos miestelio aikštyne, stadione. Diegiamos ugdymo inovacijos (,,Beebot“). Pakeisti darželio laiptinėse esantys turėklai.
Priekulės lopšelis-darželis (rodiklis ,,Mokyklos vidaus ir išorės ryšiai, bendruomenės narių
bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė“)
Bendruomenės nariai bendraudami ir bendradarbiaudami pasiekė kokybiškų veiklos rezultatų. Tėvų
ir mokytojų bendravimas tapo glaudesnis, sukurta knyga „Tėvų ir pedagogų pavyzdys yra knyga, iš
kurios mokosi vaikai“, organizuotos atvirų durų dienos ugdymo grupėse, kurių metu į ugdomąjį
procesą aktyviai įsitraukė tėvai. Šeimai sudarytos sąlygos puoselėti šeimos tradicijas ir kultūrą,
kasmet organizuojant renginį „Močiutės skrynia“. Rajono pedagogams buvo pristatyta geroji
darželio bendruomenės partnerystės patirtis „Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima siekiant
vaiko aktyvumo ir judėjimo poreikio tenkinimo integruojant lauko erdves“. Siekiant pagerinti darželio
bendruomenės bendravimo kultūros kokybę organizuota išvyka į Latvijos Rundalės pilį.

Vėžaičių lopšelis-darželis (rodiklis ,,Šeimos įsitraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą
mokykloje“)
Rodiklio tobulinimo pokytis per 2018–2019 m. m. pagerėjo 50% lyginant su 2017–2018 m. m.
skaičiavimais. Tėvai aktyviai dalyvavo vaikų šventiniuose renginiuose – 99%. Ikimokyklinio
ugdymo mokytojos įtraukė tėvus į ugdymo proceso vyksmą: buvo vedami edukaciniai užsiėmimai
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(etnokultūrinės savaitės metu močiutės kepė su vaikais sausainius, tėvai organizavo dviratukų
šventę...), dalyvavo veiklose (mamos mokė vaikus gaminti muilą, tėčiai skaitė pasakas vaikams...),
prisidėjo puošiant įstaigos vidaus ir lauko erdves (kūrybiniai darbeliai su vaikais įvairia tematika,
lauko įrengimų atnaujinimas-dažymas...). Tėvai, pedagogai ir administracija pozityviai bendrauja ir
bendradarbiauja tarpusavyje įvairiais klausimais susirinkimų metu ir individualiuose pokalbiuose.
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