Klaipėdos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų 2016–2017 m. m.
veiklos kokybės įsivertinimo metu nustatyta pažanga
Gargždų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ (rodiklis ,,Ugdomosios veiklos tikslingumas,
veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas”).
Įstaigoje įgyvendinti keturi ,,eTwining” projektai: ,,Medžio kalba”, ,,Obuolys”, ,,Pasaka maiše”,
,,Gėlės gyvenimas nuo sėklos iki žiedo”. Projektinėje veikloje aktyviai dalyvavo socialiniai
partneriai, specialistai (logopedė, psichologas), ugdytinių tėveliai. Už kūrybišką projektų,,Obuolys”
ir ,,Pasaka maiše’’ įgyvendinimą suteikti nacionaliniai ir Europos kokybės ženkleliai.
Ugdymo procesas tapo įvairesnis ir patrauklesnis vaikui. Ugdytiniai plėtojo pažintinius ir meninius
gebėjimus (atliko eksperimentus, kūrybines, lavinančias užduotis). Lavėjo smulkioji motorika,
gebėjimas komunikuoti ir bendradarbiauti su bendramžiais, gyvenančiais kituose Lietuvos ir Europs
miestuose. Buvo gaivinamos ir puoselėjamos lietuvių liaudies tradicijos ir papročiai.
Gargždų lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ (rodiklis ,,Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos
planavimas“).
Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. ugdomoji veikla planuojama pagal atnaujintą mūsų įstaigos
ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaikystės žingsneliai“. Ugdymo programoje atsižvelgiama į
individualiuosius ir specialiuosius (vaikų, turinčių raidos sutrikimų, gabių, dvikalbių, socialinės
atskirties aplinkoje augančių vaikų ir kt.) poreikius. Nuo 2017 m. balandžio mėnesio pradėta
planuoti elektroninėje sistemoje ,,Mūsų darželis”. Ugdomosios veiklos planavimas yra pakankamai
kokybiškas, orientuotas į laukiamus vaikų ugdymosi rezultatus, t. y. vaiko asmenybės ūgtelėjimą,
įgyjamus pasiekimus, daromą pažangą. Atsižvelgiama į vaikų įvairovę, jų ugdymosi poreikius ir
pasiekimus, parenkant skirtingą ugdymo turinį, būdus ir priemones. Daugiau dėmesio skiriama
refleksijai ir apmąstymams, rezultatų analizei, kad būtų užtikrinamas kuo kokybiškesnis ugdymo
proceso ir kasdienės veiklos organizavimas. Ugdymo procesas ir kasdienė veikla dažniau
organizuojama atsižvelgiant į vaikų idėjas, norus, tėvų pasiūlymus.
Gargždų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ (rodiklis ,,Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos
dokumentuose“)
Parengtas „Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas“,
patvirtinta smurto ir patyčių prevencinė darbo grupė, pakoreguoti įstaigos veiklos dokumentai
(ugdymo sutartys, darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai), kuriuose akcentuojamos
privalomos priemonės ir atsakomybė smurto ir patyčių prieš vaikus atvejais, atnaujintas „Vaiko
gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas.“. Atlikta tėvų apklausa, siekiant išsiaiškinti
paskaitų, mokymo poreikį paramos ir pagalbos vaikui klausimais. Surengti mokymai įstaigos
darbuotojams (pedagogams ir kt. personalui): „Tinkamas elgesys krizių metu“, „Smurtą patiriančio
vaiko atpažinimas“.
Gargždų lopšelis-darželis ,,Naminukas“ (rodiklis ,,Vaikų kultūra“)
Glaudus tėvų ir įstaigos bendradarbiavimas padėjo pakoreguoti netinkamą vaikų elgesį su
suaugusiais ir bendraamžiais namuose, įstaigoje ir už jos ribų:
organizuotos psichologinės paskaitos, susitikimai, pokalbiai-apskriti stalai pedagogams,
tėvams;
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parengti ugdytinių tėvams lankstinukai su rekomendacijomis;
Vaiko gerovės komisijos pasitarimuose, posėdžiuose dalyvaujant vaikų tėvams, buvo
ieškoma geriausių, efektingiausių veiklos būdų netinkamo elgesio koregavimui.
Priekulės lopšelis-darželis (rodiklis ,,Vaiko sveikatos stiprinimas“)
Vaikai atpažįsta ir valdo savo emocijas, geresni bendravimo su bendraamžiais įgūdžiai (Psichologės
užsiėmimai vaikams „Žaidžiu jausmus“).
Derceklių skyriuje palankus grupių mikroklimatas, sukurta vaikų kūrybiškumą ir aktyvumą
skatinanti aplinka.
Vyksta glaudus pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas siekiant gerinti vaikų emocinę savijautą
(Paskaita tėvams „Auklėjimas be dramų“, paskaita-diskusija „Kada mažylis jaučiasi nesaugus,
nerimauja, bijo, patiria krizę?“, renginys prie jūros „Žaidimų fiesta su šeima“, atvira veikla „Vaiko
aktyvumo ir judėjimo poreikio tenkinimas integruojant lauko edukacines erdves“).
Agluonėnų lopšelis-darželis ,,Nykštukas“ (rodiklis ,,Vertinimas kaip pažinimas. Šeimos
įtraukimas į vaikų ugdymosi procesą“)
90 % tėvų įtraukiami į bendrus projektus, aktyviai dalyvauja renginiuose. Susirinkimų metu tėvai
supažindinami su vaiko teises ir gerovę užtikrinančiais įstatymais ir jų pakeitimais, pedagogai,
psichologas, administracija teikia tėvams informaciją ir pagalbą dėl adaptacijos darželyje, mokesčio
lengvatų, individualiais klausimais.
Įdiegus elektroninį dienyną, šeimai dar labiau prieinama informacija apie darželio veiklą, grupių
ugdymo planus, planuojamus renginius. Ugdytinių pažangos vertinime dalyvauja tėvai,
bendradarbiauja specialistai. Tėvai gauna išsamią informaciją apie vaikų pasiekimų vertinimo
tvarką, aiškią informaciją apie vaiko pasiekimus, ugdymosi spragas. Visi priešmokyklinio ugdymo
grupės ugdytinių tėvai mokslo metų pradžioje supažindinami su vaiko pasiekimų aprašais
pasirašytinai. Baigus priešmokyklinio ugdymo programą rengiama rekomendacija mokyklai. Visi
tėvai su ja supažindinami, rekomendacija perduodama mokyklai. Visi specialistų pagalbą gaunančių
vaikų tėvai supažindinami su vaiko pasiekimų aprašais pasirašytinai. Bendradarbiavimas su šeima
padeda auginti lopšelio-darželio kultūrą, puoselėti savitumą Lopšelio-darželio veikla, aplinka,
patirtis yra orientuota į vaiko poreikius, atliepia švietimo politikos pokyčius, palanki naujovėms.
Dovilų lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ (rodiklis ,,Planavimo procedūrų kokybė“)
Parengtas veiklos planas 2016–2017 m. m., projektas „Savo galią aš imu iš kasdieninių darbų“,
numatyti tikslai ir uždaviniai, kurie padeda tenkinti vaiko individualius poreikius, spręsti iškilusias
problemas, numatėme priemones padedančias ugdyti vaiko kompetencijas, motyvuoti vaikus – tai
netradicinių ugdymo metodų panaudojimas, planavime atsižvelgiame į individualius vaikų
poreikius ir pasiekimų žingsnelius.
Mokėmės planavimo, kuris būtų integralus, lankstus, orientuotas į vaiko individualius poreikius,
interesus, gebėjimus.
Bendradarbiavome su kitais darželio bendruomenės nariais – psichologe, logopede, auklėtojų
padėjėjomis, numatėme glaudesnę pagalbą vaikui.
Įstaigos metinės veiklos plano tikslai ir uždaviniai atsispindi grupių projektuose ir savaitės
planuose. Apie 90 proc. planuotos veiklos įgyvendinome, ugdomoji veikla tenkino ugdytinių
poreikius. Ugdymo turinio planavime dalyvavo tėvai, specialistai ir bendruomenės nariai.
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Kretingalės lopšelis-darželis (rodiklis ,,Vaiko teisių garantavimas mokykloje“)
Direktorė dalyvaudama Kretingalės seniūnijos tarpinstitucinėje komandoje, pagal poreikį sprendžia
šeimų socialines problemas. Lopšelio-darželio internetinėje svetainėje www.kretingalesdarzelis.lt
patalpinta Klapėdos r. savivaldybėje teikiamų viešųjų paslaugų šeimai, asmeniui, sąrašas.
Organizuota paskaita tėvams „Emocinis stabilumas šeimoje“. Savivaldos institucija aktyviai
įsitraukė į pokyčių inicijavimą ir įgyvendinimą: įsikūrė iniciatyvių tėvų grupė, kuri organizavo
edukacines veiklas įstaigoje, sukūrė įstaigos puslapį socialiniame tinkle Facebook, inicijavo Šeimų
dieną, surengė susitikimą su ornitologu, gamtininku bei gamtos fotografu Mariumi Čepuliu,
pakvietė pasiklausyti Lino Švirino, studijos ,,Grock“ įkūrėjo, dainų, subūrė bendruomenę išradingai
švęsti vasario 16-tą bei kitas svarbias šventes.
Vėžaičių lopšelis-darželis (rodiklis ,,Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė“)
2016–2017 m. m. organizavome tėvams įvairius šviečiamuosius susirinkimus-susitikimus: vienas iš
jų su visuomenės sveikatos priežiūros biuro specialiste Dž. Iskenderova ir dietiste R. Arnašiute.
Darželio visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, psichologė, logopedės lankėsi ir bendravo su
tėvais visų šešių grupių tėvų susirinkimuose. Psichologė kartu su lopšelio grupių auklėtojomis
birželio mėnesį vedė susirinkimą būsimų ugdytinių tėvams tema „Būsimų lopšelio ugdytinių
adaptacijos pradžiamokslis“. Dalis tėvų (apie 35%) dalyvavo nuotolinio paskaitų ciklo tėvams
„Atsakinga tėvystė“ virtualiose paskaitose darželyje susirinkimų metu. Pagalbos vaikui specialistai
dirba ne tik su vaikais, bet ir nuolat konsultuojami tėvai, kurie vis dažniau kreipiasi pagalbos patys:
14 tėvų suteiktos psichologo konsultacijos, iš kurių dalis yra tęstinės ir vyksta 2017-2018 m. m.
Logopedai bent vieną kartą bendravo su logopedines pratybas lankiusių ugdytinių (25 vaikai)
tėvais.

