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Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Alksniukas" (toliau [staiga) 2019 m. veikl4 vykde
vadovaudamasis 2019-2020 rnetq strateginiu planu ir nuosekliai bei kokybi5kai igyvendino
ikimpkyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas. Jstaigos 2019 metq veiklos plano

igyvendinimo klyptys buvo susietos su kokybiSkq paslaugq uZtikrinimu ivairiose [staigos veiklos
srityse, siekiant jq suderinamumo, efektyvios pagalbos ivairiq gebejimq ugdytiniams teikimu bei
tikslingu Svietimui skirtq le5q naudojimu. Vadybiniai siekiai buvo orientuoti ipozityvios emocines
aplinkos kluim4 bei bendruomends narirl lyderystes skatinim4.

2019 m. fstaigoje buvo ugdomi 182 ugdytiniai 4 ankstyvojo amZiaus, 5 ikimokyklinio amZiaus
ir 2 prie5mokyklinio amZiaus gnrpese, dirbo 49 darbuotojai (i5 viso 46,78 etato, i5 j421,60 etato
pedagoginiq ir 25,18 etato nepedagoginiq pareigybiq). fstaigoje sekmingai i ugdomqj4 veikl4
integruota vaikq judum4 skatinanti neformaliojo ugdymo programa ,,Sveika mokykla", emocijq ir
elgesio sutrikimq prevencijai stiprinti prie5mokyklinio ugdymo grupese vykdya tarptautine
programa ,,Zipio draugai". Minetose programose dalyvavo dauguma |staigos ugdytiniq.

2019 m. uZtikrintas |staigos veiklos sridiq suderinamumas bei ugdymo paslaugrl teikimas.

fstaigoje organizuoti ir igyvendinti 24 renginiai, organizuotos 22 edukacines i5vykos, igyvendinti 6

ilgalaikiai projektai, dalyvauta 21 respublikiniame, 18 miesto renginirl, 9 tarptautinese klrybiniq
darbq parodose. Dalyvauta aplinkosauginiuose projektuose (,,Mes rD5iuojam"), veiksmo ir kitose
temindse savaitdse, akcij ose.

Siekiant Svietimo paslaugq prieinamumo ir patrauklumo, atsiZvelgta j individualiuosius ir
specialiuosius vaikq.gebejimus, poreikius bei socialing ir kalbing Seimq padeti. 100% rnokesdio uZ

vaikq rnaitinim4lengvata taikya 4 Seimorns,50yo mokesdio uZ rnaitinirn4lengvata taikyta 14 Seimq.

Specialioji pedagogine pagalba teikta 43 vaikams, turintiems kalbos ir komunikaciniq sutrikimq, i5
jr+: 27 - su nedideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais, 12 - su vidutiniais specialiaisiais
ugdymosi. Poreikiais, 4 - su dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais. J4 teike 2 logopedai, kurie
konsultavo tevus ir pedagogus apie pagalbos vaikui teikim4, darbo specifik4, dirbant su vaikais,
turindiais kalbejimo ir kalbos sutrikimq. 2019 m. pageidaujandiq lankyti fstaig4 poreikis tenkintas
apie 85 proc.

Siekiant tobulinti pedagogq profesines kompetencijas, kvalifikacija tobulinta 300 dienq,
atsiZvelgiant i [staigos tikslus ir prioritetus. fstaigos mokytojai gilino profesines kompetencijas
Siuolaikinio bendradarbiavimo su tdvais ir pedagogq veiklos efektyvinimo, dirbant komandoje,
srityse. Siomis temomis dalyvauta 2 bendruose seminaruose.

Vykdytas tarpinstitucinis bendradarbiavimas pagal 6 sutartis. Aktyviai dalyvauta bendruose
renginiuose ir veiklose. Bendradarbiavimo veikloje igytos Zinios aptartos fstaigos pedagogq
susirinkimnose.

2019 m. fstaigos veikl4 koordinuojandios institucijos (Nacionalinis visuomenes sveikatos
centras) nustate kelet4 Lietuvos higienos nofinos HN 75:2016 neatitikimq, kurie buvo nedelsiant
pa5alinti, kitos institucijos paZeidimq nenustate. |staigos i5laikymui skirtos 1e5os naudotos racionaliai.
2019 m. isigyta 5 spintq-lovq kbmplektai ui,7,8 t[kst. Eur', ivykdyta 12 metodiniq ir ugdymo
priemoniq viesqjq pirkimq, isigyti 5 lauko irenginiai uL,I,5 tDkst. Eur, 5 ne5iojami kompiuteriai uZ

4,3 tukst. Eur, [kines priemones uZ 13,8 tlrkst. Eur.

Zinios apie |staigos veikl4 visuomenei teiktos ]staigos internetineje svetaineje ir grupiq

,,Facebook" paskyrose. Planuodama artimiausiq metq veikl4, fstaigos bendruomene susitare del tokirl
2020 m. veiklos prioritetq: pozityvios emocines aplinkos, lemiandios ger4 bendruomenes nariq
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savijaut?, ]staigoje kUrim4; kokybi5ko ugdyno, atsiZvelgiant i individualius vaiko poreikius ir
gebejimus, uZtikrinim4; pedagogrl ir, tevq veiklos suderinamumo, uZtikrinant ugdymo turinio
planavimo irpasiekimq vertinimo s4veikos tobulinim4; bendruomenes lyderystes gebejimq didinim4.
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