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l.l.Darbuotojai:
1.2.1. Bendras darbuotojq skaidius 3l .
1.2.2. Molgtklos vadovai, jq kvatifikacija;

mokyklos direktorius -ll vadybine kategoriia, magistras, I etatas;
direktoriaus pavaduotoias ugdymui * be vadybines kategorijos, magistras, letatas.
1.2.3. Mokytojq irpagalbos mokiniui specialistq skaieius, fiksuojant spalio I
d.
duomenimis:

Pagrindine darboviete

l6
1'\A

Nepagrindind darbovietd
I

I5 viso

t7

Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq kvalifikacija (skaidiuojant dirbandiuosius
indinei ,lrng
ir nepagrindineie
n I
vretese). kvalifi
darbovietese).
kvali likacines
kacines katesoriios
kareqoriios
Kvalifi kacin iai reikalavimai, kvalifi kacin€s
Skaiiius
kategori.ios
Turi auk5tqjj universitetinj, aukStqii kolegini,
t7
aukStesnij j iSsilavinim4
Turi pedagogo kvalifikacii4
2
Turi destomo dalyko (ugdymo srities)
kvalifikacij4
Ekspertai

ll

Metodininkai
Vvresnie mokytoiai
Mokytoia

z

1.2.5. Nepedagoginiq darbuoto.iq skaidius (etatq skaidius)

*

14.

l.2.Mokyklos dalyvavimas programq, projektq konkursuose 2018 m. (para5yta programq,
gautas finansavimas (Eur) ar kitokia parama):
Projektai:
l. ,,Sveiki dantukai-linksmas vaikas" (tgstinis) - 300,00 Eur;
2."Sveikos pedutes tiesi nugaryte" (tgstinis) -800,00 Eur;
:. SUpp konkursas tarptautiniams kontaktiniams partneriq paie5kos seminarams - 275 Eur
Gautas finansavimas proiektinei veiklai i5 viso : 1375 EUR
Gauta parama:
Tevq 2 proc. ina5ai 201 8 m. - I I 52,39 EUR
Metalo lauZas (surinkta) - 192 EUR (1200 kg);
Knygos i5 Labdaros ir paramos fondo,,Svieskime vaikus"- 18 vnt., suma 13,82 Eur (papilde
bibliotekos fondus).
DrabuZiq komplektai:Zemaidiq mergaite -10 vnt., suma 290,40 Eur
DrabuZiq komplektai: Zemaidiq berniukas-10 vnt.. suma 290,40 Eur
IS viso paramos: 1939, 0l EUR
Pritraukta papildomai l65q per 2018 m. i5 viso: 33l4,0lEur.
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l.5.Gautas 2018 metais papildomas (ne iS savivaldybes biudZeto) finansavimas arba
ls kitu
Klru Saltini
salun
It()Kta parama i5
kitokia
Kam ir kaip finansine
Finansines arba
Eil.
Kiti Saltiniai
paramos
kitokios
arba kitokia parama
Nr.
buvo panaudota
iSraiSka
| 152,39
201 8 ir 2019 m.
2%o parama
laikraSdirl
prenumeratai. 2.ibalo
2

2

Dotacija i5 Svietimo mainq paramos fbndo
kontaktiniam partneriq paieSkos renginiui

275

J.

Surinkta ir priduota 1200 kg metalo lauZo

t92

Zoliapjovei
nupirkimui, vaikq
draudimui istaigo.ie ir
uZ.jos ribq nuo
nelaimingq atsitikimq
prekiq pagal paramos
sutarti atveZimui
Panaudota kelionei i
Vokietij4, i tarptautinj
eTwinnins rengini
Panaudota istaigos
Dkinems reikmems.

l.T.Veiklos tikslq ir uZdaviniq igyvendinimas
I tikslas - sudaryti sqlygas istaigos veiklai uztikrinti ir sekmingam vaikq ugdymo procesui
igyvendinti.
I uiriavinys. UZtikrinti istaigos veiklos organizavimq, planavimq bei efektyvq dokumenttl
valdym4.
2 uidavinys. Telkti personalq mokyklos uZdaviniq igyvendinimui bei ugdymo proceso
kokybes gerinimui.
3 uidat,iny^r. Laiduoti saugi4 ir estetiSkq ugdymosi aplirrkq vaikui ir bendruonlenei.

fvykdyti visi 3 uZdaviniai:
u2tikrinta ugdymo paslaugq kokybe ir ZmogiSkqjq bei materialiqf q istaigos iStekliq racionalus
valdymas;
teikiant bendrojo ikimokyklinio ir prieSmokyklinio bei meninio etnokultlrinio ugdymo
programas buvo pasiekti kokybiSkai svaresni dvasiniai intelektualiniai pokydiai;
vaikq ugdymo/ugdymosi aplinka pagere.io, vaikai stiprino sveikat4 dalyvaudami sveikatininio
projektuose/programose ir maZiau sirgo nei 2015 m., gere.io bendradarbiavimas su ugdytiniq
tevais.

Pasiekti rezultatai
TelSiq lop5elio - darZelio ,,Mastis" administracija, pedagogai ir aptarnaujantis personalas
sutelkti kryptingam ir nuosekliam darbui pagal pavestus uZdavinius ir patvirtint4 2018 m. veiklos
programE. Buvo lgyvendinamos lstaigos savitum4 ir visaverli ugdymq laiduojandios programos:
Ikinrokyklinio ugdymo programa .,Mondriejem .solig deina". Etnines kult[ros ugdymo programa
.,Cyruliokar?.s", Bendroji priesmokyklinio ugdymo(si) programa, taikyta programa "Zipio draugai".
Ugdymo temas parinkome ir pagal Siandienos aktualiias: del patydiq prevencijos. tolerancijos diegirno,
uZkrediamqjLl ligll prevencijos, elgesio korekci.ios ir pan,
2018 metais jstaigoje buvo ugdorni : I pusmetj - ll5, ll pusmetj - ll3 vaikq. Vaikq skaidirrs
surnaZejo del rrustatyto metq begyje PPT vaikq su vidutiniais spec. poreikiais skaidiaus. Veike 6 grupes: I
lopSelio ir 3 ikirnokyklinio ugdymo grupds, I rniSri (ikirnokyklinio ir prie5rnokyklinio ugdyrno). I
priesmokyklinio ugdyrno. Efektyviai veike budinti (12 val.) grlrpe, kLrriq kasdien lanke l5-20 vaikq. Vasarq
(liepos-rugpjudio menesiais) orgarrizuotas darbas 2 grupese, rres vaikai atostogavo. PrieSrnokyklinio Lrgdynro
grupes lanke 20 ugdytiniq, Programq baige visi, irrtelektinis, fizirris bei praktinis subrendimas ivertintasgerai
ir labai gerai, jq branda atitiko prie5mokyklirrio Lrgdyrno (si) standartus.
Siekdarni uZsibreZtq tikslq, panaudojorne savivaldos, k[rybiniq darbo grupiq, mokyklos tarybos,
pedagogq tarybos bendr4 susitelkirn4, skatinome kiekvierro darbuoto.io atsakonrybg bei iniciatyv4. savo darbo

ir

veiklos vcrtininrq. Vis4 veiklq vykdenre taip, kad kiekvienas vaikas butq pastebetas ir
iSklausytas, patenkinti tevq lIkesdiai, pedagogai skatinami tobLrleti ir dirbti geriau.

jsivertinirnq

u2sienrimai: vyko liaLrdies ir ritnrinio sokio.
lstaigo.ie organizuoti ivairrls neformalio.jo papildonro ugdyrno
ankstyvosios anglq kalbos. futbolo ir SaclrrnatLl nokykleles LrZsierrinrai vaikams. PaslaLrgos apnrokarnos tdvrl
le5or.n

is. Veiklq vyl<do kva I i fi kLroti special ista i pedagogai.

KK valstybes dotacijos leSr-1 praturtinti nretodinis. visq grupiq 2aidinrq kampeliai" logopedo kabinete
vaikq Zaidimq aik5teles irenginiq, daug
irengta plautLrve. Modernizuota ugdymo(si) erdve. nupirkta
r.todiniq priemoniq: knygq, ugdandiqiq Zaidimq visoms grupems. Projektinio finansavimo ir
paramos deka lstaigai papildomai gauta 3126,51 Eur, uZ surinktE metalo lauLq dar 192 Eur. I5
pro;ektinio finansavimo lgyta: rogutes, sniego paspinukai, spec. balansines priemones ir Zaidimai
vailq sveikatinimui, metodines ir kt. priemones dantukq prieZi[rai. I5 klases krepSelio le3q nupirkta
daug metodiniq prien-roniq: knygq, ugdandirijq Zaidimq, visos grupes apr[pintos IT iranga. irengtas
spartus interneto ry5ys visose grupese. IKT diegti ir naudoti 2018 m. i5leista 2000 Eur.
Igytos priemones ,,Kimochi" vaikq emociniam stabilumui gerinti, interaktyvi lenta,
multimedijos iranga aktq salei, robotukai ,,Bitutes" ir kt. Vadoveliams ir kt. mokymo priemonems
panaudota 1000 Eur. Papildomai iS 1'el5it1 rajono savivaldybes biudZeto gauta 6200 Eur Zaidimr"l
aik5teliq irangai ir 800 Eur nauiam pianinui.
20t8 m. istaigoje atlikti interneto ry5io spartos modernizavimo darbai, grupese idiegtas
elektroninis dienynas,,MIsq darZelis".
lstaiga dalyvavo ES leSomis finansuo.iamose prograntose ..Pienas vaikams" ir ..Vaisi11
vartojimo ikatinimas mokyklose". Tai puiki galimybe kiekvienq dienq valgyti SvieZius. skanius ir
sveikus pieno produktus bei skanauti vaisius bendraamZiq aplinkoje.
2Ol8 m. isigaliojus naujoms rekomenduojamoms paros maistiniq medZiagq ir energijos
normoms, vaikams maitinimas pradetas teikti pagal nauius valgiaraSdius. Nau.iuosius
perspektyvinius valgiara5dius, atsiZvelgiant i visus teises aktus, teike maitintoias V5[ ,,Bruneros"
Naujojo valgiara5dio tikslas - uZtikrinti vaikq sveikatai palanki4 mityb4, ugdyti sveikos mitybos
ig[dZius. Del teikiamq valgiara5diq turinio V5f ,,Bruneros" teikta daug pastabq, organizuoti
susitikimai su lmones atstovais, kalbetasi su ugdytiniq tevais. Valgiara5tis praturlintas darZovemis,
tadiau kai kuriq pakeitimq del mesos patiekalq porcijq dydZio ir ivairoves iSsidereti nepavyko.
Gerinta jstaigos teritorijos bukle ir jos saugumas: teritori.ia aptverta nartja tvora, irengta pastato lietaus
nuotekq sistema, naujos plyteles vaik5dio.iirno takui. DaLrg papildornLl teritorijos perlvarkymo darbq:
rnedeliq sodinimo, nesaugirl takq ir jrenginiq panaikinirno. geliq sodinimo darbq atliko darbLroto.jai
lS

organ izuojamq bendruonrettds tal

kr-1

metu.

lnformaci.ja visuomenei apie istaigos veiklq sistemingai teikiama internetiniame tinklalapyje,

respublikineie (,,Svietimo naujienos", ,,lkimokyklinis ugdymas")
socialiniuose tinkluose (FACEBOOK paskyroje).

bei vietineje

spaudo.ie"

jo kontrolg.
lvykdytas ultiavinys - uztikrinti efektyvrl vaikq ugdymo proceso igyvendinim4 ir
Organizuotas lstaigos mokytojq dalijimasis patirtimi pagal sklaidos modeli ,,Kolega kolegai"'
Buvo galimybe atnaujinti turimas Zinias, papildyti naujomis.
Kryptingai gerinome bendradarbiavim4 su ugdytiniq tevais;jiems surengtos 6 specialistq paskaitos,
stengtasi ltraukti juos i lvairias veiklas. Metq begyje vykdytos dve.ios ,,Atvirq durq dienos", kuriq
metu tevai galejo stebeti bendrojo ir neformalaus papildomojo ugdymo veikl4. tevai isijunge i
grupiq proj ektq vykdym4.
lstaigos tikslq ir siekiq igyvendinimui prisidejo ir savivaldos organai. Buvo organizuoti ,i
Pedagogq tarybos posedZiai, kuriuose analizuoti ugdomojo proceso rezultalai, Vaiko geroves
komisijos veikla, etnines kultUros ugdymo formos ir budai siekiant istaigos savitumo.
Organizuoti 4 Mokyklos 'Iarybos posedZiai" kuriuose didesnis ddrnesys skirtas ivairiq
istaigos veiklos nuostatq ir tvarkr4 patvirtinimui, finansiniams klausimams. Analizuota istaigos
s4mata, vertinamas istai gos leSq panaudoj imas, racionalus paskirstymas'
Analizuojant istaigos veikl4, vertinant pokydiurs ir kokybg, vykdytas istaigos veiklos
kokybes isivertinimas, i kuri itraukta visa bendrlromene (Platusis auditas, Giluminis auditas.

Pasirinktos verlininro sritys ".Vaiko ugdymas ir ugdymas(is) iStyrimas, Poreikiq tenkinimo
veiksniai"). Parengtos vidaus audito iSvados pristatytos Pedagogq tarybos. Mokyklos tarybos
posedZiuose ir tevq susirinkimuose.

lvykdytas uidavinys

- stiprinti bendruorneniSkuur4 itraukiant personal4 bei tevus i

bendradarbiavimo veiklas bei nuolatini tobulejim4.
Gilindami tevq, vaikq ir pedagogq etnines kultDros kompetencijas, sudarenre sqlygas
susipaZinti su senoliq paprodiais. Ypad pavyko bendruomends renginys - apsilankymas triiq
Karaliq Sventeie Svd. Mergeles Mariios emimo i dangq baZnydioie. lstaigos mokyto.iai ir vaikai
surenge pasirodym4, vaikai gavo kalediniq dovanq. Teveliai, partneriai ir bendruomenes nariai
isijunge i ,,Sveikinimq juostos Lietuvai" k[rimq. Ugdytiniai buvo pakviesti ir dalyvavo Tel5iq
Kulturos centro organizuojamose koncertinese programose, miesto Sventeje, Vaikq gynimo dienoje
ir kt.20l8 m. pradetas rytais bendruomeni5kai istaigoje giedoti LR Himnas rado atgarsi ir buvo
Kultlros centro atkartotas TelSiuose, Lietuvos 100-medio mineiime. TradiciSkai organizuotos
kalendorines Sventds, bendruomenes Advento rytmetis, kuriame dainavo ir mokytojos, sporto
Svente, Kaziuko muge, Seimos Sventes, knygq vaikams skaitymas.
Rezultatai: kryptingai vykdomas ir naujomis formomis turtinamas vaikq ugdymas pagal
pasirinktE etninds kult[ros krypti. Teikiant menini etnokult[rinj ugdym4 pasiekti kokybiSkai svarils
rezultatai: ugdytiniai tapo regioninio konkurso Skr-rode ,,ZemaitiSki skaitymai" laureatais bei
laimetojais. Taip pat daug auk5tq ivertinimq ir padekq sulaukta i5 kitq Salies mastu organizuojamq
konkursq, parodq bei renginiq.

Pasiektas

2 tikslas - uZtikrinti

personalo lyderystes

efektvvaus

ir

kokvbiSko usdymo

kompetencij q pletoj im4.

lvykdytas uidavinys - aktyviai skleisti pedagoging ir organizacing patirti.
lstaigos pedagogai aktyviai kele kvalifikacii4, dalyvavo kvalifikaciniuose renginiuose,
kursuose, seminaruose. lstaiga bendradarbiavo su miesto ir rajono ikimokyklinemis istaigomis,
pedagogai pereme ir skleide gerqgq patirti Salyje: Mokytojai J. Rubavidiene, R.Maciiauskiene, V.
Kergiend, A. Stasiuliene, V. Vidmantiene, D. Popovid skaite praneSimus respublikinese
konfbrencijose, R. Lukauskiene, R. Gudiene ir .1. Jankauskiene parenge ir pristate stendinius
praneSimus. Vestos atviros veiklos:
,,Vaikt1 kurybiikunn ir santykio su liauclies paproiiais ugdymas vyresnirloie ikintol<yklineie
grupeie ", mokytojos V. Kergiene ir I. Gecevidiene;
,,Etnines kulturos element4 inlegravinta.s j muziking veiklq jvairaus amiiaus grupeie". R.
Macijauskiene;
,, Pavasario geles", logopede V.Vidmantiene.
Kvalifikacijos kelimo dienq skaidius 2018 m. pedagogams sudare 102 dienas ir buvo didesnis
bei turiningesnis, nei 2017 m.

lvykdytas uidavinys - aktyviai isijungti i pro.iektq rengimE ir veiklas.
Padedant istaig4 lankantiems vaikams saugoti ir stiprinti sveikat4, diegiant sveikos
gyvensenos pagrindus, visa istaigos bendruomene dideli demesj skyre vaikq sveikatai, sveikos ir
saugios gyvensenos propagavimui. fgyvendinti kDrybiniai vaikq sveikatos ugdymo proiektai:
,.Sveikos pddut€s, tiesi nugaryli (tg,stinis)", ,,Sveiki dantukai - linksmas vaikas" (tgstinis).
Dalyvauta konkurse ,,Svariq rankq Sokis". kituose ivairaus lygmens renginiuose ir viktorinose.
Tgstas ilgalaikis tarptar.rtinis proiektas ".Vaiko kelias i grai,iq kalb4". isi.jungta i tarptautinius
ETwinning pro.jektus:

l.,,Gdrio Sypsena visiems",8 dalyviai i5 Lenki.jos 3 miestq ir.,Mastis" ikimokykliniq istaigq:
2.,,Kal€dq linkdjimaio',7 dalyviai i5 Cekijos, Slovenijos, Slovakijos, Vengrijos, Vokietijos ir
,,Mastis" ikimokykliniq istaigq ir mokyklq;

3.,,Sveikata per maist4, Zaidimus ir Sypscn4"o dalyviai i5 Bulgari.ios" l.atvijos. l.enkiios
,,Mastiso' ikimokykliniq istaigq:
4.,,Velykq afvirukai" , dalyviai iS Bulgarijos, .lungtines Karalystes, Ispaniios, Italijos,
Kroatijos, Lenkiios, Makedonijos , Portugalijos, Rumunijos, Serbijos, Turkijos, ,,Mastis"
ikimokykliniq jstaigq.
5.Antrus metus ugdytiniai j.iungti j Goethe instituto organizuojamus renginius "O kaip
vokiSkai" (mokytojos metodininkes R.Gudiene, V. Kergiene, D. Bumblauskaite).
Koment&rai ddl nepasiektq urba ii dalies nepasiektq rezultatq.
Teikti ra5tai savivaldybes administracijai del pesdiqjq Saligatvio tako irengimo ir pesdiqjq
perejos irengimo S. Daukanto gatveje.
Pesdiqjq pereja irengta. Del Saligatvio tako irengimo 2018-09-17 gavome savivaldybes raStq
R7-1835, kad Siuo metu laisvo Zemds sklypo, kuriame galima butq irengti pesdiqiq takq nera.
kadangi Salia yra daugiabudiams priskirti Zemes sklypai ir gyventojai uL juos moka Zemes
mokesdius. PravaZiavimas i darZeli yra 2,5 m plodio, todel ji susiaurinti iSskiriant laisv4 .iuost4
pesdiqjq takui nera galimybes.

3. Kontroliuojaniiq institucijq ar i5ords audito tarnybos atlikti patikrinimai (i5vadq
apibendrinimas ir ivykdytos priemon€s) 3.1. Nacionalinio visuomenes sveikatos prieZiuros laboratorijos Klaipedos skyrius 2018-06-06
atliko parazitologinius aplinkos tyrimus.
I5vada: Smelio deZese kirminq kiauSineliq ir lervq neaptikta.
3.2. 2018-10-01 akredituota Technikos kontroles tarnyba .,Tuvlita" atliko vaikq Zaidimq
aik5teles meting kontrolE. Vertinimas * vaikq Zaidimq iranga tinkama naudoti. AtsiZvelgiant i
iSvadose pateiktas rekomendacijas, liko atnaujinti smelio paklot4 po sDpynemis ir pa5alinti lentynelq
namelyje - pavesineje. Sie smulkDs neatitikimai bus paSalinti prie5 Zaidimq aik5teles atidarym4
2019 m. pavasari, nutirpus sniegui.
4. Problemos (s4lygotos vidaus ir iSores faktoriq)
Daugej a vaikq, turindiq kalbos ir komunikaciios problemq. Pastebimas ir vaikq i5 nepilnq ar
socialiai remtinq Seimq didejimas. Neramina tevq migraciia i uZsieni, nepakankama vaikq prieZiura

j darZelj. 'frlksta kvalifikuotos specialistq pagalbos.
Nors 2 kaftus per menesi atvyksta ir teikia speciali4j4 pedagoging pagalb4 Pedagogines
psichologines pagalbos tarnybos specialistas, tadiau 5i pagalba yra fragmentiSka, jos reiketq
daugiau. Tel5iq l. d.,,Mastis" 20l8-12-01 duomenimis, jstaigoje yra 5 vaikai, turintys raidos
sutrikimq, 54 vaikai, turintys kalbos ir kalbejimo sutrikimq, i5 kurir4 logopedo pagalba teikiama 30
(del darbo kruvio apimties). Seimose augandiq vaikq, kuriems teikiama 50 proc. nuolaida uZ
maitinim4 - l8 vaikq; 70 proc.- 3 ; gaunandiq nemokam4 maitinim4 - 4. Augandiq nepilnose
Seimose yra 15, I vaikas - i5 socialines rizikos Seimos.
Nepakankamai ap5viesta kelio i istaig4 atkarpa ir automobiliq privaZiavimo aikStele kelia
probleminese Seimose, jie dalnai neatvedami

ir Ziemos periodu. Siekdami i5sprgsti situacij4, papildomai teikeme savivaldybei
pra5ymus del le5q suradimo, teritorijos geodeziniq matavimq atlikimo, istaigos pastato iSorines
renovaciios.
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