PRITARTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo d. sprendimu Nr. T-

NAUJOSIOS AKMENĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLA
METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2021-03-01 Nr. ____
Naujoji Akmenė
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BURATINAS"
(iki 2020-08-31)
Įstaigos 2019-2021 m. strateginio plano prioritetai:
✓ Ugdymo(si) kokybė.
✓ Ugdymo(si) aplinka.
✓ Bendravimas ir bendradarbiavimas.
2020 m. veiklos uždaviniai:
1. Įgyvendinti patiriminį ugdymą.
2. Plėtoti vaiko sveikatai ir ugdymui(si) palankią aplinką.
3. Puoselėti mokyklos bendruomeniškumą.
4. Formuoti vietos bendruomenei ir visuomenei patrauklios įstaigos įvaizdį.
5. Įgyvendinti Vaikų ir jaunimo Olimpinio ugdymo ir Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų
programas (tęstinis).
1. Tikslas. Kokybiško ir inovatyvaus ugdymo(si) užtikrinimas.
1.1. Uždavinys. Įgyvendinti patiriminį ugdymą.
1.1.1. Pasiekti rezultatai ir rodikliai:
- Sudaryta darbo grupė respublikinei konferencijai ,,Ugdymas(is) iš patirties ir per patirtį“ (2020-0204 direktoriaus įsakymas Nr. V-31);
- Parengtas pranešimas ,,Patirtinio ugdymo idėjos ir jų įgyvendinimas ikimokyklinėje įstaigoje“
(2020-02-05 pedagogų metodinės grupės posėdžio protokolas Nr.2);
- 2020-03-12 sudaryta konferencijos organizavimo darbo grupė (2020-03-12 mokytojų tarybos
posėdžio protokolas Nr. 2);
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- Parengti respublikinės konferencijos ,,Ugdymas(is) iš patirties ir per patirtį“ nuostatai (2020-04-20
pedagogų metodinės grupės posėdžio protokolas Nr.3);
- Aptarti nuotolinio ugdymo organizavimo nuostatai (2020-04-20 pedagogų metodinės grupės
posėdžio protokolas Nr.3);
- Parengti mokytojų vaizdo pristatymai ,,Patirtinis ugdymas įgyvendinant ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas“ (2020-03-12 mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 2);
- Susitarta respublikinę konferenciją ,,Ugdymas(is) iš patirties ir per patirtį“ organizuoti nuotoliniu
būdu (2020-03-12 mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 2);
- Parengta Mokyklų vadovų, pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų,
mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa Akmenės rajono
jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centrui ,,Ugdymas(is) iš patirties ir per patirtį edukacinėse
aplinkose“ (2020-03-26);
- 2020-03-31 suorganizuota nuotolinė respublikinė konferencija ,,Ugdymas(is) iš patirties ir per
patirtį. Pranešimus parengė 25 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai (informacinis
leidinys ,,Švietimo naujienos“ ir www.ikimokyklinis.lt, savivaldybės internetinė svetainė,
www.lopselis-darzelis.lt – straipsnis ,,Ikimokyklinio ugdymo įstaiga – patirtinio ugdymo(si) pradžių
pradžia“ (2020-04-06 ARJSČC pžm. Nr. 60). Konferencijoje pranešimus pristatė 10 įstaigos
mokytojų (ARSJŠC pžm. Nr. 35, 36, 45, 50, 53, 54, 56, 57, 55, 61);
- 2 mokytojai dalyvavo Mažeikių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ respublikiniame gamtosauginiamekūrybiniame projekte ,,Žaidžiame lauke“ (Mažeikių lopšelio-darželio ,,Žilvitis padėkos);
- 5 įstaigos mokytojai parengė 6 priemones tarptautiniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų ugdymo priemonių iš antrinių žaliavų projektui ,,Antrasis daiktų gyvenimas“ (2020-03-30
Joniškio rajono švietimo centro pažyma Nr. S-39 (2.3);
1.2. Uždavinys. Plėtoti vaiko sveikatai ir ugdymui(si) palankią aplinką.
1.2.1. Pasiekti rezultatai ir rodikliai:
- Parengtas darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (2020-01-07 direktoriaus įsakymas Nr. V18). Darbuotojams skirtos metinės užduotys vaikų ugdymo(si) aplinkos plėtrai.
- Sudaryta darbo grupė įstaigos edukacinei aplinkai plėtoti (2020-01-06 direktoriaus įsakymas Nr.
V-9, 2020-01-15 mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr.1);
- Parengtas projektas ,,Vaiko aplinką kuriame kartu“ (2020-03-12 mokytojų tarybos posėdžio
protokolo Nr. 2, 2020-03-25 direktoriaus įsakymas Nr. V-50);
- Parengtas nuotolinio ugdymo organizavimo priemonių planas (2020-03-23 direktoriaus įsakymas
Nr. V-42);
- Parengtas nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas karantino laikotarpiu (2020-03-25
direktoriaus įsakymas Nr. V-43);
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- Įstaigos grupių projektų ,,Vaiko aplinką kuriame kartu“ pristatymas (2020-06-03 mokytojų tarybos
posėdžio protokolo Nr. 3);
- Atliktas A kategorijos Mokyklų edukacinių erdvių 2020 metų konkurso įsivertinimas ( 2020-03-12
mokytojų tarybos posėdžio protokolo Nr. 2);
- Parengtas darbo organizavimo COVID-19 (koronaviruso infekcijos) metu tvarkos aprašas (202005-14 direktoriaus įsakymas Nr. V- 55);
- 2020-06-02 įstaiga dalyvavo I edukacinių Mokyklų edukacinių erdvių konkurso ture.
- Patvirtintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų tvarkos aprašas
(2020-06-19 direktoriaus įsakymas Nr. V-66);
- Įstaiga apdovanota Akmenės rajono savivaldybės padėka ,,Gražiausia aplinka 2020“;
- Parengtas pranešimas respublikinei konferencijai ,,Mokyklų edukacinės erdvės ir ugdymo
procesas“ ,,Įstaigos bendruomenė – edukacinių erdvių kūrėja“ (Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro 2020-10-06 pažyma Nr. R8-93).
2. Tikslas. Savanorystės ir bendradarbiavimo priemonių įgyvendinimas su šeima ir socialiniais
partneriais.
2.1. Uždavinys. Puoselėti mokyklos bendruomeniškumą.
2.1.1. Pasiekti rezultatai ir rodikliai:
- Pasirašytos 3 Jaunimo savanoriškos tarnybos sutartys (2020-01-22 Nr. JST-3, 2020-01-22 Nr. JST4, 2020-03-05 Nr. JST-10);
- Pasirašyta studento praktinio mokymo sutartis (2020-10-29 Nr. SSO11-443);
- Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su NVŠ teikėju (2020-01-02 Nr. B-1);
- Parengti tarptautinio šokių festivalio-konkurso ,,Pumpurėliai 2020“ nuostatai (2020-02-13
direktoriaus įsakymas Nr. V-35). Suorganizuotas tarptautinis šokių festivalis-konkursas
,,Pumpurėliai 2020". Konkurse dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Japonijos šokių kolektyvai;
- Įstaigos vidaus projekte ,,Vaiko aplinką kuriame kartu“ dalyvavo 20 mokyklos darbuotojų, 7
darbuotojų šeimos nariai, 17 ugdytinių šeimos narių, 1 socialinis partneris, 2 savanoriškos tarnybos
nariai;
- 02-02-14 2 mokytojai parengė ir dalyvavo su ugdytiniais Akmenės rajono Papilės Simono
Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Kregždutė“ organizuotame respublikiniame
meninio skaitymo konkurse ,,Aš tarp draugų“ (Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto
gimnazijos 2020-02-14 pažyma Nr. S-18);
- Mokyklos meninio ugdymo mokytoja parengė 4 ugdytinius ir jų mamas Šiaulių lopšelio-darželio
,,Rugiagėlė“ respublikiniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikiniam projektui
,,Dainuoju su mama“ ( 2020-05-03 Šiaulių lopšelio-darželio ,,Rugiagėlė“ padėkos);
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- 2020-10-14 įstaigos meninio ugdymo mokytojas dalyvavo Vilniaus lopšelio-darželio ,,Žolynas“
respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte-kūrybinėse dirbtuvėse
,,Muzikinė mandala“ (2020-10-14 Vilniaus lopšelio-darželio ,,Žolynas“ pažyma Nr. S-56).
2.2. Uždavinys. Formuoti vietos bendruomenei ir visuomenei patrauklios įstaigos įvaizdį.
2.2.1. Pasiekti rezultatai ir rodikliai:
- Dalyvavome Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje
įvertinti pilietinėje iniciatyvinėje akcijoje ,,Gyvasis tautos žiedas“ (2020-03-16 Tarptautinės
komisijos vykdomojo direktoriaus padėkos raštas Nr. 5R-18);
- 2020-05-29 paminėta Kaimynų diena. Mokyklos ugdytinių darbeliais, gėlėmis ir tortu pasveikinti
artimiausi kaimynai – Akmenės rajono savivaldybės greitosios medicininės pagalbos ir parduotuvės
Miglė, E. Jankausko IĮ darbuotojai;
- Suorganizuota akcija ,,Šiltos ir malonios vaikų Kalėdos“. Į akciją atsiliepė 8 dalyviai, atsiuntę
vaikams skaitomų kūrinių įrašus, autorinius leidinius;
- Mokyklos skyriuje tradicinėje nuotolinėje ,,Žibintų“ šventėje dalyvavo Naujosios Akmenės Šv.
Dvasios Atsiuntimo bažnyčios kunigas – vikaras Justinas Palubinskas, ugdytinio šeimos narys –
Algimantas Rašimas;
- suorganizuota Kalėdų šventė nuotoliniu būdu, talkino – Algimantas Rašimas;
- Savanoriškos tarnybos nariai įstaigoje pravedė 6 renginius ugdytiniams;
- 6 pedagogai ir 1 vadovas dalyvavo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų dalinai finansuojamame
3. Tikslas. Vaikų sveikatos ugdymas.
3.1. Uždavinys. Įgyvendinti Vaikų ir jaunimo Olimpinio ugdymo ir Lietuvos sveikatą
stiprinančių mokyklų programas (tęstinis).
3.1.1. Pasiekti rezultatai ir rodikliai:
- 2020 m. įstaiga parengė, gavo finansavimą ir įgyvendino Akmenės rajono savivaldybės 2020 m.
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą ,,Judėk, kad būtum sveikas“;
- Įstaigoje buvo suorganizuotos Lietuvos mažųjų žaidynės (Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės ir Lietuvos mažųjų žaidynių globėjos Dianos Nausėdienės
padėka 2020-07-10);
- Įstaiga dalyvavo projekte ,,Sveikata visus metus“ (LMNŠC pažyma 2020-12-22);
- 2020 m. mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai dalyvavo Akmenės rajono
savivaldybės sveikatos biuro projekte ,,Akmenės rajono savivaldybės sveikatos saugojimas ir
stiprinimas, ligų prevencija“;
- 2020 m. parengėme, gavome finansavimą ir įgyvendinome LTOK projektą ,,Kelionė į Olimpiadą“;
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- Parengtas straipsnis Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro puslapiui „Klimato kaita ir kaip
mokykla gali prisidėti mažinant poveikį klimato kaitai“ (www.smlpc.lt, geroji patirtis 2020 m. III
ketvirtis);
NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ATŽALYNAS“
(iki 2020-08-31)
Įstaigos 2019–2021 m. strateginiai tikslai:
1. Sudaryti sąlygas kokybiškam vaikų ugdymui(si), tobulinant vaikų meninę raišką (2019 m.).
2. Stiprinti vaikų sveikatą, įtraukiant vaikų šeimos narius ir socialinius partnerius (2020 m.).
3. Inovatyvių veiklų bei praktikų paieška, organizuojant kokybišką vaikų ugdymą(si)
modernioje aplinkoje (2021m.).
2020 metų strateginis tikslas:
1. Stiprinti vaikų sveikatą, įtraukiant vaikų šeimos narius ir socialinius partnerius.
2020 m. įstaigos veiklos uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas visuminiam sveikatos ugdymui, stiprinant vaikų fizinę, psichinę ir socialinę
sveikatą.
2. Tęsti sveikos ir saugios, judėjimą skatinančios aplinkos kūrimą.
3. Ieškoti įvairesnių būdų ir galimybių, plėtojant partnerystės ryšius su šeima ir socialiniais
partneriais.
1 Tikslas. Stiprinti vaikų sveikatą, įtraukiant vaikų šeimos narius ir socialinius partnerius.
1.1. Uždavinys. Sudaryti sąlygas visuminiam sveikatos ugdymui, stiprinant vaikų fizinę,
psichinę ir socialinę sveikatą.
1.1.1. Pasiekti rezultatai ir rodikliai:
- Parengta sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu“ 2020–2024 m. m. (2020-03-12
mokyklos tarybos posėdžio protokolas Nr. 2; 2020 m. birželio 10 d. pažymėjimas: Naujosios
Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“ pakartotinai pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla
( registracijos Nr. SM-690);
- Dalyvauta respublikiniame projekte „Sveikata visus metus 2020“ (pedagogų komanda įgyvendino
11 iššūkių, skirtų visapusiškam sveikatos ugdymui), laimėta II vieta, 2020-12-10 apdovanoti
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro diplomu ir dovanomis;
- Sudaryta projekto rengimo darbo grupė ir parengtas sveikatos projektas „Kai širdelėj neramu“.
Gautos lėšos iš Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
leido įgyvendinti įvairias veiklas bendruomenės psichinei sveikatai stiprinti;
- Dalyvauta Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno
kultūros pedagogų asociacijos projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“, jų organizuotoje baigiamojoje
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veikloje „Ąžuolo mankšta“ (2020-07-10 apdovanoti padėka už kūrybišką ir inovatyvų ugdymą,
organizuojant veiklas nuotoliniu būdu);
- Dalyvauta respublikiniame edukaciniame renginyje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo
olimpiada „Dramblys“ (2020-03-12 apdovanoti VŠĮ „Pozityvaus ugdymo instituto“ padėka už
aktyvumą ir indėlį stiprinant vaikų socialinius-emocinius gebėjimus);
- Organizuotos įstaigos pedagogų metodinės dienos, rodytos ir aptartos praktinės veiklos „Pradėkime
dieną mankšta“, „Pagalvių diena kartu su šeima“ (2020-10-06 pedagogų metodinės grupės posėdžio
protokolas Nr. 2; 2020-12-08 Nr. 3);
- Parengti pranešimai: „Rytinės mankštos svarba ikimokykliniame amžiuje“ ir „Adaptacija darželyje
– be baimės, lengvai ir išmintingai“ (2020-10-06 pedagogų metodinės grupės posėdžio protokolas
Nr. 2; 2020-12-08 Nr. 3);
- Parengtas Nuotolinio darbo esant nepalankiai epideminei situacijai COVID-19 situacijai (2020-0324 įsakymas Nr. V-20). Visose grupėse ugdymas buvo organizuojamas Zoom platformoje, Skype,
Messenger ir kt. sistemose;
- Parengtos laikinos priežiūros sutartys su tėvais (direktoriaus 2020-03-30 įsakymas Nr.V-22).
- Parengtas Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ Darbo organizavimo tvarkos
aprašas Covid-19 (Koronaviruso infekcijos) metu ( direktoriaus 2020-05-14 įsakymas Nr.V-38).
1.2. Uždavinys. Tęsti sveikos ir saugios, judėjimą skatinančios aplinkos kūrimą.
1.2.1. Pasiekti rezultatai ir rodikliai:
- Atliktas A kategorijos Mokyklų edukacinių erdvių 2020 metų konkurso įsivertinimas (2020-03-17
Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr.1). Sudaryta darbo grupė įstaigos edukacinei aplinkai
plėtoti (direktoriaus 2020-04-10 įsakymas Nr. V-26).
- 2020-06-02 įstaiga dalyvavo Mokyklų edukacinių erdvių I konkurso ture. Savivaldybės mokyklų
edukacinių erdvių vertinimo komisijos sprendimu vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“ pripažintas
nugalėtoju ikimokyklinių švietimo mokyklų tarpe rajone (Akmenės raj. savivaldybės puslapis
www.akmene.lt );
- 2020-06-17 įstaigoje lankėsi nacionalinė vertinimo komisija, įvertinti II konkurso etapui pateiktas
geriausiai tvarkomas mokyklų edukacines erdves. Vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“ pripažintas
nugalėtoju A kategorijoje (Mokyklų edukacinių erdvių 2020 metų konkurso nacionalinės vertinimo
komisijos protokolas 2020-07-21,l atminimo lenta: „2020 metų Mokyklų edukacinių erdvių
konkurso nugalėtojas“);
- 2020 m. rugpjūčio 10-13 d. vienas pedagogas dalyvavo 40 val. mokymuose „Edukacinių erdvių
kūrimo patirtys Estijos ir Latvijos visuomeninėse ir viešose aplinkose, saugomose teritorijose,
gamtinis ir ekologinis ugdymas jose“. Dalyvauta diskusijoje ir pristatytos vaikų lopšelio-darželio
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„Atžalynas“ edukacinės erdvės respublikos pedagogams, pasiūlytos idėjos konkurso organizavimui
tobulinti (pažyma Vilnius, 2020 m.);
- Dalyvauta aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“ (2019-2020 m. projekto „Mes rūšiuojam“
rezultatai www.mesrusiuojam.lt);
- Įsigyta naujų šiuolaikinių priemonių ugdomajai veiklai organizuoti: priemonės EBRU veiklai
vykdyti, emociniam ugdymui „Kimochis“, pykčio valdymo žaidimai ir kt. (psichinės sveikatos
stiprinimo projektas „Kai širdelėj neramu“);
- Įrengtas „Sveikatingumo takas“ lauko teritorijoje, 3 aikštelės vaikų estafetėms;
- Įsigyta 20 vnt. įvairių ugdymo priemonių patirtinei veiklai lauke ir grupėse, atnaujinta saugaus
eismo aikštelė;
- Pradėta rengti JET laboratorija (atnaujinta patalpa, įsigyti vaikiški baldai, 6 komplektai ugdymo
priemonių).
1.3. Uždavinys. Ieškoti įvairesnių būdų ir galimybių, plėtojant partnerystės ryšius su šeima ir
socialiniais partneriais.
1.3.1. Pasiekti rezultatai ir rodikliai:
- Įstaigos ugdytinių šeimos dalyvavo neformalių mokymų programoje pagal projektą „Kompleksinės
paslaugos šeimai Akmenės rajone“ (20 šeimų išklausė VŠĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros
biuro specialistų mokymus tema „Pozityvus bendravimas su tėvais“, 15 šeimų „Darbas ir
bendravimas su agresyviais vaikais, paaugliais“);
- 1 šeima dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro organizuotame
nuotraukų konkurse „Mano aktyvus ir sveikas pavasaris“ ir laimėjo II vietą (apdovanoti
organizatorių diplomu ir dovanomis);
- 10 priešmokyklinio amžiaus ugdytinių šeimų dalyvavo Šiaulių Zoknių progimnazijos
organizuotoje respublikinėje parodoje nuotoliniu būdu „Mano šeimos Velykų margutis“ (pažyma
„Dėl metodinės veiklos 2020-04-10 Nr. 16-35);
- 2020-03-31 du pedagogai dalyvavo Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“
organizuotoje respublikinėje nuotolinėje konferencijoje „Ugdymas(is) iš patirties ir per patirtį
edukacinėse aplinkose“. Parengtas ir pristatytas pranešimas skaidrėse „Pastebėk, pasidžiauk,
užfiksuok...“ (pažymėjimas 2020 m. liepos 14 d. Nr. 48).
- 19 priešmokyklinio amžiaus ugdytinių dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės Visuomenės
sveikatos biuro nuotraukų-koliažo konkurse „Mano aktyvus ir sveikas ruduo“. Laimėta I vieta
(apdovanoti organizatorių diplomu, prizais);
- Parengtas straipsnis Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro puslapiui „Klimato kaita ir kaip
mokykla gali prisidėti mažinant poveikį klimato kaitai“ (www.smlpc.lt, geroji patirtis 2020 m. III
ketvirtis);
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- Akmenės raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kartu su 19 priešmokyklinio amžiaus
ugdytinių dalyvavo Europos judumo savaitėje (nuotraukos bei vaizdo medžiaga pateikta Lietuvos
respublikos aplinkos ministerijai, gauta Akmenė raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
padėka);
- 2020 m. sausio 13-31 d. įstaigos galerijoje organizuota 2 ugdytinių mamos Lauros Tuzinienės
kūrybinių darbų paroda unikalia „deimantukų“ klijavimo technika (naujienlaiškis „Akimirkos“ 2020
m. sausio mėn. straipsnis „Visada laukiami“);
- Organizuota rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinė diena „Sveikatos karuselė“(202011-17 ). Parengti pranešimai skaidrėse ir video medžiaga laikmenose Akmenės rajono ikimokyklinio
ugdymo pedagogams);
- 2020-02-14 2 priešmokyklinio ir 1 ikimokyklinio amžiau ugdytinis dalyvavo Papilės S. Daukanto
gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ organizuotame meninio skaitymo konkurse
„Aš tarp draugų“ ir tapo šauniausiais skaitovais (apdovanotos vertinimo komisijos padėkos raštais ir
specialiais prizais-knygomis);
- 16 ugdytinių dalyvavo skyriaus „Buratinas“ organizuotame tarptautiniame vaikų šokių festivalyjekonkurse „Pumpurėliai 2020“ (4–6 m. amžiaus grupėje nominuoti geriausiu 2020 m. kolektyvu,
organizatorių diplomas);
- 35 šeimos dalyvavo kūrybinių darbų parodoje virtualioje erdvėje „Gandrus pasitinkant“ (įstaigos
tinklalapis www.atzalynasld.lt );
- 18 priešmokyklinio amžiaus ugdytinių dalyvavo Akmenės raj. savivaldybės Viešosios bibliotekos
organizuotame piešinių konkurse-parodoje ‚Kalėdų pasakoj pabūkim“ (piešinių ciklas „Nykštukų
Kalėdos“ talpinamas Viešosios bibliotekos Facebook paskyroje);
- 13 priešmokyklinio amžiaus ugdytinių dalyvavo Kauno vaikų lopšelio-darželio „Atžalėlė“
organizuotoje respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtualioje nuotraukų-koliažų parodoje
„Nuotolinio ugdymo veiklos ir sėkmingas jų įgyvendinimas“ (2020-04-30 organizatorių padėkos);
- 29 priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo projekto „Akmenės raj. savivaldybės gyventojų
sveikatos saugojimas ir stiprinimas, ligų prevencija“ veikloje „Kūrybiškumas ir meno terapija“
(Akmenės rajono Visuomenės sveikatos biuras, lektorė G. Razulevičiūtė).
-Metų eigoje pedagogai ir kiti specialistai dalyvavo mokymuose 1049 valandas.
- Įsijungta į VŠĮ „Mokymosi mokykla“ veiklą.
- Drauge su ugdytinių šeimomis įsisavintas EBRU metodas.
- Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su socialiniu partneriu (2020-03-01 Nr. SS-3);
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- 6 pedagogai dalyvavo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų dalinai finansuojamame projekte –
„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje“. Susipažinta
su LEAN metodologija, sufokusuojant jos poveikį į švietimo paslaugų gerinimą.
NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ATŽALYNAS“ SKYRIUS
,,ŽVAIGŽDUTĖ“
(iki 2020-08-31)
Įstaigos 2019-2021 m. strateginio plano prioritetai:
1. Lietuvių kultūrinės tradicijos ir vertybės ugdymo procese.
2. Kultūringos lietuvių kalbos išlaikymas ir vartojimas – tai vaiko kelias į gražią lietuvių kalbą.
3. Ikimokyklinės įstaigos ir šeimos abipusis atvirumas – tai dialogu pagrįsta partnerystė.
2020 m. veiklos uždaviniai:
1. Ugdoma pagarba etniniam paveldui ugdymo veiklose. Ugdomi, tenkinami vaikų meniniai
gebėjimai, pažintinė veikla siejama su vaiko gyvenimu, jo patirtimi, ugdoma pagarba tautiškumui.
Įstaiga gerąja patirtimi dalinsis su rajono, respublikos pedagogais, taip bus garsinamas etninio
paveldo puoselėjimas įstaigoje.
2. Planinga, efektyvi aplinkos turtinimo veikla. Tinkamai parinkta vaikiška literatūra, skatina
kūrybiškumą, žingeidumą, komunikabilumą, mąstymą. Ugdymo įvairių metodų taikymas praplečia
pažinimą, praturtina kalbą, turtina ugdytinio žodyną, gebėjimą klausyti, improvizuoti, pasakoti ir
atpasakoti, analizuoti tekstą. Ugdytiniai susipažinę su knygų įvairove, taps nuolatiniais knygelių
skaitytojais.
3. Teigiamas įstaigos bendruomenės požiūris į įstaigos pedagogų veiklą, šeimos indėlis į ugdymo
procesą tai ugdytinio pasididžiavimo savo šeimos nariais ir savivertės jausmas. Betarpiškas
bendruomenės narių bendradarbiavimas – darnus ir produktyvus ugdymo procesas.
1. TIKSLAS. Lietuvių kultūrinės tradicijos ir vertybės ugdymo procese.
1.1. UŽDAVINYS. Ugdoma pagarba etniniam paveldui visose ugdymo veiklose. Ugdomi,
tenkinami vaiko meniniai gebėjimai, pažintinė veikla siejama su vaiko gyvenimu, ugdoma pagarba
tautiškumui. Įstaiga gerąja patirtimi dalinsis su rajono, respublikos pedagogais, taip bus garsinamas
etninio paveldo puoselėjimas įstaigoje.
1.1.1. Pasiekti rezultatai ir rodikliai:
- Respublikinis projektas „Žemaitijos amatai tautodailės metuose“. ,,Atžalyno“ skyriaus
„Žvaigždutė“ pedagogės domėjosi tautodailės raida, amatų kultūrine ir menine verte. Kūrybinės
dirbtuvėlės ir pleneras „Mažieji pirštukai molio šalyje“ suteikė daug ikimokyklinukams ir
priešmokyklinukams kūrybinio pasitikėjimo ir emocinio intelekto. (Įstaigos stendas atspindintis šio
projekto akimirkas);
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- Meninio ugdymo mokytoja Ona Deniušienė, mokytoja Jūratė Badaukienė ir mokytoja Rasa
Borusevičienė dalyvavo respublikinėje nuotolinėje apskrito stalo konferencijoje „Ugdymo procesas
gryname ore tai kiekvieno vaiko kūrybinės dienos dalis“. Pedagogės skaitė pranešimą „Mažieji
pirštukai molio šalyje“. Nuotolinę diskusiją organizavo Šiaulių lopšelis darželis „Voveraitė“.
- Respublikinio projekto „Žemaitijos amatai tautodailės metuose“ kūrybinių dirbtuvėlių sukurtų
meninių darbų paroda suorganizuota ir eksponuojama įstaigos edukacinėse erdvėse. Lietuvos
tautodailininkų sąjungos narių bendradarbiavimas suteikė įstaigos bendruomenei žemaitiškos
dvasios etninio paveldo puoselėjimą.
2. TIKSLAS. Kultūringos lietuvių kalbos išlaikymas ir vartojimas – tai vaiko kelias į gražią lietuvių
kalbą.
2.1. Uždavinys.
Planinga, efektyvi aplinkos turtinimo veikla. Tinkamai parinkta vaikiška literatūra
skatina kūrybiškumą, žingeidumą, komunikabilumą, mąstymą. Ugdymo įvairių metodų taikymas
praplečia pažinimą, praturtina kalbą, turtina ugdytinio žodyną, gebėjimą klausyti, improvizuoti,
pasakoti ir atpasakoti, analizuoti tekstą. Ugdytiniai susipažinę su knygų įvairove, taps nuolatiniais
knygelių skaitytojais.
2.1.1. Pasiekti rezultatai ir rodikliai:
- Dalyvauta Akmenės rajono Papilės S. Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „
Kregždutė“ organizuotame respublikinio meninio skaitymo konkurse „Aš tarp draugų“;
- Dalyvauta respublikiniame ikimokyklinio amžiaus vaikų socialiniame meniniame

projekte

„Skirtukas knygai“;
- Prisijungta prie respublikinio projekto „Žaidimai moko“, „Zipio draugai“.
3. TIKSLAS. Ikimokyklinės įstaigos ir šeimos abipusis atvirumas – tai dialogu pagrįsta partnerystė.
3.1. UŽDAVINYS. Teigiamas įstaigos bendruomenės požiūris į įstaigos pedagogų veiklą, šeimos
indėlis į ugdymo procesą tai ugdytinio pasididžiavimo savo šeimos nariais ir savivertės jausmas.
Betarpiškas bendruomenės narių bendradarbiavimas – darnus ir produktyvus ugdymo procesas.
3.1.1. Pasiekti rezultatai ir rodikliai:
- Dalyvauta ikimokyklinių įstaigų respublikiniame gamtosauginiame projekte – konkurse „Mažieji
sodeliai“. Pereinamasis prizas – tentas su projekto dalyvių nuotraukomis;
- Dalyvauta respublikinio projekto Sveikatiada visuose iššūkiuose (padėkos raštas);
- Dalyvauta „Kalėdinio šokio“ iššūkyje, kurį organizavo Šiaulių lopšelis darželis „Pupų pėdas“.
NAUJOSIOS AKMENĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLA
(nuo 2020-09-01)
4. Tikslas. Įstaigos veiklos organizavimas po reorganizacijos.
4.1. Uždavinys. Įstaigos veiklos dokumentų parengimas.
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4.1.1. Pasiekti rezultatai ir rodikliai:
- Parengta Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos struktūra ir pareigybių sąrašas
(2020-09-01 direktoriaus įsakymas Nr. P-1);
- Nustatytas darbuotojų darbo apmokėjimas ir darbo krūvis (2020-09-11 direktoriaus įsakymas Nr.
P-22);
- Atnaujinti 22 įstaigos darbuotojų pareigių aprašymai.
- Parengtos 4 naujos pareigybės (Pavaduotojo ūkio reikalams, direktoriaus įsakymas 2020-12-07 Nr.
V-79, Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas, direktoriaus įsakymas 2020-10-20 Nr. V-52,
Personalo specialisto pareigybės aprašymas, direktoriaus įsakymas 2020-10-20 Nr. V-51,
Archyvaro-raštvedžio pareigybės aprašymas, direktoriaus įsakymas 2020-09-01 Nr. V-16);
4.2. Uždavinys. Įstaigos veiklos organizavimas.
4.2.1. Pasiekti rezultatai ir rodikliai:
- Sudaryta COVID-19 (koronaviruso infekcijos) situacijų valdymo grupė (2020-09-08 direktoriaus
įsakymas Nr. V-26);
- Išrinkta Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos taryba (2020-09-10 mokytojų
tarybos posėdžio protokolas Nr. 1/MTP-5);
- Deleguotas mokytojas į pretendentų eiti Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos
direktoriaus pareigas vertinimo komisiją (2020-09-30 mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr.2/MTP-6);
- Deleguoti mokytojai į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos
komisiją (2020-11-25 mokytojų tarybos posėdis Nr. 3/MTP-7);
- Aptarta 2021-2023 m. mokytojų ir pagalbos mokiniui (išskyrus psichologus) atestacijos programa
(2020-12-18 mokytojų tarybos posėdžio protokolo Nr. 4/MTP-8);
- Atnaujintos 24 vidaus veiklos organizavimo tvarkos ir patvirtintos direktoriaus įsakymais;
- Parengta 11 Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos tvarkų:
Veiksmų planas užsikrėtimo COVID-19 ligos atveju (2020-09-08 direktoriaus įsakymas Nr. V-25);
Rekomendacijos siekiant sumažinti riziką susirgti COVID-19 liga (2020-09-08 direktoriaus
įsakymas Nr. V-27);
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų tvarkos aprašas (2020-0909 direktoriaus įsakymas Nr. V-32);
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui tvarkos aprašas (2020-09-09 direktoriaus įsakymas
Nr. V-33);
Apsaugos nuo smurto gairės (2020-09-09 direktoriaus įsakymas Nr. V-34);
Vidaus darbo tvarkos taisyklės (2020-09-22 direktoriaus įsakymas Nr. V-41);
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- Patvirtintos Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrių vaiko gerovės komisijos
(2020-10-01 direktoriaus įsakymas Nr. V-45);
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (2020-10-30 direktoriaus įsakymas
Nr. V-61);
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo 2020-2021 m. m. tvarkos aprašas (2020-11-03 direktoriaus
įsakymas Nr. V-67);
Ugdymo nuotoliniu būdu proceso organizavimas (2020-11-12 direktoriaus įsakymas Nr. V-71);
Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas (2020-11-12 direktoriaus įsakymas
Nr. V-72);
2020-2023 metų korupcijos prevencijos programa (2020-12-10 direktoriaus įsakymas Nr. V-83).
- Sudaryta COVID-19 situacijų valdymo grupė (2020-09-08 direktoriaus įsakymas Nr. V-26);
- Patvirtintas krizių valdymo komandos sąrašas (2020-11-12 direktoriaus įsakymas V-73).
Parengtos 8 darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos (2020-09-09 direktoriaus įsakymas Nr. V38),
Parengti profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai (2020-11-03 direktoriaus įsakymas Nr. V62)
Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykloje pradėtas įgyvendinti Akmenės rajono
savivaldybės projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės rajono
savivaldybėje“, diegiami Lean metodai.

Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo
mokyklos skyriaus „Buratinas“ vedėja,
l. e. direktoriaus pareigas

Irena Girdvainienė

