
KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO IKIMOKYKLINIO SKYRIAUS
ATASKAITA UŽ 2018/ 2019 MOKSLO METUS

I. PRIORITETAI, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
2018/2019 m. m. prioritetai:

- pagalbos mokiniui ir suaugusiam asmeniui netekusiam regėjimo, atliepiant individualius jų
gebėjimus ir poreikius, efektyvinimas;
- bendradarbiavimo tarp skirtingas programas įgyvendinančių specialistų stiprinimas;
- ugdymo sąlygų gerinimas.

Metiniai veiklos tikslai:
- siekti ikimokyklinio, priešmokyklinio, socialinio ir kito neformaliojo ugdymo programų ir
švietimo pagalbos prieinamumo, dermės ir kokybės;
- sudarant prielaidas ikimokyklinio, priešmokyklinio, socialinio ir kito neformalaus ugdymo
ir švietimo pagalbos kokybės gerinimui, organizuoti ir vykdyti planingą veiklos stebėseną ir
vertinimą.

Uždaviniai:
- tobulinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, socialinio ir kito neformalaus ugdymo programų

įgyvendinimą, užtikrinant sklandų ugdymo procesų ir švietimo pagalbos organizavimą.
- puoselėti tradicijas ir ugdyti pilietiškumą organizuojant edukacinius, kultūrinius, meninius,

sportinius, pilietinius renginius ir projektus.
II. ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ.

Ugdymo turinio planavimas, įgyvendinimas ir koregavimas vyksta bendradarbiaujant su
įstaigos pedagogais, orientuojantis į vaikų kompetencijų ugdymo (si) plėtojimą, ugdymosi sritis,
gebėjimus, žinias, patirtį ir vaikų veiksenas. Siekiant efektyvios pagalbos mokiniui itin svarbus
bendradarbiavimas tarp skirtingas programas įgyvendinančių specialistų bei mokytojų. Vienas iš
būdų tobulinti bendradarbiavimą, sėkmingai įgyvendinant ugdymo turinį, įvertinant vaiko
socializacijos proceso svarbą, kurio metu perimamos žinios, nuostatos, socialinis elgesys, santykiai,
vaiko savęs atskleidimas, kultūros vertybės ir jų įtaka kasdieniame gyvenime, taikytas vienas iš
veiksmingiausių būdų – projektinė veikla. Rengiami meniniai, edukaciniai , socialiniai, sveikatos
puoselėjimo projektai: ,,Šarkiukų“ grupė įgyvendino pilietiškumo ugdymo projektą ,,Šimtas
žingsnelių užbaigiant Lietuvos šimtmetį“, ,,Žiogelių“ grupė kultūrinių – higieninių įgūdžių
ugdymo ,,Mokausi būti tvarkingas ir švarus“ , ,,Pelėdžiukų“ grupė saugaus eismo ,,Saugau kitus ir
save“, ,,Liūtukų“ grupė loginio mąstymo ugdymo projektą ,,Formos aplink mus“, pažintinį
projektą ,,Ežiukų“ grupė ,,Virtuali kelionė po Lietuvą – tėvų ir senelių gimtinės“ toliau įgyvendins
ir ateinančiais mokslo metais. Reikšmingas ir svarbus visai bendruomenei projektas ,,50
bendruomenės lyderystės metų“ leido prisiminti ir įprasminti svarbiausias įstaigai datas ir įvykius,
vykusius per įstaigos gyvavimo penkiasdešimtmetį. Siekiame, kad visi darbuotojai ir vaikų tėveliai
rūpintųsi savo ir vaikų sveikata, o susidarę įgūdžiai virstų įpročiais ir lydėtų juos visą gyvenimą. Tai
įgyvendinti padeda sveikos ir saugios gyvensenos projektas ,, Augu sveikas ir saugus“. Vaikų
kūrybiškumą, vaizduotę, saviraišką lavina kūrybinės – teatrinės veiklos projektas ,,Garsų, spalvų ir
pasakų šaly“, bei meninės veiklos ,,Matau ir kūriu širdimi“. Vaikams turintiems regos sutrikimus,
leidžiantis šiems vaikams pajusti patyriminį džiaugsmą, Klaipėdos senamiesčio ROTARY klubo
iniciatyva ir jų visokeriopa parama, vyksta projektas ,,Augintojėlis“.

Siekiama, kad švietimo pagalba ir ugdymas vyktų atsižvelgiant į individualus kiekvieno
ugdytinio gebėjimus, poreikius, galias. Ugdymas bus kokybiškas, jei remsis vaiko patirtimi ir
mokėjimu; vaikas susidomės; tikslingai bus naudojamos priemonės ir aplinka; organizuotoje
ugdomojoje veikloje bus galimybė rinktis ir tęsti veiksenas. Ugdomasis procesas organizuojamas
orientuojantis į vaikų grupės ugdymo(si) pasiekimus, numatant tolesnio vaikų ugdymosi žingsnius.
Kiekvienam mūsų įstaigą lankančiam vaikui buvo sudarytos vienodos sąlygos jo saviraiškos,
meninių gebėjimų ugdymui bei individualių poreikių tenkinimui. Didelis dėmesys metu eigoje buvo



skiriamas priešmokyklinės ugdymo grupės vaikų paruošimui mokyklai. Grupė aprūpinta vaizdine
mokymo priemone OPA PA, aprūpinta žaidimų ir kūrybos priemonėmis atitinkančiomis
priešmokyklinio ugdymo grupių aprūpinimo standartu. Grupės aplinka turtinama naujais žaislais ir
priemonėmis, kurios lavina vaikų kalbą, kūrybiškumą, atmintį, fizinį aktyvumą. Pedagogai vertino
vaiko pažangą visose ugdymosi srityse periodiškai stebėdami fiksuodami jų pasiekimus. Siekėme
užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) tęstinumą, neformaliojo ugdymo programų
ir švietimo pagalbos prieinamumą, dermę ir kokybę. Didelis dėmesys skiriamas vaiko
individualiems gebėjimams ugdytis. Vaikų, pedagogų, tėvų sutelktumas bendrai veiklai, duoda
puikius rezultatus, vaikams smagu kai šalia ne tik pedagogai , bet ir tėvai, kartu veikia, kuria,
pramogauja.
Aktyviai dalyvavome respublikiniuose, miesto renginiuose: ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“ ,
Europos atliekų mažinimo savaitės renginiuose, Klaipėdos ikimokyklinių ugdymo įstaigų
koncerte ,,Vaikų muzikos išdaigos“, ,,Judėk su muzika“, Klaipėdos ikimokyklinių ugdymo įstaigų.
sporto ir sveikatos šventėje prie jūros ,,Draugystės krantas“, ,,Šimtmečio bėgimas“, ,,Vilties
bėgimas“ ir kt . Dalyvavome įvairiose meninių darbų parodose : ,,Odė žemei“- tarptautinė
keramikos darbų paroda
,,Ginti, saugoti, padėti“- Klaipėdos apskrities vyr. policijos komisariatas - organizatorius ,,Mano
prakartėlė“ – P. Domšaičio galerijoje, ,,Rudenėlio takeliu“ , ,,Balta balta kur dairais“, ,,Draugystės
pynė“ – Pempininkų bibliotekoje . Vyko kiti renginiai šventės, pramogos, parodos numatytos
metiniame veiklos plane.
2018-2019 m. m. pagal veiklos planą vyko ugdomojo proceso stebėsena. Rezultatai aptariami su
pedagogais individualiai. Individualiai su pedagogais buvo analizuojama informacinių stendų
tėvams kokybė bei aktualumas, ugdomosios veiklos planavimas ir įgyvendinimas. Gaila, bet ne visi
mokytojai atsakingai planuoja ugdomąją veiklą, daugelis nuvertina refleksijos svarbą. Nuolat
aptariami kasdieniai darbo klausimai, išklausoma pedagogų nuomonė ir pageidavimai.

III. IŠVADOS. Vaikų dalyvavimas projektinėje veikloje įtakoja geresnius rezultatus
pažintinio, socialinio ir emocinio, kalbos ir komunikavimo, meninio ugdymo(si) srityse.
Kiekvienam įstaigą lankančiam vaikui, atsižvelgiant į jo poreikius ir galias, sudarytos
vienodos sąlygos saviraiškai, meninių gebėjimų ugdymui bei individualių poreikių
tenkinimui.
Tobulintini ugdomųjų veiklų aspektai: ugdymo turinio planavimas, veiklos
apibendrinimas ir refleksija, siekiant ugdomosios veiklos rezultato.
Tėvų įtraukimas į vaiko pasiekimų vertinimą.

IV. GAIRĖS.
1.Tobulinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir kito neformalaus ugdymo programų
įgyvendinimą, užtikrinant sklandų ugdymo proceso planavimą ir organizavimą.
2. Tobulinti įstaigos ir šeimos partnerystę, siekiant kokybiško vaiko ugdymo, pasiekimų
ir pažangos vertinimo ugdomojo proceso efektyvinimui.
3. Mokinių individualių prigimtinių poreikių tenkinimas saugioje aplinkoje.
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