
PRITARTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos  2020-06-25 

sprendimu Nr. T2-161 

 

 

KLAIPĖDOS DARŽELIO „GINTARĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos darželio “Gintarėlis“ (toliau –  Įstaiga) 2019–2021 metų strateginio ir 2019 metų 

veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į švietimo paslaugų kokybės 

užtikrinimą ir materialinės bazės gerinimą. Pasirinkta 2019 metų prioritetinė kryptis – mokymosi 

pagalbos įvairių gebėjimų vaikams stiprinimas, taikant kiekvieno vaiko pažangos matavimo sistemą. 

Metinės veiklos tikslas – tobulinti vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą. Tikslui pasiekti 

buvo numatyti ir įgyvendinti šie uždaviniai: reflektuoti vaikų ugdymo vertinimo veiksmingumą, 

numatant tolesnio ugdymo uždavinius ir perspektyvas, suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie 

vaiko pasiekimų vertinimą, padėti jiems atpažinti, žinoti ir palaikyti vaiko polinkius ir gebėjimus. 

Vadybiniai siekiai 2019 metais buvo orientuoti į nuoseklų ir kokybišką numatytų prioritetų, tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimą, ugdymo turinio įgyvendinimą ir darbuotojų pasitikėjimo savo darbu 

stiprinimą.  

2019 metais pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. 2019-

09-01 duomenimis ugdyta 110 vaikų, užtikrintas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Ugdymo 

programas iki rugpjūčio 31 d. įgyvendino 17 pedagogų, (15,82 etato), nuo rugsėjo 1 d. – 16 pedagogų, 

(15,6 etato), dirbo 17 nepedagoginių darbuotojų (18,28 etato). Įgyvendintos 2 neformaliojo vaikų 

švietimo programos, kuriose dalyvavo visi vaikai. Buvo vykdyti 2 tarptautiniai, 8 šalies projektai, 

organizuotos 8 atviros veiklos, 10 edukacinių išvykų, 12 kūrybinių darbų parodų, 20 tradicinių ir 

netradicinių renginių. Dalyvauta konkursuose, viktorinose, olimpiadose, akcijose, mugėse. Už 

dalyvavimą respublikos ir miesto renginiuose Įstaiga apdovanota padėkos raštais. 

2019 metais atlikta vaikų pasiekimų analizė, kurios metu nustatytos stipriosios ugdymo sritys 

– fizinis aktyvumas, sveikos gyvensenos ir saugios aplinkos puoselėjimas, meninė raiška vidaus ir 

lauko erdvėse. Įstaigos bendruomenė visus metus aktyviai dalyvavo vaikų sveikatos stiprinimo 

programoje (skatinta sveika mityba, kurta sveika aplinka, vykdyta užkrečiamų ligų bei sužalojimų 

prevencija, skatintas fizinis aktyvumas bei stiprinta psichinė sveikata). Įstaiga dalyvavo Europos 

Sąjungos lėšomis finansuojamose programose „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“. 

2019 metais teikta logopedo pagalba 31 vaikui. 50 % mokesčio lengvata teikta 19 šeimų. Vyko 

vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kuriuose buvo svarstoma dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimo ir jų siuntimo į Klaipėdos pedagoginę psichologinę tarnybą konsultacijoms bei vertinimui. 

Bendradarbiauta su Klaipėdos šeimos ir vaiko gerovės centru, atsakyta į visus pateiktus klausimus 

apie Įstaigos ugdytinius ir jų tėvus. Pagalbą 2 kartus per mėnesį Įstaigos pedagogams ir ugdytinų 

tėvams teikė Įstaigai priskirtas psichologas. 

2019 metais vyko kryptingas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. Kvalifikaciją tobulino 

kiekvienas pedagogas vidutiniškai 6 dienas per metus. Vykdyta švietimo stebėsenos rodiklių analizė 

ir pedagoginė stebėsena. Atliktas Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas. 

2019 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai, sprendimai dėl jų 

panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Įstaigos paramos, rėmėjų 

bei savivaldybės lėšomis 2019 metais atlikti šie materialinės bazės atnaujinimo darbai: renovuoti 2 

lauko įėjimų laiptai (išklijuotos plytelės), atlikti instaliacijos ir lauko apšvietimo darbai, nudažyta 

dalis darželio pastato, remontuoti ir nudažyti lauko sportiniai įrengimai, aptverta nauja tvora vaikų 

žaidimų aikštelė, kuri papildyta naujais plastikiniais lauko įrenginiais ir žaidimais (0,6 tūkst. Eur). 

Atliktas remontas viename miegamajame (0,8 tūkst. Eur). Nupirkti 3 nauji kompiuteriai (3 tūkst. 

Eur.), konvekcinė kepimo krosnis (2,5 tūkst. Eur.), iš dalies sutvarkyta kanalizacijos sistema ir atlikti 

kiti smulkūs remonto darbai dailės ir kituose kabinetuose bei patalpose (0,3 tūkst. Eur). Būtina viso 



2 

 

pastato renovacija, nebaigti elektros instaliacijos darbai pastate, reikalingas šviestuvų, vandentiekio, 

kanalizacijos vamzdynų atnaujinimas.  

Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl šio veiklos prioriteto: 

didinti  Įstaigos bendruomenės lyderystės gebėjimus, kuriant ir įgyvendinant projektus. 
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