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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AITVARĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Aitvarėlis” (toliau – įstaiga ) 2019–2021 metų strateginio ir 2019 

metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į neformaliojo vaikų švietimo 

kokybę. Šio tikslo įgyvendinimui numatyti prioritetai: vaiko socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymas; šeimos įtraukimas į vaiko ugdymo(si) procesą; atviros bendruomenės kultūros 

puoselėjimas. Vadybiniai siekiai 2019 metais orientuoti į individualios mokinio pasiekimų ir 

pažangos vertinimo ir įsivertinimo tobulinimą, įstaigos edukacinių aplinkų atnaujinimą, racionalų 

įstaigos finansinių išteklių naudojimą. 

Įstaigoje 2019 metais buvo sukomplektuota 11 grupių, ugdyti 199 ugdytiniai. Ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendino 20 pedagogų (10 mokytojų metodininkų, 9 

vyresnieji mokytojai, 1 mokytojas), 1 siekė aukštojo išsilavinimo. Visi pedagogai gilino savo 

kompetencijas, tobulino kvalifikaciją vidutiniškai po 9 dienas. Parengta kvalifikacijos tobulinimo 

programa,  vadovauta studentų praktikai. Atestuoti 2 pedagogai aukštesnei kvalifikacinei kategorijai. 

Įstaigos aplinkos funkcionavimą užtikrino 26 nepedagoginiai darbuotojai. 5 iš jų taip pat kėlė savo 

kvalifikaciją įvairiuose kursuose ir mokymuose. Individualią įstaigos ikimokyklinio ugdymo ir 

priešmokyklinio ugdymo programas sėkmingai papildė 3 neformaliojo ugdymo programos: sveikos 

gyvensenos, fizinio aktyvumo ir kalbos ugdymo programos. 

Įgyvendinant 2019 metų veiklos planą, įstaigoje organizuotas 31 renginys ir dalyvauta 14 

socialinių partnerių organizuotų renginių. Įgyvendinti 6 respublikiniai projektai, 5 tarptautiniai 

eTwining projektai (gautas apdovanojimas kokybės ženkleliu), 2 miesto ir 10 įstaigos projektų. 

Organizuota 14 kūrybinių vaikų ir tėvų darbų parodų. Respublikiniame projekte „Lietuvos mažųjų 

žaidynės“ įstaigos komanda tapo finalininke, Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo festivalio-konkurso 

„Giest lakštingalėlis“ įstaigos vaikų ansamblis tapo laureatu. 

Sudarytos sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui. Visiems lopšelio-darželio vaikams 3 

kartus per dieną organizuotas maitinimas pagal Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro parengtus 

perspektyvinius valgiaraščius. 1 ugdytiniui pagal medikų rekomendacijas sudarytas pritaikytas 

valgiaraštis. Dalyvauta „Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programoje ir pieno 

produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“. Virtuvėje 

dirbo 4 darbuotojai. 28 šeimoms taikyta 50 % mokesčio už vaiko maitinimą lengvata, 4 vaikams 

taikyta 100 % lengvata. Įvyko 6 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kuriuose buvo svarstoma dėl 6 

vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, 

pritarta logopedo veiklos ataskaitoms, tvarkaraščiams, sudarytam vaikų, turinčių kalbos ir kitų 

komunikacijos sutrikimų sąrašui. 

2019 metais atliktas veiklos kokybės įsivertinimas pagal veiklos rodiklius „Šeimos įtraukimas 

į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje“. Rezultatai parodė, kad tėvai aktyviausiai dalyvauja vaikų ir 

tėvų parodose, šventėse. Probleminė sritis išlieka specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų pažanga, 

bendravimas su jų tėvais. Giluminiam auditui pasirinkta sritis „IUM mikroklimatas“. Ši sritis 

įvertinta, kaip silpnesnė ir labai aktuali bendruomenei.  

2019 metais įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai. Sprendimai dėl 

lėšų naudojimo derinti su įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Atlikti 2 grupių žaidimo 

kambarių, 2 rūbinių remontas, pakeista 180 kv. m. grindų dangos grupėse, suremontuotas minkšto 

inventoriaus sandėlis. Savivaldybės lėšomis suremontuotos 4 sanitarinės patalpos, 4 grupių 

virtuvėlės. Pakeistos grėsmę kėlusios fasado apdailos plokštės. Įsigytos 2 ūkinės spintos, 8 

rankšluostinės, 12 veidrodžių, pakeisti baldai logopedo kabinete, spinta minkšto inventoriaus 
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patalpoje. Nupirkti 2 kompiuteriai su programine įranga, 8 planšetiniai kompiuteriai. Virtuvėje įsigyti 

nerūdijančio plieno stelažai, įvairūs indai. Darbuotojai  aprūpinti naujais darbo rūbais, įsigyta 40 

komplektų vaikiškos patalynės, 100 rankšluosčių, 20 čiužinių ir kt. Teritorijos žaidimų aikštelėms 

atnaujinti nupirkta mediena, statybinės medžiagos, žemių, pakeistas smėlis, pašalinti nesaugūs 

įrenginiai. Įsigyta naujų žaislų, knygų, įvairių edukacinių, sporto, muzikos priemonių. Įstaigai 

pervesta 3016 eurų paramos lėšų. 

2019 m. įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos nustatė, kad muzikos salė ir laiptinės 

nebeatitinka higienos normų reikalavimų ir būtinas remontas. Įstaiga turi higienos pasą-leidimą. 

Planuodama artimiausių metų veiklą, įstaigos bendruomenė susitarė dėl šių prioritetų: pozityvios 

emocinės aplinkos, lemiančios gerą ugdytinių, pedagogų ir tėvų savijautą įstaigoje, kūrimas, bei 

ugdymo(si) pagalbos teikimas įvairių gebėjimų vaikams. 
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