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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ATŽALYNAS“ 2019 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA  
 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Atžalynas“ (toliau – Įstaiga) 2019–2021 metų strateginio ir 2019 

metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštos švietimo paslaugų 

kokybės užtikrinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. Pasirinkta 2019 m. prioritetinė kryptis – 

skatinti kiekvieno vaiko individualią pažangą, gerinant ugdymo proceso kokybę pozityvioje 

emocinėje aplinkoje. Metinės veiklos tikslas – bendruomenės narių lyderystės gebėjimų didinimas, 

siekiant atsakomybės už nuolatinį tobulėjimą ir kokybišką ugdymą. Tikslams pasiekti ir įgyvendinti 

numatyti 3 uždaviniai: skatinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą ir individualius gebėjimus, skatinant 

kiekvieno vaiko pažangą; tobulinti ugdymo turinio planavimą, siekiant tikslų ir uždavinių; kokybiškai 

organizuoti darbuotojų veiklos vertinimą ir įsivertinimą. 

2019 m. pasiekti reikšmingi paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. Buvo ugdomas 201 

vaikas, dirbo 48 darbuotojai (iš viso 45,8 etato, iš jų 22 etatai pedagoginių ir 23,8 etato nepedagoginių 

pareigybių). Užtikrintas kokybiškas, nenutrūkstamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 

Įgyvendintos 4 neformaliojo vaikų švietimo programos, kuriose dalyvavo 170 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio bei 31 ankstyvojo amžiaus vaikas. 2019 m. ugdytiniai su pedagogais dalyvavo 4 

tarptautiniuose piešinių konkursuose ir tapo laureatais, diplomantais, 6 respublikinėse vaikų 

kūrybinių darbų parodose, 7 miesto vaikų piešinių parodose, 6 akcijose. Įstaigos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai buvo „Žvaigždučių vilties bėgimo“ dalyviais. Įstaigos 

bendruomenė tapo Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro organizuoto konkurso „Judriausias 

darželis“ nugalėtoja. Buvo vykdyti 4 tarptautiniai, 6 šalies, 7 miesto, 15 Įstaigos pažintinių-kultūrinių 

projektų, organizuota 12 teminių savaičių, 5 atviros veiklos, 32 edukacinės išvykos, 8 tradiciniai ir 

netradiciniai renginiai, kuriuose dalyvavo Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai. Įstaigoje vykdyta 

socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai“ ir sveikos gyvensenos programa „Auk sveikas, vaike“. 

Įstaigos bendruomenė visus metus aktyviai dalyvavo vaikų sveikatinimo programoje (sveikos 

mitybos skatinime, sveikos aplinkos kūrime, susižalojimų prevencijos veikloje, užkrečiamų ligų 

profilaktikoje, fizinio aktyvumo skatinime bei psichinės sveikatos stiprinime). Įstaiga dalyvavo 

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

skatinimas mokyklose“. 

2019 metais pagerėjo vaikų lankomumas. Praleistų dienų dėl ligos skaičius 1 vaikui buvo 12 

dienų (2018 m. – 17 dienų). Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 44 Įstaigos ugdytiniams (2018 m. – 

42 vaikams). 

Įstaigoje visi ugdytiniai tris kartus per dieną maitinti kokybišku, sveiku maistu. 32 šeimoms 

taikyta 50 % mokesčio už vaikų maitinimą lengvata, 2 šeimoms suteikta psichologinė pedagoginė 

pagalba.  

2019 m. visi pedagogai tobulino kvalifikaciją vidutiniškai 5–6 dienas, dalyvavo 36 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Pedagogai parengė ir įgyvendino 5 kvalifikacijos tobulinimo 

programas ir pateikė jas akreditacijai Klaipėdos miesto pedagogų ir švietimo kultūros centrui. 

2019 m. Įstaigos pedagogai organizavo Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinę dieną „Dovanoju idėją...“, Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo mokytojų forumą 

„Vaikų pažangos matavimo sistema. Siekiai ir realybė“, skaitė pranešimus 2 tarptautinėse, 

respublikinėse, miesto konferencijose, 5 seminaruose. Įstaigoje organizuotos „Lietuvos mažųjų 

žaidynių“ I ir II etapo varžybos, respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų festivalis „Vaidinimų 

kraitelė 2019”. 1 Įstaigos pedagogas yra Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijos narys, 1 

pedagogas vadovauja Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodiniam būreliui, 1 
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pedagogas yra Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir respublikinio ikimokyklinio ugdymo kūno 

kultūros pedagogų asociacijos įgyvendinamo projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ organizacinio 

komiteto narys, atsakingas už Klaipėdos regioną. 

2019 m. Įstaigoje dirbo 2 mokytojai ekspertai, 13 mokytojų metodininkų, 6 vyresnieji 

mokytojai ir 1 mokytojas. Per metus Įstaigoje atestuoti 3 pedagogai, kuriems suteiktos mokytojo 

eksperto ir vyresniojo mokytojo kvalifikacinės kategorijos. 

2019 m. pagal paruoštas metodines rekomendacijas atliktas Įstaigos veiklos kokybės 

įsivertinimas. Tai skatino pedagogus reflektuoti veiklą, vertinti Įstaigos veiklos procesus.  

2019 m. Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Įstaiga turėjo 

higienos pasą-leidimą. Planingai vykdyti materialinės bazės gerinimo darbai. Įstaigos išlaikymui 

skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su Įstaigos 

savivaldos institucijomis, bendruomene. Per metus buvo pakeista 2 grupių grindų danga (160 kv. m.) 

(4600,00 Eur), 5 grupėse pakeisti langų roletai (2900,00 Eur), įsigyta 60 naujų vaikiškų lovyčių 

(5900,00 Eur), naujų lauko įrenginių (8000,00 Eur). Atnaujintas virtuvės inventorius: įsigyta daržovių 

pjaustymo mašina (1400,00 Eur) ir konvekcinė krosnis (3500,00 Eur). Prie ankstyvojo amžiaus 

grupės įėjimo sumontuoti apsaugos turėklai (1000,00 Eur), atnaujinti asfaltuoti takai (402 kv. m.). 

Įsigytas 1 stacionarus kompiuteris, 2 daugiafunkciai spausdinimo aparatai (600,00 Eur). Įstaiga įsigijo 

mokomųjų ugdymo priemonių ugdytinių užsiėmimams, sportinei ir muzikinei veikloms (3800,00 

Eur). 

Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų: 

švietimo bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimo ir vaikui palankios emocinės aplinkos kūrimo. 
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