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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 2019 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

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

2019 metų veiklos plano įgyvendinimo kryptys buvo susietos su ugdymo proceso kokybe ir atliepė 

Įstaigos prioritetus: ugdymo(-si) modernizavimas; teikiamų paslaugų kokybės siekis; inovatyvių 

ugdymosi aplinkų kūrimas. Vadybiniai siekiai buvo orientuoti į tai, kad kiekvienas pedagogas savo 

veiklą paskirstytų taip, kad galėtų geriausiai realizuoti savo įsipareigojimus. Ypatingas dėmesys buvo 

skiriamas estetiškos, funkcionalios, atitinkančios vaikų amžių edukacinės aplinkos, užtikrinančios 

bendruomenės narių saugumą, kūrimui. Vaikų tėvams sudarytos tinkamos sąlygos bendrauti su 

Įstaigos pedagogais bei specialistais. Buvo teikiama prieinama, ir sisteminga informacija apie Įstaigos 

veiklą. 

2019 m. buvo ugdomi 205 vaikai, dirbo 51 darbuotojas (iš viso Įstaigai buvo skirta 47,28 

etato, iš jų 22,6 etato pedagoginių ir 24,68 etato nepedagoginių pareigybių). Užtikrintas patirtinis 
ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Per metus įgyvendintos 3 neformaliojo vaikų švietimo 

programos: Vaikų meninio ugdymo, Sveikatos saugojimo ir Fizinio aktyvumo ugdymo, kuriose 

dalyvavo 160 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei 45 ankstyvojo amžiaus vaikai. 

2019 m. Įstaigos ugdytiniai kartu su pedagogais dalyvavo 14 saviraiškos parodų, 6 konkursuose, 3 

festivaliuose, 5 akcijose. Buvo vykdyti 8 tarptautiniai, 21 šalies, 11 miesto projektų, organizuotos 4 

teminės savaitės, 8 atviros veiklos, 32 edukacinės išvykos, 17 tradicinių ir netradicinių renginių. 

Įstaigoje daug dėmesio buvo skirta Sveikatos saugojimo programai: įsigytos naujos 

priemonės, padedančios vaikams formuotis sveikatos stiprinimo įgūdžius. Pagerėjo vaikų 

lankomumas, tačiau visiškai sveiki vaikai sudarė tik 5,4 %. Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 31 

ugdytiniui.  

Įstaigoje visi ugdytiniai tris kartus per dieną maitinti kokybišku maistu. Įstaigą lanko 5 vaikai 

su alerginiais susirgimais, kuriems pritaikytas specialus maitinimas. 34 šeimoms taikyta 50 % 

mokesčio už vaikų maitinimą lengvata, o 100 % lengvata buvo taikoma 2 šeimoms. 98 % tenkintas 

pageidaujančių lankyti Įstaigą poreikis. 

2019 m. sudarytos galimybės Įstaigos darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, kurie savo 

kvalifikaciją tobulino 82,6 dienas, vidutiniškai 2–5 dienas. Vykdant ugdymo proceso priežiūrą, per 

metus buvo stebimos įvairios mokytojų veiklos. Skatintos pedagogų iniciatyvos, organizuojant 

renginius, išvykas, taikant aktyviuosius ugdymo metodus, stiprinta jų veiklos motyvacija, įsigyjant ir 

gaminant ugdymo priemones. Įsivertinta Įstaigos veiklos kokybė, kurios metu buvo nustatyta, kad 

Įstaigos kultūra grindžiama pasitikėjimą, iniciatyvumą ir tautiškumą skatinančiu mikroklimatu, 

Įstaigoje užtikrinta ugdymo programų dermė, ugdymo tęstinumas orientuotas į visuminį ugdymą, 

ugdymo organizavimas grįstas tikslingu ir lanksčiu planavimu. Taip pat nustatyta, kad Įstaigos 

aplinka tenkina vaikų ugdymo(si) poreikius, skatina jų pasiekimus ir pažangą. 

2019 m. konsultacinė ir metodinė pagalba buvo teikta pedagogams ir ugdytinių tėvams 4 

kartus per mėnesį, ją teikė Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos priskirtas psichologas. 

Siekiant pagerinti vaikų mitybą, dalyvauta Europos Sąjungos paramos „Pienas vaikams‘ bei „Vaisių 

ir daržovių vartojimo skatinimas mokykloje“ programose.  

2019 m. Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Įstaigos išlaikymui 

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

savivaldos institucijomis, bendruomene. 2019 m. atliktas korupcijos pasireiškimo Įstaigoje tikimybės 

nustatymo sričių vertinimas. Įstaigoje planingai vykdyti materialinės bazės gerinimo darbai. Per 2019 

m. atliktas remontas 2 grupėse: perklijuoti tapetai, įrengtos pakabinamos lubos, pakeisti 22 šviestuvai, 



2 

 

rūbinėse perdažytos sienos. Taip pat atliktas remontas sporto salėje. Įsigyta informacinių ir 

komunikacinių technologijų priemonių už 5562,93 eurų: plačios optikos projektorius „SART“ Board 

880 – 77“, 3 spalvoti lazeriniai spausdintuvai, 3 sieniniai ekranai, 3 planšetiniai kompiuteriai, 2 

projektoriai. Darbui virtuvėje įsigyta daržovių pjaustymo ir trynimo mašina (1490 eurų), mėsos 

malimo mašina (867 eurų), šaldytuvas (543 eurų). Pakeistos visos kiemo takų ir aikštelių trinkelės, 

atnaujinta asfalto danga, lauko apšvietimas, atnaujintas sporto aikštynas (išlieta 566,00 kv. m. guminė 

danga už 27 000 eurų). Įrengtas saugus, naujas technologijas ir higieninius reikalavimus atitinkantis 

krepšinio aikštynas. Įsigyti baldai grupėje (1087,00 eurų), nupirkti lauko įrenginiai vaikų žaidimo 

aikštelėse (5767,00 eurų), įsigyti 4 lauko suolai (1452 eurų). Įstaiga laimėjo galimybę dalyvauti 

projekte „Dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, saulės šviesos energijos panaudojimo visuomeninės 

paskirties pastatuose“. Šiam projektui skirta 43862,50 eurų. 2019 m. įrengta fotovoltinė jėgainė 

(saulės energijos šviesos kolektoriai). 

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

pozityvios emocinės aplinkos kūrimas; intelektinių ir fizinių vaiko galių, lemiančių asmenybės 

vystymąsi ir socializacijos sėkmę, plėtojimas; bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas, 

įgyvendinant vadybinės veiklos pokyčius; ugdymosi pagalbos įvairių gebėjimų vaikams stiprinimas, 

taikant kiekvieno ugdytinio pažangos matavimo sistemą. 
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