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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Įgyvendinant Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Bangelė“ (toliau – Įstaiga) 2019–2021 metų 

strateginį ir 2019 metų veiklos planus, buvo nustatytos prioritetinė kryptis: Įstaigos ugdymo proceso 

gerinimas, skatinat kiekvieno vaiko individualią pažangą ir telkiant bendruomenę aktyviam 

bendradarbiavimui. Jos įgyvendinimui numatytas tikslas – plėtoti bendruomenės narių bendravimu ir 

bendradarbiavimu grindžiamą Įstaigos veiklą, užtikrinant kokybiško ugdymo(si) proceso 

organizavimą. Tikslo sistemingai buvo siekiama šiais metinio plano uždaviniais: taikyti aktyviuosius 

ugdymo metodus, skatinant kiekvieno vaiko pažangą; siekti veiksmingo ugdymo proceso 

organizavimo, plėtojant elektroninio dienyno sistemos taikymo galimybes; kurti bendradarbiavimu 

grįsta vaiko sveikatos saugojimą ir stiprinimą lemiančią ugdymo(si) aplinką; skatinti nepedagoginius 

darbuotojus aktyviai dalyvauti Įstaigos veikloje, stiprinant bendruomeniškumą ir atsakomybę. 

2019 m. Įstaigoje ugdyta 216 vaikų (2018 m. – 213 vaikų), dirbo 58 darbuotojai (iš viso 

Įstaigai skirta 51,76 etato, iš jų 25,2 etato pedagoginių ir 26,56 etato nepedagoginių pareigybių). 

Užtikrintas nenutrūkstamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 2019 m. buvo parengta ir 

įgyvendinama nauja neformaliojo vaikų švietimo pažinimo ir tyrinėjimų programa ,,Smalsiukų 

akademija‘‘, skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Taip pat buvo įgyvendinamos 

šios neformaliojo vaikų švietimo programos: Bendravimo įgūdžių formavimas valstybine kalba; 

Sveikos gyvensenos ugdymas. Jose dalyvavo 186 ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei 30 ankstyvojo 

amžiaus vaikai. Vykdyti 5 tarptautiniai, 3 šalies, 4 miesto, 5 Įstaigos projektai. Organizuotos 3 

teminės vaikų kūrybinės raiškos savaitės, 12 teminių dienų, 11 atvirų veiklų, 72 edukacinės išvykos, 

10 tradicinių ir netradicinių renginių, 3 vaikų kūrybinių darbų parodos, 10 konkursų, dalyvauta 

festivaliuose, akcijose, viktorinose, koncertuose. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato organizuotame konkurse „Klaipėdos miesto saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga 

2019“ Įstaiga užėmė II vietą; Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro organizuotame konkurse 

„Judriausias darželis“ laimėta II vieta; respublikiniame ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros 

pedagogų asociacijos (RIUKKPA) Lietuvos tautinio olimpinio komiteto projekte ,,Lietuvos mažųjų 

žaidynės“ skirta II vieta. 

Tikslingai buvo vykdoma Įstaigos sveikatingumo programa, kurioje aktyviai dalyvavo visa 

bendruomenė – įsigytos naujos priemonės (30 vnt.), padedančios vaikams formuoti sveikatos 

stiprinimo įgūdžius. Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 42 vaikams (2018 m. – 40 vaikų). 2019 m. 

konsultacinę ir metodinę pagalba 2 kartus per mėnesį Įstaigos pedagogams ir ugdytinių tėvams teikė 

Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos priskirtas psichologas.  

Įstaigoje visi ugdytiniai tris kartus per dieną maitinti kokybišku maistu. 34 šeimoms taikyta 

50 % mokesčio už vaikų maitinimą lengvata, 1 šeimai – 100 %. 95 % tenkintas pageidaujančių lankyti 

Įstaigą vaikų poreikis.  

2019 m. visi pedagogai tobulino kvalifikaciją, vienam pedagogui vidutiniškai teko 4,28 

kvalifikacijos kėlimo dienos. Jie dalyvavo 39 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Buvo sudarytos 

sąlygos nepedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimui (virėjoms ir auklėtojų padėjėjoms). 

Pedagogai parengė ir pristatė 4 pranešimus šalies, miesto susirinkimuose, konferencijose, 

seminaruose. Vykdė socializacijos programas ,,Zipio draugai“, socialinio-emocinio ugdymo 

programą ,,Kimočiai“.  

2019 m. įsivertinta Įstaigos veiklos kokybė pagal veiklos rodiklį ,,Mokyklos bendruomenės 

narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė“. Rezultatai parodė, kad tirta sritis atitinka 4 lygį (labai 

gerai). Išvadose pažymima, kad Įstaigos veikla grindžiama bendruomenės narių bendravimu ir 

bendradarbiavimu, veikia veiksminga bendravimo ir bendradarbiavimo sistema. Taip pat nustatyta, 
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kad Įstaigoje sudarytos sąlygos vaikams įgyti demokratiško bendravimo ir bendradarbiavimo 

pradmenis. 

2019 m. Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų 

panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. 2019 m. Įstaigoje buvo 

atlikti tokie remonto darbai: 4 sanitarinių patalpų, 2 grupių bei miegamųjų, atnaujinta 100 kv. m. 

grindų dangos. Įsigyta 57 vnt. baldų (ūkinės spintos, virtuvėlių baldų komplektai, vaikiškos spintelės 

rūbams, raštinės baldai), šaldytuvas, kilimų plovimo siurblys, 5 grupėms užuolaidos, stacionarus 

kompiuteris, spausdintuvas, atnaujinta Įstaigos internetinė svetainė.  

Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė išsikėlė šiuos prioritetus: Įstaigos 

ugdymo proceso tobulinimas, pagrįstas visų mokyklos bendruomenės narių pasitikėjimu ir 

bendradarbiavimu; kokybiško ugdymo proceso organizavimas, tobulinant sveikatos stiprinimui 

reikšmingas sritis ir vaikų įgūdžius. 
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