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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Berželis“ (toliau – Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurios pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų 

ugdymas. 2019 m. įgyvendinant Įstaigos strateginį bei veiklos planus, buvo siekiama mokymosi 

pagalbos vaikui stiprinimo, taikant individualios pažangos matavimo sistemą. Įgyvendinant Įstaigos 

veiklos prioritetus, tikslus ir uždavinius, buvo siekiama sudaryti saugias fizines ir emocines sąlygas 

visapusiškam vaikų ugdymui ir ugdymuisi; atpažinti ir įvertinti kiekvieno vaiko galias, iškilus 

sunkumams, laiku suteikti pagalbą. Siekta modernizuoti Įstaigos veiklą: buvo atnaujinami įrengimai, 

darbo ir ugdymo priemonės, atliekami reikalingi patalpų remonto darbai. Planingai ir nuosekliai 

vertinta ir analizuota Įstaigos veikla. Praėjusiais metais strateginio ir veiklos plano įgyvendinime 

dalyvavo 25 pedagoginiai ir 25 nepedagoginiai darbuotojai, iš jų 15 pedagogų turi mokytojo 

metodininko kategoriją, 4 – vyresniojo mokytojo kategoriją. 

2019 m. Įstaigoje veikė 11 grupių (2 lopšelio, 7 darželio, 2 priešmokyklinio ugdymo). Įstaigą 

lankė 201 vaikas (iš jų 30 lopšelio, 39 priešmokyklinio ugdymo ir 132 darželio grupes). 8 vaikams 

buvo nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, iš jų 1 – dideli. 30 vaikų buvo teikta logopedo pagalba. 

Mokesčio už vaikų maitinimą lengvata buvo taikoma 12 šeimų, iš jų 100 procentų – 2 šeimoms. 

2019 m. vyko 8 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kuriuose buvo aptariama pagalba 

mokytojui, dirbančiam grupėje, kurioje ugdomi emocijų ir elgesio problemų turintys vaikai. Pagalba 

mokytojui buvo organizuojama, pasitelkiant specialistus iš Klaipėdos pedagoginės psichologinės 

tarnybos (toliau – PPT), suteiktos konsultacijos Įstaigos bendruomenei. 4 vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, buvo pritaikytos ikimokyklinio ugdymo programos. Pagal poreikį 

PPT specialistai buvo kviesti į Įstaigą stebėti ugdymo proceso, padėti spręsti sudėtingesnes situacijas. 

Vykdytas bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis. Pedagogai tobulino kvalifikaciją 

seminaruose, kursuose 170 dienų (1022 valandas). 3 mokytojai atestuoti aukštesnei kvalifikacinei 

kategorijai, iš jų 2 suteikta mokytojo metodininko, 1 – vyresniojo mokytojo kvalifikacinės 

kategorijos. Mokytojai dalyvavo seminaruose, kuriuose tobulino kvalifikaciją vaikų emocinio ir 

psichologinio saugumo užtikrinimo klausimais: „Socialaus elgesio ugdymas darželyje“, „Patyčių ir 

smurto atpažinimas ir stabdymas“, „Kas yra autizmo spektro sutrikimas?“, „Kaip padėti vaikui labiau 

pasitikėti savimi?“, „Vaikas: apribotas ar beribis?“, „Kaip tinkamai drausminti vaikus?“ 

Organizuotos pažintinės ekskursijos, renginiai, dalyvauta miesto renginiuose, tarptautiniuose 

projektuose: „Zipio draugai“, „Pasakyk pasauliui labas“ (gautas tolerantiškiausios Įstaigos 

sertifikatas). Integruota emocinių ir socialinių įgūdžių „Kimochis“ programa, ugdant priešmokyklinio 

amžiaus vaikus. Dalyvauta eTwinnig projekto „Tausojame savo šalį“ aplinkos švarinimo ir saugojimo 

veiklose, respublikinėje akcijoje „Velykų medis“, tarptautiniame kūrybiniame-socialiniame projekte 

„Mūsų namai – dorybių Žemė“, respublikiniame projekte „Skaitau, svajoju ir kuriu“. Organizuoti 

pramoginiai edukaciniai renginiai Įstaigos bendruomenei.  

2019 m. sistemingai buvo turtinama Įstaigos materialinė bazė: įsigyti 2 lauko suoliukai 

vaikams, po lauko įrengimais patiesta 95 m2 guminės dangos, įsigyti 3 nauji kompiuteriai. Tęstiniu 

uždaviniu lieka modernių ir šiuolaikinių priemonių papildymas grupėse bei tautodailės kambarėlyje. 

Per metus atlikti sanitarinių mazgų bei virtuvėlių remontai 2 grupėse, virtuvėlėse nupirkti baldai, indų 

džiovyklos, atliktas kosmetinis remontas 2 grupių rūbinėse. Sutvarkytas kiemas: pakeistos 

pasivaikščiojimui skirtos takų plytelės, išasfaltuota važiavimo danga, nugenėtos medžių šakos.  

2019 m. 100 procentų tenkintas pageidaujančių lankyti Įstaigą vaikų poreikis. Siekiant 

išsiaiškinti vaikų saviraiškos poreikių tenkinimą ir neformaliojo ugdymo programos realizavimo 
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perspektyvas, buvo vykdyta tėvų ir mokytojų apklausa. Apklausos duomenimis Įstaigoje sukurta 

aplinka tenkina fizinius, protinius, emocinius vaikų poreikius, atitinka jų amžių. 

2019 m. Įstaigos išlaikymui buvo skirta 546,9 tūkst. Eur, gauta 2,3 tūkst. Eur paramos lėšų. 

Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos buvo naudojamos racionaliai ir taupiai, sprendimai derinami su 

Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. 
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