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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,BITUTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

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

metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į kokybiško ugdymo paslaugų 

teikimo užtikrinimą ir saugios, sveikos, šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos 

kūrimą. Pasirinkta 2019 m. prioritetinė veiklos kryptis – bendruomenės lyderystės gebėjimų, 

padedančių kurti motyvuojantį mikroklimatą, stiprinimas. Metiniai veiklos tikslai: kurti pokyčiams ir 

lyderystės raiškai palankią organizacinę kultūrą; kurti saugią, sveiką, mobilią, pokyčiams palankią 

ugdymo(si) ir darbo aplinką. Tikslams pasiekti numatyti ir įgyvendinti keturi uždaviniai: skatinti 

bendruomenės lyderystės iniciatyvas, stiprinant savivaldą, kūrybinių ir darbo grupių veiklą; plėtoti 

atviro bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą; efektyvinti inovacijų diegimą ugdymo procese bei 

tobulinti pedagogų bendrąsias kompetencijas; diegti patrauklias darbo formas ir sąlygas; ugdant 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Vadybiniai siekiai 2019 m. buvo orientuoti į 

bendruomenės mikroklimato stiprinimą, tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimą, Įstaigos 

veiklos reglamentavimo atitiktį, pasikeitus teisės aktams.  

2019 m. buvo ugdomi 163 vaikai, suformuotos 3 lopšelio ir 6 darželio grupės, užtikrintas 

kokybiškas ikimokyklinis ugdymas. Dirbo 42 darbuotojai (iš viso Įstaigai skirta 41,82 etato). 

Ikimokyklinio ugdymo programą ir neformaliojo vaikų švietimo programas įgyvendino 20 pedagogų. 

Per metus įgyvendintos 3 neformaliojo vaikų švietimo programos, kuriose dalyvavo 123 ugdytiniai, 

ir 2 tarptautinės programos, kuriose dalyvavo 40 vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų. Buvo 

vykdyti 6 tarptautiniai, 4 šalies, 18 Įstaigos pažintinių-kultūrinių ir sportinių projektų, organizuotos 8 

teminės savaitės, 5 atviros veiklos, 14 tradicinių ir netradicinių renginių, kuriuose dalyvavo Įstaigos 

pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai, socialiniai partneriai. 2019 m. vaikai kartu su pedagogais dalyvavo 

13 šalies saviraiškos parodose, 11 miesto konkursuose ir renginiuose, 9 šalies, miesto ir Įstaigos 

akcijose. Organizuotos 9 ekskursijos. 

Parengta ir įgyvendinta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa, akredituota Klaipėdos 

universiteto Tęstinių studijų institute, organizuoti mokymai Įstaigos pedagogams „Šiuolaikiškas 

požiūris į vaikų fizinį ugdymą. Vaikų joga – sąmoningo vaiko ugdymui“. Pristatyti 4 pranešimai ir 3 

atviros veiklos miesto ir Įstaigos pedagogams.  

2019 m. visi pedagogai tobulino kvalifikaciją kursuose, seminaruose bei nuotoliniuose video 

mokymuose vidutiniškai 5–6 dienas. Per metus Įstaigoje atestuoti 2 ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai, kurie įgijo vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 

Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 35 vaikams, kuriems nustatyti kalbos ir komunikacijos 

sutrikimai, iš jų – kalba ištaisyta 9 vaikams, 23 vaikams sutrikimas pašalintas iš dalies. 3 ugdytiniai 

buvo nukreipti konsultacijai ir pagalbos teikimui į Klaipėdos pedagoginę psichologinę tarnybą, 5 

šeimoms suteikta psichologinė pagalba. Vaiko gerovės komisija rinkosi į 5 posėdžius. 

2019 m. 17 vaikų šeimoms taikyta 50 procentų ir 1 šeimai – 100 procentų atlyginimo už 

maitinimo paslaugas lengvata.  

Įstaigoje taikytas vaikų maitinimo organizavimo modelis (maistas gaminamas II korpuso 

virtuvėje ir į I korpusą tiekiamas termoinduose) teigiamai įvertintas Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos specialistų. 2019 m. atnaujintas pagaminto maisto transportavimo inventorius: 

įsigyti lengvi, sandarūs, gerai šilumą laikantys indai, kuriuose užtikrinami patiekalų temperatūriniai 

režimai, maisto sauga. Taip pat pagerintos darbuotojų, transportuojančių maistą, darbo sąlygos. 

Įstaiga dalyvavo Europos sąjungos lėšomis finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių 

vartojimo skatinimas mokyklose“. 
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2019 m. atliktas korupcijos pasireiškimo Įstaigoje tikimybės nustatymo sričių vertinimas. 

Atsakingai atliktas Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas. Geriausiai pedagogų įvertinti šie rodikliai: 

programos atitiktis valstybės nustatytiems kriterijams (84,2 %), vaiko teisių atspindėjimas mokyklos 

veiklos dokumentuose (78,9 %), auklėtojo ir vaiko sąveika (78,9 %), įvaizdžio kūrimo kultūra ir 

tradicijos (68,4 %). Nustatytos šios Įstaigos veiklos tobulintinos sritys: šeimos įtraukimas į vaikų 

ugdymo(si) procesą mokykloje; šeimos gaunamos informacijos kokybė; įsivertinimo rezultatų 

naudojimas. Veiklos įsivertinimo rezultatai buvo panaudoti pažangiems Įstaigos kultūros pokyčiams 

ir prioritetams numatyti, rengiant 2020 metų Įstaigos veiklos planą. 

Materialiniai ir finansiniai ištekliai panaudoti tikslingai, sprendimai derinti su Įstaigos 

bendruomene. Panaudojant valstybės, savivaldybės ir paramos lėšas atliktas koridoriaus sienų ir 

grindų remontas, 1 grupėje pakeista grindų danga, įrengti nauji radiatoriai su šilumos reguliavimu, 1 

grupėje atnaujinta sienų ir grindų danga. Įsigyta nauja virtuvės įranga už 4,6 tūkst. eurų (pramoninis 

smulkintuvas, šaldytuvas, 3 indaplovės). 3 grupėse įrengtos naujos virtuvėlės (2,2 tūkst. Eur), 

atnaujinti indai, maisto transportavimo inventorius. Įsigyta minkšto inventoriaus (0,8 tūkst. Eur). 

Vaikų ugdymui ir kūrybiškumui lavinti edukacinės erdvės papildytos žaislais, edukacinėmis 

priemonėmis, lauko inventoriumi (2,7 tūkst. Eur). Įsigyta 4 vnt. ugdymui skirtų informacinių ir 

komunikacinių technologijų priemonių už 5,0 tūkst. Eur (nešiojamas kompiuteris, monitorius, 

interaktyvus ekranas, daugiafunkcis spausdinimo įrenginys). Įstaigoje išplėstas WI-FI tinklas, visose 

grupėse įvesta interneto prieiga. Atsižvelgiant į kontroliuojančių institucijų pastabas, renovuoti 

pastato lauko laiptai ir pakeistos lauko durys.  

Liko neišspręstos tokios vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: didėjantis vaikų, 

turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, skaičius; silpnėjanti darbuotojų motyvacija dėl 

nepakankamo profesijos prestižo; kvalifikuotų darbuotojų trūkumas; prastėjanti pastato išorės būklė; 

pasenę, menkaverčiai želdiniai; prie Įstaigos tvoros nėra šaligatvio, trūksta automobilių stovėjimo 

vietų. 

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

bendruomenės lyderystės gebėjimų plėtojimas; saugios emocinės ir socialinės aplinkos gerinimas. 
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