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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

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

Įstaigos 2019 metų veiklos planuose buvo numatytas Įstaigos veiklos prioritetas– užtikrinti ugdymo 

paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką. Prioriteto 

įgyvendinimui numatyti veiklos tikslai: 1) tikslingai vykdyti ugdymo(si) programą; 2) kurti palankias 

sąlygas Įstaigos bendruomenės sveikatai, saugumui ir gerovei užtikrinti; 3) gerinti Įstaigos 

materialinę bazę. Tikslų įgyvendinimui numatyti uždaviniai: 1) užtikrinti veiksmingą Įstaigos 

funkcionavimą, siekiant gerinti kokybišką ugdymą; 2) tobulinti ugdymo kokybę, plėtojant ugdytinių 

sveikos gyvensenos ugdymo, socializacijos ir saviraiškos galimybes; 3) siekti fizinės ir dvasinės 

vaiko sveikatos darnos, ugdyti vertybes, ugdant sveikos ir saugios gyvensenos sampratą, nuostatas ir 

įgūdžius; 4) kurti modernią aplinką. Atsižvelgiant į Įstaigos tikslus ir prioritetus, visi Įstaigoje 

dirbantys mokytojai (11) dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kiekvienas mokytojas 

vidutiniškai 7,6 dienų per metus. Orientuojantis į visuminį vaiko ugdymą(si) buvo įgyvendinamos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos, tenkinti pagrindiniai vaiko poreikiai 

(saugumo, sveikatos, judėjimo, žaidimo, bendravimo ir kt.), atsižvelgiant į individualius ir 

specialiuosius vaikų poreikius.  

Vadybiniai siekiai buvo orientuoti į bendruomenės sutelktumo ir veiksmingumo skatinimą, 

nuoseklų ir kokybišką numatytų prioritetų, tikslų, uždavinių įgyvendinimą, socialinį ir psichologinį 

saugumą. Įstaigoje savo veiklą vykdė sveikos ir saugios gyvensenos, meninės, molio ir draminės 

veiklos kūrybinės iniciatyvinės grupės. Sukurtos saugios, funkcionalios, estetiškos edukacinės 

aplinkos, pritaikytos grupinei ir individualiai veiklai. Užtikrintas nenutrūkstamas patirtinis 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas. Įsigytos būtinos meninei 

saviraiškai ugdyti priemonės, sportinis inventorius, priemonės, skirtos pažintinei, patirtiniai veiklai, 

literatūra vaikams. Ugdymo kokybei tobulinti, plėtojant ugdytinių sveikos gyvensenos ugdymo, 

socializacijos ir saviraiškos galimybes, integruotos kūrybinių grupių neformaliojo vaikų švietimo 

programos („Sveikatos labirintas”, „Boružėlės teatras“, „Kūrybos džiaugsmas“, „Kartu su 

Molinuku“). Dalyvauta tarptautinėse emocinio-socialinio ugdymo programose „Zipio draugai” ir 

„Kimochis“, respublikinėse programose „Sveika mokykla“ ir „Sveikatos želmenėliai“. Anketinės 

apklausos duomenimis socialinių-emocinių programų taikymą puikiai įvertino 96 proc. vaikų tėvų 

(globėjų, rūpintojų). Dalyvauta ilgalaikiuose tarptautinės iniciatyvos „ Visa Lietuva skaito vaikams“ 

projekte „Skaitantys vaikų darželiai“, respublikiniuose projektuose „Mes rūšiuojam“, „Sveikatiada“ 

ir „Apkabinkim žemę“. Per metus Įstaigoje organizuotas 21 tradicinis ir netradicinis renginys, 4 

kūrybinės raiškos savaitiniai projektai, 35 edukacinės išvykos ir ekskursijos. Sėkmingai dalyvauta 22 

meninių darbų parodose, 6 konkursuose ir festivaliuose, 8 akcijose. Organizuota vaikų sveikatinimo 

veikla, vykdyta žalingų įpročių prevencija, organizuotos paskaitos darbuotojams ir tėvams, buvo 

įgyvendinami 5 projektai su socialiniais partneriais. Sistemingai vykdytas tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Klaipėdos lopšeliais-darželiais 

„Svirpliukas“, „Klevelis“, „Vėrinėlis“; Juozo Karoso muzikos mokykla, Klaipėdos valstybine 

kolegija, Klaipėdos universitetu. Atlikto Įstaigos veiklos įsivertinimo rezultatai atskleidė, kad sukurta 

aplinka tenkina fizinius, protinius, emocinius ir dvasinius ugdytinių poreikius. 

Lankyti Įstaigą 2019 m. pageidaujančių poreikis tenkintas 10 procentų (eilėje laukė 183 

vaikai). Visos grupės buvo maksimaliai sukomplektuotos, Įstaigą lankė 78 vaikai. Vaikų sergamumui 

mažinti taikytos vaiko sveikatą ir saugumą užtikrinančios korekcinės ir prevencinės priemonės. Laiku 

teikta būtina pedagoginė, socialinė ir psichologinė pagalba vaikui ir šeimai. Mokesčio už maitinimą 
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lengvata taikyta 1 vaikui 100 procentų, 14 vaikų – 50 procentų. Logopedo pagalba teikta 38 

ugdytiniams. Suteiktos 42 konsultacijos šeimoms, kurių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikai nelanko švietimo įstaigų. Įstaigos vaiko gerovės komisijoje svarstytas klausimas dėl vaikų 

įvertinimo Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Atliktas darbuotojų veiklos vertinimas ir 

įsivertinimas, analizuotas bendradarbiavimo su tėvais veiksmingumas, informavimo svarba, 

atvykusių į Įstaigą vaikų adaptacija, jų pasiekimai ir problemos, vaiko pasiekimų ir pažangos 

vertinimas, rezultatų panaudojimas, ugdomosios veiklos planavimo principų taikymas. Aktyvesnis 

tapo tėvų dalyvavimas Įstaigos veikloje, sustiprėjo bendradarbiavimas ugdant vaiką, pagerėjo 

intelektualinė ir materialinė parama Įstaigai (gauta 3080,17 eurų parama). Įstaigoje vykdomos 

paramos programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“. 

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

higienos pasą-leidimą. Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai 

derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Daug dėmesio skirta materialinės bazės 

gerinimui ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančiai ugdymo, darbo ir poilsio aplinkai kurti ir 

tobulinti. Atliktas elektros instaliacijos, vaikų grupių ir miegamųjų kambarių, koridoriaus, virtuvės, 

sanitarinių patalpų remontas, įrengta spyna su kodine sistema, įsigyti baldai, ugdymo priemonės, 

žaislai, atnaujinti lauko įrengimai ir danga, sutvarkyti želdiniai, įsigyti kompiuteriai, monitoriai, 

spausdintuvas, interaktyvi lenta. Įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“, todėl pagerėjo 

planavimo, informavimo procesai, lankomumo apskaitos vykdymas. Aktuali informacija apie 

Įstaigos veiklą tėvams ir visuomenei pateikiama Įstaigos internetiniame puslapyje (www.boruzele-

klaipeda.lt), lankstinukuose, periodiškai leidžiamame Įstaigos laikraštyje „Boružėlės takučiu“, 

informaciniuose stenduose, atvirų durų dienų, individualių konsultacijų, pokalbių, susirinkimų ir 

susitikimų su tėvais metu.  
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