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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Įgyvendinant Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ (toliau – Įstaiga) 2019–2021 metų 

strateginį planą ir 2019 metų veiklos planą, buvo siekiama užtikrinti kokybišką ugdymo proceso 

organizavimą bei sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką. Atlikus 

Įstaigos veiklos kokybės vertinimą ir įsivertinimą, bendruomenės narių susitarimu 2019 m. iškelti šie 

veiklos prioritetai: skirtingų ugdymosi poreikių orientuotos vaiko pasiekimų vertinimo sistemos 

kūrimas, pagalbos vaikui tobulinimas; bendruomenės iniciatyvų, lyderystės gebėjimų skatinimas. 

Sėkmingai įgyvendinamas besimokančios organizacijos, pasidalintos lyderystės modelis, kuris 

grindžiamas pagarba žmogui, profesijai, susitarimams, pasitikėjimu, pagalba, įgalinimu, vedančiu į 

skaidrią, aiškią atsakomybės bei atskaitomybės sistemą. 

Užtikrintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas. Įstaiga yra 

respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narė, 

įgyvendinama sveikatingumo programa „Ydingos laikysenos profilaktika“. 2019 m. suformuotos 8 

ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Ugdymo paslaugos buvo teikiamos 182 vaikams, 

13 vaikų daugiau nei 2018 m. Įgyvendintos 4 neformaliojo vaikų švietimo programos, kurias lankė 

visi vaikai. Per metus į Įstaigą priimti 69 vaikai, 58 iš jų – rugsėjo 1 dieną. Pageidaujančių lankyti 

Įstaigą poreikis tenkintas 100 %. Dirbo 48 darbuotojai (iš viso 45,3 etato, iš jų 22 pedagoginių ir 23,3 

nepedagoginių pareigybių). Darbuotojai motyvuoti Padėkos raštais bei, Įstaigos tarybai pritarus, 

išmokėtos premijos (31,7 tūkst. Eur). 2019 m.  

Įstaigos finansavimui skirta ir panaudota 510,1 tūkst. Eur: iš jų 334,0 tūkst. Eur savivaldybės 

biudžeto ir 176,1 tūkst. Eur tikslinės valstybės dotacijos lėšų. Rūpintasi sveikos, saugios ir 

šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios aplinkos kūrimu, siekta, kad būtų aprūpinta šiuolaikinėmis 

priemonėmis, pritaikyta vaikų žaidimams bei judėjimo poreikiams tenkinti. 2019 m. renovuotos 5 

grupių sanitarinės patalpos (33,0 tūkst. Eur), pakeista 200 kv. m grindų dangos (1,5 tūkst. Eur), 3 

vidaus durys (1,4 tūkst. Eur), atlikti 2 grupių, 1 kabineto, sporto salės, 3 laiptinių daliniai remontai, 

maisto produktų rūsio remontas (1,0 tūkst. Eur), įsigyta baldų (0,8 tūkst. Eur), virtuvės inventoriaus 

(šaldytuvas, pramoninis maišytuvas, daržovių pjaustyklė, svarstyklės, indai (2,3 tūkst. Eur)), minkšto 

inventoriaus (2,0 tūkst. Eur), IKT priemonių (2 nešiojami ir 1 stacionarus kompiuteriai, 2 planšetės, 

3 televizoriai, magnetola (2,3 tūkst. Eur)), interaktyvios edukacinės grindys su 52 interaktyviais 

žaidimais (3,4 tūkst. Eur), 2 kondicionieriai (2,0 tūkst. Eur), sporto inventoriaus, ugdymo priemonių, 

žaislų (296 vnt už 6,0 tūkst. Eur), higienos priemonių (2,5 tūkst. Eur). Tvarkyta lauko aplinka: 

įrengtas alpinariumas, gėlynas, pasodintos 68 kalnų pušelės, atnaujinti žaidimų aikštelių įrenginiai 

(1,2 tūkst. Eur). Lėšos Įstaigoje valdomos teisės aktų nustatyta tvarka, naudotos tikslingai pagal 

paskirtį. Sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su savivaldos institucijomis, atsiskaityta 

bendruomenei, rėmėjams. 

Vaiko gerovės komisija organizavo ir koordinavo prevencinį darbą, tobulino kryptingą 

specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, švietimo pagalbos teikimą. Dalyvauta veiksmo savaitėje ,,Be 

patyčių“, tarptautinių, respublikinių programų, projektų, Įstaigos projektų veikloje. Klaipėdos miesto 

šeimos ir vaiko gerovės centrui parengta 12 charakteristikų. Įveikiant vaikų kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimus, logopedo pagalba buvo teikta 62 vaikams: iš jų 29 % vaikų sutrikimas pašalintas, 71 % –

pašalintas iš dalies. Parengtos ir pritaikytos 6 bendrosios ugdymo programos kalbos srityje. 2019 m. 

pagalba teikta 9 turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams: 6 iš jų nustatyti vidutiniai ir 3 – 

dideli sutrikimai.  
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Vaikai buvo maitinti 3 kartus per dieną, 1 alergiškam vaikui ruošti dietiniai patiekalai pagal 

pritaikytus valgiaraščius. 50 % maitinimo paslaugos mokesčio lengvata buvo taikyta 19 (10,5 %) 

šeimų, 100 % mokesčio lengvata – 5 (2,7 %) vaikams. Vykdytos Europos Sąjungos programos: 

„Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ (1,47 tūkst. Eur), „Pienas vaikams“ (1,84 tūkst. Eur). 

Vadybiniai siekiai buvo orientuoti į bendruomenės sutelktumo, veiksmingumo skatinimą, 

nuoseklų ir kokybišką numatytų prioritetų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, sėkmingą įvaizdžio 

kūrimo politiką. Užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą padėjo Mokytojų, Įstaigos 

tarybos, VGK, direktoriaus įsakymu konkrečioms problemoms spręsti sudarytos darbo grupės. 

Įstaigoje dirbančių pedagogų išsilavinimas ir kompetencija atitiko švietimo, mokslo ir sporto ministro 

nustatytus reikalavimus. Dirbo 23 mokytojai, iš jų 13 mokytojų metodininkų ir 5 vyresnieji 

mokytojai. 90 % nepedagoginio personalo ir 100 % mokytojų kėlė kvalifikaciją (189 dienas, 975 

valandas), vienam mokytojui teko 7,7 dienos, 39,2 valandos. Sudarytos sąlygos naudotis nuotolinių 

mokymų paslaugomis patogiu laiku ir pagal poreikį, t. y. suteikta narystė. Kvalifikacijos renginiuose 

įgytas žinias ir gebėjimus mokytojai taikė praktinėje veikloje. Dalintasi gerąja darbo patirtimi: 

respublikos kolegoms pravestas seminaras, organizuoti 3 respublikiniai konkursai-parodos, akcija 

Kauno gatvės mikrorajono bendruomenei „Mes – paukštelių draugai“. Tęstas dalyvavimas 2 

tarptautiniuose, 6 respublikiniuose projektuose, įsijungta į naujus projektus: 1 tarptautinį, 2 

respublikos, 2 miesto. Įstaigoje organizuoti 2 seminarai, kurių metu skaityti 6 pranešimai, vestos 2 

atviros veiklos, 5 metodinės savaitės, 2 metodinių priemonių parodos. Per metus organizuota 10 

švenčių, 14 vakaronių, 2 akcijos, 7 kūrybinių darbų parodos-konkursai, 44 edukaciniai-pažintiniai 

renginiai. Įgyvendinti 1 ilgalaikis, 6 trumpalaikiai projektai, išleisti laikraščio „Inkarėlio“ 

pasakojimai“ 4 tiražai, 7 lankstinukai, 7 stendiniai pranešimai, atlikti 4 tyrimai. Gerinant Įstaigos 

įvaizdį sėkmingai tęsiamas aktyvus bendradarbiavimas su 15 socialinių partnerių, pasirašyta 1 nauja 

sutartis. Ugdytiniai dalyvavo 3 tarptautinėse, 3 respublikos, 1 miesto akcijose; 3 respublikiniuose 

renginiuose, 6 tarptautiniuose, 12 respublikos, 7 mieto kūrybinių darbų parodose, konkursuose, 1 

tarptautiniame, 2 respublikos, 4 miesto kultūriniuose-edukaciniuose renginiuose ir kt. Gauta 114 

padėkos raštų. 

Sėkmingai vykdytas tėvų švietimas: kviesti lektoriai, skaitytos specialistų paskaitos, teiktos 

konsultacijos vaikų ugdymo bei pagalbos jiems klausimais. Organizuotos tėvų ir vaikų bendros 

vakaronės, atvirų durų, metodinės, sportinės dienos, teminės savaitės. Parengti 9 informaciniai 

lankstinukai, atlikti 2 tyrimai, 3 apklausos. Įvyko 3 visuotiniai, kartą ketvirtyje organizuoti grupių 

tėvų susirinkimai, kurių metu tėvai supažindinti su tyrimų rezultatais, išvadomis. Pristatyta Įstaigos 

specialistų veikla įrodė, kad tėvai domisi ir teigiamai vertina ugdymo organizavimą Įstaigoje, 

tenkinami jų poreikiai, aktyvesnė tapo tėvų savivalda. 

Įstaigoje inicijuota ugdymo proceso stebėsena, mokytojų veiklos savianalizė, refleksija. 

Ugdymo(si) kokybė aptarta mokytojų, Įstaigos tarybose, grupių, tėvų susirinkimų metu. Atliktas 

giluminis auditas. Visos 5 sritys įvertintos 3–4 lygiu. Vertinimo rezultatai parodė, kad Įstaigos veikla, 

ugdymo procesas bei informavimo sistema yra gerai žinoma ir priimtina šeimai. Efektyviai veikia 

internetinė sistema „Mūsų darželis“, kurioje tėvai ir darbuotojai bendrauja tarpusavyje siekdami 

bendro tikslo – kuo geriau ugdyti vaikus. 

Parengti ir/ar atnaujinti Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai: 3 tvarkų aprašai, 2019 

m. veiklos planas, 2020–2022 metų strateginis planas, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) 2020–2022 metų atestacijos programa. Veiklos reglamento terminais pateiktos 

3 ataskaitos, deklaracijos. Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. 

Informacija apie Įstaigos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka skelbiama internetiniame 

puslapyje www.inkareliomokykla.lt. Gerosios patirties sklaidai, Įstaigos reprezentacijai apie teikiamų 

paslaugų įvairovę sukurtos socialiniuose tinkluose YouTube, Facebook platformos. 

Įvertinus Įstaigos stipriąsias ir tobulintas sritis, bendruomenė susitarė dėl šių prioritetų: 

bendruomenės iniciatyvų, lyderystės gebėjimų skatinimas; integruoti inovatyvias ugdymo formas, 

metodus, būdus gerinant Įstaigos veiklos kokybę bei sveikos, saugios ir šiuolaikinius reikalavimus 

atitinkančios aplinkos kūrimas. 

http://www.inkareliomokykla.lt/
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