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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ (toliau – Įstaiga) 2019–2021 metų strateginio ir 2019 

metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į ugdymo kokybės užtikrinimą, 

atveriant naujas ugdymo galimybes, bei pozityvios, estetiškos emocinės aplinkos kūrimą. 2019 metų 

prioritetinės kryptys – mokymosi pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams stiprinimas taikant kiekvieno 

vaiko pažangos matavimo sistemą ir pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą vaikų ir mokytojų 

savijautą švietimo įstaigoje, kūrimas. Metinės veiklos tikslai – ugdymo kokybės užtikrinimas, 

atveriant naujas ugdymo galimybes ir tobulinant ugdymo(si) pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, 

bei pozityvios, estetiškos ir sveikos emocinės aplinkos, atliepiančios įstaigos bendruomenės 

poreikius, kūrimas, numatant ir įgyvendinant prevencines priemones. Tikslai buvo pasiekti 

įgyvendinus šiuos uždavinius: sudarant palankias sąlygas į vaiką orientuotam visuminiam ugdymui, 

kiekvieno ugdytinio vidinių galių plėtotei ir saviraiškai; taikant inovatyvius ugdymo metodus, 

informacines technologijas (toliau – IKT), skatinančias kiekvieno vaiko pažangą; skatinant tėvus, 

kaip ugdymo proceso organizavimo partnerius, atsakingai dalyvauti vertinant kiekvieno vaiko 

pasiekimus ir pažangą; projektuojant, įgyvendinant ir puoselėjant saugias, netradicines, vaikams 

atviras ir funkcionalias ugdymo(si) erdves; motyvuojant bendruomenės narius pokyčiams ir 

inovacijoms. 

2019 metais pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas buvo ugdomi 204 

vaikai, dirbo 56 darbuotojai (iš viso 50,26 etato, iš jų 24,2 etato pedagoginių ir 26,06 etato 

nepedagoginių pareigybių). Per metus įgyvendintos 4 neformaliojo vaikų švietimo programos: 

meninio ugdymo „Spalvų galia“, sveikatos stiprinimo „Sveikos atžalėlės“, emocinio intelekto 

ugdymo „Kimočis“ ir socialinių įgūdžių ugdymo „Zipio draugai“, kuriose dalyvavo 40 

priešmokyklinio  ir 113 ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų. 2019 metais įgyvendinti 6 

respublikiniai, 3 miesto ir 4 įstaigos projektai, organizuotos 8 ugdytinių, mokytojų ir tėvų kūrybinių 

darbų parodos mieste ir įstaigoje, organizuotos 2 atviros veiklos mieste ir 4 įstaigoje, dalyvauta 39 

edukacinėse-pažintinėse išvykose, organizuota 18 tradicinių ir netradicinių renginių, surengtos 2 

akcijos respublikoje, mieste ir 3 įstaigoje; 8 miesto renginiuose, konkursuose dalyvavo Įstaigos 

pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai, socialiniai partneriai. Įstaigoje kasmet praktiką atlieka Klaipėdos 

universiteto ir Valstybinės kolegijos studentai (2019 metais – 5 studentai). 

Nuoseklų 2019 metų veiklos plano įgyvendinimą rodo ugdytinių ir mokytojų pasiekimai. 

Ketvirtus  metus Įstaiga naudoja el. dienyną „musudarzelis.lt“. Atlikta tėvų apklausa parodė, kad tėvai 

patenkinti šia paslauga – taupomas tėvų laikas, informacija tėvus pasiekia operatyviai, tėvai turi 

galimybę pasidomėti vaiko pažanga ir pasiekimais, pateikti klausimą ir operatyviai gauti atsakymą. 

Keletą metų konkurse „Saugiausia ikimokyklinė įstaiga mieste“ užimamos prizinės vietos. 2019 

metais dalyvauta Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos 

(RIUKKPA),  Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“ ir 

laimėta I vieta. Antrus metus sėkmingai pasirodyta respublikiniame  socialinės atsakomybės projekte 

„Sveikatiada“ ir Klaipėdos miesto vaikų, mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos specialistų 

organizuojamame konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“. 

2019 metais logopedo pagalba teikta 46 vaikams. Analizė rodo, kad vaikų, kuriems reikalinga 

logopedo pagalba, daugėja. Dideli ugdymosi poreikiai nustatyti 2 ugdytiniams, vidutiniai – 6. Visi 

ugdytiniai per metus padarė pažangą.  
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Vaikai Įstaigoje maitinami 3 kartus kokybišku, sveikatą tausojančiu maistu. 27 šeimoms 

taikyta 50 %, 1 šeimai – 100 % mokesčio už vaikų maitinimą lengvata. Pageidaujančių lankyti Įstaigą 

poreikis tenkinamas 94 % (netenkinamas 2–4 metų vaikų poreikis lankyti Įstaigą).   

2019 metais kvalifikaciją kursuose ir seminaruose mokytojai tobulino vidutiniškai 6 dienas. 

Išklausyta 952 val. (156 dienos) kvalifikacijos kursų, seminarų. Suteikta vyresniojo ikimokyklinio 

ugdymo mokytojo kvalifikacinė kategorija 1 mokytojui. Mokytojai dalyvavo 4 respublikinėse 

konferencijose.  

2019 metais Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Įstaiga turi 

higienos pasą, planingai vykdo materialinės bazės atnaujinimą. Įstaigos veiklai skirtos lėšos naudotos 

racionaliai, taupiai, sprendimai dėl lėšų įsisavinimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, 

bendruomene. Per metus įsigyta naujų baldų (1180,00 Eur), ugdymo priemonių grupėms (2540,00 

Eur), IKT (1 stacionarus kompiuteris, 1 spausdintuvas, 5 planšetiniai kompiuteriai) (2567,00 Eur), 

lauko įrengimai vaikų žaidimams (4250,00 Eur), virtuvės įranga (1600,00 Eur) ir kt. 

Renovacija Įstaigoje pradėta 2019 m. lapkričio 16 d. (viename lopšelio korpuse), nuo  2020 

m. sausio 2 d. Įstaiga veiklą vykdo kitose pastatuose. 

Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaiga susitarė dėl tokių prioritetų: vaiko gerovės 

didinimas, gerinant ugdymo kokybę, stiprinant bendruomeniškumą ir skatinant lyderystę; pozityvios 

emocinės aplinkos, lemiančios gerą bendruomenės savijautą Įstaigoje, kūrimas. 2020 metų tikslai: 

skatinti darbuotojų motyvaciją, kuriant palankų Įstaigos įvaizdį, plėtojant bendruomenės narių 

profesinį bei asmeninį tobulėjimą; kurti palankią ir saugią aplinką, atliepiančią Įstaigos 

bendruomenės poreikius ir stiprinančią fizinę ir emocinę vaikų sveikatą. 
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