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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Įgyvendinant Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ (toliau – Įstaiga) 2019–2021 metų 

strateginį ir 2019 metų veiklos planą, buvo siekiama ugdymo kokybės, skleidžiant pozityvią darbo 

patirtį. Prioritetai buvo orientuoti į mokymosi pagalbos teikimą įvairių poreikių ugdytiniams, 

vertinant kiekvieno pažangą; bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimą, gerinant Įstaigos veiklos 

kokybę; saugios, modernios, kūrybiškos ugdymosi aplinkos kūrimą. Buvo numatyti ir įgyvendinti 

uždaviniai: siekti kokybiško ugdymosi, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualumą ir pasiekimus; 

skleisti pedagoginę patirtį, stiprinant Įstaigos narių bendruomeniškumą; modernizuoti ir turtinti 

Įstaigos materialinę bazę.    

2019 metais ugdymo procesas užtikrintas 109 vaikams. Suformuotos 5 ikimokyklinio, iš jų 2 

ankstyvojo amžiaus, 1 priešmokyklinio ugdymo grupės. Dirbo 30 darbuotojų, patvirtinta 19 

pareigybių (31,13 etato), iš jų pedagoginių darbuotojų – 14 (14,1 etato), nepedagoginių – 16 (17,03 

etato). Darbuotojai yra pasitikrinę sveikatą, išklausę pirmosios pagalbos bei higienos įgūdžių 

programas. Visi pedagogai (3 mokytojai, 1 vyr. mokytojas, 8 metodininkai) su aukštuoju 

išsilavinimu.  

Įgyvendintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos; 1 neformaliojo vaikų 

švietimo programa (59 ikimokyklinio ir 20 priešmokyklinio amžiaus vaikų, 1 mokytojas). Dalyvauta 

tarptautinėje programoje „Zipio draugai“ (20 ugdytinių, 1 mokytojas).  

Įstaigoje vykdyti 6 ilgalaikiai projektai, 7 tarptautiniai konkursai, akcijos, organizuoti 35 

tradiciniai ir netradiciniai renginiai, šventės, pramogos, akcijos, dalyvauta 19 Klaipėdos mieste 

organizuotų renginių, parodų, akcijų, 18 respublikinių konkursų bei parodų. Įstaigos ugdytinė tapo 

Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ laureate. 

Organizuotos 55 pažintinės, edukacinės veiklos kitose visuomeninėse erdvėse. Visose veiklose, 

parodose, akcijose dalyvavo visa bendruomenė (vaikai, tėvai, darbuotojai). Tėvai ir vaikai dalyvavo 

grupėse organizuojamose tėvų valandėlėse („Senoviniai eglutės žaisliukai ir jų gamyba“, „Gaminiai 

iš vilnos“, žibintų gamyba „Nušvieskime kelią žibintais“, „Mano mama gamina geriau“, „Marginimas 

su vašku“, „Advento sodelis“). 

Vykdant metodinę veiklą Įstaigoje, 2 pedagogai parengė vaizdines-metodines priemones,                

3 pedagogai – informacinius lankstinukus bei stendinę medžiagą. Skleista patirtis už Įstaigos ribų:  3 

pedagogai pristatė projektus nacionalinėje švietimo įstaigų projektų parodoje „Projektų mugė 2019“, 

organizuotas seminaras-gerosios patirties sklaida „Ilgalaikių projektų įgyvendinimo patirtis“, kurioje 

5 Įstaigos mokytojai miesto pedagogams pristatė ilgalaikius projektus. 2 Klaipėdos valstybinės 

kolegijos studentai 2019 metais atliko praktiką, jiems buvo teikiama metodinė pagalba. 

Stebėtos 9 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos.  

2019 metais organizuotas personalo profesinis tobulėjimas. Kvalifikacija tobulinta tikslingai, 

atsižvelgiant į užduotis ir prioritetus. Pedagogai kėlė kvalifikaciją 74 dienas, vidutiniškai po 5–6 

dienas, vadovai –21 dieną, kiti darbuotojai – 4 dienas. Darbuotojų teorinis pasirengimas sėkmingai 

taikytas praktikoje. 2019 metais atestuotas 1 pedagogas, kuriam suteikta ikimokyklinio ugdymo 

mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.  

Sistemingai vykdytas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, pasirašyta 10 bendradarbiavimo 

sutarčių su šalies, miesto partneriais, organizuotos bendros veiklos, keistasi informacija. 
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Vykdytas Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas, vertinimas, atnaujinimas. 

Atnaujintos 5 Įstaigos veiklą reglamentuojančios tvarkos. Tikslingai vykdyta kūrybinių ir darbo 

grupių, komisijų, tarybų veikla. 

Atliktas Įstaigos veiklos įsivertinimas. Geriausiai vertinami veiklos rodikliai: „Tradicijos“; 

„Vaikų teisių garantavimas mokykloje“; „Galimybių tobulėti sudarymas“; „Santykiai su personalu“, 

„Komandų telkimas“. 2019 metais įstaigos giluminiam vertinimui pasirinktas rodiklis „Įvaizdžio 

kūrimo kultūra“. Atliktas tyrimas ,,Ikimokyklinio ugdymo įstaigos įvaizdis‘‘, kuriuo siekiama 

išsiaiškinti pedagogų, tėvų požiūrį į Įstaigos įvaizdį šiandieninėje visuomenėje. Vadovaujantis gautais 

duomenimis apie Įstaigos įvaizdį, galima teigti, kad didžioji dalis respondentų Įstaigą vertina 

teigiamai. Išvados rodo, kad Įstaigos teigiamam įvaizdžiui įtakos turi tokie veiksniai: paslaugų 

kokybė; ugdymo programos, atsižvelgiant į vaikų poreikius bei individuliais galimybes; vaikų 

saugumo užtikrinimas; nepriekaištinga švara; Įstaigoje dirbantys žmonės ir jų sugebėjimas 

reprezentuoti Įstaigą visuomenei. 

Puoselėjant sveikos gyvensenos nuostatas ir įgūdžius, Įstaiga dalyvavo tarptautiniuose 

projektuose: „Sveikatiada“, „Vaiko kelias į gražią kalbą“, veiksmo savaitėje „Be patyčių“, tęstiniuose 

projektuose: „Noriu augti sveikas ir saugus“, „Švarių rankų takas“; įrengtas sveikatingumo Kneippo 

takelis. 

Teikiama maitinimo paslauga. Visi ugdytiniai tris kartus per dieną maitinti kokybišku maistu 

pagal Visuomenės sveikatos biuro specialistų parengtus perspektyvinius valgiaraščius, kuriuose 

dominuoja sveikatą tausojantys patiekalai. Įstaiga dalyvauja Europos Sąjungos remiamose 

programose: ,,Pienas vaikams“, ,,Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigoje“. 18 vaikų 

šeimoms taikyta 50 % atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvata. 

Teikiama logopedo (1 etatas) pagalba 30 ugdytinių. 13 vaikų (43 %) kalbos sutrikimas 

pašalintas, 17 – sutrikimas pašalintas iš dalies. 1 vaikui rekomenduota specialiuosius poreikius 

įvertinti Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (nustatyti dideli specialieji ugdymosi 

poreikiai), nuo 2019-09-01 skirta 0,5 mokytojo padėjėjo etato. Ugdytiniui sudaryta ir pritaikyta 

individuali programa. Bendradarbiaujant logopedui ir mokytojams vaikų kalbos korekcijos 

klausimais, parengtos rekomendacijos dėl veiklos tęstinumo grupėse. Veikė Vaiko gerovės komisija, 

kuri padėjo tobulinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą, švietimo pagalbos 

teikimą. 

Informacija apie Įstaigos veiklą pateikiama interneto puslapyje www.kregzduteld.lt, 

informaciniuose stenduose, individualių konsultacijų metu. 

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

su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. 2019 metus pakeistos vidaus durys už 1394 Eur, 

įsigyta vaikiškų ir kitų baldų už 1338 Eur, atnaujinta patalynė už 2602 Eur, nupirkti marškinėliai, 

skarelės vaikams už 177 Eur, nupirkta žaislų už 997 Eur, kanceliarinių prekių už 938 Eur, 

kompiuteriai už 1990 Eur, švaros ir higienos reikmenų už 1161 Eur, ūkinės prekės už 1379 Eur, 

atnaujinti indai ir kiti virtuvės reikmenys, buitiniai prietaisai už 565 Eur. Per 2019 metus atliktos 

svarstyklių, gesintuvų, elektros varžų, lauko įrengimų patikros, kasmetinė pastato apžiūra. Per 2019 

metus Įstaigos darbuotojams išmokėtos priemokos už papildomai atliktus darbus. Įstaiga metus 

užbaigė be kreditorinio įsiskolinimo.  

Planuodama kitų metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl prioritetų: mokymosi 

pagalbos teikimas įvairių poreikių ugdytiniams, vertinant kiekvieno pažangą; bendruomenės 

lyderystės gebėjimų didinimas, gerinant įstaigos veiklos kokybę; pozityvios emocinės aplinkos, 

lemiančios visos bendruomenės narių  savijautą, kūrimas.   

 

 

Direktorė                 Liudmila Danielevičienė 
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