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KLAIPĖDOS LOPŠELIO–DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

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

metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į švietimo paslaugų kokybės 

užtikrinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. 2019 metų veiklos prioritetinės kryptys − 

ugdytinių sveikata ir kokybiškas ugdymas bei patirtimi grįstų santykių ir lyderystės bendruomenėje 

skatinimas. Metinės veiklos tikslas – stiprinti psichinę ir fizinę vaikų sveikatą, atsižvelgiant į 

individualius vaiko poreikius ir gebėjimus, siekiant kiekvieno vaiko ugdymosi pažangos. Tikslui 

pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 4 uždaviniai: užtikrinti kokybišką ugdymą, orientuotą į darnų 

vaiko vystymąsi, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualumą ir pasiekimus; kurti palankią ir 

pozityvią aplinką, rengiant tradicinius ir netradicinius renginius, siekiant atskleisti vaikų kūrybines 

galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetencijas, pilietiškumo nuostatas; plėtoti sveikatos stiprinimo 

ir saugojimo nuostatas, puoselėjant besimokančios ir bendradarbiaujančios bendruomenės idėją, 

dalinantis gerąja darbo patirtimi; turtinti ir modernizuoti įstaigos materialinę bazę. 

Vadybiniai siekiai 2019 metais buvo orientuoti į Įstaigos dokumentacijos atnaujinimą, 

Įstaigos savivaldos veiklos aktyvinimą, bendruomeniškos organizacinės kultūros kūrimą, mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimą, Įstaigos aplinkos modernizavimą. 

2019 metais pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. 2019-

01-01 duomenimis ugdytas 181 ugdytinis, užtikrintas nenutrūkstamas ikimokyklinis, priešmokyklinis 

ugdymas. Įgyvendinama Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa, įgyvendintos programos: 

Tarptautinė socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“ (34 ugdytiniai), Nusikaltimų ir patyčių 

prevencijos programa (181 ugdytinis), Sveikatos stiprinimo 2015–2020 m. programa (181 ugdytinis). 

Įgyvendintos 3 neformaliojo ugdymo programos: vaikų švietimo sveikos gyvensenos programa, 

vaikų švietimo fizinio ugdymo programa, vaikų švietimo sensorinio ugdymo programa, kuriose 

dalyvavo 181 ugdytinis. 

Ugdymo programas įgyvendino 20 pedagogų (20,6 etato), dirbo 27 nepedagoginiai 

darbuotojai (24,18 etato). 2019 m. logopedo pagalba (1 etatas) buvo teikiama 39 vaikams. Mokesčio 

lengvata  50 % taikyta 11 ugdytinių, 100 % – vienam ugdytiniui. 

Įstaigos pedagogai gilino žinias, tobulino profesinę kompetenciją bei dalyvavo 

kvalifikaciniuose renginiuose (vienas pedagogas vidutiniškai kėlė kvalifikaciją 6,79 dienas, t. y. 

40,82 val.).  

Įstaigoje parengtos ir pravestos 2 miesto lygmens kvalifikacijos tobulinimo programos, 7 

pedagogai skaitė pranešimus miesto renginiuose, 3 pedagogai talpino straipsnius Sveika mokykla 

tinklalapyje, 2 straipsniai apie Įstaigos veiklą patalpinti miesto dienraštyje, 3 – švietimo naujienų 

internetiniame puslapyje, pedagogai rengė ir skaitė pranešimus Įstaigos pedagogams – 20 pranešimų. 

Įstaigoje parengti ir įgyvendinti 5 projektai, dalyvauta 1 tarptautiniame projekte. Įstaigoje stebėtos 29 

atviros veiklos, atlikti 6 tyrimai, organizuotas 51 renginys su ugdytinių tėvais, dalyvauta 23 miesto 

renginiuose, 24 respublikiniuose projektuose, konkursuose, parodose, 5 tarptautiniuose konkursuose, 

organizuoti 27 renginiai su socialiniais partneriais, ugdytiniams organizuota 14 edukacinių-pažintinių 

išvykų. Pedagogai parengė 17 metodinių priemonių, vadovavo 1 studento praktikai.  

Įstaigoje įdiegtas elektroninis dienynas https://musudarzelis.lt. Įstaigoje organizuoti 6 

Mokytojų tarybos posėdžiai, 3 Įstaigos tarybos posėdžiai, 5 Metodinės tarybos posėdžiai, 3 

Atestacinės komisijos posėdžiai, 8 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, įvyko Smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos darbo grupės susirinkimas ir Korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo 

grupės veiklos plano aptarimas. 

https://musudarzelis.lt/
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2019 metais įvertinta Įstaigos veiklos kokybė. Atliktas „giluminis“ auditas, srities „Parama ir 

pagalba vaikui“ pagalbinio rodiklio 4.2. „Vaiko poreikių tenkinimas“ įvertintas 3 lygiu. Išvadose 

pažymima, kad Įstaigoje visai bendruomenei yra žinoma ir priimtina vaikų sveikatos stiprinimo 

politika bei jos įgyvendinimo strategija. Integruotos trys neformaliojo ugdymo programos, 

ugdomosios veiklos, sveikatos valandėlės, dažni renginiai, susiję su sveikatos stiprinimu, 

organizuojami logopedo individualūs užsiėmimai vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių. Aktyviai dalyvaujama sveikatos stiprinimo mokyklų tinklo „Sveika mokykla“ veikloje, 

dalinamasi gerąja patirtimi. Aktyviai bendradarbiaujama su tėvais sveikatos stiprinimo ir saugumo 

klausimais: vykdomos tėvų apklausos, kviečiami tėvai dalyvauti įvairiuose renginiuose, 

susirinkimuose, kūrybinių darbų parodose, sportinėse varžybose ir kitose akcijose. Vykdoma 

nuolatinė tiriamoji veikla sveikatos sąlygų gerinimo klausimais, atlikti tyrimai: „Ar mes geriau 

valgome“, „Kiek mes miegam ir judam“, „Vaikų emocinė būsena adaptaciniu laikotarpiu“, „Kaip 

pasikeitė šeimose įpročiai geriant vandenį“. Dalyvavome tyrime „Vadybinių praktikų sąsajos su 

bendradarbiavimu bei konkurencija ikimokyklinio ugdymo įstaigose“.  

Efektyviai panaudojus savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto specialiąsias tikslines 

dotacijas, įmokų už vaikų išlaikymą Įstaigoje lėšas, tėvų paramos lėšas, ir siekiant užtikrinti saugias, 

estetiškas darbo sąlygas, buvo atlikti einamieji remontai: atliktas minkštojo inventoriaus sandėlio 

remontas, atnaujinta sandėlio įranga (620,00 Eur). Grupių rūbinėms įsigytos užuolaidos (156,00 Eur), 

atnaujintos vaikiškos kėdės (260,00 Eur), laiptinėse įmontuoti apsauginiai sienų skydai (163,35 Eur), 

priešgaisrinės saugos užtikrinimui koridoriuose atnaujinti šviečiantys evakuaciniai ženklai (68,09 

Eur), įgytas dokumentų naikiklis (216,51 Eur), galerijoje įmontuoti stendai (500,00 Eur). 

Maitinimo paslaugų kokybės gerinimui Įstaigos virtuvei įsigyta nauja įranga (566,83 Eur), 

atnaujinti grupių virtuvėlių indai, stalo reikmenys (252,23 Eur). Atnaujinta virėjų apranga (51,00 

Eur). 

Ugdymo proceso gerinimui įsigyta lavinamųjų žaidimų, įvairių žaislų, konstruktorių, dėlionių, 

loto, palapinių (1976,24 Eur). Įsigyta informacinių technologijų už 2140,63 Eur. Grupėms nupirkti 

šviesos stalai (387,00 Eur). Kiemo vaikų žaidimo aikštelėje pastatytas lauko žaidimų įrenginys – 

tunelis (3499,32 Eur). 

Savivaldybės lėšomis Įstaigos kiemo teritorijoje dalinai sutvarkyta žalioji zona – išlyginta 

žemė, pasėta veja, pasodinti 5 medžiai, 50 kalnapušių. Atlikti elektros atnaujinimo ir apšvietimo 

įrengimo darbai: ant pastato sumontuota 11 gatvės apšvietimo šviestuvų,  atnaujinti 8 įėjimų 

šviestuvai, koridoriuose atnaujinta 11 šviestuvų, atnaujinti elektros skydeliai – 9 vnt., modernizuoti 

elektros skydinės automatai, modernizuota virtuvės gartraukio ir ventiliavimo sistema, įdiegta 

padavimo sistema. Atlikti laiptinių apdailos, laiptų remonto darbai – trijose laiptinėse nudažytos 

sienos, įmontuotos pakabinamos lubos, atnaujinti šviestuvai, elektros jungikliai, laiptai padengti PVC 

danga, įmontuoti nauji turėklai, nudažytos durys. Pakeisti grupių plastikinių langų stiklo paketai (7 

vnt.).  

Rengdama 2020 metų veiklos planą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl metų prioritetų: 

ugdytinių sveikatos saugojimas ir stiprinimas, kokybiškas, į vaiką orientuotas patirtinis ugdymas. 
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