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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ 2019 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

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

2019 metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į kokybiško ugdymo 

proceso organizavimo bei sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios 

aplinkos užtikrinimą. Pasirinkta 2019 metų prioritetinė kryptis – Įstaigoje kurti pozityvią emocinę 

aplinką, lemiančią gerą ugdytinių ir mokytojų savijautą. Metinis veiklos tikslas – orientuoti ugdymą 

į vaiko saugumo, aktyvumo, saviraiškos galių tenkinimą, sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikui 

atsiskleisti ir tobulėti. Tikslui pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 4 uždaviniai: kurti saugią, sveiką 

nuolat kintančią Įstaigos ugdomąją aplinką, atliepiančią skirtingo amžiaus vaikų fizinius, emocinius, 

pažintinius poreikius; skatinti, kad ugdymo procesas būtų grįstas vaikų tiriamąja veikla, kuri 

padidintų ugdytinių pažintinį aktyvumą, stiprintų ryšį su realiu pasauliu, suteiktų galimybę vystytis 

vaiko individualiems polinkiams ir interesams, vaikas kūrybingai ir laisvai galėtų save atskleisti; 

padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais 

ir vaikais principus; didinti švietimo bendruomenės lyderystės gebėjimus, kurie padėtų įgyvendinti 

vadybinės veiklos pokyčius, kurtų pozityvią emocinę aplinką. Vadybiniai siekiai 2019 metais buvo 

orientuoti į darbuotojų pasitikėjimo savo darbu stiprinimą ir atsakomybę už savo veiklos sritis. 

2019 metais buvo ugdomi 182 vaikai (2018 m. – 180), dirbo 48 darbuotojai (45,8 etato, iš jų 

22,5 etato pedagoginių ir 23,3 etato nepedagoginių pareigybių). Užtikrintas nenutrūkstamas 

ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Per metus įgyvendintos 3 neformaliojo vaikų švietimo 

programos (Dailės, Vaidybos ir Fizinio aktyvumo), kuriose dalyvavo 153 darželinio ir 

priešmokyklinio bei 29 lopšelinio amžiaus vaikai. Toliau buvo vykdoma socializacijos programa 

„Zipio draugai“. 2019 metais vaikai kartu su pedagogais dalyvavo 3 tarptautinėse, 9 respublikinėse ir  

4 miesto parodose, 2 tarptautiniuose, 3 respublikiniuose ir 2 miesto konkursuose, 1 festivalyje, 1 

tarptautinėje akcijoje. Buvo vykdyti 2 tarptautiniai, 6 šalies, 4 miesto projektai, organizuotos 4 

teminės savaitės, 2 atviros veiklos, 18 edukacinių išvykų, 24 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, 

kuriuose dalyvavo Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai.  

Įstaigos vaikų fizinio aktyvumo ugdymui ir sveikatos saugojimui vykdyta ankstyvoji 

prevencija: organizuotos 8 sveikatos įgūdžių lavinimo valandėlės, 7 sporto renginiai, įsigytos naujos 

priemonės (63 vnt.), padedančios vaikams formuotis sveikatos stiprinimo įgūdžius. Teikta dalykinė 

ir specialioji pagalba. Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 32 vaikams, surdopedagogo (1 etatas) – 7 

sutrikusios klausos vaikams.  

Įstaigoje 176 ugdytiniai tris kartus per dieną ir 6 ugdytiniai 2 kartus per dieną maitinti 

kokybišku maistu. 32 šeimoms taikyta 50 % ir 2 šeimoms 100 % mokesčio už vaikų maitinimą 

lengvata. 98,9 % tenkintas pageidaujančių lankyti Įstaigą poreikis. 

2019 metais visi pedagogai motyvuotai tobulino kvalifikaciją vidutiniškai 4–8 dienas. Jie 

profesiniam tobulėjimui skyrė 220 dienų (2018 m. – 111 dienų). Vyko patirties sklaida: pedagogai 

skaitė pranešimus 1 tarptautinėje, 1 šalies konferencijoje, 1 miesto ir 2 Įstaigos metodinėse veiklose. 

2019 metais įsivertinta Įstaigos veiklos kokybė. Atliktas veiklos rodiklio „Veiklos erdvė ir jos 

būklė mokykloje“ pamatavimas. Rezultatai parodė, kad tirta sritis atitinka 3 lygį (gerą). Taip pat 

atliktas korupcijos pasireiškimo Įstaigoje tikimybės nustatymo sričių vertinimas. Įsivertinta sritis – 

„Patalpų suteikimo paslaugos laisvu nuo Įstaigos pagrindinės veiklos vykdymo laiku suteikimo 

sąlygos“, sutarčių sudarymas su paslaugos gavėju, paslaugų rūšys, gautų lėšų apskaita ir tikslingas 

panaudojimas“. Nustatyta, kad patalpų suteikimo paslaugos Įstaigoje dokumentai parengti tinkamai, 
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gautos lėšos apskaitomas ir tikslingai panaudojamos, informacija viešinama Įstaigos internetinėje 

svetainėje.  

2019 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų 

panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Per metus buvo 

suremontuotos 4 grupių sanitarinės patalpos, 1 rūbinė, 1 kabinetas, 1 grupės miegamojo patalpos, 

perdažytos 3 grupių, sporto ir muzikos salių sienos, 2 grupių įėjimų sienos ir lubos, įdėti laiptų turėklų 

apsauginiai stiklai 4 laiptinėse. Pakeistos vidaus patalpų durys (18 vnt.) bei 100 metrų nuotekų 

vamzdyno. Taip pat atlikta metinė vaikų žaidimų aikštelės kontrolė, elektros įrenginių varžų 

matavimai, manometrų, gesintuvų patikra. Įsigyta įvairių prekių: žaislų ir šiuolaikinių ugdymo 

priemonių (83 vnt.), nespalvotas daugiafunkcinis įrenginys, nerūdijančio plieno lentynos, planetarinis 

maišytuvas, grikių lukštų pagalvės, kilimai (3 vnt.). Įsigyta 18 vnt. vaikiškų baldų (staliukai, sofutės, 

kėdutės).  

2020 metams bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų: pozityvios, sveikos, saugios ir 

šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas bei bendruomenės lyderystės 

gebėjimų didinimas. 
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