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

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

prieinamumo užtikrinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. Parinktos tokios 2019 m. 

prioritetinės kryptys: 1) pasirengimas ankstyvojo amžiaus vaikų dvikalbiam ugdymui bei individualių 

vaiko gebėjimų stebėsenos bei pažangos vertinimo sistemos tobulinimas; 2) Įstaigos atnaujinti 

vidinės ir išorinės aplinkos infrastruktūros atnaujinimas, užtikrinant vaikų saugumą ir ugdymo 

kokybę. Vadybiniai siekiai 2019 m. buvo orientuoti į iniciatyvių ir kompetentingų pedagogų 

komandos, gebančios ugdyti vaikus bei savo veikloje taikančios inovacijas, subūrimą, Įstaigos 

psichologinio mikroklimato, kur gera ir saugu vaikams bei darbuotojams, kūrimą. 

2019 m. buvo ugdomi 137 vaikai, dirbo 52 darbuotojai (iš viso 46,80 etato, iš jų 22,0 etato 

pedagoginių ir 24,80 etato nepedagoginių pareigybių). Užtikrintas ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas, per metus įgyvendintos kalbinio, meninio ir sveikos gyvensenos ugdymo neformaliojo 

vaikų švietimo programos, kuriose dalyvavo 92 darželinio ir priešmokyklinio bei 45 lopšelinio 

amžiaus vaikai. 2019 m. vaikai kartu su pedagogais dalyvavo 5 saviraiškos parodose, 3 respublikinėse 

akcijose, 10 tarptautinių ir miesto sporto renginių, 5 respublikinėse parodose. Buvo vykdyti 9 

tarptautiniai pažintiniai kultūriniai projektai, organizuota 11 atvirų veiklų, 8 edukacinės išvykos, 26 

tradiciniai ir netradiciniai renginiai, kuriuose dalyvavo Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

Įstaigos sveikatingumo programoje 2019 metais buvo užimti visi vaikai ir pedagogai. Įstaiga 

yra respublikinės asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narė. Logopedo pagalba teikta 30 vaikų. 

Ypatingas dėmesys skirtas vaikams, turintiems ugdymosi ir elgesio sunkumų, buvo organizuoti 8 

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, esant poreikiui, buvo teikiamos psichologo konsultacijos tėvams 

ir pedagogams. 

Įstaigoje visi ugdytiniai tris kartus per dieną maitinami kokybišku maistu. 19 šeimų taikyta 50 

% mokesčio už vaikų maitinimą lengvata. 100 % tenkintas pageidaujančių lankyti Įstaigą poreikis. 

2019 m. pedagogai tobulino kvalifikaciją vidutiniškai 3–4 dienas. Jie dalyvavo 23 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

2019 m. įsivertinta Įstaigos veiklos kokybė, kurios metu buvo nustatyta, kad Įstaigos 

ugdymo(si) aplinka, priemonės ir programos atitinka vaikų ugdymosi poreikius, interesus bei amžių. 

Įstaigoje užtikrinta ugdymo programų dermė, ugdymo tęstinumas orientuotas į visuminį ugdymą, 

ugdymo organizavimas grįstas tikslingu ir lanksčiu planavimu. 

2019 m. Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Įstaiga turėjo 

higienos pasą-leidimą, planingai vykdyti materialinės bazės gerinimo darbai. Įstaigos išlaikymui 

skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su Įstaigos 

savivaldos institucijomis, bendruomene. Metų pabaigoje įsiskolinimų nebuvo. Visi gauti asignavimai 

buvo panaudoti tikslingai pagal paskirtį. Per metus buvo įrengtas relaksacijos kabinetas individualiam 

darbui su vaikais. Jo įrengimui buvo įsigyti baldai (1500,00 Eur) bei metodinės priemonės (1400,00 

Eur). Siekiant užtikrinti kokybišką maisto gamybos procesą, atliktas virtuvės ventiliacijos 

modernizavimas, įsigyti nauji šaldytuvai bei šaldiklis, įrengtas naujas virimo katilas bei atnaujinta 

dalis el. instaliacijos virtuvės patalpose (~3900,00 Eur). Ruošiant Įstaigą naujiems mokslo metams, 

atliktas grindų dangos keitimas Įstaigos koridoriuose, kosmetinis remontas grupėse, visos grupės 

aprūpintos nauja kilimine danga ir naujais dulkių siurbliais (4000,00 Eur). Visose grupėse įvestas 

šviesolaidinis internetas. 
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Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų: 1) 

užtikrinti švietimo prieinamumą ir mokymosi pagalbą įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams; 2) telkti 

Įstaigos bendruomenės narius vaikų poreikių ir galimybių plėtojimui; 3) pozityvios emocinės 

aplinkos, lemiančios gerą Įstaigos bendruomenės savijautą, kūrimas. 

 

 

Direktorė      Natalija Griško 

 


