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ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ (toliau – Įstaiga) 2020–2022 metų strateginio ir 

2019 metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į sąlygų sudarymą siekti 

bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo kokybės bei Įstaigos materialinės bazės gerinimą. 

Pasirinktas 2019 metų prioritetas – mokymosi pagalbos įvairių gebėjimų vaikams stiprinimas, taikant 

kiekvieno vaiko pažangos matavimo sistemą. 

Įgyvendinant 2019 metų veiklos planą, buvo siekiama užtikrinti gyventojams aukštą paslaugų 

kokybę ir prieinamumą. Metinės veiklos tikslai – užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą, 

gerinti ugdymo sąlygas ir aplinką. Tikslams pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 3 uždaviniai: 

sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę; teikti papildomas paslaugas; aktyvinti 

pedagogo, vaiko ir šeimos sąveiką, skatinant kūrybiškumą  bei saviraišką. 

Įstaigoje 2019 metais ugdymo procesas buvo užtikrintas 107 vaikams, iš jų 87 – 

ikimokyklinio, 20 – priešmokyklinio amžiaus. Dirbo 11 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų (11,6 etato), 2 neformaliojo švietimo mokytojai (1 etatas), 1 logopedas (1 etatas), 1 meninio 

ugdymo mokytojas (1 etatas), 19 nepedagoginių darbuotojų (16,53 etato). Maitinimo paslauga teikta 

visiems vaikams, iš jų 95 vaikams 3 kartus per dieną ir 12 vaikų – 2 kartus per dieną (1 vaikui 

organizuotas pritaikytas maitinimas pagal individualų valgiaraštį). 2  virėjos gamino maistą pagal 

Visuomenės sveikatos biuro parengtus sveiką mitybą užtikrinančius valgiaraščius. Logopedo pagalba 

teikta 32 vaikams. 

Įstaigos darbuotojai kvalifikaciją tobulino 780 val. per metus: administracija – 28 dienas, 

pedagoginiai darbuotojai – 96 dienas, nepedagoginiai darbuotojai – 5 dienas (vidutiniškai vienam 

pedagogui teko 6 dienos).  

Įgyvendintos neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos „Pamažu ir stiprus aš būsiu“ ir 

neformaliojo vaikų švietimo bendravimo įgūdžių formavimo valstybine kalba ugdymo programos. 

Įstaigoje nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įgyvendinama emocinio intelekto ugdymo programa Kimochis, 

skirta vaikų socialiniam-emociniam vystymuisi. Dalyvauta 4 renginiuose, kuriuos organizavo kitos 

švietimo įstaigos, tarptautiniuose projektuose „Mums pasaką seka Baltijos jūros akmenėliai“ ir 

„Baltijos šalių vaikiškų knygų herojai“, respublikiniame projekte „Žalią pupą auginau“, labdaros 

akcijoje. Organizuota: bendras su Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Putinėlis“ logopedinis projektas 

„Gražios kalbos šalis“, 25 edukacinės išvykos, 21 tradicinis ir netradicins renginys, kuriuose dalyvavo 

Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai. Įstaiga organizavo ir sėkmingai įgyvendino tarptautinį 

projektą „Mes mylime savo miestą“. Projekte dalyvavo 18 ikimokyklinio ugdymo įstaigų iš Lietuvos, 

Latvijos, Estijos ir Ukrainos. 

2019 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai. Per metus 

einamieji remonto darbai atlikti: 1 mokomajame kabinete, muzikos salėje. 4 grupėse pakeista 

radiatorių apsauga (1000,00 Eur). Atlikti šviesolaidinio ir bevielio interneto pravedimo darbai, 

nupirkti 2 nauji kompiuteriai, atnaujintas virtuvės inventorius – elektroviryklė (1875,50 Eur), 

maišiklis-plakiklis (1700,00 Eur). 

2019 m. vykdytas tikslingas, lankstus, planavimu pagrįstas ugdymo procesas, buvo paruošti 

ir su Mokytojų bei Įstaigos tarybomis suderinti ugdomosios bei finansinės veiklos dokumentai (2019 

metų veiklos planas, pedagogų tarifikacija, priešmokyklinio ugdymo mokytojų perspektyviniai ir 

neformaliojo švietimo mokytojų veiklos planai), vykdyti viešieji pirkimai. Stiprinant vaikų saugumą, 

tėvų informavimą ir švietimą, sudarant lygias ugdymo galimybes, buvo organizuota 17 tėvų 
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susirinkimų, teiktos 7 individualios konsultacijos ugdymo klausimais, skatinta Tėvų tarybos veikla, 

sistemingai atnaujinta informacija Įstaigos stenduose, interneto svetainėje. 

2019 m. organizuotas Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas (sritis „Ugdymą(si) skatinanti 

aplinka“), pedagoginės veiklos priežiūra (gebėjimų sudominti ugdytinius, palaikyti jų ugdymosi 

motyvaciją, gerinti vaikų pasiekimų vertinimą, aktyvinti ugdymo(si) metodų parinkimą, atsižvelgiant 

į vaikų poreikius ir amžiaus ypatumus bei ugdomosios veiklos planavimo kokybės gerinimo 

klausimais). 

2020 m. įstaigos veiklos prioritetas – pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą vaikų ir 

mokytojų savijautą švietimo įstaigoje, kūrimas. 

Nustatyti tokie metiniai tikslai: užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą; gerinti 

ugdymo sąlygas ir aplinką. Išsikeltų tikslų įgyvendinimui numatyti šie uždaviniai: sudaryti sąlygas 

ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę; teikti papildomas paslaugas; aktyvinti pedagogo, vaiko ir 

šeimos sąveiką, skatinant kūrybiškumą bei saviraišką. 
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