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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠAITĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelio darželio ,,Pušaitė“ (toliau – Įstaiga) 2017–2019 metų strateginio ir 2019 

m. veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į kokybiško ugdymo užtikrinimą, 

sveikos, saugios, šiuolaikiškos ugdymosi aplinkos sukūrimą. Pasirinktos tokios 2019 m. prioritetinės 

kryptys: ugdymo proceso kokybės užtikrinimas, bendruomenės lyderystės gebėjimų skatinimas, 

pozityvios emocinės aplinkos kūrimas. Tikslui įgyvendinti buvo numatyti uždaviniai: užtikrinti 

ugdymo kokybę, atsižvelgiant į vaiko poreikius, puoselėti pozityvią, vaiko raidą skatinančią aplinką, 

skatinti bendruomenės lyderystės gebėjimus, įgyvendinant įstaigos veiklos pokyčius. Vadybiniai 

siekiai buvo orientuoti į bendruomenės sutelktumo ir veiksmingumo skatinimą, nuoseklų ir kokybišką 

numatytų prioritetų, tikslų, uždavinių įgyvendinimą, saugų mikroklimatą. 

2019 m. buvo ugdomi 180 vaikų, iš jų 47 sveiki, 69 turintys ūmios alergijos susirgimus, 64 

sveikstantys. 9 vaikams pagerėjo sveikata, jie iš ūmių vaikų mitybos perėjo į sveikstančiųjų mitybą. 

Dirbo 23 pedagogai (20,00 etato) ir 30 nepedagoginių darbuotojų (28,8 etato) Buvo užtikrintas 

nenutrūkstamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 3 ankstyvojo, 5 ikimokyklinio, 2 

priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse. 

Per metus įgyvendintos: 2 kūno kultūros bei sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo 

neformaliojo vaikų švietimo programos, padedančios formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Minėtuose programose dalyvavo 128 ikimokyklinio amžiaus vaikai ir 45 ankstyvojo amžiaus vaikai 

vaikai. Į 2 dailės ir teatro neformaliojo vaikų švietimo programas įsijungė 135 ikimokyklinio amžiaus 

vaikai bei 45 ankstyvojo amžiaus vaikai. Įstaiga turi licenciją bendrosios praktikos slaugai. Buvo 

atliktos šios reabilitacinės procedūros: taikytos odos tepimo priemonės, deguonies kokteiliai, 

masažas, atliktos procedūros su ,,Bioptronu“, taikytos inhaliacijos. Alergologinės mokyklėlės 

,,Pušaitė“ užsiėmimuose apsilankė 24 pedagogai, 90 tėvų, 180 ugdytinių, jų metu buvo teikiamos 

žinios apie sveikatą, alergiškų specialiųjų poreikių vaikų ypatumus. 

2019 m. vaikai kartu su pedagogais dalyvavo 19 saviraiškos parodų, 13 konkursų, 1 

festivalyje, 4 akcijose. Buvo vykdyti 6 tarptautiniai, 4 šalies, 4 miesto, 7 Įstaigos pažintiniai -

kultūriniai projektai, organizuotos 3 teminės savaitės, 16 atvirų veiklų, 11 edukacinių išvykų, 23 

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

pageidavimu per 2019 m. dviejuose papildomuose būreliuose (anglų kalbos, šokių) buvo užimta 130 

darželinio amžiaus vaikų. 

Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 39 vaikams. Ištaisyta kalbos ir komunikacijos sutrikimai 

15 vaikų (39 %). Ugdyta 16 ugdytinių su vidutiniais poreikiais, 3 – su dideliais specialiaisiais  

poreikiais, 18 – su nedideliais specialiaisiais poreikiais. 6 vaikams pritaikyta ikimokyklinio  ugdymo 

programa. Tris kartus per dieną visi ugdytiniai maitinti kokybišku hipoalerginiu maistu. Rašyti 2 

pagrindiniai valgiaraščiai: sveikstantiems, ūmiems. 69 vaikams rašytas dar  atskiras valgiaraštis. 27 

šeimoms taikyta 50 % mokesčio už vaiko maitinimą lengvata ( 2018 metais – 22), 1 šeimai taikyta 

100 % mokesčio už vaiko maitinimą lengvata (2018 metais – 4). Įstaigą lanko 5 Klaipėdos rajono 

vaikai (2018 m. – 4). Pageidaujančių lankyti Įstaigą poreikis tenkintas 99 %.  

2019 m. pedagogai tobulino kvalifikaciją vidutiniškai po 10 dienų kiekvienas, tame tarpe po 

3,5 dienos išklausyta kursų apie specialiuosius poreikius. Vyko patirties sklaida. Dalyvavo 46 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Parengta ir įgyvendinta 1 kvalifikacijos tobulinimo programa, 

organizuota metodinė diena, kur pedagogai dalinosi gerąja patirtimi: skaityta 10 pranešimų, rodytos 

8 atviros veiklos. Vykdyta tarptautinė socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai“. 

Praeitais metais atliktas korupcijos pasireiškimo Įstaigoje tikimybės nustatymo sričių 

vertinimas. Taip pat įsivertinta Įstaigos veiklos kokybė, tirta sritis – ,,Parama ir pagalba vaikui, 
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šeimai“, tema – ,,Vaiko poreikių tenkinimas“, „Vaiko sveikatos stiprinimas“ parodė, kad rezultatai 

geri. 2019 m. Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė.  

Pasiruoširuošiant naujiems mokslo metams, suremontuota 1 laiptinė (perdažytos sienos, 

lubos, pakeisti turėklai, grindų danga (7682 Eur SB lėšos), pakeistos 6 durys (1257 Eur SB lėšos), 

įsigyti nauji baldai dailės kabinetui – 2 spintos (264 EUR SB lėšos). Atlikta elektros įrenginių varžų 

matavimas, manometrų, gesintuvų, medicinos prietaisų patikra. Surinkta 6200 Eur paramos lėšų. 

Įsigytos naujos ugdymo priemonės (128 vnt.). Darželio lėšos, turtas naudotas planingai ir atsakingai 

teisės aktų nustatyta tvarka, tariantis su savivaldos institucijomis. Motyvacijai kelti Įstaigos 

darbuotojams išmokėtos priemokos už papildomai atliktus darbus, metų gale premijos taip pat įteikti 

padėkos raštai. Darbas komandoje, kompetencija, kvalifikacija leido pasiekti gerų veiklos rezultatų, 

įgyvendinant 2019 m. tikslus ir uždavinius. 

Pasitarus su bendruomene didelis dėmesys ir toliau bus skiriamas estetiškų, funkcionalių, 

aprūpintų šiuolaikinėmis priemonėmis edukacinių aplinkų tobulinimui, naujų kūrimui, užtikrinant 

tinkamas, sveikas, saugias, higienos  normas  atitinkančias  sąlygas. 
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