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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUTINĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

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

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

kokybės užtikrinimą, individualios kiekvieno vaiko pažangos stebėsenos efektyvinimą ir švietimo 

bendruomenių lyderystės gebėjimų didinimą, įgyvendinant vadybinės veiklos pokyčius. Pasirinkta 

2019 metų prioritetinė kryptis – teikti aukštą švietimo paslaugų kokybę šiuolaikinius reikalavimus 

atitinkančioje mokymosi aplinkoje. Metinės veiklos tikslas – ugdomosios veiklos kokybės 

tobulinimas. Tikslui pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 3 uždaviniai: sėkmingo ugdymo proceso 

organizavimo užtikrinimas, pedagogų profesinės komunikacijos kompetencijos tobulinimas, lanksčių 

ir efektyvių edukacinių ir mokymo(si) aplinkų kūrimas.  

Vadybiniai siekiai 2019 metais buvo orientuoti į Įstaigos veiklos reglamentavimo atitiktį, 

pasikeitus teisės aktams, individualios vaiko pažangos sistemos tobulinimą, elektroninio dienyno 

diegimo įgyvendinimą ir darbuotojų pasitikėjimo savo darbu stiprinimą.  

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

09-01 duomenimis ugdyti 104 mokiniai (2018 m. – 105), užtikrintas nenutrūkstamas ikimokyklinis 

ir priešmokyklinis ugdymas. Ugdymo programas įgyvendino 14 pedagogų, tai yra 14,1 etato (2018 

m. – 13,6 etato), dirbo 18 nepedagoginių darbuotojų (16,53 etato). Iš viso 30,63 etato (2018 m. – 

30,13 etato). Buvo vykdyti: 9 tarptautiniai, 19 respublikinių ir 11 miesto projektų; organizuotos 5 

atviros veiklos, 31 edukacinė išvyka, 12 ekskursijų, 20 tradicinių ir netradicinių renginių, kuriuose 

dalyvavo Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai. 2019 m. vaikai kartu su pedagogais dalyvavo 5-

ose saviraiškos parodose, 3-ose akcijose. 

2019 metais pagerintas ugdytinių lankomumas, tai yra vienas vaikas per metus vidutiniškai be 

priežasties praleido 46 dienas per metus (2018 m. – 48 dienas). Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 32 

ugdytiniams (iš jų 1 turi didelių ugdymosi poreikių, 2 vidutinių ugdymosi poreikių; 2018 metais – 

32, iš kurių 2 turėjo vidutinių ugdymosi poreikių ir vienas didelių ugdymosi poreikių). 

2019 metais kiekvienas pedagogas kvalifikaciją tobulino vidutiniškai 5,2 dienas. Visiems 

pedagogams organizuoti seminarai „Antikorupcinis švietimas įstaigoje“, „Ikimokyklinio ugdymo 

turinio planavimas ir jo įgyvendinimas, taikant šiuolaikiškus metodus (elektroninio dienyno 

naudojimo galimybės)“, „Tipinė civilinės saugos mokymo programa ( teorinių žinių patikrinimas)“. 

Per metus pedagogai skaitė pranešimus: 12 tarptautinėse, 4 šalies, 2 miesto konferencijose, vykdė 

socializacijos programą „Zipio draugai“. Taip pat pasirengta įgyvendinti prevencinę programą 

„Kimoči“, įsigyta programa ir priemonės programai vykdyti. 

2019 metais atliktas Įstaigos platusis auditas: nustatyta, kad Įstaigos bendravimo kultūra 

grindžiama pasitikėjimu, geranoriškumu, kolegialumu. Įstaigoje užtikrinta programų dermė, ugdymo 

tęstinumas, orientuotas į visuminį ugdymą, ugdymo organizavimas grįstas tikslingu ir lanksčiu 

planavimu. Taip pat nustatyta, kad Įstaigos aplinka tenkina vaikų ugdymosi poreikius, skatina jų 

pasiekimus ir pažangą. 

Įstaigoje visi ugdytiniai tris kartus per dieną maitinami kokybišku maistu. 12 šeimų taikyta 50 

proc. mokesčio už vaikų maitinimą lengvata. 99 proc. tenkintas pageidaujančių lankyti Įstaigą 

poreikis. 2019 metais Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė.  

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

derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Per metus savivaldybės lėšomis buvo 

atliktas 2 grupių sanitarinių mazgų remontas, vienoje grupėje atliktas skubus remontas (avarinės 

būklės likvidavimas – 5520,43 Eur), nupirkti virtuvės įrengimai: planetarinė maišyklė ir virimo 

katilas (3300 Eur), pakeista 14 lovyčių (3080 Eur). Įstaigos rėmėjų ir savivaldybės lėšomis 2019 



2 

 

metais atlikti kiti materialinės bazės atnaujinimo darbai: vienoje grupėje atnaujintos sienų ir grindų 

dangos (900 Eur), nupirkta baldų į grupes (1022 Eur), vaikų šventinė apranga ir kostiumai (352,07 

Eur), čiužinai ir paklodės (21 vnt., 525 Eur), 100 vnt. rankšluosčių (74,05 Eur), žaislų (863,11 Eur), 

siuvimo mašina (290,40 Eur), virtuvės baldų (100 Eur), aktų salėje atnaujintos durys (700 Eur), 

įrengtos „Amstrong“ lubos (1198,89 Eur) ir galinė siena (300 Eur), įrengtas lauko aikštelių 

apšvietimas (100 Eur), lauko įrenginys – aikštelė „Traukinukas“ (2700 Eur). 

Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų: 

kokybiškų ugdymo paslaugų teikimas ir ugdymosi pagalbos įvairių gebėjimų vaikams stiprinimas. 
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