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ATASKAITA 

 

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

metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ir specialiojo ugdymo aukšto švietimo paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimą, Įstaigos 

materialinės bazės gerinimą.  

Pasirinktos 2019 metų prioritetinės kryptys: vaikų gebėjimų ir pažangos vertinimas teikiant 

kokybiškas, vaikų poreikius atliepiančias ugdymo paslaugas. Nuolat besimokančios, orientuotos į 

bendruomenės sutelktumą ir lyderystės gebėjimų stiprinimą įstaigos kūrimas. Emociškai saugios ir 

pozityvios aplinkos puoselėjimas, siekiant ugdymo(si) sėkmės ir gyvenimo kokybės. Metinės veiklos 

tikslai: tobulinti ugdymo kokybę, orientuojantis į vaiko pastangas, poreikius, gebėjimus, galias; 

puoselėti besimokančios ir bendradarbiaujančios bendruomenės nuostatas, kuriant emociškai saugią 

aplinką ir vaikų poreikius atliepiančias erdves.  

Tikslams pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 4 uždaviniai: padėti vaikui ugdytis ir tobulėti, 

atsižvelgiant į jo iniciatyvą, poreikius ir pasiekimus; formuoti pozityvias ir konstruktyvias 

bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo vertybines nuostatas, nukreiptas į saugios ir sveikos 

įstaigos kūrimo perspektyvą; tikslingai ir kryptingai panaudoti įgytas profesinio ir asmeninio 

tobulėjimo žinias darbui su vaikais, tėvais/ugdytojais; modernizuoti įstaigos veiklą ir gerinti sąlygas.  

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

pasikeitus teisės aktams; pedagogų profesinį tobulėjimą, bendruomenės sutelktumą, lyderystės 

gebėjimų stiprinimą; emociškai saugios aplinkos kūrimą. 2019 metais vaikai buvo ugdomi pagal 

bendrąsias ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas bei pritaikytas bendrąsias ir/ar 

individualizuotas ugdymo programas, atsižvelgiant į Pedagoginės psichologinės tarnybos pateiktas 

išvadas.  

2019-09-01 duomenimis Įstaigą lankė 131 ugdytinis. Veikė 1 ankstyvojo amžiaus, 7 

ikimokyklinio amžiaus, 1 jungtinė ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės. 8 vaikams paskirta 

koordinuotai teikiama pagalba. Sistemingai ir nuosekliai teikta švietimo pagalba: pagal poreikį 44 

bendro ugdymo grupių ugdytiniams (36 turintiems nedidelių ir 7 vidutinių, 1 didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių ) teikta logopedo pagalba (2018 m. – 41), 12 vaikų sutrikimas pašalintas, 27 – 

pagalba tęsiama. Pagal Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas specialiojo pedagogo, 

logopedo, judesio korekcijos mokytojo ar kineziterapeuto pagalba teikta 52 pagalbos gavėjams (2018 

m. – 51), iš jų: 46 turintiems didelių ir 6 labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, 2 ugdytiniams 

buvo teikta ir tebetęsiama tiflopedagogo pagalba, 2 – surdopedagogo pagalba. Kvalifikuotą 

psichologinę pagalbą vaikams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, kineziterapeutams ir 

ugdytinių tėvams (pagal poreikį) teikė psichologas, deleguotas Nacionalinės švietimo agentūros pagal 

vykdomą ir ES finansuojamą projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“. 

Grupėse, dirbančiose 10,5 val. režimu, vaikai maitinami 3 kartus, 24 val. režimu – 4 kartus. 

Nemokamas maitinimas skirtas 7 vaikams (2018 m. – 9), lengvatinis maitinimas (50 %) skirtas 50 

vaikų (2018 m. – 48). 

Siekiant kurti emociškai saugią aplinką ir vaikų poreikius atliepiančias erdves, vykdyta 

priemonių visuma ir buvo užtikrinta sutrikusios raidos vaikų sveikatinimo veikla: maitinimo 

programų sudarymas, taisyklingų valgymo įgūdžių formavimas, teiktos 981 masažo paslaugos, 

atliktos reabilitacijos procedūros: 1564 - vibracinis pėdų masažas, 338  -povandeninis viso kūno 

masažas, 630 - šildomieji kompresai, organizuota 3696 kineziterapeutų užsiėmimai, 1017 judesio 

korekcijos mokytojų užsiėmimų; 51 ugdytiniui sudaryti ortopediniai režimai, pagal poreikį taikytos 
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kompensacinės  technikos priemonės. Įstaigos bendro ugdymo(si) grupėse sistemingai vykdyta vaikų 

judesio ir laikysenos stebėsena, prevencinės veiklos: plokščiapėdystės, sveikos ir saugios aplinkos, 

žalingų įpročių, vyko susitikimai su įvairių sričių specialistais. 

2019 metais Įstaigoje dirbo: 31 pedagogas (iš jų 9 specialieji pedagogai), iš kurių 17 atestuoti 

mokytojo metodininko, 12 – vyresniojo mokytojo kvalifikacijos kategorijoms, 2 mokytojo 

kategorijai, 5 nepedagoginiai darbuotojai, teikiantys sveikatos priežiūrą ir socialinę pagalbą. 

Sėkmingą 2019 metų veiklos plano įgyvendinimą rodo aktyvus pedagogų dalyvavimas 31-ame 

tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose: projektuose, konkursuose, parodose, akcijose (2018 

m. dalyvauta 12-oje) bei gautos padėkos Įstaigai, pedagogams bei ugdytiniams. Įstaigoje aktyviai 

dalintasi sėkmės istorijomis su šalies, apskrities, miesto pedagogais, socialiniais partneriais, pristatyti 

24 žodiniai pranešimai ir 16 stendiniai. Naujai parengta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos aklųjų 

ir silpnaregių ugdymo centru dėl vykdomo projekto ,,A spektro mokyklų tinklo kūrimas“. 

Įgyvendinant A spektro, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų integracijos priemones (pagal 

bendradarbiavimo sutartį ir ilgalaikį planą): dalyvauta 3 seminaruose, 5 konsultacijose - apskrito stalo 

diskusijose, vykdyta gerosios patirties sklaida, parengta kvalifikacijos tobulinimo programa „Vaikų, 

turinčių A spektro ir elgesio bei emocijų sutrikimų, ugdymas darželyje ir mokykloje: patirtis ir 

perspektyvos“ (Klaipėdos universiteto Sveikatos ir humanitarinių mokslų fakultetas, Tęstinių studijų 

centras – toliau KU SHMF TSC). Vykdant minėtą programą, organizuotas seminaras įstaigoje 

Klaipėdos miesto ir šalies mokytojams, jų padėjėjams, pagalbos mokiniui ir kitiems specialistams. 

Siekiant formuoti pozityvias ir konstruktyvias bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo 

vertybines nuostatas, nukreiptas į saugios ir sveikos įstaigos kūrimo perspektyvą, Įstaigoje buvo 

organizuoti 16 tradicinių ir netradicinių renginių, vykdyta 18 trumpalaikių ir ilgalaikių projektų, 

organizuoti 31 renginys su ugdytinių tėvais, socialiniais partneriais. Parengtos 2 kvalifikacijos 

tobulinimo programos (KU SHMF TSC) ir organizuoti du seminarai: metodinė diena (Klaipėdos 

pedagogų švietimo ir kultūros centas) ir seminaras-edukacinė išvyka su Šilalės švietimo pagalbos 

tarnyba, paskaitos, atvejų analizės ir apskrito stalo diskusijos bendruomenei aktualiais klausimais. 

Parengta paraiška  Sporto rėmimo fondo finansuojamų projektų 2019 m. konkursui ir projektas ,,Aš 

ir tu - sportuojame visi kartu“ (projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-01 – 2020-03-31), 

skatinantis vaikų fizinį aktyvumą; laimėta atranka, gautas finansavimas 7486 Eur saugios lauko 

aikštelė su patvaria gumos granulių danga įrengimui. Dalyvauta Klaipėdos miesto visuomenės 

sveikatos biuro rėmimo specialiosios programos priemonių projektų finansavimo atrankos konkurse: 

įrengtas „Sveikatingumo takelis“ aktyviam judėjimui lauko erdvėje. Parengta paraiška Specialiosios 

olimpiados programos ,,Jaunieji atletai“ konkursui; laimėjus atranką, vykdyta programos veikla, 

gautas ergoterapinių priemonių rinkinys (160 Eur).  

Įgyvendinant 2019 metų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą, kiekvienas pedagogas 

ir pagalbos mokiniui specialistas savo kvalifikaciją tobulino vidutiniškai po 12 dienų (iš viso – 502 

dienos), 2018 m. – po 9 dienas (361 diena), išklausyta akredituotų nuotolinių mokymų per 

pedagogas.lt platformą (202 dienos), 2018 m. 175 dienos. Pedagogai dalinosi savo veiklos 

pavyzdžiais informaciniuose straipsniuose spaudoje (parengti straipsniai portale ,,Ikimokyklinis.lt“, 

,,Viltis“), Įstaigos internetinėje svetainėje www.sakalelis.lt, Facebook paskyroje. Praktikoje 

pedagogai taikė inovatyvius ugdymo metodus, naudojant informacines komunikacines technologijas. 

2019 m. Įstaigoje atliktas veiklos kokybės įsivertinimas, su rezultatais supažindinta Įstaigos 

bendruomenė. Įsivertinimo rezultatai panaudojami tolesniam Įstaigos veiklos tobulinimui. 

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

panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Per metus biudžeto lėšomis 

įrengtas keltuvas už 13100 Eur, įsigyta 20 vaikiškų lovyčių už 3200 Eur, 6 kompiuteriai už 2509 Eur. 

Įrengtos erdvės sportinei veiklai (krepšiniui ir futbolui) už 1243 Eur. Atlikta 1 grupės sanitarinių 

patalpų renovacija, atliktas kosmetinis remontas 3 grupių patalpose. Įsigyta nauja įranga virtuvėje 

(virimo katilas už 2000 Eur), atlikti kiti darbai ir įsigytos prekės. 

Planuodama artimiausių metų veiklą Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų: 

visapusiškos kompetencijų plėtotės siekimas, užtikrinant pagalbą įvairių gebėjimų vaikams; Įstaigos 

bendruomenės sutelktumo stiprinimas, skatinant atsakingas bendruomenės narių iniciatyvas ir 

http://www.sakalelis.lt/
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pozityvios lyderystės apraiškas; socialinių-kultūrinių įgūdžių bei gebėjimų, atliepiančių vaikų ir 

mokytojų gerą savijautą, formavimas ir plėtojimas. 

 

 

Direktorė      Loreta Bagočienė 

 


