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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠALTINĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ (toliau – Įstaiga) yra Klaipėdos miesto savivaldybės 

švietimo įstaiga, dirbanti pagal 10,5 valandų ugdymo organizavimo modelį lietuvių kalba. 

Analizuojamu laikotarpiu ugdoma 8 ikimokyklinio ugdymo ir 3 priešmokyklinio ugdymo grupėse 

206 vaikai (2019-09-01 duomenimis), dirbo 24 pedagogai ir 28 nepedagoginiai darbuotojai, iš viso 

48,53 etato.  

Siekiant kokybiško ugdymo įgyvendinama ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo 

bendroji programa bei neformaliojo ugdymo programos: „Sveikata – brangiausias turtas“, „Judėjimas 

- tai stiprybė“, „Atradimų džiaugsmas“, „Mažųjų matematika“, socialinių įgūdžių formavimo 

programa „Zipio draugai“, emocinio intelekto programa „Kimochis“. Sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimo grupė dalyvavo ilgalaikėje sveikos gyvensenos ugdymo programoje „Sveikatiada“. 

Vykdyti įvairūs šalies, miesto renginiai, projektai, teminės savaitės, atviros veiklos, edukacinės 

išvykos, parodos, konkursai, akcijos. Metų eigoje pedagogams už dalyvavimą konkursuose, 

projektuose, renginiuose buvo įteiktos 55 padėkos. 

2019 metais kvalifikaciją kėlė 24 pedagoginiai darbuotojai (kvalifikaciją kėlė ir 

nepedagoginiai darbuotojai). Vienas ikimokyklinio ugdymo mokytojas įgijo vyresniosios mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją. Įstaigoje pedagoginę praktiką atliko 5 Klaipėdos valstybinės kolegijos 

studentai.  

Maitinimas vaikams organizuojamas 3 kartus per dieną, tėvams sudarant galimybę pasirinkti 

maitinimų skaičių. Už kokybišką maitinimo organizavimą atsakingas Klaipėdos visuomenės 

sveikatos biuro ikimokyklinių įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ir kiti darbuotojai. 

Įstaigos valgiaraštis sudarytas 20 dienų, kuris yra skirtas 1–3 ir 4–7 metų vaikams, patvirtintas 

Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro direktoriaus. Taip pat yra du vaikai, kuriems yra pritaikytas 

maitinimas. Dalis vaikų gauna maitinimo kompensaciją: 50 procentų sumažinta kaina maitinimą gavo 

26 ugdytiniai, 100 procentų - 2 vaikai. Įstaigoje vykdoma ES parama „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ ir ES parama „Pienas vaikams".  

Įstaigoje tikslingai planuojamas aprūpinimas ugdymo priemonėmis: įsigyta mokomosios 

literatūros, ugdymo ir sportinei veiklai skirtų priemonių (įskaitant lauko įrenginius vaikams), iš viso 

už 10576,72 Eur., informacinių technologinių priemonių – 3377,36 Eur. Įgyvendinant teisės aktų 

nustatytus higienos reikalavimus bei pritaikant patalpas švietimo reikmėms, nupirkti baldai grupėms 

už 756,96 Eur, suremontuotos dvi grupės: žaidimų kambarys, dvi miegamojo patalpos, perdažytos 

Įstaigos vieno bloko koridoriaus sienos, iš viso už 6500,00 Eur. Pagerinta materialinė Įstaigos 

ugdymo bazė, iš viso už 33595,99 Eur: nupirkta paslaugų už 5569,64 Eur, įsigyta prekių už 24809,346 

Eur, atlikta darbų už 3217,00 Eur. Vykdyti viešieji pirkimai prekėms, paslaugoms, darbams atlikti 

(bendra sudarytų sutarčių vertė – 32519,90 Eur, bendras pirkimų skaičius – 261). Dalis rėmėjų lėšų 

buvo skirta įstaigos remontui ir grupių atnaujinimui (panaudota 1950,47 Eur). 

Įgyvendinant 2019 metais veiklos prioritetą – pagalbos teikimą įvairių gebėjimų vaikams, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai elektroninio dienyno sistemoje „Mūsų darželis“ 

fiksavo ugdytinių pasiekimus, kurie individualiai buvo aptarti su tėvais (globėjais). Įstaigos 

pedagogai organizavo 53 išvykas. Tinkamai buvo sudarytos sąlygos švietimo paslaugų 

prieinamumui: logopedas teikė paslaugas 30 vaikams. Organizuoti Įstaigos metodinės grupės, Vaiko 

gerovės komisijos ir kitų darbo grupių posėdžiai. Siekiant pozityvios emocinės aplinkos Įstaigoje, 

lemiančios gerą vaikų ir mokytojų savijautą, buvo vykdomos apklausos tėvams ir bendruomenės 

nariams, organizuojami tradiciniai renginiai, kurie sutelkė bendruomenę. Tikintis švietimo 
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bendruomenės darbuotojų lyderystės skatinimo ir vadybinės veiklos pokyčių įgyvendinimo, 2019 

metais direktorius dalyvavo nacionaliniame magistrantūros (baigė) studijų projekte „Lyderių laikas 

3“. Įgytos žinios ir patirtis  padrąsino teikti paraišką pagal priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 

„Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. Rezultatas – gautas finansavimas 

paraiškai „LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę, paskatinti pokyčius 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0074, kuriuo bus siekiama 

pagerinti ugdymo kokybę, paskatinti lyderystę ir veiklos organizavimo pokyčius. 

Lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ bendruomenė susitarė dėl šių prioritetų: stiprinti mokymosi 

pagalbą įvairių gebėjimų vaikams, taikant kiekvieno ugdytinio pažangos matavimo sistemą, plėtoti 

lyderystės gebėjimus, įgyvendinant vadybinės veiklos pokyčius, palaikyti pozityvią emocinę aplinką. 
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