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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠERMUKŠNĖLĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

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

veiklos plano ir 2019 metų veiklos plano įgyvendinimo kryptys buvo susietos su ugdymo proceso 

kokybe ir atliepė pagrindinį prioritetą – ugdymo(si) modernizavimas, kokybės siekis, inovatyvių 

ugdymosi aplinkų kūrimas.  

2019 metais vadybiniai siekiai orientuoti į tai, kad kiekvienas pedagogas darbus ir 

įsipareigojimus paskirstytų taip, kad galėtų geriausiai realizuoti save. Ypatingas dėmesys buvo 

skiriamas estetiškos, funkcionalios, atitinkančios vaikų amžių edukacinės aplinkos, užtikrinančios 

bendruomenės narių saugumą, kūrimui. Vaikų tėvams sudarytos geros sąlygos bendrauti su Įstaigos 

pedagogais bei specialistais. Teikiama prieinama, aiški, sisteminga informacija apie Įstaigos darbo 

aspektus bei švietimo politiką. Sudarytos galimybės Įstaigos mokytojams tobulinti kvalifikaciją. 

Analizuojant ugdymo proceso priežiūrą, per metus buvo stebimos įvairios mokytojų veiklos. 

Skatintos pedagogų iniciatyvos, organizuojant renginius, išvykas, taikant aktyviuosius ugdymo 

metodus, stiprinta veiklos motyvacija. Santykiai su personalu grindžiami tarpusavio 

bendradarbiavimu ir supratimu. 2019 metais su savivaldos institucijomis (Įstaigos, darbo, mokytojų, 

metodine, tėvų tarybomis) buvo aptariami svarbiausi Įstaigos veiklos klausimai, talkinta, planuojant 

Įstaigos veiklą, gerinant darbo sąlygas. Buvo teikiami siūlymai tikslingos Įstaigos veiklos 

organizavimo, ugdytinių saviraiškos poreikių gerinimo, pagalbos ir paramos vaikui, šeimai sistemos 

sukūrimo klausimais. 2019 metais užtikrintas nenutrūkstamas, visapusiškas, patirtinis ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas, į kurių ugdymo turinį sėkmingai integruotos 

neformaliojo vaikų švietimo, fizinio ugdymo ir bendravimo įgūdžių formavimo valstybine kalba 

programos. Ugdymo programų įgyvendinimui sukurtos palankios sąlygos: įsigytos būtinos 

priemonės, skirtos valstybinės kalbos mokymui ir aktyviai fizinei veiklai, sportinis inventorius, 

sukaupta metodinė medžiaga.  

Įstaigoje 2019 metais ugdymo procesas užtikrintas 85 vaikams, iš jų 65 – ikimokyklinio, 20 – 

priešmokyklinio amžiaus. Dirbo 12 ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo ugdymo mokytojų 

(10,82 etatų), 2 logopedai (1 etatas), 1 meninio ugdymo mokytojas (1 etatas), 20 (iš jų 2 naktinės 

auklės) nepedagoginių darbuotojų (18,83 etatai). Parengtas ir patvirtintas 2020–2022 metų strateginis 

planas. Įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvavo 1 tęstiniame tarptautiniame projekte „Zipio draugai“, 

2 – šalies, 6 – miesto. Per metus organizuota 14 tradicinių ir netradicinių renginių, 9 teminės vaikų 

kūrybinės raiškos savaitės, organizuotos 5 edukacinės išvykos ir ekskursijos. Sėkmingai dalyvauta 

miesto, šalies, tarptautiniuose renginiuose: 5 saviraiškos parodose, 2 konkursuose (1 – šalies), 1 

akcijoje. Veiksmingai taikant vaiko sveikatą ir saugumą užtikrinančias prevencines priemones, 

telkiant bendruomenę saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kūrimui, vaikų sergamumas sumažėjo 

1,3 karto. 2019 metais 100 % tenkintas pageidaujančių lankyti Įstaigą poreikis. 14 šeimų taikyta 50 

% mokesčio už vaiko maitinimą lengvata, 2 – 100 %. Tėvai nuolat konsultuojami vaikų ugdymo 

klausimais. Svarstyti 5 klausimai Įstaigos vaiko gerovės komisijoje dėl vaikų įvertinimo Klaipėdos 

pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir 4 kartus mokytojai dalyvavo Klaipėdos šeimos ir vaiko 

gerovės centro bei Klaipėdos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 

posėdžiuose.  

2019 metais veiklos įsivertinimo duomenimis ugdymo organizavimas tikslingas, lankstus, 

pagrįstas planavimu. Sukurta aplinka tenkina fizinius, protinius, emocinius ir dvasinius vaikų 

poreikius, atitinka jų amžių, ugdymo priemonės atliepia vaikų ugdymo(si) poreikius ir skatina jų 

ugdymą(si), vaikų darbai tikslingai panaudoti ugdymo procese, edukacinių aplinkų kūrime.  
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Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudojamos racionaliai ir taupiai, sprendimai derinami su 

Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. 2019 metais įsigyta naujų baldų, metodinių 

priemonių, žaislų, atnaujinti lauko įrengimai, atnaujinta įstaigos stogo danga, pakeisti rūsio langai, 

atliktas nuotekų vamzdynų remontas, atnaujinta virtuvės įranga, papildomai 2 grupėse įsigyti 

kompiuteriai. Darbuotojai savo veikloje taiko naujausias informacinių kompiuterinių technologijų 

(toliau – IKT) priemones. Žinios apie Įstaigos veiklą visuomenei, tėvams skelbiamos Įstaigos 

internetiniame puslapyje ( www.klaipedossermuksnele.lt). 

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

pozityvios emocinės aplinkos kūrimas, dvasinių intelektinių ir fizinių vaiko galių, lemiančių 

asmenybės vystymąsi ir socializacijos sėkmę, plėtojimas; bendruomenės lyderystės gebėjimų 

didinimas, įgyvendinant vadybinės veiklos pokyčius; ugdymosi pagalbos įvairių gebėjimų vaikams 

stiprinimas, taikant kiekvieno ugdytinio pažangos matavimo sistemą. 

 

 

Direktorė      Valentina Savina 

 

http://www.klaipedossermuksnele.lt/

