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

2019 metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštos švietimo paslaugų 

kokybės užtikrinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. 2019 metais suformuluotas strateginis 

tikslas – užtikrinti gyventojams aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą. Iškelti šie metiniai 

veiklos prioritetai: stiprinti įvairių gebėjimų vaikų ugdymo poreikius, siekiant aukštos ir inovatyvios 

švietimo paslaugų kokybės bei bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas ir antras tikslas – 

atnaujinti įstaigos ugdymo priemones ir aplinką, siekiant užtikrinti ikimokyklinio ugdymo higienos 

normų reikalavimus. Pirmam tikslui pasiekti buvo iškelti 3 uždaviniai: organizuoti ir vykdyti 

ikimokyklinį ugdymą, užtikrinant ugdymo programų įvairovę; sudaryti sąlygas darbuotojų lyderystei 

pasireikšti; siekti švietimo paslaugų kokybės, prieinamumo, efektyvumo. Antram tikslui iškelti 2 

uždaviniai: atnaujinti ir modernizuoti įstaigos erdves; vykdyti higienos normų reikalavimus. 

2019 metais Įstaigoje buvo ugdomi 169 vaikai (iš jų –  94 lietuvių kalba, 75 –  rusų kalba). 

Įstaigoje dirbo 21 pedagoginis darbuotojas (18,4 etato), 24 nepedagoginiai darbuotojai (23,17 etato). Įstaigoje 

dirbantis logopedas, pagalbą teikė kuris 30 vaikų turinčių kalbos ir komunikacijų sutrikimų.  

2019 metais mokytojai kryptingai ir nuosekliai kėlė kvalifikaciją, buvo sudarytos sąlygos 

naudotis nuotolinio mokymo programomis. Pedagogai kvalifikaciją tobulino 85 dienas (vienam 

pedagogui vidutiniškai teko 7 kvalifikacijos kėlimo dienos). Atestuotas 1 pedagogas, jam suteikta 

vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija. 

2019 m. įstaigoje buvo vykdomi 10 trumpalaikių ir ilgalaikių projektų. Ypatingas dėmesys 

skirtas sveikatos saugojimui, šiam tikslui pasiekti vykdyti projektai: „Žvaigždutės-sveikuoliukės“, 

„Žvaigždučių-sveikuoliukių pėdutės“, „Švarus veidelis – gražus vaikelis“. Nemažas dėmesys skirtas 

socialiniam-emociniam intelektui ugdyti, šiam tikslui įgyvendinti vykdyti projektai: „Gerumo 

abėcėlė“, „Gerumo namai laukia Kalėdų nykštuko“. Bendradarbiavimo su tėvais stiprinimui 

organizavome projektinę veiklą „Raudonas, geltonas, žydras“. Praeitais metais daug dėmesio 

skyrėme vaikų teisėms ir pareigoms, todėl įstaigoje bendradarbiaudami su ugdytinių tėvais vykdėme 

projektą  „Vaikas turi teisę“. Organizuoti kiti projektai: ekologinis-kūrybinis projektas „Boružiukų 

dirbtuvėlės“, ankstyvojo amžiaus grupėje – „Labas, mažyli“, edukacinis-pažintinis projektas „ Do re 

mi takeliu“. Įstaigoje organizuotas miesto projektas ,,Tautinės kultūros“, skirtas skirtingų kultūrų 

tautiškumui ugdyti, kurį sudarė 4 etapai. Minėtame projekte dalyvavo 4 Klaipėdos miesto 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos bei totorių bendruomenės nariai. Bendradarbiaujant su Vilniaus 

lopšeliu-darželiu ,,Ozas“ surengta tarptautinė vaikų kūrybinių darbu paroda ,,Vėjo darbai“, vaikų 

darbai eksponuoti trijuose Lietuvos miestuose. Įstaigos pedagogai su ugdytiniais dalyvavo tarptautiniuose, 

respublikiniuose projektuose: ,,Mums pasaką seka Baltijos jūros akmenėliai“, „Mes mylime savo miestą“, 

„Paukščių miestas“, „Vėjo darbai“, „Sveikatiada“, „Stebuklingas vanduo“, „Bėk Šyšelė vingrodama 

– būrin  vaikus sukviesdama“ bei „Širdelės mūsų mažos, bet meilės telpa daug“. Taip pat pedagogai 

su ugdytiniais aktyviai dalyvavo respublikinėse piešinių bei kūrybinių darbų parodose: „Netradiciniai 

lavinamieji žaislai ir ugdymo priemonės“, „Vaikystės lėlė“, „Iš knygelės į širdelę - 2019“, „Šaltinio 

versmė“, „ Puokštė mamai ir tėčiui“, respublikinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Su vaikais dalyvavo miesto 

renginiuose: Vasario 16 paminėti „Mūsų dainelės skamba pajūry“, Kovo 11 paminėti „Vaikų muzikinės 

išdaigos“, „Velykų džiaugsmas-2019“; kūrybinių darbų parodose „Mano mamytė – pati gražiausia“, 

„Pro auksaspalvio rudenėlio langą...“, lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ gimtadienio renginyje „Ant 

gandro sparnelių 55 paukšteliai“. 
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Tarptautinėje holistinėje konferencijoje ,,Graži kalba – kelias į vaiko širdį“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

skaitė pranešimą. Įtaigos pedagogai skaitė pranešimus tarptautinėje konferencijoje „Ikimokyklinis ir pradinis 

ugdymas: realijos ir perspektyvos“ bei respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Aš ir tu – 

draugaukime kartu“. Įstaigos pedagogai Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogams parodė 2 

atviros veiklas („Spalvotas traukinukas kviečia į kelionę”, „Spalvotu takeliu į pasaką“). 2019 metais 

Įstaigoje iš viso pravestos 7 atviros veiklos.  

Įtaigoje aktyviai bendradarbiaujama su tėvais: vykdomos tėvų apklausos, kviečiami tėvai 

dalyvauti įvairiuose renginiuose, susirinkimuose, kūrybinių darbų parodose, sportinėse varžybose ir 

kitose akcijose. Informacija tėvams teikiama Įstaigos svetainėje, adresu www.darzelistraukinukas.lt 

informaciniuose stenduose bei pokalbių metu. Įstaiga įsidiegė elektroninį dienyną, adresu 

https://musudarzelis.lt. kuriame fiksuojamas auklėtinių pasiekimų vertinimas, vaikų lankomumas, 

teikiama informacija tėvams.  

Siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą, vaikai ugdomi nuo ankstyvojo amžiaus iki 

priešmokyklinės grupės. Praeitais mokslo metais 40 vaikų išvyko mokytis į Vitės, Maksimo Gorkio 

progimnazijų bei kitų ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes. 

2019 metais vertinant Įstaigos veiklos kokybę atliktas „platusis“ auditas. „Plačiojo“ audito 

sritys: „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“, „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“, „Parama ir pagalbą vaikui, 

šeimai“ bei „Įstaigos valdymas“ įvertinti ne žemesniu nei 3,5 lygiu iš 4 galimų. Atlikus „giluminį“ 

vidaus auditą, tirta sritis „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“ atitinka 3 lygiui. 

Visi vaikai buvo maitinami 3 kartus per dieną. Mokesčių lengvata iki 2019 m. gruodžio 31 d. už 

maitinimo paslaugas buvo suteikta 25 vaikams (50 procentų). Įstaiga dalyvavo ES lėšomis 

finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. Maisto 

gamyba vykdyta, vadovaujantis Gerosios higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėse 

bei kitais maitinimo organizavimą reglamentuojančiais dokumentais. 

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

panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Suremontuoti medicinos 

kabinetas bei bendruomenės kambarys (įsigyti nauji baldai už 1735 Eur). Atnaujinta virtuvės įranga: 

įsigyta elektrinė viryklė (688 Eur), daržovių pjaustyklė (495,85 Eur), mėsmalė (504,57 Eur). Grupėse 

įsigytos 3 indaplovės (1500 Eur). Suremontuota ,,Kačiukų“ grupė (2540 Eur), bendro naudojimo 

laiptinė (2300 Eur), atnaujinti grupių baldai, virtuvėlės (3385,94 Eur).  

2019 m. buvo atlikti Visuomenės sveikatos ir higienos centro ir Visuomenės veterinarinės 

tarnybos patikrinimai. Pastabos ir siūlymai išdėstyti tikrinimo aktuose. 

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

kokybiškas ugdymo paslaugų teikimas; vaikų emocinio intelekto stiprinimas ir bendruomenės 

stiprinimas ir lyderystės gebėjimų stiprinimas; sveikos, saugios ir šiuolaikinius reikalavimus 

atliepiančios aplinkos kūrimas. 

 

 

Direktorė                      Jolanta Kanišauskienė 

 

http://www.darzelistraukinukas.lt/
https://musudarzelis.lt/

