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

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

kokybės, prieinamumo užtikrinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. 2019 metų prioritetiniai 

tikslai: sveikos gyvensenos įgūdžius stiprinančios ir savitas etnokultūrines tradicijas turinčios 

bendruomenės kūrimas, bendruomenės lyderystės gebėjimų ir susitelkimo bendrai veiklai didinimas. 

Tikslams pasiekti numatyti ir įgyvendinti šie uždaviniai: mokyti sveikos, saugios gyvensenos 

principų emociškai pozityvioje aplinkoje; ugdyti vaikų gebėjimą perimti ir saugoti tautinius 

papročius, tradicijas, etnines vertybes; atnaujinti ugdymo turinį ir ugdymo(si) pažangos matavimo 

sistemą, orientuojantis į individualius vaikų gebėjimus; skatinti bendruomenės narių kūrybinį 

aktyvumą ir pozityvią lyderystę; gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant žinomumo ir 

viešumo; tobulinti technologijų panaudojimą, reprezentuojant įstaigos veiklą ir tvarkant 

dokumentaciją; pritraukti lėšas lopšelio-darželio materialinės bazės modernizavimui ir atnaujinimui. 

Vadybiniai siekiai 2019 metais buvo orientuoti į šeimos ir ikimokyklinio ugdymo mokyklos 

bendrystės stiprinimą, bendruomenės lyderystės gebėjimų stiprinimą; dokumentų valdymo 

tobulinimą, įvedant technologijas.  

2019 metų pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. Buvo 

ugdoma 114 vaikų, suformuotos 1 lopšelio ir 5 darželio grupės, užtikrintas nenutrūkstamas, patirtinis 
ikimokyklinis ugdymas. Dirbo 29 darbuotojai (iš viso 30,38 etato, iš jų 10,6 etatai pedagoginių ir 

19,78 etato nepedagoginių pareigybių). Ikimokyklinio ugdymo programą ir neformaliojo vaikų  

švietimo programas įgyvendino 9 pedagogai. Per metus įgyvendinti 4 tarptautiniai projektai, kuriuose 

dalyvavo 60 ikimokyklinio amžiaus vaikų. Buvo vykdyti 3 šalies, 4 miesto, 3 Įstaigos pažintiniai-

kultūriniai projektai, organizuotos 3 teminės savaitės, 3 atviros veiklos, 17 tradicinių ir netradicinių 

renginių, kuriuose dalyvavo Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai. 2019 metis vaikai kartu su 

pedagogais dalyvavo 5 šalies parodose, 3 miesto konkursuose ir renginiuose, 2 akcijose. 

Parengta ir įgyvendinta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa (Klaipėdos miesto 

pedagogų ir švietimo kultūros centre). Pristatyti 3 pranešimai ir 3 atviros veiklos miesto ir Įstaigos 

pedagogams. 

2019 metų visi pedagogai tobulino kvalifikaciją kursuose, seminaruose vidutiniškai 5–6 

dienas.  

Įstaigoje visi ugdytiniai tris kartus per dieną maitinti kokybišku maistu, taikant atnaujintus 

valgiaraščius. 14 vaikų šeimoms taikyta 50 procentų atlyginimo už maitinimo paslaugas lengvata. 

Įstaiga dalyvavo ES lėšomis finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose“. 

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

tarnybos patikrinimai. Pastabos ir siūlymai išdėstyti tikrinimo aktuose. 

Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 30 vaikų, kuriems nustatyti kalbos ir komunikacijos 

sutrikimai, iš jų – kalba ištaisyta 5 vaikams, 25 vaikams sutrikimas pašalintas dalinai. 4 ugdytiniai 

buvo nukreipti į Klaipėdos pedagoginę psichologinę tarnybą. 3 šeimoms buvo teikta psichologinė 

pagalba. Atliktas korupcijos pasireiškimo Įstaigoje tikimybės nustatymo sričių vertinimas.  

Lopšelyje-darželyje ,,Vėrinėlis" vyksta nuolatinis aprūpinimas ugdymo priemonėmis: įsigyta 

mokomosios literatūros, ugdymo priemonių vaikų užsiėmimams, taip pat atnaujintai aktų salei. 

Įstaigos direktorė 2019 metais dalyvavo ir baigė nacionaliniame magistrantūros studijas 

projekte ,,Lyderių laikas 3“. Siekiant Švietimo bendruomenės darbuotojų lyderystės skatinimo ir 
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efektyviai įgyvendinant vadybinius veiklos pokyčius, direktorė dalijosi studijų patirtimi su Įstaigos 

darbuotojais: skaitė pranešimus, atliko testus.  

Finansiniai ir materialiniai ištekliai panaudoti skaidriai, taupiai ir tikslingai, sprendimai derinti 

su Įstaigos bendruomene. Panaudojant valstybės, savivaldybės ir paramos lėšas atliktas aktų salės, 

rūbinėlių, grupių remontas (400 Eur), pakeistos grindys salėje (500 Eur); nupirkti virtuvės įrenginiai 

(1200 Eur), atliktas kabinetų remontas (600 Eur), įsigyti baldai kabinetams ir grupėms (600 Eur), 

lovytės (3000 Eur). Vaikų ugdymui ir kūrybiškumui lavinti edukacinės erdvės papildytos žaislais, 

vaikiškais baldais (1200 Eur). Įsigytos kanklės, nešiojamas kompiuteris salei (800 Eur). Panaudojant 

savivaldybės lėšas suremontuoti suoliukai, pavėsinės. Nupirktos ir sumontuotos likusios rūbinėlių 

spintelės (2100 Eur). Įvairių talkų metu sutvarkytos nesaugios įstaigos teritorijoje esančios plytelės. 

Liko neišspręstos tokios vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: prastėjanti pastato išorės 

būklė, susidėvėjusi Įstaigos vidaus grindų danga; nepakeista, pavojų kelianti elektros instaliacija; 

susidėvėjusi asfaltbetonio danga; pasenę, menkaverčiai želdiniai; sena, nesaugi tvora.    

Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl šių prioritetų: darnios, 

sveikos, saugios, etnokultūrines tradicijas puoselėjančios ir inovacijoms atviros ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos kūrimas. 
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