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

m. veiklos plane nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į ugdymo paslaugų kokybę, 

bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimą bei šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios saugios ir 

sveikos aplinkos kūrimą. Įgyvendinant 2019 m. veiklos planą, buvo siekiama kurti pozityvią emocinę 

aplinką, lemiančią gerą vaikų ir darbuotojų savijautą įstaigoje. Metinės veiklos tikslai: sudaryti 

palankias galimybes kiekvienam vaikui ugdytis, tapti aktyvia, veržlia, kūrybinga ir savarankiška 

asmenybe; gerinti įstaigos veiklos kokybę, skatinant socialiai aktyvią, solidarią, atsakingą, pažangos 

siekiančią bendruomenę. Tikslams pasiekti numatyti ir įgyvendinti tokie uždaviniai: siekti ugdymo 

turinio kokybės, kuriant saugią, modernią edukacinę aplinką; taikyti inovatyvias, šiuolaikines 

ugdymo  technologijas, palaikyti kūrybines, tobulėjimą skatinančias bendruomenės iniciatyvas; 

tobulinti vaikų pasiekimų (pažangos) vertinimą atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius 

gebėjimus; telkti įstaigos bendruomenę vaikų sveikatos stiprinimui ir sveikos gyvensenos ugdymui; 

atnaujinti įstaigos materialinę bazę. Vadybiniai siekiai 2019 m. buvo orientuoti į inovatyvių 

priemonių, IKT taikymą ugdymo procese, sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimą, įstaigos 

vidaus ir lauko aplinkų atnaujinimą. 

2019 m. pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. Įstaigoje 

buvo ugdoma 205 vaikai, dirbo 49 darbuotojai (iš viso 48,03 etato, iš jų 23,6 etato pedagoginių ir 

24,43 etato nepedagoginių pareigybių). Užtikrintas nenutrūkstamas, ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas, per metus įgyvendintos 4 etnokultūrinio bei sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo 

neformaliojo vaikų švietimo programos, kuriose dalyvavo 175 ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei 

30 ankstyvojo amžiaus vaikų. Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 40 vaikų.  

Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimui Įstaigos vaikams suteikta galimybė lankyti 

krepšinio, teakwondo, sportinių šokių, anglų k., vokiečių k. būrelius (83 vaikai). 2019 m. Įstaigoje 

organizuota 14 tradicinių renginių, 7 kūrybinės raiškos savaitės (teminės savaitės), 2 respublikinės 

parodos, 1 tarptautinė paroda, 39 edukacinės išvykos, 4 įstaigos projektai („Lapkritis STEAM 

mėnuo“, „Aš gintaro krašto pilietis“, „Didelės ir mažos gamtos paslaptys“, „Smagūs pirštukų 

žaidimai“), įgyvendinti 9 respublikiniai projektai (socialinis-emocinis „Dramblys“, „Žaidimai moko“ 

ir kt.), dalyvauta 2 respublikiniuose festivaliuose, 8 miesto, 21 respublikinėje piešinių parodoje, 

pravestos 3 atviros veiklos.  

Pasirašyta bendradarbiavo sutartis su programos „Zipio draugai“ vykdytojais Lietuvoje 

viešąją įstaiga „Vaiko labui“ dėl metodinio centro statuso suteikimo lopšeliui-darželiui „Volungėlė“, 

Klaipėdos valstybine kolegija, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija, Klaipėdos lopšeliu-darželiu 

„Versmė“. 

Įstaiga įgyvendina sveikatos stiprinimo programą, kurioje dalyvavo visi vaikai ir pedagogai, 

organizuotos 4 teminės savaitės, vykdytas 1 įstaigos ir 2 respublikiniai projektai („Sveikata visus 

metus“, „Lietuvos mažųjų žaidynės“), dalyvauta 4 miesto renginiuose, 10 respublikinių renginių, 

iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“, tarptautiniame konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“, 

,,Judriausias darželis“ III vietos nugalėtojai, 2019 m. Įstaiga pripažinta Aktyvia mokykla, įsigytos 

priemonės saugios ir sveikos ugdomosios lauko aplinkos kūrimui (įrengta 190 m2 guminės dangos 

futbolo-krepšinio aikštė su bėgimo takais, įrengtos 2 šuoliaduobės). Remiantis lankančių vaikų 

profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenimis, atlikus 2018 m. ir 2019 m. palyginimo analizę, 

visiškai sveikų vaikų rodiklis 1,4 % yra pagerėjęs. 
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2019 m. Įstaigoje užtikrintas higienos normų laikymasis, įsigyta buitinė technika: šaldymo 

spinta maisto produktų laikymui, elektrinė bulvių (daržovių) skutimo  mašina. Klaipėdos valstybinei 

maisto ir veterinarijos tarnybai, atlikus Įstaigos maisto paruošimo skyriaus saugos, kokybės, higienos 

kontrolę, pateikta išvada, kad savikontrolė vykdoma pilnai, pažeidimų nenustatyta. 201 įstaigos 

vaikas tris kartus per dieną maitintas kokybišku maistu, dalyvauta programose „Pienas vaikams“, 

„Vaisiai vaikams“. Pritaikytas maitinimas teiktas 3 vaikams, 100 % mokesčio už maitinimą lengvata 

taikyta 1 vaikui, 50 % – taikyta18 vaikų. 

2019 m. visi pedagogai kryptingai tobulino kvalifikaciją, buvo sudarytos sąlygos naudotis 

nuotolinio mokymosi paslaugomis. Vienas pedagogas vidutiniškai per metus kvalifikaciją tobulino 

6,7 dienas, atestuotas 1 pedagogas, jam suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 

Pedagogai dalinosi įgyta patirtimi: respublikinėse metodinėse konferencijose parengė ir pristatė 5 

pranešimus,  1 mokytojas pravedė 8 mokymus, 5 mokytojai dalyvavo šalies metodinių dienų ir idėjų 

mugėse, respublikiniame renginyje Metodų mugė „Žaidimų vaivorykštė“ už metodinę priemonę 

„Ledų kioskelis“  laimėta I  vieta. www.ikimokyklinis.lt puslapyje publikuotas straipsnis „Senolių 

žemė žydi vaivorykščių spalva“, 4 pedagogai deleguoti vertinti mokytojų praktinę veiklą. Įstaigoje 

praktiką atliko 3 studentės. Įstaiga vykdė socializacijos programos „Zipio draugai“ ir įsteigto 

Vaikystės pedagogikos centro metodines veiklas: suorganizuoti 7 metodiniai konsultaciniai seminarai 

34 Klaipėdos apskrities pedagogams.  

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

panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Įstaigos paramos ir 

savivaldybės lėšomis atnaujinta vidaus ir lauko aplinka, įsigytos vaikų ugdymo priemonės: 

interaktyvios grindys, 2 interaktyvios lentos, 2 projektoriai, sienelė-stendas vaikų darbams, 

lavinamoji sieninė manipuliacija, atliktas 1 lopšelio grupės, skalbinių ir patalynės priežiūros patalpos, 

1 grupės rūbinės, vaikų veiklos su šiaudu kambarėlio grindų, virtuvės maisto gaminimo bloko ir 

maisto sandėlio, įstaigos lauko įėjimų ir pastato pamatų bei fasado siūlių remontas, įsigyta 1 grupei 

užuolaidos, 12 vnt. langų roletų lopšelio grupėms, 3 spintos žaislams ir priemonėms, 2 spintos vaikų 

patalynės laikymui, įsigyta 2 vnt. vaikų lauko žaidimų nameliai-pavėsinės, įmontuota uždengiama 

audiniu sodo pavėsinė, lauko žaidimų namelių takai iškloti trinkelėmis, pakeistas smėlis smėliadėžėse 

ir po žaidimų įrengimais bei atlikti kiti materialinės bazės gerinimo darbai. 

Praėjusiais mokslo metais atliktas Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas, pagal 

„Ikimokyklinio ugdymo mokyklos (IUM) vieta bendruomenėje“ rodiklį. Vertinimu nustatyta, kad 

stipriausi Įstaigos veiklos rodikliai yra vaikų kultūra, įvaizdžio kūrimo kultūra ir programų atitiktis 

valstybės nustatytiems kriterijams. Vieną iš silpniausiai įvertintų rodiklių tėvai nurodė vaiko daromos 

pažangos vertinimo sistemą. Visa informacija pateikta interneto svetainėje, adresu www.volungele.lt, 

aptarta Įstaigos mokytojų taryboje. Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai tikslingai panaudojami 

Įstaigos veiklos tobulinimui: prie elektroninės sistemos „Mūsų darželis“ nuo 2019-09-27 d. prisijungė 

199 ugdytinių tėvai Todėl vienas iš 2020 m. veiklos uždavinių – tobulinti vaikų individualios 

pažangos stebėjimo sistemą. 
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