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KLAIPĖDOS LOPŠELIO–DARŽELIO „ŽEMUOGĖLĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

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

veiklos plano, Įstaigos 2019 metų veiklos plano įgyvendinimo kryptys buvo susietos su ugdymo 

proceso kokybės siekiu ir atliepė šiuos prioritetus – ugdymo(si) modernizavimas, kokybės siekis, 

inovatyvių ugdymosi aplinkų kūrimas. Vadybiniai siekiai orientuoti į pasitikėjimo ir 

bendradarbiavimo kultūros stiprinimą, visų bendruomenės narių susitelkimą bei susitarimų dėl 

konkrečių ugdymo tikslų laikymąsi, atvirą komunikaciją, gero mikroklimato stiprinimą. Kokybiško 

ugdymo proceso įgyvendinimo buvo siekiama nuosekliai ir sistemingai, įtraukiant visą Įstaigos 

bendruomenę.  

2019 metais užtikrintas patirtinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

įgyvendinimas, į kurių ugdymo turinį sėkmingai integruota neformaliojo vaikų švietimo meninio 

ugdymo programa „Žaidžiu teatrą“. Šioje programoje dalyvavo 136 ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikai. Ugdymo programų įgyvendinimui sukurtos saugios, estetiškos, funkcionalios, 

šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios edukacinės aplinkos, jos pritaikytos grupinei ir individualiai 

veiklai. Įsigytos būtinos ugdymo(si), meninės saviraiškos priemonės, sportinis inventorius, 

priemonės, skirtos aktyviai fizinei veiklai, sukaupta metodinė medžiaga. Per metus organizuota 14 

tradicinių ir netradicinių renginių, 5 teminės vaikų kūrybinės raiškos savaitės, 2 edukacinės 

ekskursijos. Sėkmingai dalyvauta miesto, šalies, tarptautiniuose renginiuose: 8 saviraiškos parodose, 

2 konkursuose, 2 festivaliuose. 

Siekiant švietimo paslaugų prieinamumo, 2019 metais Įstaigoje buvo tenkinami vaikų 

saugumo, sveikatos, judėjimo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos 

poreikiai, atsižvelgiama į individualiuosius ir specialiuosius vaikų gebėjimus. Organizuota vaikų 

sveikatinimo veikla, vykdyta žalingų įpročių prevencija, surengtos viktorinos, paskaitos 

darbuotojams ir tėvams. Taikant vaiko sveikatą ir saugumą užtikrinančias korekcines, prevencines 

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

sumažėjo. 

2019 metais Įstaigoje ugdyti 159 vaikai, užtikrintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, švietimo pagalbos ugdytiniams paslaugų teikimas ir 

tęstinumas. 100 % tenkintas pageidaujančių lankyti Įstaigą poreikis. 21 šeimai taikyta 50 % mokesčio 

ir 10 šeimų 100 % mokesčio už vaikų maitinimą lengvata. Svarstyti 6 klausimai Įstaigos vaiko 

gerovės komisijoje dėl vaikų įvertinimo Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir jų teisių 

pagal Klaipėdos šeimos ir vaiko gerovės centro paklausimus. Logopedo pagalba teikta 30 vaikų. 

Pedagogai kvalifikaciją tobulino tikslingai, atsižvelgiant į Įstaigos tikslus ir prioritetus (vidutiniškai 

po 5 dienas). Taip pat pedagogai vykdė socializacijos programą ,,Zipio draugai“. Vykdytas 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas, pasirašytos ar atnaujintos 8 bendradarbiavimo sutartys su miesto, 

šalies ir užsienio partneriais, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais veiklose įgytos žinios, 

gebėjimai. Jų veiksmingumas analizuotas Įstaigos pedagogų metodiniuose pasitarimuose, gerosios 

patirtys taikytos ugdymo procese. 2019 metų veiklos įsivertinimo duomenimis, Įstaigos kultūra 

grindžiama pasitikėjimą, iniciatyvumą skatinančiu mikroklimatu, ugdymo procesas atitinka keliamus 

reikalavimus, užtikrinama visų įgyvendinamų programų tarpusavio dermė, ugdymo tęstinumas. 

Ugdymo organizavimas tikslingas, lankstus, pagrįstas planavimu. Ugdymo veikla atliepia vaikų 

ugdymo(si) poreikius, interesus ir gebėjimus, yra įvairi ir kūrybiška. Sukurta aplinka tenkina fizinius, 

protinius, emocinius ir dvasinius vaikų poreikius, atitinka jų amžių.  
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Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudojamos racionaliai ir taupiai, sprendimai derinami su 

Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Įstaigos patikėjimo teise valdomas perduotas 

savivaldybės turtas naudojamas ir disponuojama juo įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos nustatyta tvarka, vadovaujantis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo viešosios 

teisės principais. 2019 m.  virtuvėje įrengtas plautuvių blokas, atliktas minimalus 2 grupių rūbinių 

remontas, 1 grupėje pakeistos spintos-lovos ir rūbų spintelės, įsigyta metodinių priemonių, žaislų, 

atnaujinti lauko įrengimai, įrengtas kompiuterinio tinklo įvadas LITNET pajungimui. Liko 

neišspręstos tokios problemos: viso pastato išorės renovacija, patalpų elektros instaliacija, asfalto 

dangos pakeitimas, lauko edukacinės erdvės ir žaidimų aikštelių atnaujinimas. Žinios apie Įstaigos 

veiklą visuomenei, tėvams skelbiamos Įstaigos interneto svetainėje (www.ldzemuogele.lt) ir 

Facebook paskyroje. 

Planuodama 2020 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė sutarė dėl pagrindinio veiklos tikslo – 

saugios ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios ugdymosi aplinkos kūrimas ir kokybiškas, į vaiko 

gebėjimus orientuotas, ugdymo proceso užtikrinimas. 
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