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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Įgyvendinant Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ (toliau – Įstaiga) 2019–2021 strateginį  

veiklos planą, buvo siekiama užtikrinti ugdytiniams aukštą švietimo paslaugų kokybę ir 

prieinamumą. Šio strateginio tikslo įgyvendinimui iškelti du metiniai veiklos tikslai: tobulinti vaiko 

pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą bei efektyviai diegti informacines technologijas (toliau – 

IT) ugdymo procese. Tikslams pasiekti pasirinkti šie uždaviniai: reflektuoti vaikų ugdymo ir 

pasiekimų vertinimo veiksmingumą, numatant tolesnio ugdymo uždavinius ir perspektyvas; suteikti 

tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko pasiekimų vertinimą, padėti jiems atpažinti, žinoti ir 

palaikyti vaiko polinkius ir gebėjimus; naudoti elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ vaiko pasiekimų 

ir pažangos vertinimui; inicijuoti pedagogų dalijimąsi IT naudojimo ugdymo procese patirtimi. 

Vykdant 2019 metų veiklos tikslus ir uždavinius pasiekti kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai. 

Tikslingas asignavimų paskirstymas ir panaudojimas leido sukurti ir atnaujinti edukacines aplinkas, 

įsigyti ilgalaikio ir trumpalaikio turto.  

2019 metais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 186 

ugdytiniams. Veikė 2 lopšelio, iš jų viena 24 valandų per parą darbo režimo, 6 darželio, iš jų viena 

24 valandų per parą darbo režimo, ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Logopedo pagalba teikta 30 

vaikų.  Atsižvelgiant į tėvų poreikius buvo pakeistas lopšelio grupės 24 valandų per parą darbo režimo 

modelis į 12 valandų. Praėjusiais metais Įstaigoje dirbo 22 pedagoginiai darbuotojai, iš jų 16 atestuotų 

mokytojo metodininko, 3 – vyresniojo mokytojo, 1 – mokytojo kvalifikacinėms kategorijoms, ir 25 

nepedagoginiai darbuotojai. Įstaigos darbuotojai kvalifikaciją tobulinimo 714 valandų per metus. Į 

aukštesnį kvalifikacinę kategoriją (metodininko) buvo atestuotas 1 mokytojas.  

2019 metais buvo įgyvendinama Įstaigos direktoriaus 2018-05-24 įsakymu Nr.V1-27 

patvirtinta Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa. Programoje akcentuotas integralumas, t. y. 

ugdymo organizavimas ne tik grupėse, bet ir kitose aplinkose (negrupinėse Įstaigos erdvėse ar už 

Įstaigos ribų, virtualiose mokomųjų programų ar interneto platformose). Į ugdymo turinį pernai buvo 

integruota tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“, tarptautinis projektas 

„Vaikų ir jaunimo olimpinis judėjimas“. Vaikai dalyvavo Įstaigos pedagogų parengtose neformaliojo 

vaikų švietimo programose (sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo programa „Sveikatos 

takeliu“, fizinio aktyvumo optimizavimo ir dailės ugdymo programos). Vykdytos neformaliojo vaikų 

švietimo programos padėjo pedagogams, siekiant tenkinti vaikų saviraiškos, pažinimo poreikius, 

tobulinti jų sveikatos saugojimo kompetencijas. Per metus pasirašytos 4 patalpų suteikimo paslaugų 

sutartys bei sudarytos sąlygos vaikams papildomai dalyvauti kitų švietimo teikėjų organizuojamose 

veiklose (šokio, teatro, krepšinio ir robotikos). Ugdytiniai, vadovaujami mokytojų, dalyvavo 23 

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų organizuotuose konkursuose, renginiuose, parodose, 

23 miesto, šalies bei tarptautinėse akcijose, projektuose („Sveikatiada“,  ,,Mūsų mažieji sparnuotieji 

draugai“, ,,Aš rūšiuoju“, ,,Futboliukas“, „Lietuvos mažųjų žaidynės“), Įstaigoje vaikams organizuota 

10 ekskursijų. Kiekviena grupė per mokslo metus įgyvendino ne vieną pačių pedagogų parengtą 

projektą. Iš viso organizuota 14 tradicinių ir netradicinių renginių Įstaigos bendruomenei bei 9 

teminės savaitės. Įstaiga buvo olimpinio ugdymo programos „Olimpinė karta“ nare. 

Pedagogai metodinės tarybos posėdžių metu dalinosi gerąja patirtimi, perteikė iš 

kvalifikacijos tobulinimo renginių atsivežtą medžiagą, diskutavo apie IT taikymo ugdymo procese 

galimybes, pristatė pranešimus apie projektų įgyvendinimą, aptarė vaikų pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistemą, elektroninio dienyno panaudojimo įtaką vaikų pasiekimų vertinimo ir tėvų 

informavimo gerinimui. Mokytojų tarybos posėdžių metu aptarti tyrimo apie IT taikymą 

ikimokykliniame ugdyme rezultatai. Pedagogai aktyviai vykdė gerosios patirties sklaidą mieste: 
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parengti 3 pranešimai, organizuota 1 atvira veikla, pristatytos 2 metodinės priemonės, viena iš jų 

pristatyta tarptautinėje konferencijoje „Naujos kartos vaikai: žaidimų terapija 4–6 metų vaikams“. 

Sėkmingai organizuotas respublikinis projektas „Vaikystės lėlė“, tęstas bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais, su kuriais vykdyta 10 bendrų renginių. 

2019 metais Įstaigos veikloje aktyviai dalyvavo ugdytinių tėvai, kurių iniciatyva Įstaigai 

padovanotas lauko baldų komplektas, 2 suoliukai, taip pat aptverta vienos lopšelio grupės vaikų 

žaidimų aikštelė. Per metus organizuotas tėvų komiteto susirinkimas, kurio metu nustatytos 

stipriosios Įstaigos pusės (kolektyvas, maitinimas, neformaliojo švietimo veiklos) ir įvardintos 

tobulintinos sritys (Įstaigos vidaus aplinka, automobilių parkavimas, logopedo pagalbos 

prieinamumas). Ugdytinių tėvai nuolat buvo įtraukiami į Įstaigos veiklą, dalyvavo 8 bendrose vaikų 

ir tėvų kūrybinių darbų parodose. 

Maitinimo paslauga Įstaigoje teikta visiems vaikams. Jie maitinti 3 kartus per dieną, o 

lankantys savaitinę grupę – 4 kartus per dieną. 25 vaikų šeimoms taikyta 50 procentų atlyginimo už 

maitinimo paslaugas lengvata, 4 vaikai atleisti nuo mokesčio už maitinimą. 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. Per metus renovuotas 

Įstaigos pastato stogas (pakeista bituminė danga), įsigyta nauja virtuvės įranga (nupirktas šaldiklis, 

konvekcinė krosnelė, virtuvinis kombainas, šaldiklis šalutinių gyvūninių produktų atliekų tvarkymui  

už 4,3 tūkst. Eur), atnaujintos ugdymo aplinkos (remonto darbams skirta 10,4 tūkst. Eur), nupirkta 

prekių už 15,7 tūkst. Eur, paslaugų už 10,3 tūkst. Eur, ilgalaikio turto už 4,5 tūkst. Eur, kvalifikacijos 

tobulinimui išleista 1,8 tūkst. Eur, IT diegimui ir aptarnavimui – 1,9 tūkst. Eur.  

Planuojant 2020 metų veiklą, Įstaigoje susitarta dėl šių prioritetų – pozityvios emocinės 

aplinkos, lemiančios gerą vaikų, mokytojų ir kitų darbuotojų savijautą Įstaigoje, kūrimas ir kokybiško 

ugdymo, orientuoto į vaikų poreikius, užtikrinimas. 
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