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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ (toliau – Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurios pagrindinė veikla – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymas. 2019 metais Įstaigoje veikė 11 grupių (9 ikimokyklinio amžiaus, iš jų 3 lopšelio 

grupės, ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės). Įstaigą lankė 206 vaikai, iš jų 45 lopšelinio, 121 

darželinio, 40 priešmokyklinio amžiaus vaikų bei 4 vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. 

30 vaikų buvo teikta logopedo pagalba. Mokesčio už maitinimą lengvata buvo taikoma 10 šeimų, iš 

jų 100 proc. – 2 šeimoms, 50 proc. – 8 šeimoms. Sėkmingai įgyvendinta Įstaigos ikimokyklinio 

ugdymo programa, patvirtinta Įstaigos direktoriaus 2018-05-24 įsakymu Nr. V-53, ir Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinta Bendroji priešmokyklinio ugdymo 

programa. Tenkinant tėvų ir vaikų poreikius, Įstaiga vykdė fizinio aktyvumo ir etnokultūros ugdymo 

neformaliojo vaikų švietimo programą. Atsižvelgusi į tėvų pageidavimus (apklausa) bei nustačiusi jų 

poreikius ugdyti vaikų lankstumą, ištvermę, judesių koordinaciją, taisyklingą laikyseną, lavinti vaikų 

plastiką, muzikos ir ritmo motorikos pojūčius, Įstaiga parengė 2 šokio judesio ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo programas, kurioms  pritarta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2019-09-10 įsakymu Nr. ŠV1-302.  

2019 metų Įstaigos prioritetinės veiklos kryptys, tikslai ir uždaviniai buvo suformuluoti, 

vadovaujantis 2019–2021 metų strateginiu planu. Įgyvendinant Įstaigos veiklos prioritetus, siekta 

sudaryti sąlygas visapusiškam vaikų ugdymui(si), padėti tenkinti prigimtinius kultūros, taip pat ir 

etninius, socialinius, pažintinius poreikius bei garantuoti kokybiškai teikiamas paslaugas, racionaliai, 

taupiai ir tikslingai naudoti turimus išteklius, nuolat vertinti ir analizuoti Įstaigos veiklą. Įstaiga, 

užtikrindama 2019 metų uždavinių įgyvendinimą, siekė, kad kiekvienas pedagogas turėtų teisę laisvai 

rinktis, modeliuoti, išmėginti ir tobulinti ugdymo procesą. Įstaigoje taikyta nuosekli veikos planavimo 

sistema, kuri užtikrino sistemingą, kryptingą ir kokybišką ugdymo proceso organizavimą, skatinant 

komandinį darbą, tėvų įtraukimą į ugdymo veiklą bei rengiant ir įgyvendinant įvairius projektus. 

Viena pagrindinių sąlygų, lemiančių visuminio vaiko ugdymo sėkmę – geranoriška šeimos ir 

pedagogų sąveika. Įstaigoje suskurtas ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimas. Mokytojai ir tėvai 

aktyviai bendradarbiavo, vertindami kiekvieno vaiko pasiekimus ir pažangą. Įgyvendinant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sėkmingai vykdytas ugdytinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimas, kuris buvo orientuotas į ugdymo perspektyvą, o pedagogų stebėjimo rezultatai 

panaudoti vaikų pažangai ir pasiekimams gerinti. Ugdymo turinio įgyvendinimo kokybei teigiamą 

įtaką darė Įstaigoje vykdyti edukaciniai projektai. Per metus suorganizuota 17 tradicinių ir 

netradicinių renginių, 5 teminės savaitės, vakaronių, edukacinių išvykų, ekskursijų ir kita. Per 

ataskaitinį laikotarpį suorganizuotos 7 tarptautinės piešinių parodos, 15 projektų. Kiekvieną mėnesį 

vyko įvairūs edukaciniai, sporto ir pramoginiai renginiai.  

2019 metais Įstaiga organizavo 3 mokslines-praktines konferencijas (,,Vaiko kelias į gražią 

kalbą. Laimingas vaikas. Holistinis (visuminis) ugdymas ir terapija ikimokykliniame amžiuje žaismės 

aspektu“ (2019-04-11), ,,Laimingas vaikas: padėkime vaikui pasiruošti mokyklai nuo mažumės“ 

(2019-10-24), ,,Naujos kartos vaikai: žaidimų terapija 4–6 metų vaikams“ (2019-11-28)) ir 2 dienų 

seminarą ,,Kalbos sutrikimų prevencija ir holistinė (visuminė) pagalba vaikui ikimokykliniame 

amžiuje“ (2019-09-26/27) Lietuvos ir užsienio šalių ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, 

mokytojams, logopedams.  

2019 metais Įstaigos bendruomenė tęsė dalyvavimą Lietuvos švietimo įstaigų vykdomuose 

aplinkosauginiuose projektuose, kurie padėjo spręsti ekologijos ir aplinkosauginius klausimus, ugdyti 

vaikų atsakomybę šia tema. Sėkmingai buvo įgyvendinama Sveikatos stiprinimo programa 2019–
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2023 metams, kuria siekta stiprinti vaikų sveikatą, gilinti jų sveikatos žinias ir formuoti sveikos 

gyvensenos įgūdžius, telkti Įstaigos bendruomenę, kuriant sveiką ir saugią aplinką, efektyvinti 

pozityviąją emocinę aplinką, lemiančią tėvų, ugdytinių ir darbuotojų gerą savijautą Įstaigoje. 

Parengta ir įgyvendinta 12 sveikos gyvensenos ugdymo projektų, tęsti Klaipėdos miesto visuomenės 

sveikatos biuro organizuoti projektai.  

Praėjusiais metais Įstaigoje dirbo 22 pedagoginiai darbuotojai. Atestuoti 5 mokytojai 

metodininko, 13 vyr. mokytojo, 3 mokytojo ir 1 vyr. logopedo kvalifikacinėms kategorijoms. 87 proc. 

pedagogų turėjo aukštąjį išsilavinimą, iš jų 4 pedagogai – magistro laipsnį. Įstaigoje dirbo 21 

nepedagoginis darbuotojas. Siekta, kad pedagogai ir kiti Įstaigos darbuotojai objektyviai vertintų savo 

indėlį, teikdami aukštos kokybės paslaugas. Įstaigoje sudarytos palankios sąlygos pedagogų 

profesiniam tobulėjimui. Pedagogai tobulino kvalifikaciją kursuose, seminaruose vidutiniškai 9 

dienas (55 val.) per metus. Išklausyta medžiaga buvo pristatyta ir aptarta mokytojų ir metodinės 

tarybų posėdžiuose. Nuotolinis mokytojų profesinis tobulėjimas darė teigiamą įtaką ugdymo turinio 

kaitai ir darbo kokybei. Sėkmingai vykdytas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Organizuotos 

bendros veiklos, metodinės dienos, vaikų kūrybinių darbų parodos, sveikatinimo ir sporto bei 

kultūriniai renginiai, keistasi informacija ir įgyta patirtimi. Įstaiga bendradarbiavo su 9 miesto, 5 

šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, muziejais, meno galerijomis, mokslo institucijomis ir 

kitomis įstaigomis. Įstaiga sudarė sąlygas aukštųjų mokyklų studentams atlikti pedagoginę praktiką, 

praktikumus, tiriamuosius darbus diplominių darbų gynimams.  

2019 metais elektroninis dienynas buvo naudojamas visose grupėse. Pažymėtina, kad tai 

palengvino tėvų informavimo apie vaikų pasiekimus procesus. Planuojant, analizuojant, vertinant 

veiklą, buvo įtraukti visi bendruomenės nariai. Įstaigos administracijos veikla buvo orientuota į 

personalo tarpusavio santykių gerinimą, aukštos kultūros mikroklimato kūrimą, teigiamo Įstaigos 

įvaizdžio mieste formavimą. 2019 m. gruodžio mėnesį Įstaigoje buvo atliktas veiklos įsivertinimas, 

kurio metu nustatytos tokios stipriosios sritys: aplinkos saugumas, svetingumas, estetika, metodinė 

pagalba planavimui, vaiko teisių garantavimas, planų kokybė ir darna, lėšų vadyba, vadovavimo 

principai. Išryškėjo ir tobulintinos sritys: vaikų kultūra, vaiko daromos pažangos vertinimo sistema, 

pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Per ataskaitinį laikotarpį patobulintos šios 

sritys: vaiko daromos pažangos vertinimo sistema ir metodinė pagalba planavimui. 2019 metais atlikti 

tokie tyrimai: pedagogų anketinė apklausa ,,Bendras požiūris į sveikatos priežiūrą“, ,,Komandinis 

darbas. Komandos įsivertinimas“, ,,Neformalaus (papildomo) ugdymo etnokultūros ir fizinio 

aktyvumo optimizavimo programų įgyvendinimas lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis“, ,,Motyvacija – 

kokybiškų paslaugų garantas“, tėvų anketinė apklausa ,,Mitybos įpročių formavimas šeimoje“. Per 

ataskaitinį laikotarpį peržiūrėti ir pakoreguoti Įstaigos vidaus tvarką reglamentuojantys dokumentai.  

2019 metais Įstaigos išlaikymui buvo skirta 328,7 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų (297,0 

tūkst. Eur skirta darbuotojų atlyginimams), 185,6 tūkst. Eur specialiųjų tikslinių dotacijų mokymo 

reikmėms finansuoti lėšų (174,8 tūkst. Eur skirta darbuotojų atlyginimams), surinkta 5,4 tūkst. Eur 

paramos lėšų (iš jų 3,8 tūkst. Eur 2 proc. GPM). Siekiant pagerinti materialinę bazę, Įstaigos 

išlaikymui skirtos lėšos buvo naudojamos racionaliai ir taupiai, sprendimai derinti su Įstaigos 

savivaldos institucijomis, bendruomene. Didelis dėmesys ir toliau buvo skiriamas estetiškų, 

funkcionalių, aprūpintų šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis edukacinių aplinkų tobulinimui, naujų 

kūrimui. Siekta užtikrinti tinkamas, sveikas ir saugias, atitinkančias higienos reikalavimus 

ugdymo(si) sąlygas. Dėl lėšų stygiaus liko neapšildintas pastato fasadas, nesuremontuotas pastato 

stogas, neatnaujintas lauko apšvietimas. Lauko edukacinės erdvės ir žaidimų aikštelės taip pat 

reikalingos atnaujinimų. 

 

 

Direktorė                       Antanina Šereivienė 

 

 


