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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽUVĖDRA“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

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

metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į ugdymo paslaugų kokybės 

didinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. 2019 metų veiklos prioritetinės kryptys – vaiko 

sveikatos, saugumo, gerovės puoselėjimas bei pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą 

bendruomenės narių savijautą, kūrimas. Strateginių tikslų įgyvendinimui iškelti du metiniai tikslai: 

kurti vaiko ugdymui(si) saugias, palankias, patrauklias erdves; stiprinti bendravimą ir 

bendradarbiavimą, kuriant pozityvią emocinę aplinką. Tikslams pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 

4 uždaviniai: tobulinti integruotą ir vieningą visuminį sveikatos ugdymą; kurti kokybiškam 

ugdymui(si) palankias edukacines aplinkas; organizuoti lopšelio-darželio 50 metų jubiliejaus 

paminėjimą ir užtikrinti nuoseklų Įstaigos funkcionavimą; organizuoti kvalifikacijos tobulinimo 

mokymus bendravimo psichologijos, kultūros ir/ar kitomis temomis. 2019 metais pasiekti ugdymo 

paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. Parengtas 2020–2022 metų strateginis planas, Įstaigos 

veiklos planavimo sistema, numatanti ilgalaikį ir trumpalaikį planavimą, užtikrintas švietimo 

paslaugų prieinamumas.  

2019 metais Įstaigoje buvo ugdomi 186 vaikai. Suformuotos 2 lopšelio, 6 darželio, 2 

priešmokyklinio ugdymo grupės. Teikta reali ir savalaikė pedagoginė, psichologinė, socialinė 

pagalba vaikui, šeimai: 50 % mokesčio lengvata už maitinimą taikyta 27 ugdytinių, 100 % – 3 

ugdytinių šeimoms, 2 vaikams skirtas nemokamas maitinimas. Kryptinga logopedo pagalba teikta 40 

ugdytinių: 12 vaikų kalbos sutrikimas įveiktas, 26 – iš dalies. Per metus vyko 8 vaiko gerovės 

komisijos posėdžiai (5 planuoti ir 3 neeiliniai). Ugdyta 14 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

vaikų, iš jų 3 su dideliais, 11 su vidutiniais sutrikimais. Dirbo 2 mokytojo padėjėjai (1 etatas). 

Parengtos ir įgyvendinamos 7 pritaikytos programos (5 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio ugdymo).  

Praėjusiais metais Įstaigoje dirbo 45 darbuotojai (45,8 etato), iš jų 21 pedagoginis ir 24 

nepedagoginiai darbuotojai. Į ikimokyklinio ugdymo programą ir priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą buvo integruotos 2 neformaliojo vaikų švietimo programos (fizinio aktyvumo 

optimizavimo ir sveikos gyvensenos ugdymo). 2 priešmokyklinio ugdymo grupėse įgyvendinta 

tarptautinė socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“. Įstaigoje organizuota ir 

vykdyta įvairiapusė veikla Įstaigos, miesto, šalies ir tarptautiniu lygmeniu: pradėtas įgyvendinti 

tarptautinis eTwinning projektas „Sveika diena – laimingas rytojus“, dalyvauta 1 tarptautiniame ir 2 

respublikiniuose sveikatos stiprinimo renginiuose, respublikinėse programose „Pienas vaikams“ ir 

„Vaisiai vaikams“, 4 miesto projekte, parengti ir įgyvendinti 6 ilgalaikiai ir 2 trumpalaikiai Įstaigos 

projektai, 5 sveikatos ir sporto savaitės, 1 krepšinio šventė, 8 sportinės pramogos su tėvais, 1 

sveikatingumo akcija, 4 sveikatinimo ir 2 prevenciniai renginiai saugaus eismo ir saugumo temomis. 

Pasiekti kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai, organizuojant tradicinius ir netradicinius renginius, taip 

pat renginius Įstaigos 50-čiui paminėti (2 akcijos, 6 parodos, 3 šventės, 7 kūrybinės dirbtuvės). 

Organizuota respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų metodinė-praktinė konferencija 

„Vaiko ateities sėkmės garantas – tėvų lūkesčių ir ikimokyklinės ugdymo įstaigos teikiamų paslaugų 

kokybės atitiktis“. Inicijuotas ir organizuotas respublikinis projektas „Žemaitukai mes maži“, skirtas 

Žemaitijos metams paminėti. Vaikų kūrybiškumas buvo plėtojamas dalyvaujant, konkursuose, 

parodose, akcijose (1 tarptautinė, 15 respublikinių, 5 miesto, 19 Įstaigos), organizuota 1 autorinė 

Įstaigos mokytojo paroda, vykdytas renginys Pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti „Po saulės 

spindulėlį dovanų...“ ir renginys, skirtas Pasaulinei autizmo supratimo dienai pažymėti „Lietaus 

vaikas“, pradėtas įgyvendinti ilgalaikis (2019–2023 m.) Įstaigos projektas „Pamilo jūružę vaikai“. 
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Per metus ugdytiniams organizuota 15 edukacinių išvykų, vykdyta 14 renginių su socialiniais 

partneriais. 

2019 metais stiprintas pedagogų-tėvų bendradarbiavimas ir pedagogų gerosios patirties 

sklaida. Įstaigoje organizuoti mokymai „Bendravimas be pykčio“ ir „Auklėtojų padėjėjos – ugdymo 

proceso pagalbininkės“, atvirų durų dienos. Metodinėje ir mokytojų tarybose susitarta dėl 

individualaus kiekvieno vaiko pažangos pokyčio stebėjimo, vieningų vertinimo formų. Inicijuota 

informacinė paskaita tėvams „Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas“, tyrimai „Tėvų informaciniai 

kampeliai: naujumas, aktualumas, informatyvumas“, „Gebėjimas dirbti grupės komandoje: 

komunikavimas, bendradarbiavimas, veiklų tęstinumo užtikrinimas“. Pedagogai tarptautiniame 

projekte ir tarptautinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje pristatė 3, respublikinėse metodinėse-

praktinėse konferencijose – 5 vaizdo ir 6 stendinius pranešimus, respublikinei švietimo įstaigų 

projektų parodai-mini mokymams ir vienam miesto projektui paruošė 2 stendinius pranešimus, 

respublikinėje lavinamųjų žaidimų idėjų mugėje dalyvavo su pačių sukurtais 2 lavinamaisiais 

žaidimais ir parodė 4 atviras veiklas. 

Vadybiniai siekiai 2019 metais buvo orientuoti į šeimos ir Įstaigos bendrystės stiprinimą, 

asmeninių ir institucinių darbuotojų iniciatyvų skatinimą, Įstaigos veiklos reglamentavimo atitiktį, 

pasikeitusiems teisės aktams. Siekiant užtikrinti efektyvų Įstaigos funkcionavimą, vadybinės 

kompetencijos tobulintos 15 kvalifikacijos tobulinimo renginių (104 akademinės valandos), 

pedagoginės kompetencijos – 133 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (131 diena, 852 akademinės 

valandos). Vienas mokytojas profesinę kvalifikaciją tobulino vidutiniškai 6 dienas per metus. Per 

metus atliktas Įstaigos „platusis“ veiklos įsivertinimas (mokytojai, nepedagoginis personalas, tėvai). 

1 mokytojas atestuotas vyresniojo mokytojo kvalifikacinei kategorijai, parengta mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų trejų metų atestacijos programa, kurioje numatytas 10 mokytojai siekis atestuotis 

aukštesnei kvalifikacinei kategorijai. 

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

panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Per metus Įstaigos veiklą 

kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atlikti įvairūs 

materialinių išteklių atnaujinimo darbai: suremontuotos 1 grupės patalpos (0,4 tūkst. Eur) ir 3 lauko 

įėjimai, atnaujintos ir dekoruotos piešiniais muzikos salės sienos (2,3 tūkst. Eur), sutvarkytos  

koridoriuose lubos ir pakeisti šviestuvai (3,3 tūkst. Eur), atliktas priešgaisrinių evakuacinių laiptų 

remontas (9,6 tūkst. Eur), pakeista konvekcinės krosnies virtuvėje priekinė plokštė (1,1 tūkst. Eur) ir 

atliktas virtuvės einamasis remontas (1,0 tūkst. Eur), papildytos reikiamu inventoriumi grupės, 

muzikos ir sporto salės (2,7 tūkst. Eur), nupirkti 4 kompiuteriai, 4 spausdintuvai ir 1 daugiafunkcis 

spausdintuvas (2,9 tūkst. Eur), 2 kompiuteriai ir 1 daugiafunkcis spausdintuvas įsigyti rėmėjų 

lėšomis, sukurta nauja Įstaigos internetinė svetainė (0,8 tūkst. Eur), išpjauti ir nugenėti seni medžiai, 

teritorija apsodinta kalnapušėmis (51 vnt.), rėmėjų lėšomis nuverstas kalnas-rūsys ir jo vietoje įrengta 

lauko sporto aikštelė. Taip pat higienos normos atitikčiai užtikrinti 3 įėjimuose pakeisti laiptų turėklai, 

pagal kasmetinio pastato apžiūros akto nurodymus pakeista lietaus nuvedimo sistema. 

Planuodama 2020 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų: kokybiško 

ugdymo paslaugos teikimas, užtikrinant tėvų įtraukimą į ugdymo ir valdymo procesus; sveikos, 

saugios, pozityvios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios edukacinės ir emocinės 

aplinkos kūrimas. 
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