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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DU GAIDELIAI “ 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA  

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Du gaideliai“ (toliau – Įstaiga) 2020-2022 metų strateginio ir 

2020 m. veiklos planuose numatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į kokybišką ir visapusišką 

vaiko ugdymą bei Įstaigos materialinės bazės gerinimą. Atsiskaitomųjų metų veiklos prioritetas – 

individualios kiekvieno vaiko pažangos stebėsenos efektyvinimas. Išsikelti veiklos programos tikslai: 

teikti kokybiškas paslaugas saugioje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje; plėtoti 

pedagoginę, socialinę ir kultūrinę bendruomenės narių sąveiką. Tikslų įgyvendinimui buvo iškelti 

metiniai uždaviniai: tenkinti individualius vaiko ugdymo(si) poreikius; tobulinti pedagogų it tėvų 

veiklos dermę, skatinant vaikų pasiekimus ir juos vertinant; plėtoti mokytojų profesines 

kompetencijas; plėtoti Įstaigos savitumą, puoselėti tautines tradicijas, saviraiškos kultūrai palankią 

aplinką. 

Vadybiniai siekiai 2020 metais buvo orientuoti į nuoseklų ir kokybišką numatytų prioritetų, 

tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, strateginį planavimą, saugios ir estetiškos aplinkos kūrimą, Įstaigos 

savitumo ir tradicijų puoselėjimą. 

2020-09-01 duomenimis Įstaigoje ugdyti 166 vaikai (2019 m. – 155), kuriems buvo 

užtikrinamas ikimokyklinis bei priešmokyklinis ugdymas. Taip pat vykdomos 3 neformaliojo vaikų 

švietimo ugdymo programos: „Sveika ir saugi gyvensena“, bendravimo įgūdžių formavimo 

valstybine kalba ugdymo programa „Žaidžiam, šokam, pramogaujam“ ir Dailės gebėjimų ugdymo 

programa. Jose dalyvavo 100 % ugdytinių. Ugdymo programas įgyvendino 26 pedagogai (23,60 

etatai), dirbo 22 nepedagoginiai darbuotojai (25,18 etatai). Ugdymo programų įgyvendinimui 

sukurtos saugios, estetiškos, funkcionalios edukacinės aplinkos, jos pritaikytos grupinei ir 

individualiai veiklai. 

2020 m. vaikai kartu su pedagogais dalyvavo 1 tarptautiniame ir 12 šalies projektuose,  

organizuota 10 parodų, 10 teminių savaičių, 12 atvirų veiklų, 15 tradicinių ir netradicinių renginių ir 

7 edukacinės valandėlės. 

2020 metais 100 % tenkintas pageidaujančių lankyti Įstaigą poreikis. 16 šeimų taikyta 50 % 

mokesčio už vaiko maitinimą lengvata, o 2 šeimoms taikyta 100 % mokesčio už vaiko maitinimą 

lengvata. Logopedo pagalba teikta 30 vaikų, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kalbos bei 

kalbėjimo sutrikimų.  

2020 metais kvalifikaciją tobulino kiekvienas pedagogas vidutiniškai 5–6 dienas (137 d. 824 

val.). Visiems pedagogams organizuoti seminarai „Pasitikėjimo savimi stiprinimas, taikant dailės 

terapijos metodus“, „Video konferencijų įrankiai ir mokymosi platformos nuotoliniam mokymui“, 

„Apie vaikų pyktį“ ir „Probleminio vaikų su ASS elgesio valdymas“. 

2020 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos panaudotos taupiai ir racionaliai, sprendimai dėl 

jų naudojimo derinti su savivaldos institucijomis ir bendruomene. Savivaldybės lėšomis buvo 

suremontuotos 4 grupių sanitarinės patalpos. Įstaigos lėšomis atlikti materialinės bazės gerinimo 

darbai: nupirkti 4 virtuvės komplektai, 2 spintos į sanitarines patalpas, atnaujinta grindų danga 

grupėje, nupirktas 1 monitorius, 1 daugialypės terpės projektorius, 30 vnt. edukacinių priemonių.  

Liko neišspręstos tokios vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: viso pastato renovacija, 

teritorijos takų ir žaidimo aikštelių atnaujinimas, lauko aikštelių specialiosios dangos įrengimas, 

elektros instaliacijos visame pastate pakeitimas. 
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Finansinė informacija: 

 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

423,9 422,1 99,6 Liko 1,8 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

200,7 200,673 99,9 Liko 0,027 

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

76,3 48,13 63,08 Liko 28,17 

 Dėl karantino surinkta 

mažiau lėšų nei planuota 

(surinkta 56,00) 

Pajamų išlaidos (SP) –5,0 5,0 100  

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

    

Kitos lėšos (parama 2 

% GM ir kt.) 

1,7 1,63 95,89 Liko 0,07 

Iš viso 707,6 677,533   

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 2021 

m. sausio 1 d. – 0,76 tūkst. Eur 

Vėliau pateiktos sąskaitos už 

paslaugas 

 

Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokio prioriteto: 

–skatinti vaikų kūrybiškumą per patirtinę veiklą; 

– tobulinti pedagogų skaitmeninį raštingumą, naudojant informacines komunikacines 

technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą, taikant virtualias mokymui(si) skirtas platformas. 

 

 

Direktorė        Galina Kozak 


