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KLAIPĖDOS DARŽELIO ,,GINTARĖLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS  

ATASKAITA 

 

Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ (toliau –  Įstaiga) 2020–2022 metų strateginio ir 2020 metų 

veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštos švietimo paslaugų kokybės 

užtikrinimą ir materialinės bazės gerinimą. Įgyvendinant 2020 metų veiklos planą, buvo siekiama 

didinti Įstaigos bendruomenės lyderystės gebėjimus. Išsikelti 2 metinės veiklos tikslai: siekti, kad 

švietimo bendruomenė kartu mokytųsi, aktyviai diegti informacines komunikacines technologijas 

ugdymo procese. Tikslams pasiekti pasirinkti šie uždaviniai: organizuoti mokymus apie komandinį 

darbą, išsiaiškinti lyderio savybių panaudojimo galimybes, skatinti savivertės pajautimą, viešinti 

bendruomenės lyderystės sėkmės pavyzdžius, pristatyti plačiajai visuomenei specialistų profesinės 

veiklos pavyzdžius, diegti elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ vaiko pasiekimų ir pažangos 

vertinimui. 

2020 metais ikimokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 111 ugdytinių. Veikė 1 

priešmokyklinio ugdymo, 4 ikimokyklinio ugdymo ir 1 ikimokyklinio ugdymo (jungtinė) grupės. 

Įstaigoje dirbo 14 pedagogų, iš jų 12 ikimokyklinio ugdymo mokytojų, 2 – priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai, meninio ugdymo mokytojas, logopedas, 1 neformaliojo ugdymo mokytojas ir 1 judesio 

korekcijos mokytojas. Dirbo 18 nepedagoginio personalo darbuotojų. 

Tikslingas asignavimų paskirstymas ir panaudojimas leido atnaujinti edukacines aplinkas, 

įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, vykdyti viešuosius pirkimus. Sėkmingai įgyvendinta Įstaigos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa. Ugdymas grupėse vyksta integruotai, sudarant 

vaikams sąlygas būti aktyviais: tyrinėjant aplinką visais pojūčiais, eksperimentuojant, diskutuojant, 

sprendžiant iškilusias problemas. Ugdymas vyko ne tik grupės erdvėje, bet ir kitose Įstaigos erdvėse 

ar už jos ribų. Atsižvelgiama į individualius ir specialiuosius vaikų poreikius. Įstaigoje siekiama, kad 

vaikas augtų sveikas, kuriantis, smalsus. Vadovautasi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

neformaliojo vaikų švietimo dailės ugdymo programos bei Atviros Lietuvos ir Egmonto Petersono 

fondo projekto „Ikimokyklinio ugdymo sistemos demokratizavimas“ idėjomis, ugdomos 

demokratinės nuostatos, išlaisvinant vaikų ir pedagogų kūrybiškumą. Į ugdymo turinį integruota 

tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“. Įstaigoje sėkmingai įgyvendinama 

fizinio ugdymo programa „Judėkime kartu“.  Tai sisteminga ir kryptinga fizinio ugdymo veikla, 

pagrįsta natūraliu vaiko poreikiu judėti ir žaisti. Įstaigos ugdytiniai aktyviai dalyvavo sveikatinimo 

programose, projektuose, trumpalaikėse akcijose ir iniciatyvose.  

Įstaigoje atlikta švietimo stebėsenos rodiklių analizė ir pedagoginė stebėsena. Atliktas rizikos 

veiksnių analizės svarbių valdymo taškų (RVASVT) auditas, naudotasi geros higienos (GHP) 

taisyklėmis bei  sistemingai vykdyta vaikų maitinimo kontrolė, kaupiamas vaikų sveikatos duomenų 

bankas.  

Įstaigoje užtikrintas švietimo paslaugų prieinamumas: teikta informacinė, sveikatos 

priežiūros, specialioji pedagoginė, psichologinė, socialinė pagalba vaikui, šeimai. Logopedo pagalba 

teikta 30 vaikų. Pritarta logopedo veiklos ataskaitoms, sudaryti vaikų, turinčių kalbos komunikacijų 

sutrikimų, sąrašai. 23 vaikų šeimoms taikyta 50 % atlyginimo už maitinimo paslaugas lengvata.  

2020 metais vyko nuoseklus pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. Kvalifikaciją tobulino 

kiekvienas pedagogas vidutiniškai 4,9 dienas per metus. 

Metinės veiklos tikslui pasiekti Įstaigoje buvo skatinamas bendruomenės narių mokymasis ir 

kompetencijų plėtojimas bei sudarytos sąlygos gilinti ir plėsti žinias. Mokytojai buvo skatinami 

bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandose ir ugdyti lyderius, kurie prisidėjo prie Įstaigos veiklos, 

siūlydami pokyčius ir generuodami naujas idėjas. 2020 m. karantinas pakoregavo ir pedagoginės 
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kvalifikacijos tobulinimą. Daugelis mokytojų kvalifikaciją kėlė dalyvaudami nuotoliniuose kursuose, 

diskusijose. Įvyko 3 Metodinės tarybos posėdžiai, kuriuose buvo aptartas lyderio savybių 

panaudojimo galimybės, skatinančios savivertės pajautimą, projektinės veiklos įgyvendinimas, 

vertintos ir stebėtos atviros veiklos, įsivertinta metodinė metų veikla. Įstaigos mokytojams buvo 

organizuoti du seminarai apie bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimą. Mokytojai lyderiai 

dalijosi gerąja darbo patirtimi, idėjomis bei mintimis.  

Pedagogai ugdymo procese taikė įvairius metodus, kurių įvairovė ir gausa leido pasirinkti 

pačius įdomiausius ir rezultatyviausius. Taikomi inovatyvūs ugdymo metodai pažadino vaikų 

smalsumą ir pažinimo džiaugsmą, aktyvino ir motyvavo, skatino komandinį darbą bei dar didesnį 

norą mokytis. Įstaigoje siekta užtikrinti kokybišką ugdymą(si), dalyvavimą įvairiose veiklose už 

Įstaigos ribų. Vaikai, vadovaujami mokytojų, dalyvavo miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

konkursuose, renginiuose, tarptautiniame vaikų fotografijos konkurse, Įstaigoje rengtose parodose ir 

projektuose. Įstaigoje organizuotas ilgalaikis projektas „Gintarėlio“ langas į rudenį”, skirtas darželio 

„Gintarėlis“ 60-mečiui. Mokytojai, vaikai ir kiti bendruomenės nariai dalyvavo akcijose: ,,Atmintis 

gyva, nes liudija”, skirta paminėti sausio 13-ąją, ,,Auginkime draugystės sparnus”, ,, Išjunk šviesą”, 

,,,Žaliuojanti palangė”, ,,Darom”, ,,Aukime sveiki”, ,, Vanduo-gyvybės šaltinis“, sąmoningumo 

didinimo mėnesio veikloje ,,Be patyčių 2020“ .  

Įstaigos savivaldos institucijos svarstė Įstaigos veiklos bei finansavimo klausimus pagal 

kompetenciją, apibrėžtą nuostatuose. Dalyvaujant Įstaigos savivaldoje pasitelkti lyderystės 

elementai: sprendimų priėmimas, veikimas ir atsakomybė, atstovavimas organizacijai, iniciatyvumas. 

Įstaigoje veikiančios savivaldos vykdė kaitos procesus, telkė bendruomenę Įstaigos uždavinių 

sprendimui, analizavo ugdymo procesus: buvo organizuoti 3 Mokytojų ir 3 Metodinės tarybos 

posėdžiai. Tėvų taryba posėdžiavo 2 kartus, Įstaigos taryba – 5 kartus. Pastovūs ir tvirti įstaigos ryšiai 

su ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo institucijomis, sveikatos apsaugos įstaigomis, 

kvalifikaciją teikiančiomis institucijomis. 2020 metais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 

Klaipėdos lopšeliai darželiais „Giliukas“ ir „Bitutė“. Planinga ir kryptinga jungtinė veikla praturtino 

ugdymo turinį, vaikų pasitikėjimą savimi, tenkino socialinius poreikius, suaktyvino metodinę veiklą, 

sustiprino pedagogų gerosios patirties sklaidą bei mokymąsi partnerystėje.  

Įstaiga dalyvavo ES lėšomis finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių 

vartojimo skatinimas mokyklose“.  

Įstaigos paramos, rėmėjų bei savivaldybės lėšomis 2020 metais atlikti šie materialinės bazės 

atnaujinimo darbai: per metus atnaujintos ir perklijuotos tapetais 4 miegamųjų sienos, virtuvėje 

atliktas kasmetinis remontas, pakeistos dvejos nerūdijančio plieno kriauklės, pakeista grindų danga 

(2 grupės), atnaujinta lauko pavėsinė, įrengta lauke žaidimų zona (2 tūkst. Eur rėmėjų lėšos), įsigyti 

lauko įrenginiai (800 Eur.) Atlikti lauko instaliacijos darbai, pakeisti šviestuvai, remontuoti ir 

nudažyti lauko įrenginiai, nupirkti 2 kompiuteriai, kopijavimo aparatas.  

Dėl ugdymo proceso apribojimo  pandemijos šalyje metu, didelė dalis planuotų veiklų, 

projektų, edukacinių  išvykų neįvyko arba persikėlė į virtualias, nuotoliniam mokymui ir ugdymui 

skirtas platformas. 

 

 Finansinė informacija: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

331,8 329,2 99,21 %  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

131,5 131,3 99,84 %  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

52,8 39,9 98,2 % Gauta lėšų 41,3 
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Pajamų išlaidos (SP) _ _ _  

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

_ _ _  

Kitos lėšos (parama1, 

2 % GM ir kt.) 

3,6 1,9 52,77 % 1,7 lėšų bus panaudota 2021 

m.  ugdymo sąlygų 

gerinimui 

Iš viso 519,7 502,3 96,65 %  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2021 m. sausio 1 d.  

0,435 Už 2020 metų 12 mėnesio 

elektros energiją 

 

            Planuodama 2021 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų: profesinis 

pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas, naudojant informacines technologijas ir jas 

integruojant į ugdymo procesą, taikant virtualias ir nuotoliniam ugdymui skirtas platformas.  

       

 

Direktorė       Violeta Urbonienė 


