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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA  

 

Įgyvendinant Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ (toliau – Įstaiga) 2020–2022 metų strateginį 

planą, siekta užtikrinti kokybiško ir inovatyvaus ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų 

įgyvendinimo, sudaryti sąlygas vaikų socialiniam, psichologiniam saugumui, racionaliai, taupiai ir 

tikslingai naudoti turimus išteklius. Atlikus Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą, buvo parengtas 

2020 m. veiklos planas, kurio siekis – lyderystės įtaka mokytojo profesinės kompetencijos plėtotei, 

pritaikant efektyvius ugdymo būdus. Numatyti šie metiniai veiklos tikslai: 1) didinti kompetentingų 

mokytojų lyderių skaičių, kurie aktyviai skatintų Įstaigos patrauklumą; 2) taikyti inovatyvias ugdymo 

formas, metodus, skatinančius individualią vaiko raidą. Tikslų įgyvendinimui suformuluoti 3 

uždaviniai: 1) plėtoti Įstaigos savitumą pritaikant ugdymą pagal vaiko poreikius ir gebėjimus; 2) 

integruoti inovatyvius ugdymo būdus, gerinant Įstaigos veiklos kokybę; 3) kurti sveiką, saugią ir 

šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią aplinką. Užtikrinti sėkmingą tikslų ir uždavinių įgyvendinimą 

padėjo Mokytojų, Įstaigos tarybos, Vaiko gerovės komisija, direktoriaus įsakymu  konkrečioms 

problemoms spręsti sudarytos darbo grupės. 

 Užtikrintas nenutrūkstamas, visapusiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

įgyvendinimas. Įstaiga yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ narė, įgyvendinama sveikatingumo programa „Ydingos laikysenos profilaktika“, 

pradėta įgyvendinti socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programa „Kimochi“. 2020 m. suformuotos 

8 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Ugdymo paslaugos buvo teikiamos 185 

vaikams ( 2019 m. – 182). Įgyvendintos 4 neformaliojo vaikų švietimo programos, kurias 100 % 

lankė visi vaikai, tęsiamas STEAM integravimas į ugdymo procesą. Pageidaujančių lankyti Įstaigą 

poreikis tenkintas 100 %. Vaikai maitinami 3 kartus per dieną kokybišku maistu. 50 % maitinimo 

paslaugos mokesčio lengvata buvo taikyta 19 (10,3 %) šeimų, 100 % mokesčio lengvata – 3 (1,6 %) 

vaikams. Vykdytos Europos Sąjungos programos: „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ (1,4 

tūkst. Eur), „Pienas vaikams“ (0,92 tūkst. Eur). Dirbo 45 darbuotojai (iš viso 45,3 etato, iš jų 22 

pedagoginių ir 23,3 nepedagoginių pareigybių). 

 Pasiekti pirmojo uždavinio – plėtoti Įstaigos savitumą pritaikant ugdymą pagal vaiko 

poreikius ir gebėjimus – įgyvendinimo rezultatai. Metodinė taryba organizavo įstaigos pedagogams 

seminarą „Mokytojų lyderystės kompetencijų stiprinimas ir reikšmė vaikų mokymo(si), ugdymo(si) 

rezultatams“, kurio metu skaitytas 1 pranešimas, vestos 3 atviros veiklos, organizuotos 2 metodinės 

savaitės, 1 pramoga, 5 šventės (1 tradicinė, 4 netradicinės šventės vykusios nuotoliniu būdu), 5 

parodos, 5 akcijos, 7 edukaciniai renginiai-išvykos, išleistas laikraščio „Inkarėlio“ pasakojimai“ 

numeris, įgyvendintas 1 ilgalaikis Įstaigoje, 3 trumpalaikiai projektai grupėse, parengti 3 

lankstinukai, 4 stendai tėvams. 

  Vaiko gerovės komisija organizavo ir koordinavo prevencinį darbą, tobulino kryptingą 

specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, švietimo pagalbos teikimą. Dalyvauta Tarptautinėje tolerancijos 

dienoje, veiksmo savaitėje ,,Be patyčių“, tarptautinių, respublikinių programų, projektų, Įstaigos 

projektų veikloje. Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės centrui parengta 13 charakteristikų. 

Įveikiant vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, logopedo pagalba buvo teikta 59 vaikams, iš jų 18 % 

sutrikimas įveiktas, 72 % įveiktas iš dalies. Parengtos ir pritaikytos 3 bendrosios kalbos ugdymo 

programos. 2020 m. pagalba teikta 13 turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, iš jų nustatytas 

1 didelis sutrikimas, 4 vidutiniai ir 8 nedideli raidos sutrikimai. 
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Sėkmingai vykdytas antrasis uždavinys – integruoti inovatyvius ugdymo būdus, gerinant 

Įstaigos veiklos kokybę. Šia tema Metodinė taryba organizavo pedagogams seminarą „Į STEAM 

kompetencijas orientuotas ugdymas(is)“, kurio metu skaitytas 1 pranešimas, vesta 1 atvira veikla, 2 

metodinės savaitės, 1 netradicinio ugdymo diena, 3 tradicinės šventės, 2 pramogos, 10 adventinių 

vakaronių, 1 piešinių paroda, 2 akcijos, 7 edukaciniai renginiai, išleisti laikraščio „Inkarėlio“ 

pasakojimai“ 2 numeriai, įgyvendintas 1 trumpalaikis projektas Įstaigoje „Aš mažasis STEAM 

kūrėjas“, 7 mini projektai grupėse, parengtas 1 lankstinukas, 5 stendai tėvams, atlikti 3 tyrimai. 

Įstaigoje inicijuota ugdymo proceso stebėsena, mokytojų veiklos savianalizė, refleksija. 

Ugdymo(si) kokybė aptarta Mokytojų, Įstaigos tarybose, grupių, tėvų susirinkimų metu. Atliktas 

giluminis veiklos įsivertinimas. Visos 5 sritys įvertintos 3–4 lygiu. Vertinimo rezultatai parodė, kad 

Įstaigos veikla, ugdymo procesas bei informavimo sistema yra gerai žinoma ir priimtina šeimai. 

Efektyviai veikia internetinė sistema „Mūsų darželis“, kurioje tėvai ir darbuotojai bendrauja 

tarpusavyje siekdami bendro tikslo – kuo geriau ugdyti vaikus. 

Įstaigoje dirbančių pedagogų išsilavinimas ir kompetencija atitinka švietimo, mokslo ir sporto 

ministro nustatytus reikalavimus. Dirba 22 mokytojai: iš jų 12 mokytojų metodininkų, 3 vyresnieji 

mokytojai, 7 mokytojai: iš jų 3 jauni specialistai, 2 studentai. 2020 m. neformaliojo švietimo 

mokytojui suteikta metodininko kvalifikacinė kategorija. Įstaigoje sudarytos palankios sąlygos 

darbuotojų profesiniam tobulėjimui. Suteikta galimybė patogiu laiku ir pagal poreikį naudotis 

specializuota nuotolinio mokymo(si) platforma Pedagogas.lt. 100 % mokytojai ir 80 % 

nepedagoginio personalo  kėlė kvalifikaciją kursuose. Per metus išklausytos 479 dienos, 2913,5 

valandos kursų, seminarų. Vienam mokytojui tenka 21 diena, 128,4 valandos. 2020 m. kvalifikacijos 

kėlimui išleista 2,55 tūkst. Eur: iš jų 1,52 tūkst. Eur mokymo lėšų, 0,9 tūkst. Eur savivaldybės 

biudžeto ir 0,13 tūkst. Eur paramos lėšų. Kvalifikacijos renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus 

mokytojai taikė praktinėje veikloje. Dalintasi gerąja darbo patirtimi: vestas respublikinis praktinis 

seminaras „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų inovatyvus, patyriminis ugdymas 

naudojant IKT įrankius (Stop motion studio programą), kuriant animacinius filmus“, respublikinė 

nuotolinė metodinė-praktinė diena „Ugdytojų partnerystės ir inovatyvios aplinkos dermė – vaiko 

ugdymo(si) garantas“, dalyvauta respublikinėje praktinėje-teorinėje konferencijoje „Patyriminio 

vaikų ugdymo galimybės įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo švietimo 

ugdymo programas“ su 2 vaizdo pranešimais, respublikiniame projekte „Vaikų darželis namuose“ su 

5 vaizdo pamokomis, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centrui nuotolinio mokymo 

edukaciniam bankui pateiktos 6 nuotolinio mokymo metodinės medžiagos. Gerinant Įstaigos įvaizdį, 

sėkmingai tęsiamas aktyvus bendradarbiavimas su 15 socialinių partnerių, pasirašytos 2 naujos 

sutartys.  

           Žymūs buvo ugdytinių pasiekimai: dalyvauta 28 projektuose (iš jų 6 tarptautiniuose, 17 

respublikos, 1 miesto); 4 akcijose (iš jų 1 tarptautinėje, 3 respublikinėse); 10 kūrybinių darbų 

parodose; 16 piešinių ir fotografijų konkursuose-parodose (iš jų 3 tarptautinėse, 9 respublikos, 4 

miesto), konkurse „Judriausias darželis“, 4 kultūriniuose-edukaciniuose renginiuose. Įstaiga gavo 64 

padėkos raštus, ugdytiniai kartu su mokytojais – 472 padėkos raštus. 

           Sėkmingai įgyvendintas trečiasis uždavinys – sveikos, saugios ir šiuolaikinius reikalavimus 

atitinkančios aplinkos kūrimas. 2020 m. Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų 

nenustatė. Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo veiklos vertinimas. Rizikos veiksnių 

nenustatyta. Lėšos Įstaigoje valdytos teisės aktų nustatyta tvarka, naudotos tikslingai pagal paskirtį. 

Sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su savivaldos institucijomis, atsiskaityta bendruomenei, 

rėmėjams. Siekta, kad aplinka būtų aprūpinta šiuolaikinėmis priemonėmis, pritaikyta vaikų 

žaidimams bei judėjimo poreikiams tenkinti. Įsigyta ugdymo, sporto priemonių 245 vnt. už 6,0 tūkst. 

Eur, IKT priemonių už 2,8 tūkst. Eur: 3 nešiojami kompiuteriai, 1 planšetė, 6 daugiafunkciniai 

spausdintuvai, 3 internetinės kameros, minkšto inventoriaus už 1,35 tūkst. Eur, iš jų 0,6 tūkst. Eur 

skirta darbo aprangai, higienos priemonių už 2,0 tūkst. Eur; pakeista 63 kv. m grindų dangos už 0,84 

tūkst. Eur, 22 vidaus durys už 6,6 tūkst. Eur, atlikti 2 grupių, poilsio kambario daliniai remontai už 

0,6 tūkst. Eur, 1 laiptinės pilnas remontas, visų langų reguliavimas už 0,4 tūkst. Eur. Darbuotojai 
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motyvuoti padėkos raštais bei, Įstaigos, Darbo taryboms, profsąjungai pritarus, išmokėtos premijos 

18,33 tūkst. Eur. 

Parengti ir / ar atnaujinti Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai: 2020 m. veiklos 

planas, 2021–2023 metų strateginis planas, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) 2021–2023 metų atestacijos programa, Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas, 

Veiksmų, kilus gaisrui, planas, Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės, Priemonių planas ugdymo 

procesui organizuoti nuotoliniu būdu.  

Informacija apie Įstaigos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka skelbiama internetiniame 

puslapyje www.inkareliomokykla.lt. Gerosios patirties sklaidai, Įstaigos reprezentacijai apie teikiamų 

paslaugų įvairovę sukurtos socialiniuose tinkluose Youtube, Facebook platformos. 

Finansinė informacija: 

 

Finansavimo 

šaltinis 

Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

375,0 374,3 99,8 Dėl COVID-19 pandemijos buvo 

suplanuota daugiau lėšų ligos 

pašalpoms 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

208,9 208,8 99,9 Dėl COVID-19 pandemijos buvo 

suplanuota daugiau lėšų ligos 

pašalpoms 

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

    

Pajamų išlaidos 

(SP) 

82,5 60,5 73,3 Dėl COVID-19 pandemijos 

Įstaiga dirbo 2020-03-16 – 2020-

05-25 nuotoliniu būdu bei 

karantino metu tėvai turėjo teisę 

nevesti vaikų ir nemokėti 

atlyginimo už maitinimo 

paslaugą, todėl planuotos lėšos 

nesurinktos 

Kitos lėšos 

(parama 2 % GM ir 

kt.) 

2,5 0,5 20 Lėšos kaupiamos lauko žaidimų 

aikštelei įrengti 

Iš viso 668,9 644,1   

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus 

finansavimo šaltinius) 2021 m. sausio 1 d.  

0,7 Negauta elektros energijos 

tiekimo, ryšių paslaugų įsigijimo 

sąskaitų  už 2020 m. gruodžio 

mėnesį 

 

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

lyderystės skatinimas, siekiant efektyvinti ugdymo procesą, atskleidžiant IKT ir inovatyvių 

mokymo(si) metodų panaudojimo galimybes šiuolaikiniame darželyje. 

            

 

Direktorė                         Rima Savva 

http://www.inkareliomokykla.lt/

