
PRITARTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. gegužės 27 d. 

sprendimu Nr. T2-142 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KLEVELIS“ 2020 METŲ VEIKLOS  

ATASKAITA 

 

Įgyvendinant Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ (toliau – Įstaiga) 2020 metų veiklos planą, 

pagrindinis dėmesys buvo skirtas fizinės, emocinės, socialinės ir intelektinės vaiko raidos 

puoselėjimui, pagarbos gimtajai kalbai ugdymui. Prioritetai: vaiko gerovės didinimas gerinant 

ugdymo kokybę, stiprinant bendruomeniškumą ir skatinant lyderystę bei pozityvios emocinės 

aplinkos kūrimas. Sėkmingas Įstaigos darbas, bendruomenės narių atsakomybės už nuolatinį 

tobulėjimą ir kokybišką ugdymą skatinimas, naujų erdvių kūrimas vaiko poreikiams tenkinti ir esamų 

tobulinimas, sėkmingas STEAM ugdymas, inovatyvių metodikų naudojimas padėjo įgyvendinti 

užsibrėžtus tikslus. 

 2020 metų pirmasis tikslas – skatinti darbuotojų motyvaciją, užtikrinant neformaliojo švietimo 

kokybę, plėtojant bendruomenės narių profesinį bei asmenybės tobulinimą – įgyvendintas, vykdant 

šias priemones: užtikrintas Įstaigos veiklos veiksmingas darbas (laiku suteikiamos paslaugos; 

maitinimas organizuojamas pagal suderintą valgiaraštį; dėl renovacijos darbų buvo sustabdytos 

sutartys su maisto tiekėjais ir atnaujintos, Įstaigai grįžus į savo patalpas, atliktas vidaus auditas maisto 

tvarkymo vietoje; per metus buvo organizuota darbuotojų sveikatos patikros kontrolė). Vieną kartą 

per ketvirtį vykdytas savivaldybės biudžeto, mokymo lėšų tikslingas paskirstymas ir veiksmingas 

panaudojimas edukacinės aplinkos atnaujinimui, ugdymo priemonių įsigijimui. 2020 metais parengti 

arba atnaujinti (papildyti) Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai (darbuotojų tarifikacija, 

veiklos tvarkaraščiai, dokumentacijos planas, pastatų, statinių ir įrenginių priežiūros dokumentacija).  

 2020 metais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 197 

ugdytiniams. 2020 metų sausio mėn. duomenimis, Įstaigoje veikė 12 grupių: 4 ankstyvojo amžiaus, 

6 ikimokyklinio amžiaus, 2 priešmokyklinio amžiaus; nuo rugsėjo mėn. Įstaigoje veikia 11 grupių: 3 

ankstyvojo amžiaus, 6 ikimokyklinio amžiaus, 2 priešmokyklinio amžiaus. 2020 metais mokesčio už 

maitinimą lengvata buvo taikoma 27 šeimoms, iš jų 2 šeimoms 100 %, 25 šeimoms – 50 % lengvata. 

Logopedo pagalba buvo teikiama 42 ugdytiniams, kuriems nustatyti kalbos ir komunikacijos 

sutrikimai: fonetiniai kalbėjimo, kalbos neišsivystymo, fonologiniai kalbos sutrikimai, mokymosi 

sutrikimai dėl sulėtėjusios raidos. Pagal pritaikytą programą buvo ugdomi 3 ugdytiniai. Visi padarė 

pažangą. Vienam iš jų patarta rinktis specialiąją ugdymo įstaigą. Vidutiniai ugdymosi poreikiai 

nustatyti 7 ugdytiniams. Visi ugdytiniai padarė pažangą.  

 Įstaigos mokytojai dirba pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurios turinys orientuotas į 

darnų asmenybės vystymąsi, o tai skatina mokytojus humanizuoti, individualizuoti, diferencijuoti 

ugdymą, tenkinant pagrindinius ir specialiuosius vaikų poreikius. Priešmokyklinio amžiaus vaikai 

ugdomi pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Priešmokyklinio ugdymo turinys 

orientuotas į vaiko kompetencijų ugdymą, ikimokyklinio amžiaus – į ugdymosi pasiekimų sritis, 

kurių visuma laiduoja sėkmingą vaiko asmenybės vystymąsi. Ugdymo turinys ir kasdienė veikla 

planuojama, atsižvelgiant į grupės vaikų savitumą, poreikius, tėvų lūkesčius bei įstaigos prioritetus.  

Įstaiga dalyvauja Vaisių vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose programoje ir Pieno produktų 

vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programoje ,,Pienas vaikams“. 

Antrasis tikslas – kurti palankią ir saugią aplinką, atliepiančią Įstaigos bendruomenės 

poreikius ir stiprinančią fizinę ir emocinę vaikų sveikatą – paskelbus šalyje ekstremalią situaciją ir 

įvedus karantiną, buvo vykdomas nuotolinis ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo grupėse ugdymas 

buvo organizuojamas el. dienyno „Mūsų darželis“ sistemoje, ZOOM platformoje ir pagal Padlet 
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internetinį įrankį ir programėlę, ikimokyklinio ugdymo grupėse – e. dienyno „Mūsų darželis“ 

sistemoje.  

Savivaldos institucijos aktyviai padėjo spręsti aktualias ugdymo, darbo sąlygų gerinimo, 

Įstaigos funkcionavimo problemas. 2020 m. buvo organizuoti 7 Įstaigos tarybos posėdžiai, 3 Tėvų 

tarybos posėdžiai, 6 Mokytojų tarybos posėdžiai, 3 Metodinės tarybos posėdžiai, 5 Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiai. Dauguma posėdžių vyko nuotoliniu būdu. 

Įstaigoje dirba didelę darbo patirtį ir aukštą kompetenciją turintys pedagogai. 2020 metų 

sausio–rugpjūčio mėnesiais įstaigoje dirbo 25 mokytojai. Nuo rugsėjo 1 dienos, patvirtinus 2 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų etatus grupėse, dirba 29 mokytojai, iš jų 5 

edukologijos magistrai, 6 ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkai, 3 priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai metodininkai, 13 vyresnieji ikimokyklinio ugdymo mokytojai ir 4 ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai, 1 pedagogas studijuoja. 

2020 metais išklausyta seminarų 1065 val. per metus arba 201 diena. Vienam mokytojui 

vidutiniškai tenka 7,7 dienos arba 40,9 val. per metus. Dalis mokytojų ir vadovų dalyvavo ilgalaikėse 

kvalifikacijos programose.  

Kryptingai vykdyta metodinė veikla. Įstaigos mokytojai savo gerąja darbo patirtimi dalinosi 

su miesto ir respublikos pedagogais. 2 pedagogai dalyvavo respublikiniame Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto STEAM ugdymo konkurse ,,Mūsų eksperimentas“ ir pristatė projektą 

,,Linksmieji dizaineriai“ (prizinė vieta), 2 pedagogai dalyvavo tęstinėje ankstyvojo amžiaus vaikų 

ugdytojų metodinėje-praktinėje konferencijoje Šiauliuose ir pristatė vaizdo pranešimą ,,Netradicinių 

metodinių priemonių panaudojimo galimybės ankstyvojo amžiaus vaikų ugdyme“, 1 pedagogas 

dalyvavo respublikinėje virtualioje idėjų mugėje ir pristatė vaizdo pranešimą ,,Linksmoji 

matematika“, 1 pedagogas dalyvavo nuotolinėje respublikinėje metodinėje-praktinėje dienoje  ir 

pristatė filmuotą veiklą ,,STEAM galimybės“, 2 pedagogai dalyvavo nacionalinėje švietimo įstaigų 

projektų parodoje-mini mokymuose ir pristatė stendinį pranešimą ,,Mažieji išradėjai“. Dalyvauta 

respublikiniame projekte ,,Gyvoji žemė. Gyvūnai – mūsų mokytojai“.  

Įstaigos vadovai ir mokytojai sėkmingai ir profesionaliai vadovauja studentų praktikai. 2020 

metais įstaigoje praktiką atliko 3 studentai.  

2020 metais vidaus audito grupė atliko platųjį veiklos vertinimą. Apklausų rezultatai parodė, 

kad tėvų ir mokytojų nuomonė daugelyje sričių sutampa. Tėvai ir mokytojai teigiamai vertina Įstaigos 

veiklą – 3,5 lygiu (pagal 4 lygių skalę). Geriausiai įvertinta sritis – aukščiausias lygis – tradicijos 3,7, 

atvirumas pokyčiams – 3,3 (vertinant pagal 4 lygių skalę). Audito rezultatai aptarti savivaldos 

institucijose ir panaudoti rengiant Įstaigos strateginį ir metinį veiklos planus.  

Siekiant reprezentuoti Įstaigą bei užtikrinti teikiamų paslaugų įvairovę, viešinama aktuali 

informacija ugdytinių tėvams ir visuomenei internetinėje svetainėje www.ldklevelis.lt, e. dienyne 

,,Mūsų darželis“, socialiniame tinklalapyje Facebook. 

Įstaigoje nuolat vykdyta pedagoginė stebėsena, orientuota į Įstaigos tobulinimo ir nuolatinės 

kaitos procesus. Gerų rezultatų pasiekta, įgyvendinant sveikos mokyklos idėją. Parengta ir pradėta 

įgyvendinti sveikatą stiprinančios mokyklos programa ,,Noriu, galiu ir turiu būti sveikas“. Nuo 2020 

m. rugsėjo mėn. pradėta įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo fizinio ugdymo programa ,,Judėk 

laisvai“. Trečius metus sėkmingai dalyvaujama respublikiniame socialinės atsakomybės projekte 

,,Sveikatiada“. Įgyvendinant inovatyvius metodus, sėkmingai vykdytas Respublikinės ikimokyklinio 

ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA), Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 

(LTOK) projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“, dalyvauta Visuomenės sveikatos biuro konkurse 

,,Judriausias darželis“. Įstaigos mokytojai, ugdytiniai ir tėvai aktyviai dalyvavo 5 organizuotuose 

fizinį aktyvumą skatinančiuose projektuose.           

2020 metais pagal skirtingus finansavimo šaltinius įsisavintos lėšos: Savivaldybės biudžeto – 

487 621,18 Eur, iš jų materialinės bazės gerinimui ir kokybiškam Įstaigos funkcionavimui: aprangai 

ir patalynei – 697,00 Eur, žaliuzėms grupėse, kabinetuose, sporto salėje – 5430,00 Eur, 12 

bekontakčių termometrų – 470,00 Eur, drabužinėms su suoliukais grupėms – 4030,00 Eur, baldams 

(stalams, spintoms, stelažams archyvui) – 6136,00 Eur ir kt. Mokymo lėšos – 226 924,59 Eur, iš jų 

http://www.ldklevelis.lt/


3 

 

ugdymo priemonėms – 3214,00 Eur, sporto inventoriui – 866,00 Eur, interaktyvioms grindims – 

1500,00 Eur ir kt. 

2020 metais nuo sausio 2 d. Įstaigoje prasidėjo renovacijos darbai. Buvo atlikti pasirengimo 

renovacijai darbai: informuoti tėvai; parengtos ir pasirašytos sutartys su Regos ugdymo centru, 

lopšeliu-darželiu „Čiauškutė“ ir vaikų globos namais „Rytas“; parengta ir pasirašyta sutartis su vaikų 

maitinimo paslaugas teikiančia įmone; parengta ir pasirašyta nuomos sutartis dėl Įstaigos turto 

sandėliavimo; parengta ir pasirašyta sutartis su vežėjais dėl Įstaigos turto perkraustymo; papildytos 

darbuotojų sutartys dėl darbo vietos keitimo ir kt. Renovacijos metu atliktas pastato kapitalinis 

remontas, atnaujinta elektros instaliacija, atnaujinta vėdinimo sistema virtuvėje, įrengta rekuperacinė 

vėdinimo sistema aktų salėje, atnaujinta šildymo sistema, Įstaigos teritorijoje įrengtas drenažas. 

Veiklą po renovacijos darbų savo patalpose Įstaiga atnaujino 2020 m. rugsėjo 21 d. 

Finansinė informacija: 

 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 
(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

489300,00 487621,00 99,66  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

227000,00 226925,00 99,97  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

    

Pajamų išlaidos (SP) 96000,00 65771,00 68,51 Dėl šalyje paskelbto karantino, 

ekstremaliosios situacijos, 

sumažėjo vaikų lankomumas. Dėl 

šios priežasties nesurinkta 

planuojamų pajamų  

Projektų 

finansavimas (ES; 

VB;SB) 

- - -  

Kitos lėšos (parama 

2 % GM ir kt.) 

4542,00 2807,00 61,80 Paramos lėšos taupomos sporto 

kompleksui įsigyti 

Iš viso 816842,00 783124,00 95,87  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus 

finansavimo šaltinius) 2021 m. sausio 1 d.  

700,00 Gruodžio mėn. sąskaita už elektrą 

600,00 Eur buvo gauta sausio mėn. 

pradžioje, maisto produktų sąskaita 

100,00 Eur buvo gauta gruodžio 31 

d. 

 

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

ir kokybiško ugdymo(si), įvairių gebėjimų vaikams užtikrinimo, sveikos, saugios ir šiuolaikinius 

ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimo.  

 

 

Direktorė        Birutė Šakalinienė 


