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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KREGŽDUTĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Įgyvendinant Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ (toliau – Įstaiga) 2020–2022 metų strateginį 

ir 2020 metų veiklos planą, buvo siekiama bendraujant ir bendradarbiaujant su šeima ir socialiniais 

partneriais teikti kokybiškas ugdymo paslaugas. Prioritetai: mokymosi pagalbos teikimas įvairių 

poreikių ugdytiniams, vertinant kiekvieno pažangą; bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas, 

gerinant Įstaigos veiklos kokybę; pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios visos bendruomenės 

narių savijautą, kūrimas. Įgyvendinti uždaviniai: užtikrinti kokybišką ugdymą, plėtojant inovatyvių 

metodų taikymą ugdomajame procese; skatinti bendruomenės tarpusavio bendravimą ir 

bendradarbiavimą, puoselėjant etnokultūrines tradicijas; gerinti ir modernizuoti ugdymo aplinką. 

 2020 m. ugdymo procesas užtikrintas 110 vaikams. Suformuotos 5 ikimokyklinio (2 

ankstyvojo amžiaus, 1 priešmokyklinio amžiaus) ugdymo grupės. Dirbo 30 darbuotojų, patvirtinta 18 

pareigybių, 30,63 etato, iš jų: pedagoginių darbuotojų – 14 (14,1 etato), nepedagoginių – 16 (16,53 

etato). Darbuotojai pasitikrinę sveikatą, išklausę pirmosios pagalbos bei higienos įgūdžių programas. 

Įstaigoje dirbo 5 mokytojai, 8 metodininkai, 1 mokytojas neturintis kvalifikacinės kategorijos. 

 Įgyvendintos ikimokyklinio (buvo ugdoma 90 vaikų, dirbo 9 ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai) ir priešmokyklinio ugdymo (buvo ugdoma 20 vaikų, dirbo 2 priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai) programos, 1 neformaliojo vaikų švietimo programa, kurioje dalyvavo 60 ikimokyklinio 

ir 20 priešmokyklinio amžiaus vaikų, dirbo 1 mokytojas (0,5 etato). Dalyvauta tarptautinėje 

programoje „Zipio draugai“ (20 ugdytinių, 1 mokytojas). Nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio 2 

ikimokyklinio amžiaus grupėse pradėta vykdyti ilgalaikė emocinio intelekto programa „Kimochis“, 

4 ikimokyklinio ugdymo mokytojai išklausė mokymus.  

 Įstaigoje vykdyti 8 ilgalaikiai projektai, 11 tarptautinių konkursų, akcijų, organizuoti 22 

tradiciniai ir netradiciniai renginiai, šventės, pramogos, akcijos, dalyvauta 9 miesto renginiuose, 

parodose, akcijose, 30 respublikinių konkursų bei parodų. Įstaigos ugdytinis dalyvavo Lietuvos vaikų 

ir moksleivių televizijos konkurse „Dainų dainelė“. Organizuota 19 pažintinių, edukacinių veiklų 

kitose visuomeninėse erdvėse. Visose veiklose, parodose, akcijose dalyvavo visa bendruomenė 

(vaikai, tėvai, darbuotojai).  

 Vykdant metodinę veiklą Įstaigoje, 5 pedagogai parengė vaizdines-metodines priemones, 1 

pedagogas dalyvavo miesto metodinių priemonių ir jų naudojimo idėjų parodoje „Muzikinės 

priemonės man, tau ir vaikams“, pristatė filmuotą medžiagą „Būgnai“, 1 pedagogas ir ugdytinis 

dalyvavo miesto nuotoliniame renginyje „Aš smalsus tyrėjas“, pristatant STEAM eksperimentą 

„Spalvų paslaptys“, 2 pedagogai parengė ir pristatė vaizdinius pranešimus Įstaigos bendruomenei: 

„Miško mokykla“, „Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo svarba, siekiant glaudesnio ryšio su 

vaikais“. 2 Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai 2020 metais atliko praktiką, jiems buvo teikiama 

metodinė pagalba. 

 2020 m. sudarytos tinkamos sąlygos personalo profesiniam tobulėjimui. Kvalifikacija 

tobulinta tikslingai, atsižvelgiant į užduotis ir prioritetus. Įstaigoje organizuoti seminarai mokytojams 

ir auklėtojų padėjėjams: ,,Vaiko emocijų ir netinkamo elgesio valdymas‘‘, ,,Pozityvių santykių 

kultūra ir jos formavimo gairės pedagogų kolektyve‘‘, ,,Ikimokyklinių įstaigų auklėtojų padėjėjai – 

ugdymo proceso dalyviai‘‘, „Asmeninė motyvacija, efektyvus darbingumas ir vidinė emocinė 

harmonija, dirbant su vaikais“. Pedagogai kvalifikaciją tobulino 90 % nuotoliniu būdu, 200 dienų, 

kiti darbuotojai – 14 dienų (seminaruose, video mokymuose, projektuose, vebinaruose, paskaitose). 

1 ikimokyklinio ugdymo mokytojas dalyvavo 2 ilgalaikėse 160 akad. val. 7 modulių mokymo 
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programose, parengiant ilgalaikę metodinę priemonę bei gerosios patirties sklaidą – atviros veiklos 

pristatymą. Darbuotojų teorinis pasirengimas sėkmingai taikytas praktikoje. 

 Vykdytas bendradarbiavimas su šalies, miesto partneriais: Klaipėdos lopšeliais-darželiais 

,,Vėrinėlis'', ,,Radastėlė'', ,,Šaltinėlis'', Klaipėdos Sendvario progimnazija,  Kauno lopšeliu-darželiu 

,,Saulutė'', Klaipėdos etnokultūros centru, Klaipėdos Savivaldybės viešosios bibliotekos 

,,Pelėdžiuko'' filialu, Klaipėdos Valstybine kolegija, Prano Domšaičio galerija, Klaipėdos Marijos 

Taikos Karalienės bažnyčia, Klaipėdos pedagogų švietimo centru,  Klaipėdos miesto visuomenės 

sveikatos  biuru, Klaipėdos pedagogine psichologine tarnyba. Organizuotos bendros veiklos, keistasi 

informacija.  

 Vykdytas Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas, atnaujinimas. Parengti 

dokumentai: Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas; Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Kregždutė“ mokymo nuotoliniu būdu taisyklės, galiojančios karantino metu; 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“, esant potencialiai užsikrėtimo koronavirusu (COVID-19) 

rizikai, darbo organizavimo taisyklės; Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas organizuojant ugdymo procesą; Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Kregždutė“ darbuotojų etikos kodeksas, Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ 

vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės; Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ darbo apmokėjimo 

sistema. Tikslingai vykdyta kūrybinių ir darbo grupių, komisijų, tarybų veikla. 

 Atliktas Įstaigos įsivertinimas. Vidaus audito koordinavimo (VAK) grupė atliko Įstaigos 

giluminį įsivertinimą. Atliktas tyrimas su Įstaigos darbuotojais ir ugdytinių tėvais, siekiant išsiaiškinti 

ar Įstaigoje sudaromos galimybes tobulėti darbuotojams bei vaikams. Išanalizavus duomenis, 

paaiškėjo, kad 97 % tėvų atsakė, jog Įstaigoje sudaromos ugdymo sąlygos tobulėti ir vaikai jaučiasi 

labai gerai. Tenkinami vaikų poreikiai, atsižvelgiant į jų individualumą, vyksta pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimas. Išvados rodo, kad Įstaigoje yra sukurta mokymui(si) tinkama aplinka, dažnai ir 

drąsiai dalijamasi nauja informacija su kolegomis, vertinamas kolegų darbas, viešai pasisakoma, 

vadovai skatina ieškoti savarankiškų mokymosi būdų ir formų. 

 Puoselėjant sveikos gyvensenos nuostatas ir įgūdžius, Įstaiga dalyvavo tarptautiniuose 

projektuose: „Sveikatiada“, „Vaiko kelias į gražią kalbą“, veiksmo savaitė „Be patyčių“, tęsiami 

projektai „Noriu augti sveikas ir saugus“, „Švarių rankų takas“, įrengtas sveikatingumo takelis 

(Sebastiano Kneippo takelis).   

 Teikta maitinimo paslauga. Visi ugdytiniai tris kartus per dieną (2 virėjų etatai) maitinti 

kokybišku maistu pagal Visuomenės sveikatos biuro specialistų parengtus perspektyvinius 

valgiaraščius, kuriuose dominuoja sveikatą tausojantys patiekalai. Įstaiga dalyvauja ES programose: 

,,Pienas vaikams“, ,,Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigoje“. 14 vaikų šeimoms taikyta 

50% atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvata. Visi priešmokyklinio ugdymo vaikai buvo 

nemokamai maitinami pietumis. 

 Teikta logopedo (1 etatas) pagalba 31 ugdytiniui. 6 vaikams (19%) kalbos sutrikimas 

pašalintas, 10 (32%) – sutrikimas pašalintas iš dalies. Bendradarbiaujant logopedui ir mokytojams 

vaikų kalbos korekcijos klausimais, parengtos rekomendacijos dėl veiklos tęstinumo grupėse. Veikė 

Vaiko gerovės komisija, kuri padėjo tobulinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą, 

švietimo pagalbos teikimą. 

 Informacija operatyviai pateikta interneto puslapyje www.kregzduteld.lt, informaciniuose 

stenduose, individualių konsultacijų metu, prisijungiant prie IKT sistemų (elektroninis paštas, 

telefoniniai skambučiai, uždaros „Facebook“, Messenger“ grupės, elektroninis dienynas 

www.musudarzelis.lt). 

 Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos buvo naudojamos racionaliai ir taupiai, sprendimai derinami 

su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. 2020 metais nupirktos žaliuzės už 900 Eur, 

atnaujinta patalynė už 380 Eur, nupirkta žaislų už 1182 Eur, futbolo vartai už 425 Eur, atnaujintos 

smėlio dėžės už 570 Eur, nupirktas smėlis už 90 Eur, kanceliarinių prekių už 1140 Eur, švaros ir 

higienos reikmenų už 2165 Eur, ūkinių prekių už 906 Eur, buitinių prietaisų už 842 Eur, atnaujinti 

http://www.kregzduteld.lt/
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indai ir virtuvės reikmenys už 404 Eur. Per 2020 m. atlikta svarstyklių, gesintuvų, elektros varžų, 

lauko įrengimų patikros, kasmetinė pastato apžiūra. Dėl COVID-19 grėsmės ir valdymo įsigyta 

dezinfekcijos priemonių ir kaukių už 403 Eur, bekontakčių termometrų už 179 Eur. Iš savivaldybės 

lėšų 3 grupėse, koridoriuose, administracijos kabinetuose buvo pakeista elektros instaliacija, atlikti 

automatizuoto šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemos su šalto vandens valdymo 

funkcionalumu montavimo darbai (4197,49 Eur).  

Finansinė informacija: 

 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

264200,00 261996,69 99,2  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

133400,00 133339,46 99,95  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

49100,00 39375,81 80,2 Dėl paskelbto karantino 

Įstaiga nesurinko planuotų 

lėšų. 

Pajamų išlaidos (SP) 49100,00 39375,81 80,2 
 

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

- - -  

Kitos lėšos (parama 

1,2 % GM ir kt.) 

1564,00 218,50 14  Lėšos kaupiamos lauko 

edukacinių erdvių gerinimui 

Iš viso 448264,00 434930,46 97  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2021 m. sausio 1 d.  

 339,75 Eur, iš jų: elektros 

energijos išlaidos 289,46 

Eur, ryšių paslaugų įsigijimo 

išlaidos 20,68 Eur, mitybos 

išlaidos 29,61 Eur. Sąskaitos 

suformuojamos paskutinę 

mėnesio dieną 

 

 Planuodama 2021 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl prioritetų: ugdymo(si) ir 

švietimo pagalbos teikimo gerinimas įvairių gebėjimų ugdytiniams, vertinant kiekvieno vaiko 

pažangą; profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo gilinimas, naudojant informacines 

komunikacines technologijas, taikant virtualias ir nuotoliniam ugdymui skirtas platformas; Įstaigos 

veiklos kokybės gerinimas, kuriant savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną. 

 

 

Direktorė                  Liudmila Danielevičienė 


