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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AITVARĖLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA  

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Aitvarėlis” (toliau – įstaiga ) 2020–2022 metų strateginio ir 

2020 metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į neformaliojo vaikų 

švietimo kokybę. Šio tikslo įgyvendinimui numatyti prioritetai: pozityvios emocinės aplinkos, 

lemiančios gerą ugdytinių, mokytojų ir tėvų savijautą įstaigoje, kūrimas bei ugdymo(si) pagalbos 

įvairių gebėjimų ugdytiniams stiprinimas. Vadybiniai siekiai 2020 metais orientuoti į kokybišką 

įstaigos veiklą, mikroklimato gerinimą ir pedagogų profesinį tobulėjimą.  

Įstaigoje 2020 metais buvo sukomplektuota 11 grupių, ugdyti 198 ugdytiniai. Ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendino 21 pedagogas (8 mokytojai metodininkai, 9 

vyresnieji mokytojai, 4 mokytojai), 1 siekia aukštojo išsilavinimo. Visi pedagogai gilino savo 

kompetencijas, tobulino kvalifikaciją vidutiniškai po 16 dienų. Parengta kvalifikacijos tobulinimo 

programa, vadovauta studentų  praktikai. Įstaigos aplinkos funkcionavimą užtikrino 26 

nepedagoginiai darbuotojai. 2 iš jų taip pat kėlė savo kvalifikaciją įvairiuose kursuose ir mokymuose. 

Individualią įstaigos ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programas  papildė 3 

neformaliojo ugdymo programos: sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo ir kalbos ugdymo 

programos. Parengta 2020–2024 m. sveikatos stiprinimo programa „Mažais žingsneliais į sveikatos 

šalį“. 2020 m. įstaiga pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla. 

Įgyvendinant 2020 m. veiklos planą, įstaigoje organizuota 14 renginių, įgyvendinti 3 

respublikiniai projektai, 6 tarptautiniai eTwining projektai (gautas apdovanojimas kokybės 

ženkleliu), 4 miesto ir 12 įstaigos projektų. Organizuotos 5 kūrybinių vaikų ir tėvų darbų parodos. 

Respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ ugdytiniai ir įstaigos vokalinis mergaičių 

ansamblis Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ buvo II-o etapo dalyviai. 

Paskelbus šalyje ekstremalią situaciją, ugdymas ir švietimo pagalba buvo organizuojama 

nuotoliniu būdu, naudojant el. sistemą ,,Mūsų darželis“, el. paštą. Nuotoliniame ugdyme dalyvavo 83 

procentai ugdytinių, 17 procentų mokinių nedalyvavo nuotoliniame ugdyme daugiausia dėl jauno 

amžiaus (vaikai iki 3 metų), tačiau su jų tėvais mokytojai palaikė nuolatinį ryšį 

Sudarytos sąlygos švietimo paslaugų prieinamumui. Visiems lopšelio-darželio vaikams 3 

kartus per dieną organizuotas maitinimas pagal Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro parengtus 

perspektyvinius valgiaraščius. 2 ugdytiniams, pagal medikų rekomendacijas sudarytas pritaikytas 

valgiaraštis. Dalyvauta „Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programoje ir Pieno 

produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“. 28 šeimoms 

taikyta 50 % mokesčio už vaiko maitinimą lengvata, 1 vaikui taikyta 100 % lengvata. Įvyko 5 Vaiko 

gerovės komisijos posėdžiai, kuriuose buvo svarstoma dėl 6 vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimo Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, (įstaigoje yra 17 ugdytinių, turinčių 

didelių ir vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių), parengtos 8 ikimokyklinio ir 3 priešmokyklinio 

ugdymo pritaikytos programos. Bendradarbiauta su Klaipėdos šeimos ir vaiko gerovės centru, pritarta 

logopedo veiklos ataskaitoms, tvarkaraščiams, vaikų, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, 

sąrašams. 

2020 metais atliktas veiklos kokybės įsivertinimas pagal veiklos rodiklių „IUM 

mikroklimatas“. Rezultatai parodė, kad bendruomenei neigiamai atsiliepė darbas karantino 

sąlygomis. Daug darbuotojų jautė nerimą dėl ateities ir naujos nuotolinio darbo veiklos. 

2020 metais įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai. Sprendimai dėl 

lėšų naudojimo derinti su įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Atlikti 2-jų grupių 

miegamųjų kambarių remontai, pakeista 180 kv. m. grindų dangos grupių miegamuosiuose 
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kambariuose, suremontuotas holas, sanitarinės patalpos, pakeisti radiatoriai, durys. Savivaldybės 

lėšomis suremontuotos 4 laiptinės. Įsigyti čiužiniai 2 grupėms, 4 prailgintos lovytės, šaldytuvas 

virtuvei. Nupirkta 2 projektoriai, 4 ekranai, video kamera. Teritorijos žaidimų aikštelėms atnaujinti 

nupirkta mediena, žemių, pakeistas smėlis, pagamintos paaukštintos lysvės eksperimentiniam daržui. 

Įsigyta naujų žaislų, knygų, įvairių edukacinių, sporto, muzikos priemonių. 1400 eurų išleista 

įvairioms priemonės ekstremalios situacijos COVID-19 ligos plitimui valdyti. Įstaigai pervesta 

3707,80 eurų paramos lėšų. 

 Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos nustatė, kad muzikos salė neatitinka higienos 

normų reikalavimų ir būtinas remontas. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimo metu 

pažeidimų nenustatyta. Įstaiga turi higienos pasą-leidimą.  

 

Finansinė informacija: 

 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

397,8 396,7 99,7 1,1 tūkst. eurų nepanaudota 

išeitinei išmokai pakeitus 

savivaldybė įsakymą 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

211,9 211,9 100  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

93,7 62,9 67 Dėl karantino surinkta 

mažiau lėšų nei planuota 

Pajamų išlaidos (SP) –    

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

_    

Kitos lėšos (parama 2 

% GM ir kt.) 

3,7 3,7 100  

Iš viso 707,1 675,2 95,5  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2020 m. sausio 1 d. – 0 

 Paslaugų teikėjai gruodžio 

mėn. sąskaitas pateikė sausio 

mėn. 

 

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

– pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą ugdytinių, pedagogų ir tėvų savijautą 

įstaigoje, kūrimas;  

– ugdymo(si) pagalbos teikimas įvairių gebėjimų vaikams. 

 

 

Direktorė                                              Aušra Jablonskienė 

 


