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Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Pagrandukas“ (toliau – Įstaiga) 2020–2022 metų strateginio ir 

2020 metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į kokybiško ugdymo 

paslaugos teikimą bei materialinės bazės gerinimą. Pasirinkta 2020 metų prioritetinė kryptis – 

Įstaigoje kurti pozityvią, sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus atitinkančią aplinką. 

Metinis veiklos tikslas – siekti, kad ugdytinių gebėjimų ugdymas būtų integralus, nukreiptas į 

kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, jų pritaikymą ir problemų sprendimą, vertinant aplinką 

gamtamoksliniu, matematiniu, technologiniu ar kūrybiškumo aspektu. Tikslui pasiekti buvo numatyti 

ir įgyvendinti 4 uždaviniai: skatinti, kad ugdymo procesas būtų grįstas vaikų tiriamąja veikla, kuri 

padidintų ugdytinių pažintinį aktyvumą, stiprintų ryšį su realiu pasauliu; puoselėti vaikų galias, 

lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę, bei teikti visapusišką pagalbą specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams; padėti vaikui suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes: 

tautiškumo, pilietiškumo, demokratiškumo minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

trisdešimtmetį; didinti švietimo bendruomenės lyderystės gebėjimus, kurie padėtų įgyvendinti 

vadybinės veiklos pokyčius, kurtų pozityvų šeimos ir pedagogų bendradarbiavimą.  

2020 metais buvo ugdomi 182 vaikai, dirbo 48 darbuotojai (46,3 etato, iš jų 22,5 etato 

pedagoginių ir 23,8 etato nepedagoginių pareigybių). Užtikrintas nenutrūkstamas ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas. Per metus įgyvendintos 3 neformaliojo vaikų švietimo programos (dailės, 

vaidybos ir fizinio aktyvumo), kuriose dalyvavo 153 darželinio ir priešmokyklinio bei 29 lopšelinio 

amžiaus vaikai. Toliau buvo įgyvendinamos tarptautinės „Zipio draugai“ bei „Kimochi“ programos. 

2020 metais vaikai kartu su pedagogais dalyvavo 3 tarptautinėse, 17 respublikinių ir  5 miesto 

parodose bei projektuose, 2 respublikiniuose ir 1 miesto konkurse, 1 respublikiniame festivalyje. 

Buvo organizuotos 1 tarptautinė ir 1 respublikinė parodos, vykdyti mieste 2 bendradarbiavimo 

projektai. Įstaigoje vykdyti 8 projektai, 7 teminės savaitės, 7 edukacinės išvykos bei 19 tradicinių ir 

netradicinių renginių.  

Įstaigos vaikų fizinio aktyvumo ugdymui ir sveikatos saugojimui vykdyta ankstyvoji 

prevencija: organizuotos 7 sveikatos įgūdžių lavinimo valandėlės, 10 sporto renginių, įsigyta 

priemonių, padedančių vaikams formuotis sveikatos stiprinimo įgūdžius. Teikta dalykinė ir 

specialioji pagalba. Logopedo pagalba teikta 46 vaikams (2019 m. – 32), surdopedagogo – 7 

sutrikusios klausos vaikams (2019 m. – 7).  

27 šeimoms taikyta 50 % (2019 m. – 32) mokesčio už vaikų maitinimą lengvata. Šeimų, 

kurioms taikyta 100 % lengvata, nebuvo (2019 m. – 2). 97,8 % (2019 m. – 98,9%) tenkintas 

pageidaujančių lankyti Įstaigą poreikis. 

2020 metais visi pedagogai motyvuotai tobulino kompetencijas vidutiniškai 8–12 dienų. Jie 

profesiniam tobulėjimui skyrė 319 dienų (2019 m. – 220 dienų). Vyko patirties sklaida. Pedagogai 

skaitė pranešimus 8 miesto  ir 2 Įstaigos metodiniuose renginiuose. 

2020 metais įsivertinta Įstaigos veiklos kokybė. Atliktas veiklos rodiklio „Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais“ pamatavimas. Rezultatai parodė, kad tirta sritis atitinka 

3 lygį (gerą). Taip pat atliktas korupcijos pasireiškimo Įstaigoje tikimybės nustatymo sričių 

vertinimas. Įsivertinta sritis – viešųjų pirkimų vykdymas Įstaigoje: pirkimų planavimas, inicijavimas 

ir vykdymas, sutarčių su tiekėjais sudarymas, kontrolė bei viešinimas. Nustatyta, kad nors viešieji 

pirkimai yra sritis, kurioje korupcijos pasireiškimo tikimybė gali būti didelė, Įstaiga imasi priemonių, 

kad šią tikimybę kuo labiau sumažintų. Dokumentai parengti tinkamai, procedūriniai veiksmai 
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vykdomi, sutartys viešinamos. Viešųjų pirkimų organizavimas Įstaigoje yra tinkamas ir korupcijos 

pasireiškimo tikimybė yra minimali, nereikalaujanti papildomų prevencinių priemonių.  

2020 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų 

panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Per metus buvo 

suremontuotos 4 grupių sanitarinės patalpos, bendro naudojimo sanitarinė patalpa, muzikos salėje 

sumontuotos įtempiamos lubos, atliktas 4 grupių ir rūbinių remontas, padengta grindų danga sporto 

kambaryje, logopedo ir surdopedagogo klasėse. Pakeistos vidaus patalpų durys (15 vnt.). 

Suremontuotas lauko apšvietimas. Taip pat atlikta metinė vaikų žaidimų aikštelės kontrolė. Įsigyta 

įvairių prekių: 2 vaikiški nameliai lauke (3,11 tūkst. Eur rėmėjų lėšos), 4 vaizdo kameros, 3 

kompiuteriai, kopijavimo aparatas, žoliapjovė, 3 lauko suoliukai, žaislų ir šiuolaikinių ugdymo 

priemonių (63 vnt.), 3 vnt. vaikiškų baldelių (lauko stalas, komodos).  

Uždaviniai buvo įgyvendinti panaudojant lėšas pagal finansavimo šaltinius: 

 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės biudžetas 

(SB) 

394,6 388,9 98,5 Lėšos grąžintos į 

biudžetą kaip 

nepanaudotos išeitinei 

išmokai 

Specialioji tikslinė dotacija 

(VB) 

211,1 211,1 100  

Gautos pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

83,2 67,1 80,7 
 

Pajamų išlaidos (SP) – 67,1 100  

Projektų finansavimas (ES; 

VB; SB) 

– – –  

Kitos lėšos (parama 2 % 

GM ir kt.) 

3,7 3,3 89,8 
 

Iš viso 692,6 670,4 96.8  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 2021-01-

01  

0,5 tūkst. eurų 

Kreditinis įsiskolinimas 

susidarė dėl vėliau 

gautų sąskaitų už 

paslaugas 

 

2021 metams bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų: profesinis pedagogų skaitmeninio 

raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant informacines ir komunikacines technologijas ugdymo 

procese bei partnerystės ir bendradarbiavimo gebėjimų didinimas. 

 

 

Direktorė                        Kristina Valinčienė 


