
PRITARTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. gegužės 27 d. 

sprendimu Nr. T2-142 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PINGVINUKAS“ 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ (toliau – Įstaiga) 2020-2022 metų strateginio  ir 

2020 metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į sąlygų sudarymą siekti 

ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo švietimo kokybės bei Įstaigos materialinės bazės gerinimą. 

Pasirinktas 2020 metų prioritetas – pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą mokinių ir 

mokytojų savijautą švietimo įstaigose, kūrimas. 

Įgyvendinant 2020 metų veiklos planą, buvo siekiama užtikrinti gyventojams aukštą paslaugų 

kokybę ir prieinamumą. Metinės veiklos tikslai – užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą, 

gerinti ugdymo sąlygas ir aplinką. Tikslams pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 3 uždaviniai: 

sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę; teikti papildomas paslaugas; aktyvinti 

pedagogo, vaiko ir šeimos sąveiką, skatinant kūrybiškumą bei saviraišką. 

Įstaigoje 2020 metais ugdymo procesas užtikrintas 105 vaikams, iš jų 84 ikimokyklinio, 21 

priešmokyklinio amžiaus. Dirbo 11 ikimokyklinio ugdymo mokytojų ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų (11,6 etato), 2 neformaliojo ugdymo mokytojai (1 etatas), 1 logopedas (1 etatas), 1 meninio 

ugdymo mokytojas (1 etatas), 20 nepedagoginių darbuotojų (17,03 etato). Logopedo pagalba teikta 

27 vaikams. 

Darbuotojai kvalifikaciją tobulino 574 val. per metus (vidutiniškai vienam pedagogui teko 5 

dienos). Įgyvendintos neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos „Pamažu ir stiprus aš būsiu“ 

ir neformaliojo vaikų švietimo bendravimo įgūdžių formavimo valstybine kalba ugdymo programos. 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įgyvendinama emocinio intelekto ugdymo programa Kimochis, skirta vaikų 

socialiniam-emociniam vystymuisi. Buvo dalyvauta tarptautiniame projekte „Baltijos šalių vaikiškų 

knygų herojai“, tarptautiniame fotografijų konkurse „Aš ir mano emocijos“, respublikinėje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbelių foto parodoje „Žibintų šviesoje“, Klaipėdos 

miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybiniame projekte „Padėka, kurią 

jaučiu“, ekologiniame projekte „Kitokia eglutė“, šventėje, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti, akcijoje „Besmegenių alėja“, labdaros akcijoje. Organizuotas tarptautinio projekto „Mes 

mylime savo miestą“ baigiamasis renginys, projektai „Velykų kiaušiniai“ ir „Pasakų namelis“ 

(nuotoliniu būdu), 4 edukacinės išvykos, 13 tradicinių ir netradicinių renginių, kuriuose dalyvavo 

Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai.            

2020 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai. Per metus atliktas 

kapitalinis remontas skalbinių priežiūros patalpoje (3623,00 Eur) ir lopšelio grupės „Mažyliai“ 

miegamojo patalpose (2834,00 Eur), einamieji remonto darbai atlikti ir grupėse „Varpeliai“, 

„Pieštukai“, „Gėlytės“, „Kaukės“ ir „Kodėlčiukai“. Nupirkti 2 nauji kompiuteriai (895,00 Eur), 2 

multimedijos (1327,00 Eur),  šaldytuvas (460,00 Eur), ŠPG surinkimui šaldymo kamera (144,63 Eur), 

6 termometrai (390,00 Eur). Įsigyti lauko vaikų žaidimų komplektai (15 000,00 Eur), žaidimo 

priemonės (900,00 Eur). 

            2020 m. vykdytas tikslingas, lankstus, pagrįstas planavimu ugdymo procesas, buvo paruošti 

ir suderinti su Mokytojų bei Įstaigos tarybomis ugdomosios bei finansinės veiklos dokumentai (2020 

metų veiklos planas, priešmokyklinio ugdymo mokytojų perspektyviniai ir neformaliojo ugdymo 

mokytojų veiklos planai), vykdyti viešieji pirkimai. Stiprinant vaikų saugumą, tėvų informavimą ir 

švietimą, sudarant lygias ugdymo galimybes, buvo organizuota 10 tėvų susirinkimų, teiktos 5 

individualios konsultacijos ugdymo klausimais tėvams, skatinta Tėvų tarybos veikla, sistemingai 

atnaujinta informacija Įstaigos stenduose, interneto svetainėje. 
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2020 m. organizuotas Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas (sritis „Ugdymą(si) skatinanti 

aplinka“), pedagoginės veiklos priežiūra (gebėjimų sudominti ugdytinius, palaikyti jų ugdymosi 

motyvaciją, gerinti vaikų pasiekimų vertinimą, aktyvinti ugdymo(si) metodų parinkimą, atsižvelgiant 

į vaikų poreikius ir amžiaus ypatumus bei ugdomosios veiklos planavimo kokybės gerinimo 

klausimais). 

   Finansinė informacija: 

 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

276,4 274,683 99,38% 15000 Eur lauko žaidimo 

aikštelių ir įrenginių 

atnaujinimas. 

5000 Eur patalpų 

atnaujinimas užtikrinant 

atitiktį Higienos normoms. 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

139,9 139,859 99,97%  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

    

Pajamų išlaidos (SP) 51,6 41,709 80,83% 3800 Eur  įmokų už 

paslaugas švietimo, 

socialinėse apsaugos ir 

kitose įstaigose-įmokų 

įstaigose likutis praėjusių 

metų  

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

    

Kitos lėšos (parama 2 

% GM ir kt.) 

1,163 0,605 52,01%  

Iš viso     

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2021 m. sausio 1 d.  

 Kreditorinis įsiskolinimas 

susidarė, kadangi Įstaigai 

nebuvo leista pasiimti 

išankstines sąskaitas, 

komunalinėms paslaugoms 

apmokėti, už gruodžio mėn. 

(450,93 Eur ) 

 

2021 m. įstaigos veiklos prioritetas – ugdytinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos 

įvairių gebėjimų vaikams gerinimas, taikant vaiko pažangos matavimo sistemą. Planuodama šių metų 

veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų: kurti saugią, funkcionalią vaiko ugdymąsi 

skatinančią aplinką; siekti geresnės ugdymosi kokybės, pritaikant informacines komunikacines 

technologijas; kurti lopšelio-darželio bendruomenei patogią IKT paslaugų infrastruktūrą; sudaryti 

sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę.  

 

 

Direktorė                                         Tatjana Sokolova 


