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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUMPURĖLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Pumpurėlis“ (toliau – Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurios pagrindinė veikla – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymas. Įgyvendinant  Įstaigos 2020–2022 metų strateginį ir 2020 metų veiklos planus, 

atsižvelgta į metų prioritetus – stiprinti mokymosi pagalbą įvairių gebėjimų ugdytiniams, taikant 
kiekvieno vaiko pažangos matavimo sistemą, kurti pozityvią emocinę aplinką, lemiančią gerą visos 

bendruomenės savijautą, didinti bendruomenės lyderystės gebėjimus. Tai nulėmė Įstaigos veiklos 

tikslus: teikti kokybiškas paslaugas saugioje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje; 

plėtoti pedagoginę, socialinę ir kultūrinę bendruomenės narių sąveiką; užtikrinti ugdymo kokybę 

teikiant veiksmingą pagalbą įvairių gebėjimų vaikams. Šiems tikslams įgyvendinti , buvo numatyti 

uždaviniai ir priemonės. 

Pirmąjį uždavinį – užtikrinti visų Įstaigos veiklos sričių funkcionalumą ir suderinamumą – 

įgyvendino 2020 metais Įstaigoje dirbę 49 darbuotojai  (47,78 etato, iš jų 26 pedagoginės ir 23 

nepedagoginės pareigybės). Veikė 11 grupių (6 ikimokyklinio amžiaus 3 lopšelio grupės ir 2 

priešmokyklinio ugdymo grupės). Įstaigoje buvo ugdomas 201 vaikas. 2020 metais Įstaigos veiklos 

kontrolę atliko Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, kontrolės įstaiga „Inspectum“, Valstybinė 

maisto ir veterinarijos tarnyba. Pažeidimų nebuvo nustatyta 

Antrojo uždavinio įgyvendinimui – siekti kiekvieno vaiko pažangos, stiprinant ugdymosi 

pagalbą, užtikrinant ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo sąveiką – buvo vykdoma 

Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa ir Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Į ugdomąjį 

procesą buvo integruotos 4 neformaliojo vaikų švietimo programos: „Dailės gebėjimų ugdymas“, 

fizinio ugdymo „Sportas – sveikatos šaltinis“, tyrinėjimų ir eksperimentų programa „Pažinimo 

laboratorija“ bei anglų kalbos ir meninė programa „Teatriukas angliškai“. Įgyvendinant visas Įstaigos 

ugdymo programas, buvo vykdomas ugdytinių pasiekimų ir pažangos fiksavimas ir vertinimas, 

orientuotas į ugdymo perspektyvą. 

Trečiasis uždavinys buvo užtikrinti saugią ir sveiką ugdomąją aplinką. Siekiant gerinti 

bendruomenės sveikatą, 2020 metais buvo vykdoma Įstaigos Sveikatos stiprinimo programa 

Formuojant teisingą supratimą apie sveiką gyvenseną ir mitybą, pasinaudota Vaisių vartojimo 

skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa ir Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose 

paramos programa. Ugdant supratimą apie fizinės veiklos svarbą, organizuotos 4 sportinės pramogos, 

1 išvyka, bėgimo varžybos. Ugdytiniai dalyvavo 2 respublikiniuose, 1 miesto ir 5 edukaciniuose 

sporto renginiuose („Impuls“ baseine, Regbio mokykloje). Ugdytinių socializacijos plėtojimui, 

emocijų ir elgesio sutrikimų prevencijai buvo vykdoma programa „Zipio draugai“, pradėta 

įgyvendinti socialinio emocinio ugdymo programa „Kimochi“. Jose dalyvavo 60 priešmokyklinio ir 

vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų. 

Ketvirtojo uždavinio – skatinti  nuolatinį pedagogų profesinį tobulėjimą – įgyvendinimui 

teigiamos įtakos turėjo mokytojų aktyvumas ir 2020 metais mokytojų kvalifikacijos tobulinimui 

skirtos didesnės lėšos. Pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų  atestacijos ir kvalifikacijos 

tobulinimo programą vienai pedagogei buvo suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacija. Pedagogai 

tikslingai tobulino kvalifikaciją, atsižvelgdami į Įstaigos tikslus, prioritetus ir asmeninius poreikius 

bei pagal vidinio įsivertinimo išvadas, vadovaujantis kartu su Klaipėdos pedagogų švietimo ir 

kultūros centru (toliau – PŠKC) parengta ilgalaike pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa. 

Pirmojo karantino metu pedagogai išklausė ar virtualiai dalyvavo 118 nuotolinių kursų, mokymų ir 

seminarų. Per metus pedagogai kvalifikaciją tobulino 966 val., vidutiniškai vienam pedagogui teko 
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6,2 dienos. Visi pedagogai įgijo kompiuterinio raštingumo pagrindus ir sėkmingai taiko inovatyvias, 

šiuolaikiškas ugdymo technologijas. Įstaigoje pradėta diegti ir jau naudoti vieningą informavimo 

platformą Microsoft Teams, įgalinanti kokybišką bendruomenės komunikavimą nuotoliniu būdu.  

Įgyvendinti penktajam uždaviniui – puoselėti gerus santykius tarp tėvų, pedagogų bei 

socialinių partnerių, sudarant sąlygas vaiko saviraiškai ir kūrybiškumui plėtoti – buvo sutelkta visa 

„Pumpurėlio“ bendruomenė. Įstaigoje vyko 18 bendrų tradicinių renginių, 3 ekologiniai, 3 sportiniai, 

4 pilietinės akcijos, 3 pažinimo ir kūrybinės raiškos savaitės. Priešmokyklinių ir vyresniųjų grupių 

vaikai dalyvavo 6 edukacinėse išvykose, 2 miesto projektuose, 2 parodose. Keletą metų aktyviai 

taikant ir skleidžiant patyriminio ugdymo idėjas, Įstaiga 2020 vasario mėnesį buvo priimta nare į 

respublikinį STEAM mokyklų tinklą.  

Prasidėjus karantinui, ugdymas ir švietimo pagalba buvo organizuojama nuotoliniu būdu, 

naudojant elektroninio dienyno sistemą ,,Mūsų darželis“, el. paštą, Zoom platformą, Messenger 

programėlę. Įstaigos pedagogai organizavo virtualius respublikinius projektus „STEAM dienelė 

mano darželyje“, „Skrieja žodeliai į ketureilį posmelį“. Pirmą kartą buvo išbandytas nuotolinis būdas 

dalyvaujant sportiniame renginyje – respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų 

projekte ,,Sportuoju namuose”. Respublikinėje socialinio-emocinio ugdymo olimpiadoje 

,,Dramblys“, skirtą darželinukams ir pradinukams, taip pat dalyvauta nuotoliniu būdu. Pedagogai ir 

ugdytiniai aktyviai dalyvavo ir kitų įstaigų organizuotuose 68 nuotoliniuose ir virtualiuose 

renginiuose, projektuose, parodose. 2020 m. buvo plėtojamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, 

organizuota Įstaigoje tradicine tapusi metodinė diena STEAM patirčiai skleisti. Dalinantis gerąja 

patirtimi miesto pedagogams parengti 5 metodiniai rinkiniai ir paskelbti PŠKC edukaciniame banke. 

Įstaiga bendradarbiavo su 9 ugdymo įstaigomis Klaipėdoje, yra pasirašiusi sutartis su 2 šalies 

ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, bendradarbiauja su muziejais, Prano Domšaičio galerija, vaikų 

biblioteka, „Smeltės“ progimnazija, Kačinsko muzikos mokykla, E. Balsio menų gimnazija. Įstaigoje 

sudarytos sąlygos Klaipėdos valstybinės kolegijos studentams atlikti pedagoginę praktiką ir 

tiriamuosius darbus diplominių darbų gynimams. Šis bendradarbiavimas turi teigiamos įtakos 

ugdymo ir darbo kokybei, gerina Įstaigos prestižą. Informacija apie Įstaigos veiklą visuomenei teikta 

2020 metais atnaujintoje Įstaigos internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje. 

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

derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis. Tikslinė 5000 Eur. suma panaudota lauko laiptų ir jų 

turėklų atnaujinimui, kad atitiktų higienos normos reikalavimus. Buvo pakeistos 4 vidaus patalpų 

durys, 8 grupių miegamuosiuose perdažytos grindys, 4 grupėse atnaujinta sienų danga, 5 ugdymo 

patalpose langams įrengti roletai, atliktas remontas personalo sanitarinėse patalpose. Atlikti darbai 

lauko įrenginių saugumui užtikrinti – patikros metu visa įranga atitiko saugumo standartus. Už 

Įstaigai skirtus 10000 Eur. lauko įrangai įsigytos 5 pavėsinės, 2 smėlio dėžės, 2 lauko įrenginiai vaikų 

fiziniam aktyvumui skatinti. Pradėtas kompiuterių atnaujinimas: įsigyti 2 kompiuteriai ugdymui ir 

darbui. Už 5600 Eur. atnaujinta virtuvės įranga. Neišspręsti liko aplinkos atnaujinimo ir sutvarkymo 

klausimai: 2018 m. vasarą pradėtas takelių atnaujinimas trinkelėmis nutrauktas dėl lėšų trūkumo ir 

didesnioji įstaigos teritorijos dalis vis dar nesutvarkyta; salės, koridorių ir laiptinių estetinė būklė 

prasta, laiptų turėklai neatitinka higienos normų reikalavimų. 

 

Finansinė informacija: 

 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės biudžetas 

(SB) 

381,9 380,797 99,71 
 

Specialioji tikslinė dotacija 

(VB) 

240,2 240,079 99,95  

Įstaigos gautos pajamos 

(surinkta pajamų SP), iš jų: 

93,3 73,239 78,50  
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Pajamų išlaidos (SP) 87,2 67,501 77,41 Planas neįvykdytas dėl 

karantino 

Projektų finansavimas (ES; 

VB;SB) 

- - -  

Kitos lėšos (parama 2 % 

GM ir kt.) 

1,161 – – Planas neįvykdytas dėl 

karantino 

Iš viso 717,01 694,115 96,8  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 2021 m. 

sausio 1 d. – 0,662 tūkst. Eur 

Kreditinis įsiskolinimas 

susidarė dėl vėliau 

pateiktų sąskaitų 

 

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

– tobulinti profesinį pedagogų skaitmeninį raštingumą; 

– gerinti vaikų pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų ugdytiniams 

teikimą, taikant vaiko pažangos matavimo sistemą. 

 

 

Direktorė       Asta Levanienė 


