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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PURIENA“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Puriena“ (toliau – Įstaiga) 2020 m. veiklą vykdė, 

vadovaudamasis 2020–2022 m. strateginiu planu ir nuosekliai įgyvendino ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo programas. Įstaigos 2020 m. veiklos plano 

įgyvendinimo uždaviniai buvo susieti su kokybiškų paslaugų užtikrinimu įvairiose Įstaigos veiklos 

srityse, siekiant kurti modernias sąlygas vaiko gerovei, stiprinant tėvų ir pedagogų sąveiką, 

užtikrinant pažangų ir kokybišką įvairių gebėjimų turinčių vaikų ugdymą(si).  

2020 m. Įstaigoje buvo ugdomi 344 ugdytiniai, dirbo 90 darbuotojų (iš viso 89 etatai, iš jų 47 

etatai pedagoginių ir 42 etatai nepedagoginių pareigybių). Siekiant tobulinti ir plėtoti vaikų 

individualių saviraiškos ir ugdymo(si) poreikių tenkinimą, naudotos funkcionalios ir estetiškos, 

šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios edukacinės aplinkos. Tai leido 2020 m. sėkmingai 

įgyvendinti 5 neformaliojo švietimo programas, kuriose dalyvavo 280 ugdytinių (sveikos 

gyvensenos, fizinio ugdymo, pažinimo, dailės ir teatrinės veiklos), į ugdomąją veiklą buvo 

integruotos vaikų judumą skatinančios priemonės. 2020 m. Nacionalinio sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklo koordinavimo komisija Įstaigai suteikė „Aktyvios mokyklos“ (pažymėjimas Nr. AM-

121) ir „Sveikatą stiprinančios mokyklos“ (pažymėjimas Nr. SM-507) vardus. Įstaiga aktyviai veikė 

ir nacionaliniame judėjime „Olimpinė karta“. Emocijų ir elgesio sutrikimų prevencijai stiprinti ir 

ugdytinių socializacijos plėtojimui buvo vykdomos programos „Zipio draugai“ ir „Kimoči“. Šiose 

programose dalyvavo 169 priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų. 

2020 m. užtikrintas visų Įstaigos veiklos sričių funkcionavimas, suderinamumas ir 

informacijos sklaida. Paskelbus ekstremalią situaciją šalyje ir įvedus karantiną (tiek metų pradžioje, 

tiek pabaigoje), sėkmingai įveikti veiklos organizavimo iššūkiai. Buvo vykdytas nuotolinis ugdymas 

elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ pagalba, naudotos „Mircrosoft Teams“ ir „Zoom“ pokalbių 

platformos. Parengta nuotolinio ugdymo Įstaigoje tvarka. Informacija bendruomenei buvo teikiama 

internetinėje Įstaigos svetainėje, elektroniniame dienyne, uždarose „Facebook“ grupėse. 

Nuotoliniame ugdyme elektroninių priemonių pagalba ir padedant ugdytinių tėvams dalyvavo apie 

70 proc. ugdytinių. 

2020 m. bendruomenė buvo sutelkta patyriminio ugdymo plėtojimui. Įstaigoje buvo 

įgyvendinti 4 tarptautiniai (tęstiniai) ir 2 šalies „eTwinning“ projektai. Mokytojų-vaikų-tėvų veikla 

įvertinta 4 nacionaliniais kokybės ženkleliais. Įstaigai suteiktas 2020–2021 m. „eTwinning 

mokyklos“ vardas (pažymėjimas Nr. 9521). Organizuota respublikinė konferencija „eTwinning. Nuo 

idėjos iki tarptautinio bendradarbiavimo“, kurioje 8 Įstaigos pedagogai dalijosi gerąja projektinės 

veiklos patirtimi. Įstaigos mokytojai buvo įvertinti nominacija už aktyvią projektinę veiklą mieste. 

Vykdyti tarptautiniai projektai „Pasakyk pasauliui labas“, „Oranžinio traukinio kelionė“  ir 

nacionalinis pradedančiųjų mokytojų stažuotės projektas „Tęsk“. Įstaigos ugdytiniai ir pedagogai 

2020 m. aktyviai dalyvavo 6 šalies, 3 miesto edukaciniuose kūrybiniuose projektuose. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos jūrų muziejumi, neformaliojo švietimo pedagogai ciklui „Mokykis 

muziejuje“ sukūrė integruotą veiklą priešmokyklinio amžiaus vaikams. Per metus organizuotos 34 

edukacinės išvykos. Sėkmingai dalyvauta miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose: 13 kūrybinių 

saviraiškos parodose, 6 konkursuose, 8 gerumo ir socialinėse akcijose. Įstaigos ugdytiniai tapo 

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ laureatais.  

Siekiant švietimo paslaugų patrauklumo, prieinamumo, atsižvelgta į individualiuosius ir 

specialiuosius vaikų gebėjimus, socialinę šeimų padėtį. Ataskaitiniais metais 39 šeimoms taikyta 50 

% mokesčio už vaikų maitinimą lengvata, 3 šeimoms – 100 % lengvata. 57 vaikams, turintiems kalbos 

ir komunikacijos sutrikimų, teikta specialioji pedagoginė pagalba. Vaiko gerovės komisijoje dėl 



2 

 

vaikų poreikių pakartotinio įvertinimo Klaipėdos pedagoginei psichologinei tarnybai parengta 12 

pažymų. Specialistų pagalba teikta 4 ugdytiniams su dideliais, 11 su vidutiniais  specialiaisiais 

ugdymo(si) poreikiais. Teikta pagalba ir sudarytas savirūpos planas 1 ugdytiniui, sergančiam 

neinfekcine liga. Vykdytos vaikų sveikatinimo, žalingų įpročių prevencijos priemonės: 37 švietėjiški 

renginiai, parengta 16 informacinių pranešimų.  

Plėtojant mokytojų profesines kompetencijas, buvo siekiama pozityvaus dalykinio 

bendradarbiavimo. Kvalifikacija tobulinta 1379 dienas (vidutiniškai 20 dienų vienam pedagogui), 

atsižvelgta į Įstaigos prioritetus ir tikslus. Tikslingai įsisavintos kvalifikacijos tobulinimui skirtos 

lėšos sudarė galimybę pedagogams sėkmingai taikyti inovatyvias informatyvaus mąstymo programas 

su „Bee-Bot“ priemonėmis, interaktyviais ekranais, planšetėmis bei naudoti elektroninį dienyną 

„Mūsų darželis“ ir kitas internetines platformas. Įstaigos mokytojai gilino profesines kompetencijas, 

užtikrinančias bendruomenės mikroklimato ir pedagoginės veiklos procesų kokybę, įgyvendinant 

ugdymo turinį. Šiomis temomis išklausyti 6 seminarai. 3 mokymai vyko nuotoliniu būdu, siekiant 

praplėsti ugdymo įvairovę bei stiprinti psichologinę higieną pedagogų darbe. 2020 m. 7 pedagogai 

tęsė studijas aukštosiose mokyklose, 1 pedagogui suteikta mokytojo metodininko, 1 vyresniojo 

mokytojo kvalifikacinės kategorijos. Nepedagoginis personalas išklausė 8 val. seminarą. 

Praėjusiais metais sėkmingai vykdytas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Aktyviai dalyvauta 

šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų sambūrio „Purienų žiedas“ veikloje. Vykdytos bendros veiklos 

su Klaipėdos universitetu bei Klaipėdos valstybine kolegija (skaitytos 2 paskaitos, vykdyta studentų 

praktika). Bendradarbiavimo veikloje įgytos žinios, gebėjimai, jų veiksmingumas analizuoti Įstaigos 

pedagogų metodiniuose pasitarimuose, gerosios patirtys taikytos ugdymo procese.  

2020 m. veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis nustatyta, kad Įstaigos kultūra grindžiama 

aptartomis vertybėmis, iniciatyvumu bei kūrybiškumą skatinančiu mikroklimatu, ugdymo procesas 

atitinka keliamus reikalavimus, užtikrinama visų įgyvendinamų programų tarpusavio dermė ir 

ugdymo tęstinumas. Sukurta aplinka tenkina vaikų poreikius, atitinka jų amžių.  

2020 m. Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Įstaigos išlaikymui 

skirtos lėšos naudotos racionaliai, sprendimai derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis. Įstaigos 

patikėjimo teise valdomas turtas naudotas ir juo disponuota, vadovaujantis įstatymais ir Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 2020 m. įsigytos garsą slopinančios sistemos (luboms 

ir/ar sienoms) dviem grupėms už 8,3 tūkst. Eur, 15 vnt. baldų už 0,5 tūkst. Eur, įvykdyti 17 metodinių 

ir ugdymo priemonių pirkimai už 8,6 tūkst. Eur, įrengtas lietos dangos futbolo aikštynas už 10,1 tūkst. 

Eur, krepšinio stovas, įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų už 1,3 tūkst. Eur (6 

stacionarūs ir 2 planšetiniai kompiuteriai, 2 daugiafunkciai spausdintuvai, 1 audio sistema, 1 

projektorius), pirkti 28 filtrai rekuperacinei vėdinimo sistemai už 2,8 tūkst. Eur, ūkinės priemonės ir 

higienos bei apsaugos prekės Covid-19 ligos plitimui valdyti už 9,2 tūkst. Eur. Žinios apie Įstaigos 

veiklą visuomenei teiktos Įstaigos internetinėje svetainėje ir „Facebook“ paskyroje. 

Finansinė informacija: 

 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės biudžetas 

(SB) 

744,9 742,0 0,1 
 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

403,0 400,9 0,1 
 

Gautos pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

164,4 123,1 0,08 Nesurinktos įmokos 

dėl vaikų nelankymo 

karantino metu ir 

suteiktų papildomų 

mokestinių lengvatų  

Pajamų išlaidos (SP) 20,0 20,0 0,1 
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Projektų finansavimas 

(ES; VB; SB) 

0,5 0,5 0,1 
 

Kitos lėšos (parama 2 % 

GM ir kt.) 

6,6 5,9 0,09 Paramos lėšų likutis 

panaudotas 2021 m. 

pradžioje, 

informacinių 

technologijų įsigijimui 

pagal strateginį planą  

Iš viso 1 339,4 1 292,4   

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 2020-01-01 

– 1,7 tūkst. eurų 

Per vėlai gautos 

sąskaitos už paslaugas 

 

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

visų Įstaigos veiklos sričių funkcionalumą ir dermę, saugias ir modernias ugdymo sąlygas, kokybišką 

ir inovatyvų, į vaiką orientuotą, ugdymą. 

 

 

Direktorė                        Virginija Letukienė 


