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

 

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

metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į ugdymo paslaugų kokybės 

užtikrinimą visiems vaikams, lyderystės gebėjimų skatinimą. Pasirinktas 2020 metų veiklos 

prioritetas – mokymosi pagalbos stiprinimas įvairių gebėjimų vaikams. Pagrindinis tikslas – siekti 

ugdymo paslaugų kokybės, užtikrinant darnų kiekvieno vaiko vystymąsi. Tikslui įgyvendinti buvo 

numatyti uždaviniai: tobulinti ugdymo paslaugų kokybę, atsižvelgiant į vaiko pažangą; kurti saugią, 

sveiką, pozityvią, šiuolaikinius ugdymo reikalavimus atitinkančią aplinką. Vadybiniai siekiai 2020 

metais buvo orientuoti į įstaigos mikroklimato gerinimą, darbuotojų bendruomeniškumo skatinimą, 

atsakomybės didinimą. 

2020 m. buvo ugdomi 166 vaikai, iš jų 26 sveiki, 70 turintys ūmios alergijos susirgimus, 70 

sveikstantys. 9 vaikams pagerėjo sveikata, jie iš ūmių vaikų mitybos perėjo į sveikstančiųjų mitybą. 

Dirbo 22 pedagogai (20,00 etato) ir 30 nepedagoginių darbuotojų (28,8 etato). Buvo užtikrintas 

nenutrūkstamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, sveikatinimas 2 lopšelio, 6 

ikimokyklinio, 2 priešmokyklinio amžiaus grupėse. 

Per metus įgyvendintos 2 kūno kultūros bei sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo 

neformaliojo vaikų švietimo programos, padedančios formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, kuriose 

dalyvavo 136 darželinio ir 30 lopšelinio amžiaus vaikai; taip pat 2 dailės ir teatro neformaliojo 

ugdymo programos, padedančios lavinti meninius gebėjimus, socialinius įgūdžius, kuriose dalyvavo 

136 darželinio ir 30 ikimokyklinio amžiaus vaikai. Įstaiga turi licenciją bendrosios praktikos slaugai. 

Buvo atliktos šios reabilitacinės procedūros: taikytos odos tepimo priemonės, deguonies kokteiliai, 

masažas, atliktos procedūros su ,,Bioptronu“, taikytos inhaliacijos. Alergologinės mokyklėlės 

,,Pušaitė“ užsiėmimuose apsilankė 24 pedagogai, 80 tėvų, 166 ugdytiniai, jų metu buvo teikiamos 

žinios apie sveikatą, alergiškų vaikų ypatumus. 

2020 m. vaikai kartu su pedagogais dalyvavo 16 saviraiškos parodų ir konkursų, organizuota 

2 respublikinės parodos konkursai, 1 metodinė diena miesto pedagogams. Buvo vykdyti 3 

tarptautiniai eTwinning projektai, 4 pažintiniai-kultūriniai ir sporto projektai, organizuotos 3 teminės 

savaitės, 12 atvirų veiklų, 6 edukacinės išvykos.  

Logopedo pagalba teikta 42 vaikams. Ištaisyta kalbos ir komunikacijos sutrikimai 14 vaikų 

(34 %). Ugdyta 10 vaikų su vidutiniais specialiaisiais ugdymosi poreikiais, 4 – su dideliais 

specialiaisiais ugdymosi poreikiais, 28 – su nedideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais. 10 vaikų 

pritaikyta ikimokyklinio ugdymo programa. 

Paskelbus šalyje ekstremalią situaciją, ugdymas ir švietimo pagalba buvo organizuojama 

nuotoliniu būdu, naudojant el. sistemą ,,Mūsų darželis“, el. paštą, Messenger programėlę ir kt. 

Nuotoliniame ugdyme dalyvavo 90% ugdytinių, likusieji 10 % ugdytinių nedalyvavo nuotoliniame 

ugdyme dėl įvairių priežasčių, tačiau su tėvais mokytojai palaikė nuolatinį ryšį. Karantino laikotarpiu, 

esant įtemptai situacijai, papildomas dėmesys buvo skiriamas darbuotojų psichinei sveikatai ir 

psichologinio mikroklimato stiprinimui. Įstaigoje buvo taikyta nuosekli veikos planavimo sistema, 

kuri užtikrino sistemingą, kryptingą ir kokybišką ugdymo proceso ir veiklos organizavimą, buvo 

skatinamas komandinis darbas, įtraukiant tėvus į ugdymo veiklą. Įgyvendinant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, buvo užtikrintas ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, 

kuris orientuotas į ugdymo perspektyvą, o pedagogų stebėjimo rezultatai panaudojami vaiko pažangai 

ir pasiekimams gerinti. 

Tris kartus per dieną ugdytiniai maitinti kokybišku hipoalerginiu maistu. Rašyti 2 

pagrindiniai valgiaraščiai: sveikstantiems, ūmiems. 44 vaikams rašytas dar atskiras valgiaraštis. 24 
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šeimoms taikyta 50 % mokesčio už vaiko maitinimą lengvata, 2 šeimoms taikyta 100 % mokesčio už 

vaiko maitinimą lengvata. 99 % tenkintas pageidaujančių lankyti Įstaigą poreikis.  

Siekiant teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo, Įstaigoje buvo sudarytos palankios sąlygos 

pedagogų profesiniam tobulėjimui. Pedagogai tikslingai tobulino kvalifikaciją, atsižvelgdami į 

Įstaigos tikslus, prioritetus ir asmeninius poreikius, sudarytą programą. 2020 metais išlaikyta aukšta 

pedagogų motyvacija profesiniam tobulėjimui. Vadovai ir pedagogai kvalifikaciją kėlė kursuose, 

seminaruose: iš viso pedagogai išklausė 1831 val. (305 dienas), vidutiniškai vienam pedagogui teko 

13 dienų per metus. Deleguojant atsakomybę, pedagoginis personalas atliko įsivertinimą, numatant 

profesinių kompetencijų tobulinimą, orientuotą į ugdymo kokybės pokyčius, Įstaigos prioritetų, tikslų 

ir uždavinių įgyvendinimą. Siekiant užtikrinti patirties sklaidą bei efektyvią komunikaciją, inicijuoti 

ir organizuoti seminarai, kursai, mokymo medžiagų pristatymai ir aptarimai mokytojų metodinių 

grupių posėdžiuose. Nuolatinis mokytojų profesinis tobulėjimas turėjo teigiamos įtakos ugdymo 

turinio kaitai ir darbo kokybei. 2020 m. toliau sėkmingai vykdytas tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

ir kartu su bendruomene organizuotos bendros veiklos, metodinė diena, vaikų kūrybinių darbų 

parodos, sveikatinimo ir sporto bei kultūriniai renginiai. Dalis renginių buvo organizuojami 

nuotoliniu būdu. Parengta ir įgyvendinta 1 kvalifikacijos tobulinimo programa, organizuota metodinė 

diena, pedagogai dalinosi gerąja patirtimi: skaityti 8 pranešimai, rodytos 3 atviros veiklos. Vykdyta 

tarptautinė socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai“, socialinio ir emocinio intelekto ugdymo 

programa ,,Kimochi“. 

2020 metais atliktas korupcijos pasireiškimo Įstaigoje tikimybės nustatymo sričių 

vertinimas. Taip pat įsivertinta Įstaigos veiklos kokybė, tirta sritis – ,,Parama ir pagalba vaikui, 

šeimai“, tema – ,,Vaiko poreikių tenkinimas“, „Pagalba specialiųjų poreikių vaikams“ –parodė, kad 

rezultatai geri. 2020 m. Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Įstaiga turi 

higienos pasą-leidimą. 

Pasiruošta naujiems mokslo metams: kosmetiškai vietomis nudažytas pastatas, perdažytos 

valgyklos sienos, mažieji koridoriai, virtuvės lubos, pakeista stogo danga, atlikti  automatizuoto 

šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemos su šalto vandens valdymo funkcionalumu montavimo 

darbai šilumos punkte, įsigyti nauji baldai dailės, logopedo kabinetams, grupėms. Atlikta elektros 

įrenginių varžų matavimas, manometrų, gesintuvų, medicinos prietaisų patikra. Įsigytos naujos 

ugdymo priemonės (128 vnt.). Epideminė situacija pakoregavo ir pirkimus: nupirkta dezinfekcinių 

priemonių, pirštinių, 11 termometrų. Įstaigos lėšos, turtas naudotas planingai ir atsakingai teisės aktų 

nustatyta tvarka, tariantis su savivaldos institucijomis. Iš sutaupytų darbo užmokesčio lėšų 

motyvacijai kelti Įstaigos darbuotojams išmokėtos metų pabaigoje premijos, įteikti padėkos raštai. 

Darbas komandoje, personalo kompetencija, kvalifikacija leido pasiekti gerų veiklos rezultatų, 

įgyvendinant 2020 metų tikslus ir uždavinius. 

 

Finansinė informacija: 

 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

396,7 395,1 99,6  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

215,6 214,7 99,6  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

80,0 67,0 83,8  

Pajamų išlaidos (SP) – 63,9 –  

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

– – –  
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Kitos lėšos (parama 

1,2 % GM ir kt.) 

5,2 5,2 100  

Iš viso 697,5 682,0 97,8  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 2021 m. 

sausio 1 d. – 0,9 tūkst. Eur 

Kreditinis įsiskolinimas 

susidarė dėl vėliau 

pateiktų sąskaitų 

 

Pasitarus su bendruomene didelis dėmesys ir toliau bus skiriamas psichologiniam klimatui, 

saugių, estetiškų, funkcionalių, aprūpintų šiuolaikinėmis priemonėmis edukacinių aplinkų 

tobulinimui, naujų kūrimui, užtikrinant tinkamas, sveikas, saugias, higienos normas atitinkančias 

sąlygas. Planuodama 2021 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokio prioriteto: 

veiksmingas ugdymo proceso organizavimas; tikslo – siekti ugdymo paslaugų kokybės, užtikrinant 

socialinę ir emocinę vaiko gerovę. 

 

 

Direktorė                                               Daiva Šalkauskienė 


