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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUTINĖLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS  

ATASKAITA 

 

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

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

užtikrinimą, individualios kiekvieno vaiko pažangos stebėsenos efektyvinimą ir švietimo 

bendruomenių lyderystės gebėjimų didinimą, įgyvendinant vadybinės veiklos pokyčius. Vadybiniai 

siekiai 2020 metais buvo orientuoti į Įstaigos veiklos reglamentavimo atitiktį, pasikeitus teisės 

aktams, individualios vaiko pažangos sistemos tobulinimą, efektyvų pedagogų kvalifikacijos augimą 

tobulinant ugdymo procesą ir lyderystės gebėjimų didinimą, pagarbos grindimas bendradarbiaujant 

su šeima ir vietos bendruomene, atsakomybę už kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę. 

Pasirinkta 2020 metų prioritetai – mokymosi pagalbos įvairių gebėjimų ugdytiniams 

stiprinimas, taikant kiekvieno vaiko pažangos matavimo sistemą. Švietimo bendruomenių lyderystės 

gebėjimų didinimas, įgyvendinant vadybinės veiklos pokyčius. Pozityvios emocinės aplinkos, 

lemiančios gerą ugdytinių ir mokytojų savijautą švietimo įstaigose, kūrimas. 

Iškelti tikslai: 1) Stiprinti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikų ugdymo poreikius, siekiant aukštos 

ir inovatyvios švietimo paslaugų kokybės. 2) Atnaujinti įstaigos ugdymo priemones ir aplinką, 

siekiant užtikrinti ikimokyklinio ugdymo higienos normų reikalavimus. 

 Pirmajam tikslui pasiekti buvo iškelti 3 uždaviniai: 1) Organizuoti ir vykdyti ikimokyklinį 

ugdymą, užtikrinant ugdymo programų įvairovę. 2) Sudaryti sąlygas darbuotojų lyderystei tobulinti. 

3) Siekti švietimo paslaugų kokybės, prieinamumo, efektyvumo.  

         Antrajam tikslui iškelti 2 uždaviniai: 1) Atnaujinti ir modernizuoti įstaigos erdves. 2) Vykdyti 

higienos normas. 

 Karantino laikotarpiu administracijos ir kiti darbuotojai buvo sutelkti vykdyti Įstaigos veiklą ir 

ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Numatyti tikslai ir uždaviniai buvo įgyvendinti,  vaikų ugdymas,  

pedagogų švietimas vyko nuotoliniu būdu, taip pat edukacinės veiklos, konkursai ir projektai. 

2020-09-01 duomenimis, Įstaigoje ugdyti 107 mokiniai (2019 m. – 104), užtikrintas 

nenutrūkstamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Ugdymo programas įgyvendino 14 

pedagogų, dirbo 18 nepedagoginių darbuotojų. 

 2020 metais pagerintas ugdytinių lankomumas, t. y. vienas vaikas per metus vidutiniškai be 

priežasties praleido 44 dienas per metus (2019 m. – 46 dienas). 

Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 28 ugdytiniams (iš jų 1 turi didelių ugdymosi poreikių,  

3 – vidutinių ugdymosi poreikių  ir vienas 1 – nedidelių ugdymo poreikių). 

Įstaigoje visi vaikai buvo maitinami 3 kartus per dieną, 20 priešmokyklinio amžiaus vaikų buvo 

tiekiami nemokami pietūs. Įstaiga dalyvavo Europos sąjungos lėšomis finansuojamose programose 

„Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. Mokesčių lengvata iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. už maitinimo paslaugas buvo suteikta 15 ikimokyklinio amžiaus vaikų (50 procentų).  

Buvo dalyvauta 17 tarptautiniuose, 23 respublikiniuose ir 20 miesto mastu organizuotuose 

projektuose, 6 edukaciniuose renginiuose ir išvykose, 12 ekskursijose, 21 tradiciniuose ir 

netradiciniuose renginiuose. 2020 m. vaikai kartu su pedagogais dalyvavo 5 saviraiškos parodose, 2 

akcijose. 

2020 metais kiekvienas pedagogas kvalifikaciją tobulino vidutiniškai 79,88 ak. val. Įstaiga 

organizavo pedagogų ir kitų darbuotojų tobulinimo seminarų 44 ak. val. Visiems pedagogams 

organizuoti seminarai: „Ikimokyklinio ugdymo turinio planavimas ir jo įgyvendinimas taikant 

šiuolaikinius metodus“, Turizmo renginių vadovo funkcijos, „Organizacijos ir asmens įvaizdis bei 
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komunikacija. Patarimai sklandžiai komunikacijai ir tinkamai reputacijai išlaikyti”, „Asmeninė 

motyvacija, efektyvus darbingumas ir vidinė emocinė harmonija, dirbant su vaikais”. 

Per metus pedagogai skaitė 3 pranešimus, vykdė socializacijos programą „Zipio draugai“ ir 

prevencinę programą „Kimoči“ (įsigytos priemonės programai įgyvendinti). 

Laimėta prizinė vieta Užkrečiamųjų ligų ir AIDS cento iniciatyvoje „Švarių rankų šokis 2020“ 

ir „Sveikatiados“ dvejuose iššūkiuose „Žiūrėk, kas mano lėkštėje“ ir „Saldintą gėrimą keičiu į 

vandenį“. 

2020 metais atliktas mikroklimato vertinimas: nustatyta, kad Įstaigos bendravimo kultūra 

grindžiama pasitikėjimu, geranoriškumu, kolegialumu (su mikroklimato vertinimo ataskaita galima 

susipažinti https://www.putinelis.lt/wp-content/uploads/2016/10/PSICHOLOGINIO-KLIMATO-

TYRIMO-KLAIP%C4%AEDOS-LOP%C5%A0ELYJE-DAR%C5%BDELYJE-

PUTIN%C4%96LIS-ATASKAITA.pdf  

Vykdant Įstaigos veiklos giluminį įsivertinimą „Įstaigos tėvų globėjų bendravimo ir 

bendradarbiavimo kokybė“, kuri parodė, kad Įstaigos darbuotojai tinkamai bendrauja su ugdytinių 

tėvais (su audito išvadomis galima susipažinti Įstaigos tinklalapyje www.putinelis.lt ). 

Įstaigoje visi ugdytiniai tris kartus per dieną maitinami kokybišku maistu. 15 šeimų taikyta 50 

proc. mokesčio už vaikų maitinimą lengvata. 100 proc. priešmokyklinio ugdymo mokinių gauna 

nemokamus pietūs. 97 proc. tenkintas pageidaujančių lankyti įstaigą poreikis. 

2020 m. Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Įstaiga turi higienos 

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

derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Įstaigos rėmėjų lėšomis ir Savivaldybės 

biudžeto lėšomis 2020 metais atlikti šie darbai: įsigytos dvi indaplovės iš tėvų paramos –572,0 Eur ir 

įmontuotos grupių virtuvėlėse, išdažytos sienos aktų salėje, atnaujintos smėlio dėžės, suremontuoti 

suoliukai pavėsinėse, grupių patalpose esamų minkštų kampų medžiaginių apmušalų pakeitimas į eko 

odą (pagal Higienos normų reikalavimus).  

Taip pat buvo įsigytą žaislų ir knygų – 1130,0 Eur, bekontakčiai termometrai 6 vnt. – 283,86 

Eur., virtuvės baldai – 179,69 Eur, lovytės, patalynė ir čiužiniai – 589,79 Eur.  

Tėvų paramos gauta 2621,95 Eur. 

 

Finansinė informacija: 

 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės biudžetas 

(SB) 

260,9 256,7 98 %  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

140,6 140,6 100 %  

Įstaigos gautos pajamos 

(surinkta pajamų SP), iš 

jų: 

47,0 37,0 78 %  

Pajamų išlaidos (SP) – - -  

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

- - -  

Kitos lėšos (parama 2 % 

GM ir kt.) 

1,1 0,07   

Iš viso     

https://www.putinelis.lt/wp-content/uploads/2016/10/PSICHOLOGINIO-KLIMATO-TYRIMO-KLAIP%C4%AEDOS-LOP%C5%A0ELYJE-DAR%C5%BDELYJE-PUTIN%C4%96LIS-ATASKAITA.pdf
https://www.putinelis.lt/wp-content/uploads/2016/10/PSICHOLOGINIO-KLIMATO-TYRIMO-KLAIP%C4%AEDOS-LOP%C5%A0ELYJE-DAR%C5%BDELYJE-PUTIN%C4%96LIS-ATASKAITA.pdf
https://www.putinelis.lt/wp-content/uploads/2016/10/PSICHOLOGINIO-KLIMATO-TYRIMO-KLAIP%C4%AEDOS-LOP%C5%A0ELYJE-DAR%C5%BDELYJE-PUTIN%C4%96LIS-ATASKAITA.pdf
http://www.putinelis.lt/


3 

 

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2021 m. sausio 1 d.  

0, 598 Eur Kreditorinis 

įsiskolinimas 

susidarė, kadangi 

Įstaigai nebuvo leista 

pasiimti išankstines 

sąskaitas, 

komunalinėms 

paslaugoms 

apmokėti, už 

gruodžio mėn. 

 

Planuodama 2021 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl prioritetų: kokybiškų ugdymo 

paslaugų teikimas ir ugdymosi pagalbos įvairių gebėjimų vaikams stiprinimas; profesinis pedagogų 

skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant informacines komunikacines 

technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą, taikant virtualias ir nuotoliniam mokymui(si) 

skirtas platformas. 

 

 

Direktorė        Marina Degtiar 


