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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ALKSNIUKAS“ 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA  

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ (toliau – Įstaiga) 2020-2022 m. strateginiame ir 

2020 m. veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į kokybiško ugdymo 

užtikrinimą sveikoje, saugioje, kūrybiškumą skatinančioje aplinkoje, atsižvelgiant į individualius 

vaiko poreikius ir gebėjimus, įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

2020 m. prioritetas – pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą bendruomenės narių savijautą 

Įstaigoje, kūrimas. Veiklos plano įgyvendinimo kryptys buvo susietos su kokybišku paslaugų 

užtikrinimu įvairiose Įstaigos veiklos srityse, siekiant jų suderinamumo. Vadybiniai siekiai 2020 m. 

buvo orientuoti į bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimą. Minėtiems tikslams pasiekti buvo 

numatyti ir įgyvendinti 5 uždaviniai: parengti ir atnaujinti Įstaigos veiklos dokumentus, atlikti 

įsivertinimą, siekiant užtikrinti efektyvų Įstaigos veiklos organizavimą; tobulinti pedagogų ir tėvų 

veiklos suderinamumą, užtikrinant ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo sąveiką; 

sudaryti sąlygas pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimui; sudaryti sąlygas ugdytinių 

saviraiškos poreikių plėtojimui, socializacijai, pažintinei veiklai; kurti sėkmingą bendravimo ir 

bendradarbiavimo sistemą tarp bendruomenės narių ir socialinių partnerių. 

2020 m. Įstaigoje buvo ugdomi (2020-01-01 duomenimis) 182 ugdytiniai, 2020-09-01 

duomenimis – 194 ugdytiniai, suformuotos 4 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio, 1 priešmokyklinio 

ugdymo grupės. Strateginio plano ir veiklos plano įgyvendinime dalyvavo 53 darbuotojai (2019 m. – 

49), iš viso 49,75 etato (2019 m. – 46,78), iš jų 26 etato pedagoginių (2019 m. – 21,60) ir 23,75 etato 

nepedagoginių pareigybių (2019 m. – 25,18). Nuo 2020-09-01 įvestas 2 pedagogų etatų grupėje 

modelis. Didėjantis pedagoginių pareigybių skaičius sudarė sąlygas kokybiškam ugdymo proceso 

organizavimui.  

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį, atlikti šie 2020 m.  numatyti organizaciniai darbai: atnaujinti 

įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai, atliktas įsivertinimas, užtikrintas įstaigos 

funkcionavimas, nuosekliai ir vientisai organizuotas ugdymo procesas įgyvendinant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, tarptautines socialinių-emocinių įgūdžių programas ,,Zipio 

draugai“ (priešmokykliniame amžiuje) ir „Kimochi“. Įstaigoje įgyvendinama vaikų judrumą ir sveiką 

gyvenseną skatinanti programa „Sveika mokykla“, prisijungta prie aktyvių mokyklų tinklo, įsitraukta 

į Lietuvos futbolo federacijos ir Masinio futbolo asociacijos organizuojamą ilgalaikį respublikinį 

projektą „Futboliukas“. Atlikus situacijos analizę dėl neformaliojo švietimo programų poreikio, ir, 

atsižvelgiant į jos rezultatus, parengtos ir patvirtintos (2020-05-22 įsakymo Nr. V1-59) ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo fizinio ugdymo programos.  

Įgyvendinant antrąjį uždavinį, Įstaigoje organizuoti 11 grupių tėvų susirinkimai, pagal poreikį 

organizuotos konsultacijos tėvams vaikų ugdymo, pasiekimų ir pažangos, sveikatos ir mitybos 

klausimais, parengti informaciniai stendai, lankstinukai su aktualia informacija, vykdyta Vaiko 

gervės komisijos veikla – organizuoti 4 suplanuoti posėdžiai ir kiti susirinkimai pagal poreikį. 

Siekiant švietimo paslaugų prieinamumo ir patrauklumo, atsižvelgta į individualiuosius ir 

specialiuosius vaikų gebėjimus, poreikius bei socialinę ir kalbinę šeimų padėtį. 2020 m. atliktas 138 

vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių pirminis vertinimas ir 30 vaikų pakartotinis vertinimas. Švietimo 

pagalba teikta 62 vaikams (2019 m. – 43), iš jų 43 su nedideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais, 

15 su vidutiniais specialiaisiais ugdymosi poreikiais ir 4 su dideliais specialiaisiais ugdymosi 

poreikiais. Parengta ir įgyvendinama 10 pritaikytų programų: 8 ikimokyklinio ugdymo ir 2 

priešmokyklinio ugdymo. 100 % mokesčio už vaikų maitinimą lengvata taikyta 7 šeimoms (2019 m. 
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– 4), 50% mokesčio už maitinimą lengvata taikyta 14 šeimų (2019 m. – 14). Nemokamo maitinimo 

(pietų) paslauga nuo 2020-09-01 teikta 19 priešmokyklinės grupės ugdytinių.  

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį, kuriuo siekta plėtoti mokytojų profesines kompetencijas, 

kvalifikacija tobulinta 1955 val. (12,5 dienos vienam pedagogui), atsižvelgiant į Įstaigos prioritetus 

ir pasikeitusią situaciją dėl Covid-19 pandemijos. Tikslingai įsisavintos kvalifikacijos tobulinimui 

skirtos lėšos sudarė galimybę sėkmingai įgyvendinti nuotolinį ugdymą karantino laikotarpiu, taikant 

informacines komunikacines technologijas, pradėta naudoti elektroninio dienyno sistemą „Mūsų 

darželis“ (www.musudarzelis.lt). 2020 m. 4 pedagogai įgijo bakalauro laipsnius, 1 pedagogui suteikta 

vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija. Pedagogų gerosios patirties sklaida vyko šalies, miesto ir 

Įstaigos mastu: parengtas ir pristatytas pranešimas tarptautiniame nuotoliniame seminare-

konferencijoje „Iniciatyva „Pasakų iššūkis“: ugdymo pasakomis sėkmės“, dalyvauta nacionalinėje 

švietimo įstaigų parodoje-mini mokymuose „Projektų mugė 2020“, pristatytos metodinės priemonės 

ir skaityti pranešimai Klaipėdos miesto nuotolinėje metodinėje dienoje „Dalinuosi su tavimi savo 

žiniomis“, skaityti 2 pranešimai Įstaigoje, organizuotos atviros veiklos pedagogams, dalintasi gerąja 

patirtimi iš seminarų ir konferencijų, aprobuotos metodinės priemonės, parengta pedagogų ir 

pagalbos mokiniui specialistų veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketa. Įsitraukta į 

miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinių būrelių veiklą. 

Įgyvendinant ketvirtąjį ir penktąjį uždavinius, 2020 m. sudarytos sąlygos ugdytinių 

saviraiškos poreikių plėtojimui, socializacijai ir pažintinei veiklai. Įstaigoje organizuoti 28 tradiciniai 

ir netradiciniai renginiai, dalyvauta 7 tarptautiniuose eTwinning projektuose, 3 miesto projektuose, 

įgyvendinti 3 ilgalaikiai tęstiniai edukaciniai projektai, 6 ilgalaikiai ir 14 trumpalaikių projektų 

grupėse, organizuotos 4 teminės kūrybinės raiškos savaitės: „Merkia akį šviesoforas“, „Moliūgo 

gimtadienis“, tolerancijos savaitė „Apkabinkime vieni kitus“, „Kalėdų senelio kojinė“. Dalyvauta 5 

pilietinėse-socialinėse akcijose, 23 respublikinėse, 4 miesto vaikų kūrybinių darbų parodose, 

organizuotos 2 respublikinės parodos: fotografijų paroda „Miestas vaiko akimis“ ir „Iškilo Gedimino 

pilys“ (pagal ilgalaikį Įstaigos projektą „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“), organizuotos 6 parodos 

Įstaigoje. Bendradarbiauta su socialiniais partneriais: Klaipėdos miesto ikimokyklinėmis įstaigomis, 

mokyklomis, kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kitomis įstaigomis bei organizacijomis. 

Surengtos 24 edukacinės išvykos, organizuotos vaikų ugdymo(si) veiklos kitoje aplinkoje: Greitosios 

pagalbos tarnyboje, Klaipėdos Prano Domšaičio meno pažinimo centre, Ievos Simonaitytės 

bibliotekoje, Klaipėdos universiteto Botanikos sode, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios 

bibliotekos Pempininkų filialo vaikų centruose „Gerviukas“, ,,Ruoniukas“ ir Kalnupės bibliotekoje, 

Jūreivystės aukštesniojoje mokykloje, Klaipėdos pilies muziejuje, Ventės rage, Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejuje, prie jūros, Girulių, Melnragės miškuose. Organizuota 11 edukacinių užsiėmimų 

Įstaigoje. 

Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos tikslingai ir taupiai. 2020 m. atlikti remonto darbai 

įvairiose patalpose: suremontuotos 2 grupių patalpos, 3 grupių sanitarinės patalpos, 1 grupės 

persirengimo patalpa, visuomenės sveikatos biuro specialisto kabinetas, pakeistos vidaus durys, 

atnaujinti baldai grupėse (įsigyta 10 spintų-lovų komplektų, lentynų, komodų), atnaujintas minkštas 

inventorius, įvykdyta 15 metodinių ir ugdymo priemonių pirkimų. Siekiant užtikrinti kokybišką vaikų 

maitinimą ir higienos normų laikymąsi, virtuvėje įsigyta nauja šaldymo spinta, nerūdijančio plieno 

plautuvė. Tvarkant lauko aplinką, iš dalies atnaujintos pastato išorės sienos, įsigyti 4 lauko įrengimai, 

futbolo vartai, įrengta lauko krepšinio aikštelė su liejama gumine danga, įsigyta 1 nauja ir atnaujintos 

3 senos smėlio dėžės, sutvarkytas ir atnaujintas Kneipo takelis. Siekiant aprūpinti grupes 

informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis, įsigytas 1 nešiojamas ir 1 stacionarus kompiuteris, 

4 grupės aprūpintos lazeriniais spausdintuvais, įsigytas 1 daugiafunkcis kopijavimo aparatas, 

atnaujinta kita smulki kompiuterinė įranga. Dalis lėšų buvo skirta  Covid-19 situacijos valdymui: 

dezinfekcinių, asmeninių apsauginių priemonių, bekontakčių termometrų įsigijimui, elektroninio 

dienyno „Mūsų darželis“ diegimui, siekiant užtikrinti ugdymo proceso nuotoliniu būdu vykdymą.  

Žinios apie Įstaigos veiklą visuomenei teiktos atnaujintoje Įstaigos internetinėje svetainėje 

(www.alksniukas.lt) ir naujai sukurtoje Facebook paskyroje.  

Finansinė informacija: 

http://www.musudarzelis.lt/
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Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

395,2 394,9 99,9  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

254,8 254,2 99,8  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

82,2 75,1 91,4 Nesurinkta dėl visuotinio 

karantino nuo 2020-03-16 

iki 2020-06-01 nevykdant 

ugdymo proceso. 

Pajamų išlaidos (SP) 82,2 72,2 87,8  

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

- - -  

Kitos lėšos (parama 2 

% GM ir kt.) 

2,7 2,5 

 

92,6  

Iš viso 734,9 723,8 98,5 Tik išlaidos be pajamų. 

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 2021 

m. sausio 1 d. – 1,4 tūkst. eurų 

Kreditinis įsiskolinimas 

susidarė dėl vėliau gautų 

sąskaitų už paslaugas 

 

Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė išskyrė tokius 2021 m. veiklos 

prioritetus: kokybiškų paslaugų užtikrinimas, teikiant veiksmingą švietimo pagalbą įvairių gebėjimų 

mokiniams; bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas bei profesinio pedagogų skaitmeninio 

raštingumo tobulinimas, naudojant informacines, komunikacines technologijas; sveikos, saugios ir 

šiuolaikinius ugdymo(-si) reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas 

 

 

Direktorė                           Milda Šiaudvytienė 

 


