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

m. veiklos planuose numatyti tikslai ir uždaviniai, užtikrinantys aukštą švietimo paslaugų kokybę, 

numatantys Įstaigos materialinės bazės gerinimą. 2020 m. prioritetas – kurti pozityvią emocinę 

aplinką, palankią ugdytinių ugdymui ir ugdymuisi. Vadybiniai siekiai orientuoti į bendruomenės 

telkimą ir pozityvios atmosferos Įstaigoje kūrimą, kokybišką numatytų prioritetų, tikslų, uždavinių 

įgyvendinimą. Metinės veiklos tikslas – siekti įstaigos veiklos kokybės tenkinant bendruomenės narių 

poreikius. Tikslui pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinami šie uždaviniai: gerinti dokumentų rengimo 

kokybę; aktyvinti visų bendruomenės narių įtraukimą ir įsitraukimą į ugdomąsias ir organizacines 

veiklas; gerinti edukacines aplinkas, kryptingai ir nuosekliai plėtoti bendruomenės narių bendravimo, 

bendradarbiavimo, mokymosi kartu ir vienas iš kito kultūrą; taikyti inovatyvius ugdymo metodus, 

siekiant vaiko emocinės gerovės. 

Įstaigoje, 2020-09-01 duomenimis, buvo sukomplektuotos 7 ikimokyklinio ir 2 

priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų grupės, ugdyti 166 vaikai. Ugdymo procesą įgyvendino 20 

pedagogų, dirbo 21 nepedagoginis darbuotojas.  

Siekiant gerinti dokumentų rengimo kokybę, buvo analizuojamas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas grupėse, vaikų pasiekimų vertinimo veiksmingumas, 

parengta pedagogo auginamojo (įsi)vertinimo anketa, elektroninėje laikmenoje sisteminama patirtis 

– pildomas metodinių darbų duomenų bankas. 

Bendruomenės nariai įtraukiami į ugdomąsias ir organizacines veiklas. Šalyje paskelbus 

karantiną, su Įstaigos bendruomene susitarta dėl Įstaigos darbo organizavimo, esant ekstremaliai 

situacijai, parengtos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės. Dauguma numatytų 

veiklų negalėjo vykti kontaktiniu būdu, todėl nemaža jų dalis persikėlė į elektroninę erdvę. Naudojant 

elektroninį dienyną „Mūsų darželis“, elektroninį paštą, Zoom platformą, Messenger programėlę buvo 

organizuojamas ugdymo procesas, metodinė veikla, darbuotojų, tėvų aktyvo pasitarimai, 

bendruomenės apklausos. Sumažinus karantino apribojimus, keletas renginių organizuoti atvirose 

erdvėse – priešmokyklinės grupės vaikų išleistuvės, naujai priimtų vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų)  

susirinkimai, bendruomenės pasitarimai. Bendruomenė noriai įsitraukė į Įstaigos 65-mečio 

paminėjimo renginio veiklų organizavimą. Puošiant Įstaigą, ypač aktyvūs buvo ugdytinių tėvai. Jie 

taip pat dalyvavo ieškant naujų kalėdinės šventės rengimo būdų ir organizavo jas atvirose erdvėse 

arba nuotoliniu būdu. 

Bendruomenės iniciatyvos padėjo sėkmingai gerinti ir edukacinės aplinkas: pedagogų 

iniciatyva įrengta lauko virtuvėlė, tėvų iniciatyva įrengta vabaliukų stebėjimo stotis. Pavasarinis 

karantinas sutrukdė laiku pradėti ugdomąsias pažintines veiklas šiltnamyje bei daržo lysvėse, jos buvo 

sėkmingai vykdomos vasaros ir rudens laikotarpiu. Atliepiant naujus reikalavimus, kuo daugiau 

ugdomųjų veiklų organizuoti lauke, buvo pakeista vaikų dienotvarkė: rytinis priėmimas, mankštos 

vykdomos Įstaigos kieme. Įsigyta keletas sporto priemonių laukui, už savivaldybės lėšas įrengta 

moderni ir saugi 150 kv. m. žaidimų aikštelė, tačiau rūpestį kelia labai susidėvėjusi žaidimų aikštelių, 

asfalto takelių danga. 

Siekiant nuosekliai plėtoti bendruomenės narių bendravimo, bendradarbiavimo, mokymosi 

kartu ir vienas iš kito kultūrą, atliktas veiklos kokybės (mikroklimato) įsivertinimas, parengta ir 

įgyvendinama 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Vadovavimo, lyderystės, ir 

bendradarbiavimo ugdymui ir švietimo įstaigai kompetencijų tobulinimas“, kuria skatinamas 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, dalijimasis gerąją darbo patirtimi apie skirtingų grupių 
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subūrimą bendrų tikslų įgyvendinimui. Organizuotas seminaras mokytojams „Kaip išlaisvinti savo ir 

ugdytinių prigimtines kūrybos galias?“, sudarytos sąlygos 7 darbuotojams kelti savo kvalifikaciją 

Klaipėdos universitete, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, Klaipėdos suaugusiųjų mokykloje. 

Nuotoliniu būdu mokytojai dalinosi gerąją darbo patirtimi ne tik su Įstaigos, bet ir su miesto 

pedagogais, miesto ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodiniame būrelyje aprobuotos dvi 

metodinės priemonės, respublikinėje konferencijoje skaitytas pranešimas. Plėtojami ir palaikomi 

ryšiai su socialiniais partneriais. Sukurtas, įgyvendintas ir Nacionaliniu kokybės ženklu apdovanotas 

eTwinning nacionalinis projektas „Iš motužės skrynalės perlaliai byrėjo...“, kuriame dalyvavo 15 

mokytojų iš aštuonių Lietuvos ikimokyklinių įstaigų. Dėl ekstremalios situacijos šalyje neįvyko 

Įstaigos priešmokyklinio ugdymo pedagogų organizuota tradicinė Klaipėdos miesto įstaigų-

socialinių partnerių priešmokyklinukų viktorina „Nacionalinė ekspedicija“, vizitai pas socialinius 

partnerius, neformalaus bendravimo tarp kolektyvo narių renginiai. Jų vykdymas perkeltas į 2021 m. 

Skatinant taikyti inovatyvius ugdymo metodus, siekiant vaiko emocinės gerovės, ypatingas 

dėmesys buvo skiriamas darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimui. Parengtame pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo plane svarbus dėmesys skirtas darbo su specialiuosius poreikius turinčiais 

vaikais kompetencijų tobulinimui. Karantino metu pedagogams iškilo būtinybė didelį dėmesį skirti 

informacinių technologijų taikymo ugdymo nuotoliniu būdu procese kompetencijų tobulinimui. 

Siekiant pritaikyti inovatyvius ugdymo metodus, Įstaigos komanda (2 pedagogai) dalyvavo 

Nacionalinės švietimo agentūros vykdomo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių 

biudžetų lėšomis finansuojamo projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ mokymuose ir veiklose. Vienas 

pedagogas vidutiniškai kvalifikaciją kėlė 87 val. (14,5 dienos), tačiau pažymėtina, kad ne visi 

pedagogai taikė įgytas žinias praktikoje.  

Siekiant vaiko emocinės gerovės, parengta ir patvirtinta Įstaigos neformaliojo vaikų švietimo 

fizinio ugdymo ir sveikatingumo programa, vykdyta Įstaigos neformaliojo vaikų švietimo 

etnokultūrinio ugdymo programa, kurioje dalyvavo visi įstaigos ugdytiniai. Įstaigoje toliau sėkmingai 

taikyta tarptautinė prevencinė „Zipio draugų“ programa, įgyvendinama tarptautinė emocinio intelekto 

ugdymo programa „Kimochis“, priešmokyklinėje grupėje sėkmingai įgyvendinamas Vilniaus 

Goethe‘s instituto ankstyvojo vokiečių kalbos mokymo projektas „Vokiečių kalba su Hans Hase“. 

Įstaigoje įgyvendinti 17 tarptautinių, 12 šalies, 5 miesto, 6 įstaigos projektai. Už aktyvią 

projektinę veiklą įstaiga įvertinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

nominacija. 

Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstytas 6 vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimas Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. 2 vaikams suteikta mokytojo padėjėjo 

pagalba. 40 vaikams teikta logopedo pagalba, kalba ištaisyta 13 vaikų, iš dalies – 14 vaikų, nes dėl 

karantino ne visos šeimos galėjo konsultuotis nuotoliniu būdu. 

2020 m. Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai. Pakeista dalies pastato 

elektros instaliacijos, suremontuotos 5 grupės, 3 grupėse atnaujinta grindų danga (16,00 tūkst. Eur), 

2 grupėms atnaujinti virtuvėlių baldai, įrengtos indaplovės (2,58 tūkst. Eur), įrengta lauko žaidimų 

aikštelė (15,00 tūkst. Eur). Įsigyta metodinės literatūros, ugdymo priemonių grupėms, muzikos salei, 

metodiniam kabinetui, judriai veiklai lauke. 

 

Finansinė informacija: 

 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 
Planas (patikslintas) Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

340000 339411,26 99,83 Liko nepanaudota socialinio 

draudimo įmokų 96,53 Eur, 

Prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 143,52 Eur, 

Darbdavių socialinė parama 

348,69 Eur 
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Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

187600 187304,80 99,84 Liko nepanaudota socialinio 

draudimo įmokų 45,11 Eur 

suma ir ,,Darbdavių 

socialinė parama“ 250,09 

Eur suma. 

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

79000 56218,45 71,16 Dėl šalyje paskelbto 

karantino sumažėjus vaikų 

lankomumui nesurinktos 

planuotos lėšos 

Pajamų išlaidos (SP) – 355,99 44,50 Dėl paskelbto šalyje 

karantino sustabdytos 

patalpų nuomos sutartys 

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

16000 

 

15000 

16000 

 

14994,15 

100 

 

99,99 

Patalpų atnaujinimas 

užtikrinant higienos normas. 

Lauko žaidimų aikštelių ir 

įrengimų atnaujinimas 

(atlikus viešųjų pirkimų 

procedūras, pasirinktas 

mažiausią kainą pasiūlęs 

tiekėjas) 

Kitos lėšos (parama 

1,2 % GM ir kt.) 

3873 2783 71,85 1,2% parama 

Iš viso 642273 617067,65 96,08  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2021 m. sausio 1 d.  

48,64  

 

568,23 

Ryšių paslaugų įsigijimo 

išlaidos. 

Elektros energijos įsigijimo 

išlaidos 

 

Planuojant 2021 metų veiklą, įstaigos bendruomenė susitarė dėl prioritetų: siekti vaiko 

asmenybės ūgties, teikiant  veiksmingą švietimo pagalbą įvairių gebėjimų vaikams, siekiant vaiko 

emocinės gerovės, taikant inovatyvius ugdymo metodus, kūrybiškai organizuojant vaiko, šeimos, 

ugdymo įstaigos, socialinių partnerių bendradarbiavimą. 

 

 

Direktorė       Diana Varkalienė 


