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

metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ir specialiojo ugdymo švietimo paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimą, Įstaigos materialinės 

bazės gerinimą. Pasirinktos 2020 metų prioritetinės kryptys: visapusiška kompetencijų plėtotė, 

užtikrinant pagalbą įvairių gebėjimų vaikams; Įstaigos bendruomenės sutelktumo stiprinimas, 

socialinių-kultūrinių įgūdžių bei gebėjimų, atliepiančių vaikų ir mokytojų gerą savijautą, formavimas 

ir plėtojimas. 

Metinės veiklos tikslai: plėtoti ugdytinių gebėjimus, vertinti individualią pažangą, siekiant 

ugdymo kokybės; puoselėti emociškai ir fiziškai saugią aplinką, užtikrinančią vaikų ir bendruomenės 

narių poreikius; sutelkti dėmesį bendrai komandinei veiklai, siekiant ramios, nekonfliktinės 

bendradarbiavimo ir bendravimo kultūros. Tikslams pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 4 

uždaviniai: 

1. Stiprinti vaikų kompetencijas ir ugdymo kokybę, orientuojantis į vaiko interesus, poreikius 

ir galias. 

2020 metais vaikai buvo ugdomi pagal bendrąsias ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

programas bei pritaikytas bendrąsias ir / ar individualizuotas ugdymo programas, atsižvelgiant į 

Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – PPT) pateiktas išvadas. 2020 m. Įstaigą lankė 

132 ugdytiniai. Veikė 1 ankstyvojo amžiaus, 8 ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio amžiaus 

grupės. 5 vaikams paskirta koordinuotai teikiama švietimo pagalba. Sistemingai teikta švietimo 

pagalba 40 bendrojo ugdymo grupių ugdytiniams (34 turintiems nedidelių, 5 – vidutinių, 1 – didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių): 10 ugdytinių sutrikimas pašalintas, 28 – pagalba tęsiama, 1 ugdytinis 

išvyko, 1 ugdytinio tėvai švietimo pagalbos atsisakė. Vadovaujantis PPT pateiktomis 

rekomendacijomis specialiojo pedagogo, logopedo, judesio korekcijos mokytojo ir kineziterapeuto 

pagalba teikta 53 pagalbos gavėjams, iš jų 47 turintiems didelių ir 6 labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių; 2 ugdytiniams buvo teikta tiflopedagogo pagalba, 2 teikta surdopedagogo pagalba. 

Kvalifikuotą psichologinę pagalbą (pagal poreikį) teikė psichologas, deleguotas Nacionalinės 

švietimo agentūros pagal vykdomą ir Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuojamą projektą ,,Saugios 

aplinkos mokykloje kūrimas II“. Vykdytas ugdytinių pasiekimų vertinimas, aptartas su tėvais. Nuolat 

analizuota vaiko raidos bei daromos pažangos vertinimo sistema. Grupėse kaupiami individualūs 

Vaiko pasiekimo aprašai, su jais supažindinti tėvai. Pavasarį, šalyje įsigaliojus visuotiniam 

karantinui, Įstaigoje ugdymas buvo tęsiamas nuotoliniu būdu. 

2. Gerinti bendruomenės narių sutelktumą ir palaikyti gerą emocinę savijautą bei socialinį 

saugumą. 

Įstaigos metinio plano įgyvendinime dalyvavo 35 pedagoginiai darbuotojai ir 39 

nepedagoginiai darbuotojai. 24 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. 71 % pedagogų įgiję 

aukštąjį išsilavinimą, 6 baigė magistrantūros studijas, 14 pedagogų atestuoti vyresniojo mokytojo, 20 

mokytojo metodininko kvalifikacijos kategorijoms. 

Įgyvendinant 2020 metų veiklos planą, esant karantino suvaržymams, pedagogai dalyvavo 23 

tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose: projektuose, konkursuose, parodose, akcijose. Gautos 

padėkos Įstaigai, pedagogams bei ugdytiniams. Tęsta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos aktųjų ir 

silpnaregių ugdymo centu dėl vykdomo projekto ,,A spektro mokyklų tinklo kūrimas“ ir vykdytos A 

spektro, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų integracijos priemonės. Pedagogai perteikė gerąją 

patirtį kolegoms: parengė ir pristatė 5 pranešimus, tarptautinių konferencijų bei šalies mokymų-
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seminarų medžiagą perteikė ir praktinėmis įžvalgomis pasidalino tarpusavyje; parengė skaitmeninių 

mokymo priemonių paketą: rinkinį sudaro Įstaigos pagalbos mokiniui specialistų surinktų ir pačių ar 

kitų autorių parengtos skaitmeninės ugdymo priemonės, pateiktos įvairiu formatu (PDF, POWER 

POINT, PADLET ir kt). Įgyvendintas Sporto rėmimo fondo finansuojamas ir Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) administruojamas projektas ,,Aš ir tu – 

sportuojame visi kartu!” (Nr. SRF-FAV-2019-1-0336), atitikęs fizinio aktyvumo skatinimo ir plėtros 

prioritetus. Projekto lėšomis buvo įrengta saugi lauko sporto aikštelė su patvaria gumos granulių 

danga ir sumontuotais futbolo vartais. Projektų veiklų akimirkos reguliariai viešintos Įstaigos 

svetainėje ir facebook paskyroje, ,,Švietimo naujienų“ svetainėje, ,,Ikimokyklinis.lt“ svetainėje, 

žurnale ,,Viltis” (Nr. 2, Nr. 3). 

Priimtas ŠMSM bei Švietimo mainų paramos fondo (toliau – ŠMPF) kvietimas dalyvauti 2020 

metų sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkurse. Parengta ir pateikta paraiška projekto 

vertintojų įvertinta teigiamai ir nuo 2020 m. gegužės mėn. pradėtas projekto ,,Aktyviai ir linksmai 

nori sportuoti ,,Sakalėlio“ vaikai!” (Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0254), bendrai finansuojamo valstybės 

Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja ŠMSM bei ŠMPF, įgyvendinimas.  

Siekiant įvertinti darbuotojų savijautą ir mikroklimatą Įstaigoje, 2020 m. buvo atliktos dvi 

anketinės apklausos, kuriose dalyvavo 85 % darbuotojų. Bendras psichologinio klimato įvertinimas 

4,1 balo. Aukščiausias psichologinio klimato įvertinimo vidurkis yra nepedagoginių darbuotojų 

grupėje, žemiausias – administracijos darbuotojų grupėje. Gauta tyrėjo išvada, kad bendras 

psichologinis klimatas Įstaigoje yra geras. Bendradarbiavimo kultūros tarp bendruomenės narių 

stiprinimui suorganizuotas seminaras ,,Pozityvių santykių kultūra ir jos formavimo gairės mokytojų 

kolektyve“. Jo metu siekta išsiaiškinti bendravimo, bendradarbiavimo bei organizacinės kultūros 

svarbą ir naudą Įstaigoje, atskleisti sėkmingas mokytojų bendravimo sistemas, padedančias 

organizacinės kultūros formavimuisi, skatinančias sėkmingai plėtoti organizacijos veiklą, pasiekti 

geresnio tarpusavio bendravimo. 

3. Tikslingai ir kryptingai panaudoti įgytas profesinio ir asmeninio tobulėjimo žinias darbui su 

vaikais, tėvais. 

Per metus vykdytas nuolat besimokančios komandos modelio įgyvendinimas. Bendruomenės 

nariai buvo telkiami mokymuisi ir asmeniniam tobulėjimui, stiprinta motyvacija bei atsakomybė už 

Įstaigos veiklos rezultatus. Įgyvendinant 2020 metų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą, 

pedagogai ir pagalbos mokiniui specialistai savo kvalifikaciją tobulino 6685 valandų, iš jų per 

nuotolinio mokymo platformą pedagogas.lt – 2701 val. Vidutiniškai kiekvienas pedagogas ir 

pagalbos vaikui specialistas skyrė 168 val. kvalifikacijos tobulinimui. 

Pedagogai dalinosi savo veiklos pavyzdžiais informaciniuose straipsniuose spaudoje (parengti 

straipsniai portale ,,Ikimokyklinis.lt“, ,,Viltis“), Įstaigos internetinėje svetainėje www.sakalelis.lt, 

Facebook paskyroje. Praktikoje pedagogai taikė inovatyvius ugdymo metodus, naudojant 

informacines komunikacines technologijas. 

Įstaiga nuo 2020-01-01 prisijungė prie IT sistemos ,,Mūsų darželis“ ir nuo 2020-09-01 suteikta 

galimybė ugdytinių tėvams prisijungti prie elektroninio dienyno, susipažinti su veiklų tvarkaraščiais, 

parengtomis ugdymo programomis, organizuojama veikla, vaiko pasiekimais, valgiaraščiu, gali gauti 

ar pateikti informaciją, susirašinėdami su grupės mokytojais ir specialistais. 

4. Modernizuoti Įstaigos veiklą ir kurti fiziškai ir emociškai saugią aplinką. 

Siekiant kurti emociškai saugią aplinką ir vaikų poreikius atliepiančias erdves, vykdytos vaikų 

sveikatą palaikančios priemonės: ES programa ,,Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“, 

,,Pienas vaikams“. Vaikų sveikatos tausojimui bei gerinimui organizuotos sveikatinimo veiklos ir 

didelis dėmesys skirtas sutrikusios raidos vaikų taisyklingų valgymo įgūdžių formavimui(si) ir 

maitinimo programų sudarymui; vykdyta vaikų maitinimo grupėse priežiūra, organizuotos 

sveikatinimo veiklos ir koordinuotas sveikatinimo paslaugų teikimas. Paskelbus šalyje visuotinį 

karantiną ir veiklų apribojimą, suteiktas mažesnis skaičius sveikatinimo paslaugų: teiktos 455 

masažo paslaugos, atliktos reabilitacijos procedūros (527 – vibracinis pėdų masažas, 210 – 

povandeninis viso kūno masažas, 543 – šildomieji kompresai), organizuota 3837 kineziterapeutų ir 

judesio korekcijos mokytojų užsiėmimų; 53 ugdytiniams buvo sudaryti ortopediniai režimai, pagal 

http://www.sakalelis.lt/
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poreikį taikytos kompensacinės technikos priemonės. Bendrojo ugdymo grupėse vykdyta vaikų 

judesio ir laikysenos stebėsena (1), prevencinė plokščiapėdystės, sveikos ir saugios aplinkos veikla 

(1). Individualiai teiktos rekomendacijos mokytojams, mokytojų padėjėjams, ugdytinių tėvams. 

Per metus biudžeto lėšomis Įstaigoje buvo atlikta 5 grupių sanitarinių patalpų remontas, 

suremontuotas pastato stogas, įrengtas higienos normų reikalavimus atitinkantis pastato apšvietimas. 

Lauko erdvėje žaidimų aikštelės padengtos korine danga (78 kv. m. už 9 tūkst. Eur). Nupirktas 

kompiuteris, šaldiklis, gauta parama – projektorius ir ekranas. Atlikti kosmetiniai remontai visose 

laiptinėse ir  vieno korpuso koridoriuose. 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius 2020-11-

03 – 2020-12-18 atliko patikrinimą, kurio tikslas – įvertinti papildomų vaikų priežiūros paslaugų 

teikimą ir apmokėjimą už jas. Pažeidimų nenustatyta. 2020 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos 

naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos 

institucijomis, bendruomene. 

Finansinė informacija: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdym

as (%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

796,1 794,1 99,7 Nepanaudota 1500 Eur darbdavio 

socialinės paramos ir 500 Eur (soc. 

parama mažas pajamas 

gaunančioms šeimoms, ryšiams, 

Sodrai, kvalifikacijai, kitoms 

prekėms) 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

251,3 250,1 99,5 Nepanaudota 100 Eur darbdavio 

socialinės paramos ir 700 Eur soc. 

paramos mažas pajamas 

gaunančioms šeimoms 

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP) 

38,4 34,7 90,4 Nepanaudota dėl nepateiktų 

sąskaitų 3700 Eur, perkelta į 

likutinę sąskaitą 2021 m. 

Pajamų išlaidos (SP) 14,9 14,9 100  

Projektų 

finansavimas (ES; 

VB;SB) 

5,1 5,1 100  

Kitos lėšos (parama 

2 % GM ir kt.) 

1,5 1,5 100  

Iš viso 1107,3 1100,4 99,4  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 

2021 m. sausio 1 d. – 2,4 tūkst. Eur 

 

DU kreditinis (SB 584 Eur ir VB 

978 Eur) susidarė mirus mokytojai 

2020 m. gruodžio 29 d. 

SB – 647 Eur; SP – 164 Eur, nes 

sąskaitos pateiktos 2020-12-31 

 

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

1. Skaitmeninio raštingumo stiprinimas ir tobulinimas –atsakas į šiuolaikinio ugdymo 

poreikius; 2. Ugdytinių pasiekimų kokybės gerinimo bei pagalbos teikimo efektyvinimas įvairių 

gebėjimų ir poreikių vaikams; 3. Pedagogų motyvacijos stiprinimas ir požiūrio, nukreipto į 

įsivertinimą, refleksiją bei lyderystę, formavimas. 

 

 

Direktorė                                                                                                       Loreta Bagočienė 


