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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SVIRPLIUKAS“ 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas“ (toliau – Įstaiga) 2020–2022 metų strateginis 

veiklos planas, Įstaigos 2020 metų veiklos planas įgyvendintas, vykdant nustatytus uždavinius bei 

atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2019 m.  

rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. ŠV1-312 „Dėl 2020 metų veiklos prioritetų švietimo srityje patvirtinimo“.  

2020 metais Įstaiga įgyvendino šiuos prioritetus: mokymosi pagalbos įvairių gebėjimų 

vaikams stiprinimas, taikant kiekvieno vaiko pažangos matavimo sistemą; Įstaigos bendruomenės 

lyderystės gebėjimų didinimas, įgyvendinant vadybinės veiklos pokyčius; pozityvios emocinės 

aplinkos, lemiančios gerą ugdytinių ir mokytojų savijautą kūrimas. Įgyvendinant 2020 metų veiklos 

planą buvo siekiama užtikrinti kokybišką Įstaigos veiklą, modernizuojant administravimo procesus, 

vykdyti kryptingą veiklą, orientuotą į ugdytinių saugumo užtikrinimą, racionalų finansinių išteklių 

valdymą, organizuoti ugdymą, grindžiant individualizavimu bei realiomis vaiko galimybėmis (pagal 

projektą „Gera pradžia“). Numatyti ir įgyvendinti šie tikslai: laiduoti veiksmingą Įstaigos veiklos 

darbą, užtikrinant ugdymo kokybės plėtrą, kuri skatintų vaiko vystymosi pažangą.  

Tikslo įgyvendinimui numatytas uždavinys – organizuoti efektyvų įstaigos veiklos darbą, kurti 

modernią, saugią ugdymosi aplinką, kuri skatintų vaiko vystymosi pažangą. Įstaigos darbuotojai 

buvo skatinami tobulinti profesines kompetencijas. Organizuoti mokymai organizuojant veiklas 

nuotoliniu būdu, buvo atliktas darbo sąlygų atitikimo vertinimas, atlikta visų darbuotojų sveikatos 

patikra, organizuoti pirmosios pagalbos teikimo mokymai.  

Antras tikslas – stiprinti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius, pasitelkiant ugdytinių 

saviraišką. Šio tikslo įgyvendinimui  numatyti uždaviniai: teikti ugdytiniams profesionalią dalykinę  

bei specialiąją pagalbą; plėtoti socialinę, kultūrinę kompetencijas pasitelkiant ugdytinių saviraišką.  

Vykdyta vaikų sveikatą patvirtinančių dokumentų apskaita, vertinta ugdytinių sergamumo bei 

lankomumo situacija, analizuotos nelankymo priežastys. Organizuota  paskaita tėvams apie 

maitinimo ypatumus ikimokykliniame amžiuje, teiktos konsultacijos rūpimais klausimais.   

Trečias tikslas – kurti saugią ugdymo(si) aplinką, skatinančią vaiko vystymosi pažangą. Šio 

tikslo įgyvendinimui numatytas uždavinys - vykdyti į vaiką ir į šeimą orientuotą ugdymą pagal 

projektą „Gera pradžia“ . Atsižvelgta į individualius kiekvieno vaiko poreikius, kurta vaiko 

ugdymuisi tinkama psichologinė ir fizinė aplinka.  Inicijuotas Vaiko gerovės komisijos veiklos 

tobulinimas, taikyti nauji pasiekimų ir pažangos vertinimo būdai ir formos, kurios padeda vaikui 

sėkmingai ugdytis ir tobulėti. Skatinta užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu grįstą, tikslingą vaikų, 

pedagogų, tėvų bendradarbiavimą. Siekta gerinti ugdymosi sąlygas ir galimybes racionaliai, taupiai 

naudoti Įstaigai skirtus išteklius, ugdyti kūrybišką, sugebančią savarankiškai veikti, priimti pokyčius 

visuomenėje asmenybę, aprėpiant pagrindinius vaiko poreikius: ugdymo, sveikatos, mitybos. 

Sudarytos sąlygos ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, taikyta 

į vaiką ir į šeimą orientuoto ugdymo metodika. Paskelbus šalyje ekstremalią situaciją ir įvedus 

karantiną, buvo vykdomas nuotolinis ugdymas. Parengtas Įstaigos priemonių planas ugdymo 

procesui organizuoti nuotoliniu būdu bei Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės, 

nuotolinio ugdymo savaitiniai planai. Pedagogai aktyviai dalyvauti nuotolinio mokymo(si) kursuose, 

seminaruose, gilino profesinio skaitmeninio raštingumo kompetencijas. Direktorius, pavaduotojas ir 

visi pedagogai dalyvavo aktualiuose mokymuose „Ugdymas nuotoliniu būdu: ką turi žinoti 

kiekviena auklėtoja“, „Stresas ir emocijos. Atpažinimas ir valdymas“, „Švietimo įstaigos vidaus 

procesų tobulinimas, panaudojant Microsoft Office365 ir Microsoft Teams aplinkas“. Kelta 

vadybinė kvalifikacija tęstiniuose mokymuose „Vadovo iššūkiai ir galimybės įgyvendinant pokyčius 
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ikimokyklinio ugdymo Įstaigoje“, „BDAR atitiktis: dokumentacija švietimo ir ugdymo įstaigoms“, 

„Pasirengimas kompetencijų vertinimui ir vadovavimo meistriškumo lavinimui“. Nuolatinis 

darbuotojų profesinis tobulėjimas turėjo teigiamos įtakos ugdymo turinio kaitai ir darbo kokybei.. 

Įstaigos internetinėje svetainėje, elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“, grupių 

socialiniuose tinkluose pristatyta visa aktuali informacija ugdymo, sveikatos klausimais. Nuolat 

atnaujinama informacija dėl numatomų Įstaigos renovacijos darbų. Didesnė dalis ugdomosios 

veiklos buvo vykdoma nuotoliniu būdu. Pedagogai vertino kiekvieno vaiko pasiekimus, vykdė 

pažangos vertinimą. Kadangi ikimokyklinio ugdymo programa orientuota į vaiko individualumą 

(pagal projektą „Gera pradžia“), kiekvienas pedagogas įvertino savo grupės vaikų individualius 

pomėgius, gebėjimus, vystymosi raidą, todėl, ugdant vaikus, veiklos būdus rinkosi ir pritaikė 

individualiai, atsižvelgiant į išsikeltus ugdymo tikslus, uždavinius. 

Užtikrinant ugdymo kokybę, dalyvauta, stebėta, analizuota ir vertinta 21 ugdymo veikla, 

teiktos rekomendacijos bei siūlymai mokytojų veiklai gerinti. Sėkmingai įgyvendinta tęstinė 2019–

2021 metų Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos sodelis“, kurios dėka buvo siekiama stiprinti 

vaikų sveikatą, gilinti žinias ir formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, kurti sveiką ir saugią aplinką 

bei efektyvinti teigiamą emocinę aplinką, lemiančią visos bendruomenės gerą savijautą. Įstaigoje 

dirba 17 pedagoginių darbuotojų. 6 atestuoti mokytojo metodininko, 9 – vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinei kategorijai. Pagalbą 30 mokinių teikė kvalifikuotas, didelę profesinę patirtį turintis 

logopedas. Sudarytos palankios sąlygos visiems darbuotojams gilinti savo profesines kompetencijas, 

tobulinti kvalifikaciją, atsižvelgiant į Įstaigos tikslus, prioritetus ir asmeninius poreikius. 2020 metais 

darbuotojai 127 dienas dalyvavo kursuose (762 val.). Deleguojant atsakomybę, pedagogai skatinti 

atlikti savo veiklos įsivertinimą, numatant profesinių kompetencijų tobulinimą, Įstaigos prioritetų, 

tikslų, uždavinių įgyvendinimą. Metodinė taryba 2020 metais rengė diskusijas pedagoginiais ir 

metodiniais klausimais, padėjo mokytojams pasirengti veikloms. 2020 metais ugdymo paslaugos 

buvo teikiamos 150 ugdytinių, iš jų – 29 priešmokyklinio amžiaus vaikams. Ugdymas vyko nuo 

ankstyvojo amžiaus iki 7 metų, todėl nuolat dėmesys buvo skiriamas kultūriniams ir higieniniams 

įgūdžiams, savarankiškumui, kūrybiškumui, saviraiškai, sveikatos stiprinimui ir palaikymui, loginio 

mąstymo pradmenų ugdymui. Mokesčio lengvata už maitinimo paslaugą taikyta 18 šeimų.  

Visus metus vykdytas tėvų švietimas: teiktos specialistų konsultacijos vaikų ugdymo bei 

pagalbos jiems klausimais, organizuotos teminės savaitės, kurių metu tėvai buvo aktyvūs 

pagalbininkai bei dalyviai. Šalyje paskelbus ekstremalią situaciją, ugdymas ir švietimo pagalba buvo 

organizuojama nuotoliniu būdu, naudojant elektroninį dienyną „Mūsų darželis“, kitas nuotolinio 

ugdymo platformas. Pedagogams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti mokymuose, tobulinant 

nuotolinio ugdymo kompetencijas. Nuotoliniame ugdyme dalyvavo 80 procentų ugdytinių, 20 

procentų nedalyvavo, tačiau pedagogai ir tėvai palaikė nuolatinį ryšį. Elektroninio dienyno įvedimas 

palengvino mokytojams vaikų pasiekimų, vertinimo rodiklių, suvestinių, ataskaitų pateikimą, 

ugdymą ir darbą vykdant nuotoliniu būdu. Įtraukiant visus bendruomenės narius aktyviai dalyvauti 

planuojant, analizuojant, vertinant veiklą, užtikrintas Įstaigos bendruomenės tarpusavio santykių 

gerinimas, gero mikroklimato kūrimas. Pedagogai kartu su vaikais ir tėvais, nuotoliniu būdu, 

organizavo tradicinius ir netradicinius renginius, tuo siekiant glaudesnio bendradarbiavimo 

karantino sąlygomis, ugdomojo proceso tobulinimo, meninio ugdymo inovacijų perimamumo ir 

dalijimosi gerąja darbo patirtimi įvairiose srityse. Sudarytos sąlygos įstaigų pedagogams nuotoliniu 

būdu keistis koncertinėmis programėlėmis, darbelių parodomis, sudarytos sąlygos plėtoti socialinę 

patirtį, išreikšti save ir tobulėti įvairiose ugdymo srityse. Ugdytinių saviraiškos poreikiai tenkinti 

grupėse esančiuose veiklos centruose. Buvo vykdomas bendradarbiavimas su Įstaigos socialiniais 

partneriais. Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su Valstybine Klaipėdos kolegija, Klaipėdos 

universiteto Pedagogikos fakultetu. Įgyvendintos Įstaigos vaikų kūrybos, saviraiškos, žalingų įpročių 

prevencijos, sveikatos stiprinimo ir profilaktikos veiklos programos. Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko 

individualius poreikius, įgyvendinant projektą „Gera pradžia“, pagrindinis dėmesys buvo skirtas 

netradicinių ugdymo metodų taikymui (ryto ratas, autoriaus kėdė, ŽNI – temos nagrinėjimas ir kt.), 

išvykoms į tėvų darbovietes. 
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Karantino laikotarpiu administracijos ir kiti darbuotojai buvo sutelkti vykdyti Įstaigos veiklą 

ir ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Papildomas dėmesys skirtas darbuotojų psichinei sveikatai ir 

psichologinio mikroklimato stiprinimui. Atnaujinti ir parengti Įstaigos veiklą reglamentuojantys 

dokumentai, atitinka pasikeitusius teisės aktus, užtikrina sklandų Įstaigos veiklos organizavimą: 

Įstaigos Darbo apmokėjimo sistema, parengta mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarka, 

Asmens duomenų apsaugos tvarkymo taisyklės, Asmens  duomenų saugumo pažeidimo politika.  

2020 metais pradėti Įstaigos renovacijos darbai: UAB „Nemuno deltos projektai“   parengė ir 

teikė viešam svarstymui projektinius pasiūlymus dėl Įstaigos rekonstrukcijos. Bendradarbiauta su 

UAB „Cramo“ dėl laikinų mokslo paskirties modulinių pastatų prie lopšelių-darželių „Obelėlė“, 

„Pingvinukas“ statybos. 

 

Finansinė informacija: 
Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 
Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės biudžetas (SB) 353,90 334,91 94,63 Dėl techninių kliūčių 

neprasidėjus įstaigos 

renovacijai, liko 

nepanaudotos lėšos, skirtos 

švietimo įstaigų 

persikėlimui į kitas patalpas 

Specialioji tikslinė dotacija 

(VB): 

Finansavimo šaltinis 141 

Finansavimo šaltinis 1413 

  Iš viso pagal programą: 

 

Finansavimo šaltinis 14217 

Iš viso pagal programą: 

 

 

185,50 

    4,20 

189,70 

 

3,50 

 

3,50 

 

 

185,50 

    4,20 

189,70 

 

2,77 

 

2,77 

 

 

 

 

100,00 

 

79,14 

 

79,14 

Dėl šalyje paskelbto 

karantino, mokiniai, 

gaunantys nemokamą 

maitinimą, nelankė įstaigos 

ir nepageidavo gauti maisto 

davinių, todėl liko 

nepanaudotos lėšos  

mokinių nemokamo 

maitinimo organizavimui 
Įstaigos gautos pajamos 

(surinkta pajamų SP), iš jų: 

Įstaigos pajamos už prekes ir 

paslaugas. Finansavimo šaltinis 

321, 323 

Įmokos už paslaugas švietimo, 

socialinės apsaugos ir kitose 

įstaigose - įmokos įstaigose. 

Finansavimo šaltinis 331, 333 

Iš viso pajamų įmokos: 

 

 

 

 

 

1,10 

 

 

 

 

72,30 

 

73,40 

 

 

 

 

 

 

0,88 

 

 

 

 

55,60 

 

56,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,95 

Dėl šalyje paskelbto 

karantino, nebuvo teikiamos 

patalpų suteikimo 

paslaugos, ugdytinių 

lankomumas  sumažėjęs 50 

%,  todėl nesurinktos 

planuotos lėšos 
 

Pajamų išlaidos (SP) – 56,48  

 

 

Projektų finansavimas (ES; 

VB;SB) 

    

Kitos lėšos (parama 2 % GM 

ir kt.) 

3,50 3,10 88,60 Dėl prasidėsiančios įstaigos 

renovacijos, sumažėjus 

ugdytinių skaičiui, negautos 

planuotos paramos lėšos  
Iš viso 624,00 586,96 94,06  



4 

 
Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 2021 

m. sausio 1 d. – 0,436 tūkst. Eur 

 Kreditorinis įsiskolinimas už 

elektros energiją susidarė 

dėl to, kad sąskaitos už 

suvartotą elektros energiją 

per gruodžio mėnesį, gautos 

ir apmokėtos  2021m. sausio  

mėnesio pradžioje 

 

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

Įstaigos veiklos užtikrinimas, pastatų renovavimo metu; vaikų veiksmingos švietimo pagalbos 

įvairių gebėjimų vaikams teikimo gerinimas,  kuriant modernią, saugią ugdymo aplinką, skatinančią 

vaiko vystymosi pažangą. 

 

 

   Direktorė                                                                                                           Audronė Šiliauskienė 

 


