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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ (toliau – Įstaiga) yra Klaipėdos miesto savivaldybės 

švietimo įstaiga, dirbanti pagal 10,5 valandų ugdymo organizavimo modelį lietuvių kalba. 

2020–2022 m. strateginiame plane bendruomenė numatė stiprinti mokymosi pagalbą įvairių 

gebėjimų vaikams, taikant kiekvieno ugdytinio pažangos matavimo sistemą, švietimo bendruomenės 

lyderystės gebėjimų didinimą, įgyvendinant vadybinės veiklos pokyčius. Taip pat siekė pozityvios 

emocinės aplinkos, lemiančios gerą vaikų (ugdytinių) ir darbuotojų savijautą švietimo įstaigoje. 

2020 metais numatytas metinės veiklos tikslas – vaiko kompetencijų ugdymas, siekiant 

individualios pažangos ugdomojoje veikloje bei palankių sąlygų lyderystei įstaigoje sudarymas, 

įgyvendinant vadybinės veiklos pokyčius. 

2020 m. ugdymas buvo vykdomas 9 ikimokyklinio ugdymo grupėse, iš kurių 2 lopšelio grupės 

ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, Įstaigą lankė 209 vaikai, dirbo 51 darbuotojas: 28  pedagogai ir 

23 nepedagoginiai darbuotojai (48,53 et.). Dirbo 12 mokytojų metodininkų, 6 vyresnieji mokytojai ir 

6 mokytojo kvalifikacinę kategoriją įgiję ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai.  

Siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą ir įgyvendinti 2020 metų veiklos tikslą – vaiko 

kompetencijų ugdymą siekiant individualios pažangos ugdomojoje veikloje bei palankių sąlygų 

lyderystei įstaigoje sudarymas, įgyvendinant vadybinės veiklos pokyčius – plėtojama šių ugdymo 

programų įvairovė: ikimokyklinio ugdymo, Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa ir 

neformaliojo ugdymo programos: „Sveikata – brangiausias turtas“, „Judėjimas – tai stiprybė“, 

„Atradimų džiaugsmas“, „Mažųjų matematika“.  

Įgyvendinant 2020 m. ugdymo veiklos prioritetą – pagalba įvairių gebėjimų vaikams, taikant 

kiekvieno ugdytinio pažangos matavimo sistemą – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai elektroninio dienyno priemone „Mūsų darželis“ (kuris veikia jau trečius metus) ruošė  

ilgalaikės ir trumpalaikės ugdomosios veiklos planus, sėkmingai vykdė ugdytinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimą. 2020 m. buvo inicijuoti pokyčiai vertinant ir fiksuojant ugdytinių pažangą ir 

pasiekimus. Ugdytinių tėvams sudaryta galimybė naudotis elektroninio dienyno priemone, 

susipažinti su planais, vaiko pasiekimais, pateikiama informacija, komunikuoti su mokytojais ir 

administracijos darbuotojais.  

Pedagoginis procesas, ugdymo veikla vykdoma, įgyvendinant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio, neformaliojo ugdymo programas, taip pat dalyvaujant tarptautiniuose, 

respublikiniuose, miesto ir įstaigos renginiuose. Dalyvauta tarptautiniuose renginiuose: 1 parodoje (1 

mokytojas), 2 konkursuose (2 mokytojai), 1 projekte (4 mokytojai). Aktyviai dalyvauta švietimo 

įstaigų bendruomenių ekologinio-socialinio švietimo projekte „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ 

ir tarptautinės tolerancijos dienos paminėjime (dalyvavo 8 grupės); respublikiniai  rengininiai: 2 

konkursai (dalyvavo 4 mokytojai), 11 parodų (dalyvavo 23 mokytojai); 12 projektų (dalyvavo 23 

mokytojai), 3 iššūkiai (dalyvavo 7 mokytojai); konkursai ,,Gyventi sveikai – gera!“, „Žalioji 

palangė“, projektai „STEAM iššūkis vaikams“, „Užburiantis Origamio menas“, „Gyvoji žemė. 

Gyvūnai – mūsų mokytojai“,  „Velykų margutis",  nuotoliniai  Sveikatiados projekto iššūkiai: 

,,Saldintą gėrimą keičiu į vandenį!“, ,,Pieno tūsas“, ,,Kalėdinis iššūkis“ ir kituose. Paminėtas 

ekologinės grupės 20-metis, buvo organizuojamos edukacinės išvykos į Mažosios Lietuvos muziejų, 

Pilies muziejų. Bendradarbiauta su socialiniais partneriais, lopšeliais-darželiais „Žilvitis“, „Žiogelis“, 

„Švyturėlis“. Mokytojai ugdymo procese naudojo IMO kubus, interaktyvią lentą, interaktyvias 

knygas. 
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Karantino metu mokytojai itin aktyviai dalyvavo kvalifikacijos renginiuose,  organizuojamuose 

nuotoliniu būdu. Kontaktiniu (įprastu) būdu vyko 43 kvalifikacijos kėlimo renginiai, jų metu išklausė 

274 valandas, nuotoliniu būdu mokytojai dalyvavo 375 renginiuose, kuriuose savo kompetencijas 

pagilino 1196 valandas. Iš viso mokytojai dalyvavo 418 seminarų (1470 valandos). Vidutiniškai 

vienam darbuotojui teko 17 seminarų, 61 valanda.  

Atestuota 1 ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ji įgijo vyresniosios mokytojos kvalifikacinę 

kategoriją; 1 mokytoja apdovanota Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro padėkos 

raštu. 

Paskelbus šalyje ekstremalią situaciją, ugdymas ir švietimo pagalba buvo organizuojami 

nuotoliniu būdu, todėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos naudojo Google drive 

(skaidrės, skaičiuoklės, dokumentai), ikimokyklinio ugdymo mokytojos – programėles „Quiver“ 

paukščių pažinimo tema, „Animal farm for kids“ ir kt. Neformaliojo ir meninio ugdymo pedagogės 

naudojo Bandicut, Videopad, Video editor, Picasa. Book Creator (nuotoliniam ugdymui), Movie 

Maker (projektams). Mokomoji medžiaga buvo pateikiama el. dienyne „Mūsų darželis” šiais įrankais: 

Lightshot, Snipping, Nimbus screenshot, Padlet, grįžtamajam ryšiui – Learning apps.org platforma. 

Pasitarimų, posėdžių ir seminarų klausymui naudotos Microsoft Teams, Zoom, Google Meet 

programos. Informacija tėvams teikiama ir Įstaigos internetinėje svetainėje, el. paštu, grupių 

uždaruose Facebook puslapiuose ir kt. 

Vykdant Europos Sąjungos projektą „LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo 

kokybę, paskatinti pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje“, kuriuo siekiama pagerinti 

ugdymo kokybę, paskatinti lyderystę ir veiklos organizavimo pokyčius įstaigoje, atliktas vidinis 

įsivertinimas, analizuota sritis „Vaiko ugdymas ir ugdymasis, pasiekimai”, nustatytos ugdymo sričių 

sėkmės ir tobulintinos sritys, kurios bus reikšmingos, įgyvendinant projektą 2021 m.  

Taip pat siekta sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui: logopedas teikė paslaugas 

(iki 2020-09-01) įstaigoje 30 vaikų, buvo parengtos ir pritaikytos ugdymo programos specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams.  

Maitinimo paslauga organizuojama 3 kartus per dieną, tėvams sudarant galimybę pasirinkti 

maitinimų skaičių. Už kokybišką maitinimo organizavimą atsakingas Klaipėdos visuomenės 

sveikatos biuro ikimokyklinių ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistas ir kiti darbuotojai. 

Valgiaraštis sudarytas 20 dienų, kuris yra skirtas 1–3 ir 4–7 metų vaikams, patvirtintas Klaipėdos 

visuomenės sveikatos biuro direktoriaus. Taip pat yra du vaikai, kuriems yra pritaikytas maitinimas. 

Dalis vaikų (26) gauna 50 proc. mokesčio lengvatą. Nuo 2020 m. rudens visiems priešmokyklinio 

amžiaus vaikams skiriami nemokami pietūs. 

Įgyvendinant strateginį ir metinį veiklos planus, įstaigos vadovas bendradarbiavo su šiomis 

Įstaigos savivaldos institucijomis ir grupėmis: Įstaigos taryba, Mokytojų taryba, Metodine taryba,  

Darbo taryba, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimu, 

Tėvų taryba, kūrybinėmis veiklos grupėmis (ekologine, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo, 

teatro, etnokultūros).  

Vykdant aprūpinimą priemonėmis, buvo siekiama Įstaigos išlaikymui skirtas lėšas panaudoti  

taupiai, efektyviai, todėl įsigyta baldų už 955,26 Eur., minkšto inventorius (čiužiniai, pagalvės) – už 

1553,60 Eur, įvairių žaislų – už 349,65 Eur, taip pat lauko žaidimų – už 8060,00 Eur., IT priemonių 

(planšečių) – už 1903,84 Eur.  

Panaudojus Įstaigos biudžeto lėšas ir paramos lėšas (1,2 proc.) buvo renovuota 1 grupė 

(žaidimų kambarys ir miegamasis), suremontuotos visos keturios laiptinės: pakeisti laiptai ir turėklai. 

Įstaiga atrodo patraukliai ir estetiškai. 
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Finansinė informacija: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

423,8 422,3 99,7  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

225,8 223,1 98,8  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

79,3    

Pajamų išlaidos (SP) – 66,9 84,4  

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

17,8 5,1 28,7 Dėl neįvykusių viešųjų 

pirkimų lėšos nebuvo 

panaudotos 

Kitos lėšos (parama 2 

% GM ir kt.) 

4,5 0,3 6,7 Paramos lėšos kaupiamos, 

vėliau naudojama įstaigos 

infrastruktūros pagerinimui 

Iš viso 751,2 717,7 95,5  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2021 m. sausio 1 d. 

0,84 Nebuvo laiku gautos 

sąskaitos-faktūros, apmokėta 

už paslaugas  2021 m. sausio 

mėnesį 

 

Planuodama 2021 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl prioritetų: 

1. Profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant 

informacines komunikacines technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą, taikant virtualias ir 

nuotoliniam mokymui(si) skirtas platformas. 

2. Mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams 

(vaikams) teikimo gerinimas, taikant mokinio (vaiko) pažangos matavimo sistemą.  

3. Duomenų analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas, kuriant 

savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną. 

 

 

Direktorė                           Aušra Astrauskienė 


