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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠERMUKŠNĖLĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Įgyvendinant Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Šermukšnėlė“ (toliau – Įstaiga) 2020–2022 metų 

strateginį ir 2020 metų veiklos planus bei siekiant užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir 

prieinamumą bei materialinės bazės gerinimą, įvykdytos šios priemonės:  

       1) siekiant nenutrūkstamai įgyvendinti visapusiško, patirtinio ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, į kurių ugdymo turinį integruotos neformaliojo vaikų švietimo 

programos (fizinio ugdymo ir bendravimo įgūdžių formavimo valstybine kalba programos), susidurta 

su nauju iššūkiu: nuotolinio ugdymo organizavimo problemomis. Įstaigos bendruomenėje susitarta 

dėl ugdymo, pedagogų ir šeimos bendravimo bei bendradarbiavimo būdų ir priemonių, todėl 

užtikrinta ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo kokybė, 

sukurtos estetiškos, funkcionalios, atitinkančios vaikų amžių edukacines aplinkos. 2020 metais pagal 

Ikimokyklinio ugdymo programą buvo ugdomi 29 vaikai nuo 1,5 iki 3 metų amžiaus, 36 vaikai nuo 

3 iki 6 metų amžiaus ir 20 vaikų nuo 6 iki 7 metų. Vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas 

vykdytas pagal tarptautinį projektą „Zipio draugai“ ir emocinio intelekto ugdymo programą 

,,Kimochi”; 

    2) sukurta prieinama, aiški, informavimo sistema, kuri ypatingai reikšminga ir aktuali 2020 

m. karantino ir ekstremalios situacijos, nuotolinio ugdymo laikotarpiu. Įstaigos bendruomenė 

sistemingai informuota apie Įstaigos veiklos aspektus, pokyčius bei švietimo politiką. Sudarytos 

galimybės Įstaigos mokytojoms nuotoliniu būdu tobulinti kvalifikaciją. Mokytojai kvalifikaciją 

tobulino 195 dienas (1191 val.) per metus. Skatintos pedagogų iniciatyvos, organizuojant virtualius 

renginius, veiklas, taikant aktyviuosius ugdymo metodus. Su savivaldos institucijomis (Įstaigos, 

Darbo, Mokytojų, Metodine, Tėvų tarybomis) buvo aptarti svarbiausi Įstaigos veiklos klausimai,  

planuojant Įstaigos veiklą, gerinant darbo sąlygas. Buvo teikiami siūlymai tikslingos Įstaigos veiklos 

organizavimo, ugdytinių saviraiškos poreikių gerinimo, pagalbos ir paramos vaikui, šeimai sistemos 

kūrimo klausimais. Teikta būtina pedagoginė, socialinė pagalba vaikui ir šeimai. Mokesčio už 

maitinimą lengvata taikyta 2 šeimoms  100 %, 14  šeimų – 50%, nemokamo maitinimo (pietūs) 20 

priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų. Logopedo pagalba buvo teikiama 30 vaikų, iš jų 25 % kalbos 

ir kalbėjimo sutrikimai pašalinti, likusiems vaikams tęsiama logopedo pagalba. 4 ikimokyklinio 

amžiaus vaikai, patiriantys ugdymo(si) sunkumų dėl sulėtėjusios raidos, buvo ugdomi pagal 

pritaikyto ugdymo(si) programas. Įstaigos bendruomenė  aktyviai dalyvavo 1 tęstiniame 

tarptautiniame, 2 šalies, 6 miesto projektuose. Per metus organizuota 12 tradicinių ir netradicinių 

renginių (iš jų 10 nuotolinių), 5 teminės vaikų kūrybinės raiškos savaitės, organizuotos 3 edukacinės 

išvykos. Mokytojų ir Įstaigos taryboms pritarus buvo organizuotos Įstaigos darbuotojų ir ugdytinių 

tėvų anketinės apklausos ugdymo kokybės ir Įstaigos mikroklimato vertinimo klausimais. 

Bendruomenė buvo telkiama saugios ir sveikos ugdymo (si) aplinkos kūrimui, vaikų sergamumo 

mažinimui, karantino sąlygų užtikrinimui;  

    3) vadybiniai siekiai orientuoti į tai, kad kiekvienas pedagogas, kiekvienas Įstaigos 

darbuotojas galėtų geriausiai realizuoti save. Laiduotas Įstaigai skiriamų valstybinių mokymo lėšų 4 

ugdymo valandoms finansuoti, savivaldybės biudžeto ir įmokų už maitinimo paslaugas lėšų tikslingas 

panaudojimas. Strateginiame plane numatytos lėšos buvo skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir 

kvalifikacijos tobulinimui, socialinio draudimo įmokoms, Įstaigos pastato išlaikymui, komunalinėms 

paslaugoms, vaikų maitinimui organizuoti, remonto darbams, prekėms ir paslaugoms įsigyti.  

            Paskelbus šalyje ekstremalią situaciją, ugdymas ir švietimo pagalba Įstaigoje buvo 

organizuojama nuotoliniu būdu, naudojant e sistemą: ,,Mūsų darželis“, el. paštą, ,,Messenger“, 
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,,Viber“, ,,Skype“. Darbuotojai savo veikloje taikė naujausias informacinių kompiuterinių 

technologijų priemones. 

            Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudojamos racionaliai ir taupiai, sprendimai derinami su 

Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Gerinama ugdymo (si) aplinka ir turtinama 

materialinė bazė. Atliktas koridorių, laiptinių remontas, sumontuotos pakabinamos lubos ir naujas 

apšvietimas. Įrengti nauji Įstaigos veiklą ir kultūrą reprezentuojantys stendai koridoriuose,    ugdymo 

(si) erdvės, įsigyti nauji baldai, metodinės priemonės, žaislai, atnaujinti lauko įrengimai, įsigyti 

kompiuteriai 2 grupėms. Žinios apie Įstaigos veiklą visuomenei, tėvams skelbiamos Įstaigos 

internetiniame puslapyje www.klaipedossermuksnele.lt 

         

Finansinė informacija: 

 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

292,4 291,7 99,76  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

143,1 142,9 99,91  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

  41,0   23,0 56,54 Surinkta mažiau SP lėšų, nes  2020 m. 

kovo 16 d. – gegužės 31 d. Įstaigoje 

nebuvo vykdomas ugdymo procesas ir  

teikiama maitinimo paslauga. 

Ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

minėtu laikotarpiu nemokėjo 

mokesčio už maisto produktus ir 

patiekalų gamybą 
Pajamų išlaidos (SP) –    

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

    

Kitos lėšos (parama 

1,2 % GM ir kt.) 

  0,4 0,4 100,00  

Iš viso 476,9 458,0  96,00  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2021 m. sausio 1 d. 

 

530,90 Eur  susidarė kreditorinis 

įsiskolinimas už ryšių ir energijos 

paslaugas. 

Už gruodžio mėn.  suteiktas paslaugas 

sąskaitos išrašomos  sausio mėnesį 

 

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

skaitmeninio raštingumo tobulinimas, naudojant naujausias informacines komunikacines 

technologijas, jas integruojant į ugdymo procesą; ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos 

tobulinimas; švietimo paslaugų kokybės užtikrinimas, kuriant savivaldos partnerystės ir vadovų 

lyderystės darną. 

 

Direktorė                                                                                                                 Jolita Skirpstaitienė 

 

http://www.klaipedossermuksnele.lt/

