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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠVYTURĖLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Švyturėlis“ (toliau – Įstaigos) 2020–2022 metų strateginiame 

plane numatyti tikslai buvo kokybiško ugdymo paslaugos teikimas įvairių gebėjimų vaikams ir 

sveikos, saugios bei pozityvios emocinės aplinkos kūrimas. 2020 metų veiklos tikslai: efektyvinti 

ugdymo paslaugas, teikiamas įvairių gebėjimų vaikams ir saugios, sveikos ir pozityvios emocinės 

aplinkos kūrimas Įstaigoje. Tikslams pasiekti ir įgyvendinti buvo numatyti 4 uždaviniai: plėtoti vaiko 

kompetencijas, tenkinant individualius poreikius, ugdant darnią asmenybę ir taikant patrauklias 

veiklos formas; stiprinti bendruomenės narių komandinį darbą bei kultūrinę sąveiką; teikti 

kvalifikuotą logopedo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių bei kalbos ir komunikacijos sutrikimų 

turintiems vaikams ir gerinti įstaigos materialinę bazę. 

2020-09-01 duomenimis Įstaigoje buvo ugdomi 144 vaikai (2019 m. – 137), kuriems buvo 

užtikrinamas kokybiškas ikimokyklinis bei priešmokyklinis ugdymas. Taip pat buvo vykdomos 3 

neformaliojo ugdymo programos, kuriose dalyvavo 100 % ugdytinių. Ugdymo programas įgyvendino 

24 pedagogai (23,1 pareigybės), dirbo 24 nepedagoginiai darbuotojai (21,91 pareigybės). Ugdymas 

buvo vykdomas 8 bendro ugdymo ikimokyklinėse grupėse (2 lopšelio, 2 specialiosiose ir 4 

ikimokyklinėse grupėse) ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupėje. Trys logopedai specialiąją pagalbą 

teikė 19 vaikų, kurie turėjo didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir dar 30 vaikų, turėjusiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių ir kalbos bei kalbėjimo sutrikimų.  

Įgyvendinant pirmą uždavinį - plėtoti vaiko kompetencijas tenkinant individualius poreikius, 

ugdant darnią asmenybę ir taikant patrauklias veiklos formas – Įstaigoje buvo įgyvendamos 2 

tarptautinės programos „Zipio draugai“ ir „Kimochi“, neformaliojo ugdymo vaikų švietimo 

Sveikatinimo ir fizinio aktyvumo bei Šokio judesio programos. Siekiant ugdymo proceso įvairovės, 

buvo vykdyti tarptautiniai projektai „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“, „Kas gyvena po lapu“, 

„Pasakėlės takeliu“, „Aš ir mano emocijos“, „Europos judumo savaitė“. Partnerystės ir organizatorių 

teisėmis pedagogai dalyvavo projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą“. Įstaigos pedagogai organizavo 3 

respublikinius projektus ir parodas: „Trispalvę tau padovanosiu“, „Mažieji pirštukai“ , „Aš laimingas, 

kai...“. Plėtojant vaikų kompetencijas vykdyti respublikiniai projektai „Be patyčių“, „Žalioji 

palangė“, „Sveikatiada“, „Lietuvos mažųjų žaidynės“. Įstaigoje buvo organizuoti 23 ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai projektai, kurių metu buvo skatinama vaikų saviraiška, ugdomos vaiko pozityvios 

nuostatos, ekologinis sąmoningumas, higienos ir sveikos gyvensenos įgūdžiai, formuojamas socialus 

elgesys. Pedagogai kėlė kvalifikaciją seminaruose „Emocinio intelekto ugdymo programa 

„Kimochi“, ,,Vaikų emocinio intelekto ugdymo galimybės ir sėkmės per žaidimą „Kimochi“. 

Ugdytinių socialinės, emocinės patirties ugdymui, įvairiapusio pažinimo plėtojimui buvo 

organizuotos 5 pažintinės edukacinės išvykos. Įstaigoje integruotai buvo vykdomos programos: 

alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. Tai pat 

vykdomos paramos programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“. 

Bendruomeniškumas, vaikų kūrybiškumas ir tradicijų puoselėjimas buvo plėtojamas 

organizuojant 11 tradicinių ir netradicinių renginių, švenčių ir pramogų metu. Siekdami plėtoti vaiko 

kompetencijas, pedagogai dalyvavo seminaruose „Socialinių-emocinių kompetencijų integravimas 

ugdymo procese“. „Mokytojo ir mokinio ryšys: pažinti, suprasti, sutarti“, „Lytiškumo ugdymas 

ikimokykliniame amžiuje“, taip pat pedagogai dalyvavo respublikinėje-praktinėje konferencijoje 

„eTwinning – nuo idėjos iki tarptautinio bendradarbiavimo“. 
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Visi pedagogai naudojasi elektroniniu dienynu, todėl visa ugdomoji veikla (planavimas, 

informacijos apsikeitimas su tėvais ir administracija, pažangos ir pasiekimų vertinimas) fiksuojama 

jame. 

Įgyvendinant antrą uždavinį – stiprinti bendruomenės narių komandinį darbą bei kultūrinę 

sąveiką – sudarytos sąlygos 2 specialiųjų grupių 17 vaikų (26 %) ugdytis jų gimtąja rusų kalba. 

Užtikrinant visapusišką vaiko ugdymą ir plėtojant vaikų individualias kompetencijas, buvo vykdomas 

komandinis mokytojų, logopedų ir mokytojų padėjėjų darbas, įtraukiant tėvus. Siekdami optimalių 

ugdymo rezultatų, tėvai skatinti bendradarbiauti su Klaipėdos pedagogine psichologine tarnyba ir 

gauti psichologo pagalbą. Ugdant įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus, dalyvavo mokytojo 

padėjėjai (2,0 pareigybės), kurie turėjo įtakos ugdymo proceso sėkmingumui, efektyvumui ir kokybei 

bei nuolat teikė pagalbą vaikams ir mokytojams. Įgyvendinant šį uždavinį, visa pedagogų komanda 

tobulino kvalifikaciją seminare „Pozityvių santykių kultūra, pozityvios komunikacijos įtaka 

ugdymosi rezultatams. Efektyvus bendravimas ir motyvacija“, metodinėje dienoje „Muzikinės 

priemonės man, tau ir vaikams“. Organizuotas naujai atvykusių vaikų tėvų susirinkimas, jie 

informuoti apie galimybę laiku ir prieinama forma gauti visą informaciją apie ugdymosi procesą, 

vaikų pasiekimus, visiems pateiktas lankstinukas su aktualia informacija ir nuorodomis. Visi tėvai 

naudojasi elektroniniu dienynu www.musudarzelis.lt Tenkinant tėvų lūkesčius, jie buvo įtraukti į 

ugdymo procesą, dalyvavo grupių veikloje, kuri daugiausia vyko nuotoliniu būdu. Įstaigos pedagogų 

bendruomenė kvalifikaciją tobulino nuotolinių mokymų svetainėje www.pedagogas.lt ar kitose 

internetinėse platformose, nes įvedus visuotinį karantiną, tai buvo vienintelis būdas kelti kvalifikaciją. 

Pedagogai dalyvavo seminaruose: „Respublikinis ikimokyklinio ugdymo pedagogų forumas“, 

„Nuotolinis mokymas“, „Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą?“, kuriuose gavo 

praktinių patarimų, kaip organizuoti nuotolinį ugdymą. Pedagogai dalinosi gerąja patirtimi: 4 

pedagogai vedė atviras veiklas respublikos, miesto ir Įstaigos bendruomenėms, 7 pedagogai skaitė 

pranešimus konferencijose ir renginiuose. 

Įgyvendinant trečią uždavinį – sistemingai teikti logopedo pagalbą specialiųjų ugdymosi 

poreikių bei kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams – buvo teikiama logopedų pagalba 

49 ugdytiniams pogrupiais ir individualiai. Siekdami geresnių ugdymo rezultatų, logopedai 

konsultavo pedagogus bei tėvus, teikė rekomendacijas dėl vaiko gebėjimų plėtojimo. Logopedai 

tobulino kvalifikaciją dalyvaudami ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir specialiųjų pedagogų metodinėje 

dienoje ,,Efektyvi partnerystė vaiko gerovės link“. Įstaigos organizuotoje respublikinėje metodinėje 

dienoje „Dalinuosi su tavimi savo žiniomis“, kurioje dalyvavo 3 savivaldybių ikimokyklinių įstaigų 

pedagogai, Įstaigos logopedai skaitė pranešimus ,,Girdimojo suvokimo ugdymas, dirbant su 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais“ ir ,,Vaikų motyvacijos skatinimas mokymosi kalbėti 

procese“ bei pristatė pagamintas metodines priemones ir aptarė jų panaudojimo galimybes.  

Įgyvendinant ketvirtą uždavinį – gerinti Įstaigos materialinę bazę – savivaldybės lėšomis 

suremontuota pagrindinio įėjimo į Įstaigą laiptai ir pastato fasadas ( 9400 Eur). Už Įstaigos lėšas buvo 

suremontuotos 1 grupės ir miegamojo patalpos (1200 Eur), įsigytos 2 spintos (653 Eur), patalynės ir 

minkšto inventoriaus (804 Eur), žoliapjovė (380 Eur), nupirkta inventoriaus virtuvei (1029 Eur), 

įsigyta vaikiškų baldų (2332 Eur), 3 kompiuteriai (1469 Eur). Siekiant užtikrinti darbuotojų ir vaikų 

saugumą ir vykdant reikalavimus, karantino metu buvo įsigyta dezinfekcijos priemonių, apsauginių 

skydelių ir termometrų už 1087 Eur.  

2020 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos panaudotos taupiai ir racionaliai, sprendimai dėl 

jų naudojimo derinti su savivaldos institucijomis ir bendruomene. 

Finansinė informacija: 

 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

375,7 374,2 99,6 % Nepanaudota1,5 tūkst. eurų, iš 

jų 1,0 tūkst. eurų socialinių 

išmokų dėl nedidelio 

http://www.musudarzelis.lt/
http://www.pedagogas.lt/
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sergamumo ir 0,5 tūkst. eurų 

liko kreditorinis įsiskolinimas 

už elektrą ir ryšių paslaugas 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

219,5 219,5 99.99 %  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

50,0 42,3 84,5 % Dėl COVID-19 infekcijos 

karantino metu nesurinkti tėvų 

mokesčiai 

Pajamų išlaidos (SP) – 42,3   

Projektų 

finansavimas (ES; 

VB;SB) 

8,4 8,4 100 %  

Kitos lėšos (parama  

1,2 % GM ir kt.) 

0,5 0,5 100 %  

Iš viso 654,1 644,9 98,6 %  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 

2021 m. sausio 1 d. – 429,94 eurai: 393,64 eurai už elektrą, 

36,30 eurai už ryšių paslaugą 

Sąskaitos gautos gruodžio mėn. 

pabaigoje, todėl nebuvo 

galimybių jas apmokėti 

 

Liko neišspręstos tokios vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: lauko žaidimų 

įrenginių trūkumas, viso pastato išorės pamatų apšiltinimas, priešgaisrinės sistemos įdiegimas. 

Planuojant 2021 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl prioriteto – tobulinti 

bendruomenės narių naudojimąsi informacinių technologijų priemonėmis, organizuojant ugdymą ir 

bendravimą. 

 

 

Direktorė                          Virginija Jonušienė 


