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

2020 metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštos švietimo paslaugų 

kokybės užtikrinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. 2020 m. suformuluotas strateginis tikslas 

– užtikrinti gyventojams aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą. Iškelti šie metiniai veiklos 

prioritetai: kokybiškų ugdymo paslaugų teikimas; bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas; 

sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas. Numatyti 

tikslai: 1) stiprinti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikų ugdymo galimybes, siekiant aukštos ir 

inovatyvios švietimo paslaugų kokybės, 2) atnaujinti įstaigos ugdymo priemones ir aplinką, siekiant 

užtikrinti ikimokyklinio ugdymo higienos normų reikalavimus.  

Pirmajam tikslui pasiekti buvo suplanuoti 3 uždaviniai: 1) organizuoti ir vykdyti ikimokyklinį 

ugdymą, užtikrinant ugdymo programų įvairovę; 2) sudaryti sąlygas darbuotojų lyderystei tobulinti; 

3) siekti švietimo paslaugų kokybės, prieinamumo, efektyvumo. Antrajam tikslui įgyvendinti 

numatyti 2 uždaviniai: 1) atnaujinti ir modernizuoti įstaigos erdves; 2) vykdyti higienos normas. 

Įstaigoje 2020 m. buvo ugdomi 166 vaikai, iš jų – 94 lietuvių kalba, 72 – rusų kalba. 2020 m 

rugsėjo mėn, pradėjo veikti 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Įstaigoje dirba 21 pedagoginis 

darbuotojas (18,4 etato), 24 nepedagoginiai darbuotojai (23,17 etato). 1 ikimokyklinio ugdymo 

mokytojui buvo suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija. Pedagogai tobulino 

kvalifikaciją 757 valandas, 117 dienų (vidutiniškai kiekvienas pedagogas 7 dienas).  

2020 metais Įstaigoje praktiką atliko 2 Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai. 

Įstaigos pedagogų bendruomenė 2020 m. sausio – rugsėjo mėn. organizavo tarptautinį projektą 

,,Aš pats sau įdomus ir kitiems“, kuriame dalyvavo Latvijos ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų 

ugdytiniai ir pedagogai. Viena iš šio projekto dalių – surengta tarptautinė fotografijų paroda ,,Aš ir 

mano emocijos“, bendradarbiaujant su Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centru (toliau – 

KPŠKC). Įstaigoje ypatingas dėmesys skiriamas visapusiškam sveikatos saugojimui. Bendruomenės 

nariai dalyvavo pėsčiųjų žygyje ,,Pėsčiomis pajūriu“ bei įsijungė į Klaipėdos sveikatos biuro 

organizuojamą projektą ,,Judu sveikai“, skirtą sveikai gyvensenai puoselėti. Organizuotas 

respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas  „Akinukai man, tau, ir visiems“ bei tuo pačiu 

pavadinimu organizuota virtuali paroda KPŠKC bei Įstaigos facebook puslapiuose. Ypatingas 

dėmesys skiriamas vaikų socialiniam emociniam intelektui ugdyti, šiam tikslui pasiekti vedamos 

,,Kimočių valandėlės“, „Gerumo abėcėlė“. 2020 m. buvo vykdomi 6 trumpalaikiai ir ilgalaikiai 

projektai:  „Žvaigždučių-sveikuoliukių pėdutės“, „Po savo stogu visaip patogu, „Kalėdos pro rakto 

skylutę“, „Magiškas ritinėlis“, „Mama, aš pats galiu“, „ Mažieji virtuvės šefai“. 

Laimėta prizinė vieta respublikiniame „Sveikatiados“ konkurse „Sveikatiados iššūkis – 

renkuosi sveikatai palankius užkandžius“. ,,Švietimo naujienose“ ir tinklalapyje ikimokyklinis.lt. 

publikuotas straipsnis „Sveikatinimo abėcėlė „Drugelių“ grupėje“. Karantino metu kovo–balandžio 

mėn. 3 kartus facebook grupėje su šalies pedagogais dalintasi gerąja patirtimi „Auklėtoja auklėtojai“. 

Klaipėdos miesto meninio ugdymo mokytojų metodinėje dienoje pristatyta metodinė priemonė 

„Vokaliniai pratimai ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikiniam ugdymui“. 2020 m. iš viso vestos 7 

atviros veiklos. 

Įstaigos pedagogai su ugdytiniais dalyvavo tarptautiniuose projektuose: ,,Aš toks įdomus sau ir 

kitiems“, „Paukščių miestas“, „Europos judumo savaitė“. Taip pat aktyviai dalyvavo respublikiniuose 

projektuose „Lietuva – didvyrių žemė“, „Vienybė težydi“, „Gintaro rūmų paslaptis“, „Muzikos 

takeliu 2020“, „Gyvoji žemė. Gyvūnai – mūsų mokytojai“. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 
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dalyvavo respublikinėse piešinių bei kūrybinių darbų parodose „Gaminame kartu – sveika ir smagu“, 

„Rudenėlio dovanos“, „Mano stebuklingas skėtis“, „Kvepia kalėdomis“, „Žiemos karoliai“. Įstaigos 

ugdytiniai ir pedagogai dalyvavo respublikiniame renginyje-akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. 

Aktyviai bendradarbiaujama su tėvais: vykdomos tėvų apklausos, tėvai kviečiami dalyvauti 

įvairiuose renginiuose, susirinkimuose, kūrybinių darbų parodose, sportinėse varžybose ir akcijose. 

2020 m. 3 Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai atliko ikimokyklinio ugdymo praktiką. 

2019–2020 m. m. 40 vaikų išvyko į Vitės, Maksimo Gorkio progimnazijų bei kitų 

ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes. 

Įstaigoje visi vaikai buvo maitinami 3 kartus per dieną, 38 priešmokyklinių grupių vaikams 

buvo tiekiami nemokami pietūs. Įstaiga dalyvavo Europos sąjungos lėšomis finansuojamose 

programose „Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. Mokesčių lengvata iki 

2020 m. gruodžio 31 d. už maitinimo paslaugas buvo suteikta 25 ikimokyklinio amžiaus vaikams (50 

procentų). 30 vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijų sutrikimų, buvo teikta logopedo pagalba.  

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. prijungti tėvai prie elektroninio dienyno https://musudarzelis.lt. 

Įstaigoje organizuoti 4 Mokytojų tarybos posėdžiai, 7 Įstaigos tarybos posėdžiai, 4 Metodinės 

tarybos posėdžiai, 3 Atestacinės komisijos posėdžiai, 4 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, 

Korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupės veiklos plano aptarimas ir patvirtinimas. 

2020 metais įvertinta Įstaigos veiklos kokybė. Atliktas platusis auditas, kurio metu vertintos 

sritys: „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ (2 sritis), „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“ (3 sritis), „Parama 

ir pagalba vaikui, šeimai“ (4 sritis), „Įstaigos valdymas“ (6 sritis). Visos sritys įvertintos ne žemesniu 

nei 3,5 lygiu. 2020 metais atliktas ir giluminis auditas, kurio metu vertintas rodiklis „Pagalbos ir 

paramos šeimai įvairovė“. 86,2 proc. respondentų mano, kad Įstaigos informacija apie vykdomą 

veiklą yra tiksli, išsami ir teikiama laiku; 84,4 proc. mano, kad Įstaigoje dirbantys pedagogai ir 

specialistai yra kompetentingi, jų gebėjimai ir žinios laiduoja kokybišką ugdymą; 81,7 proc. mano, 

kad teikiamos paslaugos atitinka dabartines kokybės normas; 80,7 proc. mano, kad vaikų ugdymas 

įstaigoje atliepia šeimos poreikius ir lūkesčius. 

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

panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Atnaujintos edukacinės 

erdvės lauke – įsigytos 3 pavėsinės (2070 Eur). Grupėse įsigyti pufai vaikams (830,9 Eur), atnaujintai 

baldai (2910,98 Eur), nupirkti 6 kilimai (280,12 Eur), įsigyti nauji čiužiniai (425,92 Eur), 

rankšluosčiai ir patalynė (486,64 Eur), antklodės (340 Eur), atnaujinti roletai (1550 Eur. Grupių 

virtuvėlėse įsigytos 6 indaplovės (2058 Eur). Aktų salei nupirktos naujos kėdės (1347,56 Eur) ir 

kompiuteris (489 Eur). Suremontuota ,,Saulės spindulėlių“ rūbinė (1240 Eur).        

Finansinė informacija: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 
Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 
 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

316,0 315,6 99,88%  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

207,6 207,6 100%  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

74,4 56,5 75,9 % Dėl karantino lankė mažiau 

vaikų, todėl surinkta mažiau 

lėšų 

Pajamų išlaidos (SP) – – –  

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

– – –  

Kitos lėšos (parama 2 

% GM ir kt.) 

1,5 0,05   

https://musudarzelis.lt/
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Iš viso 598,0 579,7 96,9%  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2021 m. sausio 1 d.  

0,5 Už 2020 m. gruodžio mėn. 

elektros energiją 

 

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

pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant informacines komunikacines 

technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą, taikant virtualias ir nuotoliniam mokymui(si) 

skirtas platformas; vaikų pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų vaikams 

teikimo gerinimas, taikant vaiko pažangos matavimo sistemą; duomenų analize ir įsivertinimu 

pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas, kuriant savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų 

lyderystės darną. 

 

Direktorė                       Jolanta Kanišauskienė 


