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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VYTURĖLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ (toliau – Įstaiga) 2020–2022 metų strateginio ir 2020 

metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į kokybišką ugdymo proceso 

organizavimą, sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos 

kūrimą, bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimą. Įstaigos 2020 metų veiklos prioritetas – 

bendruomenės ryšių stiprinimas, kuriant saugią emocinę ir socialinę aplinką. 

Metinės veiklos tikslai – įgyvendinti kokybišką visuminį ugdymą, tobulinti lyderystę ir 

tarpusavio pagalba grįstus santykius bei bendruomenės reflektyvumo gebėjimus, skatinant mokymąsi 

ir asmeninį tobulėjimą. Tikslams pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 6 uždaviniai: sudaryti sąlygas 

ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę; aktyvinti bendravimą su vaiko šeima, sudarant galimybę 

sistemingai dalyvauti ugdomajame procese; stiprinti konstruktyvaus grįžtamojo ryšio ir refleksijos 

kultūrą; skatinti kiekvieną bendruomenės narį dalyvauti veiklose; aktyvinti socialinius ryšius 

bendruomenėje; plėtoti ryšius su socialiniais partneriais. Vadybiniai siekiai 2020 metais buvo 

orientuoti į nuoseklų ir kokybišką strategijos įgyvendinimą, sutelkiant bendruomenės narius 

komandiniam darbui, siekiant bendrų tikslų veiklos tobulinimui. 

2020 metais pasiekti švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. 2020-09-01 

duomenimis ugdyti 199 vaikai (2019 m. – 193), užtikrintas nenutrūkstamas ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas. Ugdymo procesą įgyvendino 25 pedagogai, t. y. 23,1 etato (2019 m. – 23,1 

etato), dirbo 23 nepedagoginiai darbuotojai (24,93 etato). Įgyvendintos 3 neformaliojo švietimo 

programos, kuriose dalyvavo 199 vaikai (100 %).  Buvo vykdyti 20 tarptautinių, 8 šalies, 4 miesto, 5 

Įstaigos projektai. Organizuota 20 vaikų kūrybinių darbų parodų, 6 tradiciniai kalendoriniai renginiai, 

dalyvauta konkursuose, akcijose, parodose.  

2020 metais Įstaiga tapo „eTwinning mokykla 2020-2021“ ir pripažinta kaip lyderė 

skaitmeninės, elektroninio saugumo veiklos užtikrinimo,  inovatyvių ir kūrybingų pedagoginių 

metodų taikymo, personalo tęstinio profesinio tobulėjimo ir mokinių mokymosi bendradarbiaujant 

veiklų skatinimo srityse. Pedagogai, įgyvendinę projektus, apdovanoti nacionaliniais kokybės 

ženkleliais. 

Organizuojant Įstaigos veiklą nuotoliniu būdu, įdiegta elektroninio dienyno sistema, visiems 

sukurtos prieigos. Sistemoje rengiami ugdymo planai, dalinamasi informacija su kolegomis ir vaiko 

šeima, tarp pedagogų, specialistų, vadovų vykdoma nuolatinė informacijos sklaida, fiksuojamas 

vaikų lankomumas, rengiami vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščiai, atliekamas vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimas. Nuotoliniam ugdymui taikomas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“, 

„Microsoft Teams“, „ZOOM“ platformos, naudojamos „Skype“, „Messenger“ programos, socialinė  

bendravimo grupė „MS Facebook“, elektroniniai paštai.   

Atlikus ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų analizę, nustatytos stipriosios ugdymo sritys 

– kasdieninio gyvenimo įgūdžiai, fizinis aktyvumas, aplinkos pažinimas, kūrybiškumas, o 

tobulintinos – emocijų suvokimas ir raiška, komunikavimas, savireguliacija ir savikontrolė. 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų stipriosios sritys – sveikatos (fizinė sveikata: smulkiosios 

motorikos judesiai, psichinė sveikata: pagarba sau ir kitiems; emocijų ir impulsų valdymas), meninė 

( dailė ir kitos vaizduojamojo meno rūšys), o tobulintinos – komunikavimo (kalbos suvokimas ir 

kalbėjimas, skaitymo ir rašymo pradmenys) ir socialinė (santykis su savimi, santykis su aplinka). 

2020 m. 14 šeimų taikyta 50 %  mokesčio už vaiko maitinimą lengvata (2019 m. – 10). Įvyko 
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ugdymosi poreikių įvertinimo Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Logopedo pagalba 

(1 etatas) teikta 30 vaikų.  

2020 metais mokytojai kryptingai ir nuosekliai kėlė kvalifikaciją, buvo sudarytos sąlygos 

naudotis nuotolinio mokymo programomis. Vienam pedagogui vidutiniškai tenka 14,5 kvalifikacijos 

kėlimo dienos (2019 ؘ– 11,5). Per metus pedagogai parengė ir pristatė 4 (2019 m. – 8) pranešimus 

miesto, šalies susirinkimuose, seminaruose, konferencijose. 2020 metais Įstaigoje praktiką atliko 2 

Klaipėdos universiteto studentai. 10 Įstaigos mokytojų dalyvavo Klaipėdos valstybinės kolegijos, 

Vilniaus, Panevėžio, Kauno kolegijų bei Šiaulių universiteto studentų mokslinių draugijų narių  

taikomajame moksliniame tyrime  „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos prestižą 

formuojantys veiksniai: studentų požiūris“, kurio tikslas ugdyti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų 

kūrybiškumą, kritinį mąstymą, iniciatyvumą, pilietiškumą, gebėjimus atlikti taikomąjį mokslinį 

tyrimą ir bendradarbiauti nacionaliniu mastu, atliekant studentų požiūrio į pedagogo prestižą 

formuojančius veiksnius analizę. Kvalifikaciją kėlė ir nepedagoginiai darbuotojai (vidutiniškai 3 

kvalifikacijos kėlimo dienos). 

2020 m. Įstaigoje atliktas veiklos kokybės įsivertinimas. Galimybių tobulėti sudarymas 

įvertinti labai gerai (90% darbuotojų), Įstaigos populiarumas ir prestižas buvo įvertinti labai gerai 

(90% darbuotojų). Tobulintinos sritys: šeimos informavimo apie vaiką kokybė, mokytojų ir tėvų 

veiklos dermė, skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant, psichologinė, socialinė pagalba  

2020 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai. Per metus įsigyti elektriniai 

automatiniai kiemo vartai (1,8 tūkst. Eur), sutvarkytos keturių miegamųjų patalpos (perklijuoti 

tapetai, perdažytos sienos, pakeista grindų danga už 11,9 tūkst. Eur), įsigyta virtuvės įrangos (1,0 

tūkst. Eur). Įsigyta ugdymo priemonių sporto, muzikos salėse, grupėse (4,0 tūkst. Eur). 

Informacinėms technologijoms išleista 4,7 tūkst. Eurų: įsigyta interaktyvi sistema su projektoriumi, 

nešiojamas kompiuteris, spausdintuvas.   

Finansinė informacija: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 
Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 
 

Savivaldybės biudžetas (SB) 397,2 393,3 99,2  

Specialioji tikslinė dotacija 

(VB) 

231,7 231,7 100  

Įstaigos gautos pajamos 

(surinkta pajamų SP), iš jų: 

    

Pajamų išlaidos (SP) 93,5 (331) 

2,0  (321) 

64,8 

0,9 

69,4 

47,4 

 

Projektų finansavimas (ES; 

VB;SB) 

– – –  

Kitos lėšos (parama 1,2 % 

GM ir kt.) 

1,9 2,6 136  

Iš viso 726,3 693,3 95,5  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2021 m. sausio 1 d.  

1347,53 Eur 425,64 Eur maisto 

produktų tiekėjams,   

1,69 Eur  ryšio 

paslaugoms,  

920,20 Eur  „Eso” ir 

„Ignitis” paslaugoms už 

2020 m. 12 mėnesį 

 

Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl prioritetų: 
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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 veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų vaikams teikimo gerinimas. 

 

 

Direktorė                              Rima Rupšienė 


