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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VOLUNGĖLĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Įgyvendinant Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ (toliau – Įstaiga) 2020-2023 metų 

strateginio ir 2020 metų veiklos  planą, buvo siekiama individualios vaiko pažangos, teikiant 

šiuolaikišką, modernų ugdymąsi saugioje ir sveikoje aplinkoje. Šio prioriteto įgyvendinimui iškelti 

du metų veiklos tikslai: teikti šiuolaikišką, kokybišką ugdymą(si), atsižvelgiant į kiekvieno vaiko 

poreikius, didinant lyderystės gebėjimus; kurti modernią, saugią ir sveiką aplinką, lemiančią gerą 

bendruomenės savijautą įstaigoje. Tikslų įgyvendinimui iškelti penki uždaviniai: sudaryti sąlygas 

kiekvieno ugdytinio vidinių galių plėtotei ir saviraiškai, telkiant atsakingą, veiklią bendruomenę; 

tobulinti vaikų individualios pažangos stebėjimo sistemą, skatinant bendruomenės narių 

bendradarbiavimą; modernizuoti ugdymo turinį, integruojant STEAM veiklas ir interaktyvias 

technologijas, puoselėjant tradicijas ir etnokultūrinį ugdymą; efektyvinti sveikatos saugojimo ir 

aktyvios gyvensenos įgūdžius naudojant šiuolaikiškus ugdymo(si) metodus, plėtojant bendruomenės 

narių partnerystę; gerinti įstaigos materialinę bazę ir edukacines aplinkas. Buvo numatytos priemonės 

uždavinių įgyvendinimui. Vadybiniai siekiai 2020 metais buvo orientuoti į kokybiškos įstaigos 

veiklos užtikrinimą, įstaigos mikroklimato pagerinimą ir vieningo  patyriminio ugdymo(si) modelio 

sukūrimą. Atlikti du Įstaigos psichologinio klimato tyrimai. Klaipėdos pedagoginės psichologinės 

tarnybos (toliau – PPT) pateiktose tyrimo ataskaitose teigiama, kad kolektyvo darbuotojai 

psichologinį klimatą vertina kaip gerą, nustatytas teigiamas bendro psichologinio klimato vertinimo 

rodiklio pokytis: 0,05 (pirmo tyrimo – 4,29, antro – 4,34 balo iš galimų 5 balų). 

2020-09-01 Įstaigoje buvo ugdomi 195 vaikai, suformuotos 3 lopšelio (43 ugdytiniai) (2019 

m. – 2 lopšelio (30 ugdytinių)), 6 ikimokyklinio ugdymo (114 ugdytinių) ir 2 priešmokyklinio 

ugdymo grupės (38 ugdytiniai), dirbo 49 darbuotojai (48,53 etato): 24 pedagoginiai (23,6 etato) ir 25 

nepedagoginiai darbuotojai (24,93 etato), vienas pedagogas vidutiniškai per metus kvalifikaciją 

tobulino 11 dienų (2019 m. – 6), nepedagoginiai darbuotojai – vidutiniškai 3 dienas, atestuoti 2 

mokytojai, suteikta mokytojo metodininko, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija (2019 m. 

atestuotas 1 mokytojas), 4 Įstaigos pedagogai deleguoti vertinti mokytojo, siekiančio įgyti aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą; vadovauta 8 studentų praktikoms, pravesta 16 mokymų 

Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Tęstinių studijų centre. Įstaigoje 

40 vaikų teikta logopedo, 1 vaikui – mokytojo padėjėjo pagalba. Įgyvendinama ankstyvojo vokiečių 

kalbos mokymo programa „Vokiečių kalba su kiškiu Hansu“, tarptautinė socialinių įgūdžių programa 

„Zipio draugai“, pradėta įgyvendinti Kimochis socialinių-emocinių įgūdžių ikimokyklinio ugdymo 

programa. Per metus įgyvendintos 4 etnokultūrinio bei sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo 

neformaliojo vaikų švietimo programos, kuriose dalyvavo 100 % vaikų. Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriui, atlikus neformaliojo vaikų švietimo programų 

įgyvendinimo įvertinimą, gauta rekomendacija skleisti gerąją darbo patirtį miesto pedagogams 

veiklos organizavimo ir vaikų pasiekimų vertinimo klausimais (2020-11-19 pažyma Nr. ŠV2-13). 

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį, tenkinti vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikiai: 125 ugdytiniai 

lankė neformalaus švietimo būrelius (2019 m. – 83), tačiau būrelių veikla prasidėjus karantinui buvo 

sustabdyta; dalyvauta 3 tarptautinėse vaikų kūrybinių darbų parodose („Pavasaris pasaulio vaikų 

akimis“, „Aš ir mano emocijos“, „Ką rudens gėrybės slepia?“), 2 tarptautinėse iniciatyvose („Pasakų 

iššūkis 2020“, „Matau tave“), 46 respublikiniuose renginiuose; organizuotos vaikų ugdymo(si) 

veiklos kitose aplinkose (Klaipėdos universiteto Botanikos sode, Klaipėdos universitete, Klaipėdos 

laikrodžių muziejuje ir kt.); organizuoti ir įgyvendinti 2 edukaciniai projektai Įstaigoje („Smagūs 

pirštukų žaidimai“,  „Augu su knyga“); organizuota 12 išvykų; Įstaigos inicijuotos, organizuotos ir 
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vykdytos 3 respublikinės kūrybinės raiškos parodos („Lietuvos paukščiai“, „Karpiniai seka pasaką“, 

„Rieda, plaukia, skrenda“).  

Pedagogai savo darbo patirtimi dalinosi respublikinėse konferencijose, Klaipėdos pedagogų 

švietimo ir kultūros centrui nuotolinio mokymo edukaciniam bankui pateiktos 2 metodinės 

medžiagos, pristatyta metodinė priemonė respublikiniame konkurse „Šaltinio versmė“, 

respublikiniame renginyje „Metodų mugė „Žaidimų vaivorykštė“ pristatytos 3 priemonės, už 

metodinę priemonę „Emocijų takeliu“ laimėta I vieta, „Mokomės skaičiuoti: kiek zuikių-tiek morkų“ 

laimėta III vieta. Paskelbus šalyje karantiną, 17 pedagogų tobulino skaitmeninio raštingumo 

kompetenciją apie internetines mokymosi platformas ir nuotolinį ugdymą, išklausyti 8 seminarai. 

Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa „Darbo su Padlet programa pradžia“, pravesti 6 

mokymai Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams. Dalyvauta respublikiniame 

projekte „Nuotolinio ugdymo veiklos ir sėkmingas jų įgyvendinimas“.  

Tenkinant tėvų poreikius ir lūkesčius, organizuoti vienuolikos grupių tėvų susirinkimai, 

sudaryta galimybė tinkamai ir laiku tėvams gauti informaciją apie vaiko ugdymosi procesą, 

pasiekimus (prie informacinės sistemos „Mūsų darželis“ prisijungė 195 ugdytinių tėvai). Siekiant 

kokybiško tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo, tėvai buvo įtraukti į vaikų ugdymo procesą, dalyvavo 

vaikų grupių veiklose, renginiuose, konkursuose, kurių dauguma vyko nuotoliniu būdu. 2020 m. 

balandžio mėn. atlikta ugdytinių tėvų anketinė apklausa, siekiant įvertinti nuotolinio ugdymo kokybę: 

83,3 % respondentų teigė, kad nuotolinis ugdymas tenkina vaiko poreikius. Įgyvendintos priemonės 

rodo, kad buvo sudarytos sąlygos kiekvieno ugdytinio vidinių galių plėtotei ir saviraiškai, telkiant 

atsakingą, veiklią bendruomenę. 

Įgyvendinant antrąjį uždavinį, 2020 m. buvo stiprinamas bendradarbiavimas, asmeninis 

tobulėjimas, kad ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo švietimo ugdymo programos būtų 

suprantamos kaip visuma: 4 pedagogai išklausė seminarą „Mokinių pažangos stebėjimas, vertinimas 

ir fiksavimas“, vienas – „Refleksija, kaip ją panaudoti kokybiškam grįžtamajam ryšiui“; atliktas 

įstaigos vidaus audito anketinis tyrimas apie mokytojų ir tėvų veiklos dermę, skatinant vaiko 

pasiekimus ir juos vertinant. Tyrimo rezultatai apibendrinti ir pateikti įstaigos interneto svetainėje 

http://www.volungele.lt/index.php/veikla/vidaus-auditas, aptarti Įstaigos Mokytojų taryboje, 

parengtas lankstinukas ugdytinių tėvams „Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ vaiko pažangos 

ir pasiekimų vertinimo atmintinė tėvams“. 2020 m. tobulinta įstaigoje sukurta vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo sistema, laiduojanti vaikų ugdymo(si) pažangą. Vertinimas fiksuotas 

www.musudarzelis.lt sistemoje. Mokytojų taryboje aptarti ugdytinių pasiekimai, kuriuos mokytojai 

rašė bendradarbiaudami su neformaliojo švietimo (etnokultūros ir kūno kultūros), meninio ugdymo 

mokytoja, logopede, ugdytinių tėvais.. Ugdytinių tėvai buvo įtraukti į vaikų pasiekimų vertinimą, 

vaikų pasiekimus dažniau aptardavo su mokytojomis. Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo išvados pateikiamos mokykloms, kartu su pradinių klasių 

mokytojais aptariama buvusių ugdytinių adaptacija, ugdymosi pasiekimai mokykloje. Išanalizavus 

pateiktus rodiklius, galima apibendrinti, kad Įstaigoje tobulinta vaikų individualios pažangos 

stebėjimo sistema, skatinant bendruomenės narių bendradarbiavimą. 

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį, taikytas mokymasis žaidžiant, patirtinis, eksperimentinis 

ugdymas, problemų sprendimas integruojant gamtos, matematikos, technologijų, menų, inžinerijos 

dalykus. Kuriant vieningą patyriminį ugdymo(si) modelį STEAM veiklai vykdyti, sudaryta darbo 

grupė, parašytas metinis veiklos planas. Mokytojų metodinės tarybos aptartas STEAM veiklos plano 

įgyvendinimas, nustatyta, kad lyginant su 2019 m., kuriais 4 mokytojai tobulino kvalifikaciją ir vyko 

13 renginių, susijusiu su STEAM veikla, 2020 m. pasiekti reikšmingi kiekybiniai ir kokybiniai 

pokyčiai: patyriminio ugdymo (STEAM) modelio įgyvendinime dalyvavo 195 ugdytiniai, 100 % 

mokytojų įsitraukė į patyriminio ugdymo veiklas; 14 pedagogų kėlė savo kvalifikaciją, dalyvaudami 

seminaruose STEAM tematika; Įstaigoje vykdytos 88 veiklos (85 % padaugėjo veiklų, susijusių su 

patyriminiu ugdymu): įgyvendinta teminė savaitė „Linksmoji laboratorija“, „Žaliosios palangės 

kūrimas grupėse“, STEAM savaitė – inžinerija „Pagauk vėją“, 11 veiklų „STEAM – smagioji 

matematika“, vykdyti 33 renginiai „STEAM muzikos salėje“, 9 tyrinėjimai netradicinėje erdvėje 

„Pojūčių terapijos takas“, 11 pažintinių tiriamųjų veiklų „Bėgančios spalvos“, 2 atradimų veiklos 

http://www.volungele.lt/index.php/veikla/vidaus-auditas
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„Kaip atsiranda pieno produktai (varškė)?“, 11 renginių-atradimų su vandeniu, 4 inžinerinės veiklos 

„Didžiosios statybos“. Įstaigos pedagogų inicijuotas ir organizuotas respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų inžinerinių kūrybinių dirbtuvių projektas „Skrenda, rieda, plaukia“; 

dalyvauta 10 respublikinių renginių; dalintasi darbo patirtimi: tarptautiniame projekte, 

respublikiniame projekte, Europos STEAM mokyklų tinklo (STEAM School Label) svetainėje 

pateikti Įstaigoje vykusių 4 STEAM veiklų aprašai, pristatytos ugdymo priemonės respublikinėje 

idėjų mugėje „Linksmoji matematika“ ir laimėta III vieta, Sudarytos sąlygos patyriminiam ugdymui, 

įrengta STEAM laboratorija.  

Puoselėjant įstaigos tradicijas, kultūrą, papročius, plečiant vaikų pažinimą apie lietuvių tautos 

regionų savitumą, kultūrą, sėkmingai organizuotos papildomos ugdomosios neformaliojo švietimo 

veiklos (molio, šiaudo); Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių keramikos darbų 

parodoje-konkurse „Keramikų pavasaris. Povandeninis pasaulis“ laimėta I vieta; Įstaigoje organizuoti 

5 Rėdos rato renginiai, vaikų veikla buvo perteikta tėvams nuotoliniu būdu internetinėje sistemoje 

„Mūsų darželis“; kūrybinės darbo grupės organizavo 8 ekologinio ir pilietinio ugdymo projekto 

renginius; Įstaigoje vykdyti 24 muzikiniai renginiai, 11 Kalėdinių pramogų vaikams, buvo   sukurti 

filmukai ir pateikti tėvams uždarose grupėse Facebook, Įstaigos internetinėje svetainėje. 

Apibendrinant galima teigti, kad Įstaigoje modernizuotas ugdymo turinys, integruojant STEAM 

veiklas ir interaktyvias technologijas, puoselėjant tradicijas ir etnokultūrinį ugdymą. 

Įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį, visa bendruomenė dalyvauja Lietuvos sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklo veikloje, įsitraukta į Aktyvios mokyklos projektą. Dalyvauta 5 respublikiniuose 

projektuose, 3 respublikiniuose konkursuose, 2 respublikinėse akcijose, 2 miesto renginiuose; 

bendradarbiaujant su Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Linelis“ fizinio aktyvumo skatinimui organizuotas 

renginys „Išgelbėkime žiemos pasaką“; dalyvauta 2 sveikatą puoselėjančiuose ir fizinį aktyvumą 

skatinančiose iniciatyvose „Klaipėdos nykštukų bėgynės 2020. Pagauk Kalėdas“ ir „Aktyviai, 

draugiškai, sveikai“. Įstaigoje vykdytas ilgalaikis projektas ,,Kad pėdutės būtų sveikos“, organizuotos 

4 teminės savaitės. Šalyje įvedus karantiną, bendradarbiaujant su tėvais nuotoliniu būdu, pateikta 

medžiaga vaikų veikloms namie vykdyti: „Proto mūšis“, „Valgykite košę“, „Sveikas maistas, sveikas 

vaikas“. Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo kompetencijos tobulintos 3 seminaruose. Pasidalinta 

gerosios patirties pavyzdžiais, 4 vykdytų veiklų aprašai paskelbti Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centro interneto svetainėje (www.smlpc.lt). 

2020 m. Įstaigoje užtikrintas higienos normų laikymasis. Valstybinei maisto ir veterinarijos 

tarnybai 2020-02-18 atlikus patikrinimą, pateikta išvada kad savikontrolės žurnalai pildomi pagal 

GHPT VMI, savikontrolės vidiniai auditai, geriamojo vandens laboratorinė kontrolė, termometrų 

patikros atliekamos laiku. Pažeidimų nenustatyta, neatitikimai pašalinti (viešojo maitinimo įmonės 

patikrinimo aktas Nr. 37VMIP-38). Dalyvauta programose „Pienas vaikams“, „Vaisiai vaikams“. 

Atliktas tyrimas „Maitinimo organizavimo kokybė lopšelyje-darželyje ir įpročiai namuose“. Tyrimu 

buvo siekiama išsiaiškinti Įstaigos vaikams teikiamo maitinimo paslaugos kokybę, sužinoti tėvų 

lūkesčius, pasiūlymus, problemas. 78,7 % respondentų maisto patiekalų kokybę lopšelyje-darželyje 

vertina gerai arba labai gerai. 98 % respondentų teigiamai vertina dalyvavimą ,,Pienas vaikams“, 

,,Vaisių vartojimo skatinimo“ programose. Pritaikytas maitinimas teiktas 3 vaikams, 100 % mokesčio 

už maitinimą lengvata taikyta 1 vaikui, 18 vaikų – 50 %. Ketvirto uždavinio įgyvendinimo priemonės 

sudarė galimybę veiksmingai taikyti vaiko sveikatą, saugumą ir fizinį aktyvumą užtikrinančias 

korekcines, prevencines veiklas, telkti bendruomenę saugios ir sveikatą stiprinančios ugdymo(si) 

aplinkos kūrimui. Apžvelgus rodiklius, darytina išvada, kad efektyviai ugdyti sveikatos saugojimo ir 

aktyvios gyvensenos įgūdžiai, naudojant šiuolaikiškus ugdymo(si) metodus, plėtojant bendruomenės 

narių partnerystę, dalinantis gerąja patirtimi. 

Įgyvendinant penktąjį uždavinį, 2020 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos 

racionaliai ir taupiai, užtikrinant Lietuvos higienos normos HN 75:2016 reikalavimų vykdymą, 

sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Įstaigos 

paramos ir savivaldybės lėšomis atnaujinta vidaus ir lauko aplinka: pakeistas lietaus nuotekų stovas, 

atlikti keturių laiptinių remonto darbai, atnaujinant elektros instaliaciją pagerintas apšvietimas, 

pakeistos vidaus durys (14 vnt.), atliktas 1 grupės rūbinės, virtuvės maisto gaminimo bloko ir maisto 

http://www.smlpc.lt/
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sandėlio, įstaigos lauko įėjimų ir pastato pamatų bei fasado siūlių, etnokultūrinio (molio) vaikų 

veiklos kambarėlio remontas, atnaujinta patalynė, įsigytos užuolaidos muzikos salei, kilimai vaikų 

veiklų organizavimui, sporto salėje 4 lentynos žaislams ir sporto inventoriui, spinta ugdymo 

priemonėms, 5 keturvietės vaikų rūbų spintelės, vaikiška sofa vaikų žaidimų ir poilsio kampeliui. 

Įrengta STEAM laboratorijos patalpa patyriminio ugdymo vaikų veikloms: atliktas patalpos 

remontas, įsigyta sekcija laboratorinėms priemonėms, ugdymo priemonės STEAM veiklai su vaikais 

laboratorijoje. Lauko aplinkos gerinimui, saugiai ir patraukliai vaikų buvimo lauke aplinkai užtikrinti 

pakeistas smėlis smėliadėžėse ir po žaidimų įrengimais, atlikta vaikų žaidimų aikštelių lauko 

įrengimų patikra, gauta išvada, kad naudojama vaikų žaidimų įranga ir danga atitinka LST EN 1176-

1,-3,-6:2018 reikalavimus. Kokybiškesniam vaikų ugdomosios veiklos organizavimui įsigytos vaikų 

lavinimo priemonės ir žaislai, atnaujintos informacinės komunikacinės technologijos (toliau – IKT): 

įsigyti 2 kompiuteriai (stacionarus ir nešiojamas), 2 garso kolonėlės, 2 USB jungtys, antivirusinė 

programa. 2020 m., gerinant įstaigos materialinę bazę ir edukacines aplinkas panaudota 2693,28 Eur 

paramos lėšų. 

Finansinė informacija: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

396,2 393,2 99,25  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

226,9 226,9 100  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

97,6 

(surinkta 

72,0) 

67,7 72 (nuo 

surinkta 

94,0) 

Planas maitinimo paslaugos-

97,1, Nuomos paslaugos-0,5 

Pajamų išlaidos (SP) – 67,7  Išlaidos Maitinimo 

paslaugos-67,4, Nuomos 

paslaugos-0,3 

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

- - -  

Kitos lėšos (parama 2 

% GM ir kt.) 

2,7 2,7 100  

Iš viso 723,4 690,5 95,45  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2021 m. sausio 1 d. – 804,92 € (už elektros 

energiją-620 €, maisto produktus-185 €) 

 Už elektros energiją-620 €, 

maisto produktus-185 €, nes 

sąskaitos už produktus 

gautos paskutinėmis mėn. 

dienomis 

 

Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų: teikti 

kokybiško ugdymo paslaugas įvairių gebėjimų vaikams, tobulinti pedagogų skaitmeninį raštingumą, 

IKT naudojant ir integruojant į ugdymo procesą; kurti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) 

reikalavimus atliepiančią aplinką. 

 

 

Direktorė       Renata Česnelienė 


