
PRITARTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. gegužės 27 d. 

sprendimu Nr. T2-142 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽELMENĖLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

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

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

kokybės, prieinamumo užtikrinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. 2020 m. prioritetas – 

pilietinių bei dvasinių vertybių ugdymas(is), stiprinant bendruomeniškumą ir lyderystę Įstaigoje, 

socialinės ir emocinės vaiko gerovės užtikrinimas. Veiklos plano įgyvendinimo kryptys sietos su 

bendruomeniškumo ir lyderystės stiprinimu, ugdant pilietines bei dvasines vertybes; sveikos, saugios 

aplinkos, atliepiančios vaikų socialinę ir emocinę gerovę, kūrimu. Vadybiniai siekiai 2020 metais 

buvo orientuoti į palankaus, bendruomenės saviraišką, lyderystę skatinančio mikroklimato kūrimą. 

Minėtiems tikslams pasiekti numatyti ir įgyvendinti 5 uždaviniai: teikti kokybiškas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo paslaugas, orientuotas į asmenybės ūgtį; reflektuoti pedagoginę veiklą ir 

vertinti įstaigos kaitos procesus; plėtoti sveikos gyvensenos ugdymo turinį, stiprinant ugdytojų 

partnerystę; ugdyti bendruomenės tautinį bei pilietinį sąmoningumą, skatinant saviraišką, 

kūrybiškumą; puoselėti pozityvią emocinę aplinką įstaigos bendruomenės sveikatos ir gerovės 

palaikymui. 

2020 m. Įstaigoje buvo ugdomi 186 vaikai, veikė 10 grupių: 2 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio, 2 

priešmokyklinio amžiaus, dirbo 51 darbuotojas (iš viso 49,5 etato, iš jų – 26 etatai pedagoginių ir 

23,5 etato nepedagoginių pareigybių).  

 Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

paslaugas, orientuotas į asmenybės ūgtį – užtikrintas nenutrūkstamas, patirtinis ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas. Sėkmingai įgyvendintos Įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programos bei dvi ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo 

programos (pažinimo ir tyrinėjimų programa „Mažoji laboratorija“, fizinio aktyvumo optimizavimo 

programa), kurių turinys orientuotas į darnų asmenybės vystymąsi, visapusišką vaiko tobulėjimą, 

individualią kiekvieno vaiko pažangą. 2020 m. didelis dėmesys buvo skiriamas patyriminiam 

ugdymui, lauko pedagogikos elementams integruoti į Įstaigos ugdymo turinį. Dalyvauta 

asociacijos „Gyvoji planeta“  projekte „Gimtoji žemė – gyvūnai mūsų mokytojai“ (4 pedagogai, 39 

ugdytiniai, organizuoti 4 renginiai nuotoliniu būdu), Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

ekologiniame konkurse „Mano mažoji palangė“, respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų STEAM kūrybinėje laboratorijoje „Aš stebiu orus“, „Kūrybinių darbų parodoje 

STEAM Kalėdos” ir kt. Paskelbus šalyje ekstremalią situaciją ir įvedus karantiną, buvo vykdomas 

nuotolinis ugdymas. Parengtas Įstaigos priemonių planas ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu 

būdu bei Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės, nuotolinio ugdymo savaitiniai 

planai, 65 veiklos refleksijos (nuo 2020-03-30 iki 2020-05-29), vestos vaizdo ugdomosios veiklos 

Zoom, Google Meet aplinkose. Nuotoliniame ugdyme dalyvavo apie 95 % ugdytinių. Aktuali  

informacija ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir visuomenei talpinta interneto svetainėje 

www.zelmenelisklaipeda.lt., www.musudarzelis.lt., uždarose „Facebook“, „Messenger“ grupėse. 

Kiekvienas Įstaigos pedagogas per metus kvalifikaciją tobulino vidutiniškai 18–20 dienų, 

nepedagoginis personalas – vidutiniškai 1 dieną. Per metus atestuoti 2 mokytojai, kurie įgijo 

mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos Įstaigoje įvestas 2 

pedagogų etatų modelis taip pat sudarė sąlygas kokybiškesniam ugdymui organizuoti.  

Įgyvendinant antrąjį uždavinį – reflektuoti pedagoginę veiklą ir vertinti įstaigos kaitos 

procesus – 2020 m. atliktas veiklos įsivertinimas, pedagoginės veiklos refleksija, ugdytinių pasiekimų 

ir pažangos vertinimas, Įstaigos psichologinio klimato tyrimas (atliktos dvi apklausos). Tyrimo 

http://gyvojiplaneta.lt/
http://www.zelmenelisklaipeda.lt/
http://www.musudarzelis.lt/
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rezultatai parodė, jog darbuotojų subjektyvi nuomonė apie bendrą klimatą įstaigoje yra pozityvi – 

4,54 balo (iš galimų 5 balų). 93,33 % darbuotojų Įstaigoje dalyvauja priimant visiems svarbius 

sprendimus; 78 % darbuotojų dalyvauja įvairių Įstaigos darbo grupių, komisijų, tarybų veikloje. 

Palankiam mikroklimatui formuoti įtakojo ir seminaras pedagogams bei nepedagoginiam personalui 

,,Teigiamas mikroklimatas mokykloje. Būti darnoje su savimi ir kitais“. Didelis dėmesys buvo 

skiriamas palankių sąlygų pedagogų profesinių kompetencijų plėtojimui bei pedagogų gerosios 

patirties sklaidai: parodytos 5 atviros veiklos, parengta 10 pranešimų ikimokyklinio amžiaus vaikų 

sveikatos stiprinimo, pilietinių bei dvasinių vertybių ugdymo(si), socializacijos, pozityvios emocinės 

aplinkos kūrimo, vertybinių nuostatų formavimo, kokybiško ugdymo organizavimo, darželio ir 

šeimos partnerystės plėtojimo, fizinės ir socialinės vaiko brandos mokyklai ir kt. klausimais. 2020 

metais parengta ir pristatyta ugdytojams 10 stendinių pranešimų, 4 informaciniai lankstinukai 

įvairiomis vaikų ugdymo ir sveikatinimo temomis. Įstaigos pedagogai dalinosi gerąja patirtimi 

Sveikatos mokymo bei ligų prevencijos centro interneto svetainėje http://www.smlpc.lt/lt/vaikų, 

patyriminio ugdymo klausimais 2 pedagogai ,,Facebook“ platformose „Ugdymas lauke KPSKC“ 

(pristatytos 8 patyriminio ugdymo veiklos, kuriose dalyvavo 50 ugdytinių bei metodinės medžiagos 

pavyzdžiai). 40 % Įstaigos pedagogų pristatė gerosios patirties pavyzdžius Klaipėdos pedagogų 

švietimo ir kultūros centro (toliau – KPŠKC) nuotolinio mokymo edukaciniame banke. 9 (39%) 

mokytojai dalinosi gerąja patirtimi KPŠKC ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų, 

neformaliojo ugdymo mokytojų metodiniuose renginiuose.  

 Įgyvendinant trečiąjį uždavinį – plėtoti sveikos gyvensenos ugdymo turinį, stiprinant ugdytojų 

partnerystę – aktyviai dalyvauta Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo projekte „Sveika 

mokykla“ (organizuoti 8 sveikatos, sporto renginiai) ir įgyvendinta Įstaigos sveikatos stiprinimo 

programa „Sveikos gyvensenos kultūra nuo mažens“ (2019–2023). Programose dalyvavo 100 % 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei pedagogų.). Įgyvendinamas tęstinis regbio 

plėtros projektas „Susipažink. Žaisk. Pasilik“ (dalyvavo 19 priešmokyklinukų, organizuoti 2 

sportiniai renginiai bei varžybos). Aktyviai dalyvauta miesto sveikatos ugdymo renginiuose: 

„Judrusis uostas“ V. Knašiaus krepšinio mokykloje, nekontaktinio ,,TAG“ regbio mini varžybose, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą skatinančiame projekte- iniciatyvoje 

,,Pagauk Kalėdas“, ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinėje dienoje „Pasimatuok sėkmingą 

ugdymo metodą“ bei kituose renginiuose. Sėkmingai tęsiamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 

Organizuoti bendri metodiniai, sveikatinimo, sporto, kultūriniai renginiai su Klaipėdos lopšeliais-

darželiais „Puriena“, „Čiauškutė“, ,,Bangelė“, ,,Švyturėlis“, ,,Gilijos“ pradine mokykla, Martyno 

Mažvydo progimnazija, „Litorinos“ mokykla.  

 Įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį – ugdyti bendruomenės tautinį bei pilietinį sąmoningumą, 

skatinant saviraišką, kūrybiškumą – Įstaigoje buvo organizuoti 35 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, 

9 saviraiškos parodos, 6 akcijos. Įgyvendinta 15 Įstaigos pažintinių, meninių, dorinių, sveikatos 

ugdymo ir kt. projektų, organizuotos 2 teminės savaitės, 6 atviros veiklos, 24 edukacinės išvykos. 

Dalyvauta 9 šalies ugdymo įstaigų organizuotose konkursuose, parodose. Įgyvendintas bendras 

projektas su mikrorajono lopšeliais-darželiais.   

 Penktasis  uždavinys – puoselėti pozityvią emocinę aplinką įstaigos bendruomenės sveikatos 

ir gerovės palaikymui – įgyvendintas teikiant švietimo paslaugas atsižvelgus į individualius ir 

specialiuosius vaikų gebėjimus ir socialinę šeimų padėtį. 36 vaikams teikta logopedo pagalba (1 

etatas). Pagal pritaikytą programą buvo ugdomi 3 ugdytiniai. Visi padarė pažangą. 50 % atlyginimo 

už vaikų maitinimą paslaugos lengvata taikyta 20 šeimų. Dalyvaujama vaisių bei pieno produktų 

vartojimo skatinimo vaikų ir švietimo įstaigose programose. Vykdytos vaikų socialinių-emocinių 

įgūdžių ugdymo programos ,,Zipio draugai“ (dalyvavo 4 pedagogai ir 39 ugdytiniai), ,,Kimochi“ (2 

pedagogai, 20 ugdytinių).  Reguliariai organizuojami ugdytinių tėvų (globėjų) susirinkimai vaikų 

adaptacijos, priešmokyklinio amžiaus vaikų brandos mokyklai ir priešmokyklinio ugdymo, 

edukacinės aplinkos kūrimo, vaikų pasiekimų ir pažangos, socialinių įgūdžių formavimo, emocijų 

valdymo klausimais. Vien rugsėjo–spalio mėnesiais buvo organizuota 10 grupių ugdytinių bendrų 

tėvų susirinkimų. 

http://www.smlpc.lt/lt/vaikų
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 Įstaigoje sukurta edukacinė aplinka užtikrina vaikų saugumą, tausoja sveikatą, skatina 

saviraišką. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimams ir kompetencijoms ugdyti 

edukacinėmis priemonėmis papildytos grupės, kitos edukacinės erdvės (įsigyta 11 vnt. interaktyvių 

žaidimų, 44 vnt. ugdymo priemonių muzikos salei ir logopedo kabinetui bei 14 vnt. sporto ir ugdymo 

priemonių, muzikinis centras ir kolonėlių rinkinys). Įstaigos kiemelyje atnaujintos vaikų žaidimų 

erdvės (perdažytos 5 smėlio dėžės ir 7 suoliukai, lauko žaidimų aikštelės danga), įkurtos erdvės 

tyrinėjimams, gamtos reiškinių stebėjimui, įrengtas gėlynas – alpinariumas (įsigyta įvairių augalų) 

pažintiniams vaikų gebėjimams ugdytis. 2020 metais suremontuotos 1 grupės patalpos (palangės, 

grindys, lubos, sienos). Per metus buvo atnaujinta santechnika3 grupėse, perdažytos 1 grupės rūbinės 

sienos ir lubos, vidaus patalpose pakeista 19 šviestuvų, 1 grupėje pakeistos žaliuzės. Pagaminta 14 

vnt. baldų (lentynos žaislams, komoda ir spintos ugdymo priemonėms, rašomieji stalai, spintelės po 

stalu, lentynos pižamoms ankstyvojo amžiaus grupėse ir kt.). Galimybė patiems pasigaminti 

kokybiškus baldus leido sutaupyti apie 900 Eur. Įsigyta nauja virtuvės įranga (2 elektrinės viryklės, 

šaldiklis) bei minkštas inventorius (vaikiška patalynė – 60 komplektų, rankšluosčiai – 97 vnt., 2 

kilimai). Įstaigos iniciatyva 2020 metais gauta 4921,39 Eur rėmėjų lėšų (apie 700,00 Eur daugiau nei 

2019 metais). 

Finansinė informacija: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslin

tas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

438,1 436,6 99,7  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

202,0 201,0 99,5  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

84,2 61,9 73,5 Surinkta mažiau SP lėšų ir jų 

panaudota mažiau, nes 2020 m. 

kovo 16–gegužės 15 d. Įstaigoje 

nebuvo vykdomas kontaktinis 

ugdymas, maitinimo paslauga 

ugdytiniams pradėta teikti nuo 2020 

m. birželio 1 d. Ugdytinių tėvai 

(globėjai, rūpintojai) minėtu 

laikotarpiu nemokėjo mokesčio už 

maisto produktus ir patiekalų 

gamybą. Kreditorinis įsiskolinimas 

už maisto produktus – 78,00 Eur 

Pajamų išlaidos (SP) – 63,4   

Projektų 

finansavimas  

(ES; VB;SB) 

    

Kitos lėšos (parama 

2 % GM ir kt.) 

0,6 0,6 100  

Iš viso 724,9 763,5   

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus 

finansavimo šaltinius) 2020 m. sausio 1 d.  

151 str. – 

0,6 tūkst. 

331 str. – 

0,08 tūkst. 

Už sunaudotą elektrą gruodžio 

mėn.; 

už ryšio paslaugas  

(tiekėjai sąskaitas už gruodžio mėn. 

paslaugas pateikė sausio mėn.) 
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Planuodama 2021 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų:  profesinis 

mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimas, naudojant informacines komunikacines 

technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą; Įstaigos bendruomenės vertybinių nuostatų 

formavimas siekiant individualios kiekvieno vaiko pažangos. 

 

 

Direktorė        Laima Sireikienė 

 


