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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS“ 2020 METŲ VEIKLOS  

ATASKAITA  

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ (toliau – Įstaiga) 2020 metais įgyvendino Įstaigos 2020-2022 

metų strateginio plano prioritetus: kokybiško ugdymo paslaugų teikimas, bendruomenės lyderystės 

gebėjimų didinimas ir sveikos, šiuolaikiškos ir saugios ugdymo(si) reikalavimus atliepiančius 

aplinkos kūrimas. Strateginių tikslų įgyvendinimui buvo iškelti 2 metų veiklos tikslai: kurti pozityvią 

emocinę aplinką, lemiančią gerą vaikų, mokytojų ir kitų darbuotojų savijautą Įstaigoje bei užtikrinti 

kokybišką ugdymą, orientuotą į vaikų poreikius. Tikslams pasiekti pasirinkti šie uždaviniai: stiprinti 

bendruomeniškumą įtraukiant personalą bei tėvus į bendradarbiavimo veiklas ir nuolatinį tobulėjimą; 

sudaryti saugią, sveiką ir estetišką ugdymo(si) aplinką vaikui ir bendruomenei; organizuoti tėvų 

pedagoginį, psichologinį švietimą; plėtoti patyriminį ugdymą įstaigoje bei individualizuoti ir 

diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į vaikų poreikius. 

2020 metais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 188 

ugdytiniams. Veikė 2 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio, iš jų viena 24 valandų, ir 2 priešmokyklinio 

amžiaus grupės.  Įstaigoje dirbo 47 darbuotojai: 23 pedagogai (16 mokytojų metodininkų, 3 vyresnieji 

mokytojai, 1 mokytas, 1 nesuteikta mokytojo kvalifikacija)  ir 24 nepedagoginiai darbuotojai. 2020 

metais 1 mokytojas atestuotas metodininko kvalifikacijai. Logopedo pagalba teikta 36 vaikams. 

Pedagogai kvalifikaciją tobulinimo 2099 valandas per metus, vidutiniškai 91,3 valandas kiekvienas 

darbuotojas. 

Įgyvendinant pirmąjį Įstaigos 2020 metų veiklos tikslą – kurti pozityvią emocinę aplinką, 

lemiančią gerą vaikų, mokytojų ir kitų darbuotojų savijautą – į ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų  turinį integruotos tarptautinės vaikų socialinių įgūdžių programos „Zipio 

draugai“, socialinių- emocinių įgūdžių programa „Kimochis“. Įstaigoje gegužės ir lapkričio mėnesiais 

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau - PPT) atliko darbuotojų mikroklimato tyrimas, 

kurio rezultatai parodė, kad Įstaigoje vyrauja palankus mikroklimatas, bendro psichologinio klimato 

įvertinimo rodiklis – 4,62. Vykdytos  priemonės mikroklimato gerinimui: organizuoti seminarai 

pedagogams ir visiems darbuotojams, PPT paskaita. Pedagogai individualiai tobulino žinias 

socialinių emocinių kompetencijų ugdyme. Tėvams organizuota PPT paskaita apie vaikų adaptaciją 

darželyje. Įstaigoje atnaujintos Darbo tvarkos taisyklės, parengtas ir patvirtintas Darbuotojų etikos 

kodeksas. 

Kuriant saugią, sveiką ir estetišką ugdymo(si) aplinką vaikui ir bendruomenei,  pagerintos 

sąlygos maisto gamybos bloke (konvekcinės krosnelės naudojimas, įrengtas gartraukis, nupirktas 

elektrinis katilas maišytuvas, šaldytuvas), maistas gaminamas, laikantis Gerosios higienos praktikos 

taisyklių. 24 vaikams taikyta 50 % atlyginimo už maitinimo paslaugas lengvata, 1 vaikui – 100 % 

lengvata. Tęsiamas dalyvavimas ES lėšomis finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių 

vartojimo skatinimas mokyklose“. Parengta sveikatos stiprinimo programa 2021–2025 metams 

„Sveikatos takeliu“, Įstaiga pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla. Tęsiamas dalyvavimas 

„Futboliuko“, „Sveikatiados“ projektuose, „Lietuvos mažųjų žaidynėse“, vykdyta 14 sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo projektų.  Įgyvendintas lauko edukacinių erdvių kūrimo projektas „Judrusis 

kiemelis“. Užtikrinant Higienos normų reikalavimų įgyvendinimą ir sudarant saugesnes sąlygas 

ugdytiniams, buvo renovuotos vienos grupės patalpos, lauko žaidimo aikštelėse sutvarkytos 

smėliadėžės, įrengta biri danga po žaidimų įrenginiais, sumontuoti 2 papildomi šviestuvai kieme. 

Įgyvendinant antrąjį 2020 metų veiklos tikslą – užtikrinti kokybišką ugdymą, orientuotą į 

vaikų poreikius – vykdytos neformaliojo vaikų švietimo programos: sveikos gyvensenos ir sveikatos 

saugojimo programa „Sveikatos takeliu“, neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo 
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optimizavimo, dailės ugdymo programos, neformaliojo vaikų švietimo pažinimo ir tyrinėjimų 

programa. 2020 metais dalyvauta 2 tarptautiniuose ir 32 šalies projektuose, akcijose, programose, 

konkursuose, 12 Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų organizuotuose konkursuose, 

renginiuose, parodose. Parengti  ir įgyvendinti 9 grupių projektai. Pedagogai organizavo 13 tradicinių 

ir netradicinių renginių, 6 akcijas, 9 temines savaites, kuriose dalyvavo visų grupių ugdytiniai ir 

pedagogai.  

2020 metais pedagogai aktyviau vykdė gerosios patirties skaidą respublikoje ir mieste: 

parengti ir pristatyti 7 pranešimai, organizuota respublikinė virtuali vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Pasipuošė žemė žiedais“, bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių 

mokslų fakulteto Pedagogikos katedra organizuota respublikinė praktinė-teorinė konferencija 

„Patyriminio vaikų ugdymo galimybės įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo 

šveitimo programas“, organizuoti ir įgyvendinti 2 renginiai su socialiniais partneriais. Metodinės 

tarybos posėdžių metu organizuota diskusija „Kas tai yra įtraukusis ugdymas?“, metodinė diena 

„Patyriminio ugdymo metodo integravimas į ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo 

programas“, pristatyti 4 stendiniai pranešimai apie grupių projektų įgyvendinimą, aptartas teminių 

savaičių, atvirų veiklų organizavimas. 

             2020 metais ugdytinių tėvai buvo skatinami įsitraukti į Įstaigos veiklas. Kartu su vaikais tėvai 

dalyvavo projektuose, parodose. Vykdytos tėvų apklausos apie nuotolinio ugdymo įgyvendinimą, 

vaiko poreikių tenkinimą. Apklausų rezultatai parodė, kad 93 % tėvų teigiamai (labai gerai ir gerai) 

vertina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Daugiau negu 90 % apklausos dalyvių 

teigiamai vertina sudarytas palankias sąlygas vaiko sveikatos stiprinimui, vaiko asmeninės raiškos 

tenkinimą; individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimą, 

psichologinės ir socialinės pagalbos teikimą ir pagalbą specialiųjų poreikių vaikams. Įstaigos taryba, 

bendradarbiaudama su Tėvų taryba, organizavo Kalėdinės eglutės lauke papuošimo akciją.  

 

Finansinė informacija: 

 

Finansavimo 

šaltinis 

Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

437,2 436,1 99,75 Dėl Covid -19 panaudotos  ne 

visos suplanuotos nemokamo 

maitinimo ir maitinimo 

paslaugų kompensavimo lėšos 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

212,70 211,5 99,44 Dėl Covid -19 panaudotos ne 

visos suplanuotos nemokamo 

maitinimo lėšos 

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

L-321 

L-331       

1,1 

 

 

 

81,0 

0,4 

(pervesta į 

SB) 

 

75,1 

(pervesta į 

SB) 

36,36 

 

 

 

92,72 

Dėl Covid -19 negautos lėšos 

iš nuomos, nes nevyko 

užsiėmimai. 

Dėl šalyje paskelbto karantino 

už nelankytas dienas 

nesurinktos  pajamos už 

patiekalų gamybą 

Pajamų išlaidos 

(SP) 

L-321 

L-331 

–  

 

0,4 

74,2 

 

 

100,00 

98,80 

Neapmokėtos maisto sąskaitos 

Projektų 

finansavimas (ES; 

VB;SB) 

- - -  
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Kitos lėšos 

(parama 2 % GM 

ir kt.) 

 

3,4 

 

3,1 

 

91,17 

Lėšos panaudotos ugdymo 

aplinkos gerinimui 

Iš viso 735,4 725,3 98,63  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus 

finansavimo šaltinius) 2021 m. sausio 1 d. – 

2,132 

 Kreditinis įsiskolinimas (tūkst. 

eurų) 

L-151 -  0,555 (ryšiai ir 

elektra), padidėjo elektros 

sąnaudos dėl įsigytų elektros 

prietaisų virtuvėje 

L-331 - 1,577 (mityba), 

kalendorinių  metų pabaigoje 

nebevykdomi mokėjimai 

banke, nesurinktos 100 proc. 

lėšos dėl šalyje paskelbto 

karantino 

 

Planuodama 2021 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl prioriteto – kokybiško 

ugdymo paslaugos teikimas, atsižvelgiant į įvairių gebėjimų turinčių vaikų poreikius bei kuriant 

sveiką, modernią, estetišką, fiziškai ir emociškai saugią įstaigos aplinką, atliepiančią bendruomenės 

poreikius, skatinančią lyderystę. 

 

 

Direktorė        Loreta Žiliuvienė 

 

  

 

 


