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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA  

 

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ (toliau – Įstaiga) 2020 m. veiklą vykdė 

vadovaudamasis  2020–2022 metų strateginiu planu, nustatyti tikslai buvo orientuoti į kokybišką 

ugdymo paslaugų teikimą, sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios 

aplinkos kūrimą. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas estetiškos, funkcionalios, atitinkančios vaikų 

amžių, edukacinės aplinkos kūrimui. Organizuotas pagalbos įvairių gebėjimų vaikams teikimas.  

Buvo siekiama kurti palankias sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis, tapti aktyvia, kūrybiška ir 

savarankiška asmenybe. Siekta gerinti kokybiškų paslaugų užtikrinimą įvairiose srityse, jų 

suderinamumo bei racionalaus ir tikslingo švietimui skirtų lėšų panaudojimo. Vaikų tėvams sudarytos 

sąlygos bendrauti su Įstaigos pedagogais bei specialistais kontaktuojant tiesiogiai ir nuotoliniu būdu. 

Skatintos pedagogų iniciatyvos organizuojant renginius, taikant aktyviuosius ugdymo metodus ir IKT 

taikymą ugdymo procese. Siekta bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimo. Sudarytos sąlygos 

Įstaigos darbuotojams tobulinti kvalifikaciją.  

2020 m. įgyvendintos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų 

švietimo programos. Buvo ugdomi 204 vaikai, dirbo 51 darbuotojas (iš viso 51,5 etato, iš jų 28 etato 

pedagoginių ir 23,5  etato nepedagoginių pareigybių). 

Įstaigoje visi ugdytiniai tris kartus per dieną maitinti kokybišku maistu. Įstaigą lankė 4 vaikai 

su alerginiais susirgimais, kuriems pritaikytas specialus maitinimas. 26 šeimoms taikyta 50 % 

mokesčio už vaikų maitinimą lengvata, o 100 % lengvata taikyta 2 vaikams. Lietuvos Respublikos 

socialinė parama (nemokamas maitinimas) teikta priešmokyklinio ugdymo grupėse – 38 ugdytiniams. 

Siekiant pagerinti vaikų mitybą, dalyvauta Europos Sąjungos paramos „Pienas vaikams“ bei „Vaisių 

ir daržovių vartojimo skatinimas mokykloje“ programose. 

2020 metais konsultacinė ir metodinė pagalba buvo teikta pedagogams ir ugdytinių tėvams. 

Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 29 ugdytiniams.  

2020 m. įgyvendintos 4 neformaliojo švietimo programos (sveikos gyvensenos, fizinio 

ugdymo, meninio ugdymo, keramikos gebėjimų ugdymo). Sėkmingai į ugdomąją veiklą integruotos 

vaikų judrumą skatinančios ugdymo programos „Sveika mokykla“, „Judrus darželis“. Emocijų ir 

elgesio sutrikimų prevencijai stiprinti, ugdytinių socializacijos plėtojimui buvo vykdomos 

programos: „Zipio draugai“, „Kimochi“, kuriose  dalyvavo 80 priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

amžiaus vaikų. 

Sudarytos sąlygos patirtiniam ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui. Įstaigoje buvo 

įgyvendinta 10 nacionalinių ar tarptautinių (tęstiniai) projektų. Mokytojams išduoti nacionaliniai 

kokybės ženkleliai (2). Įstaigos ugdytiniai ir pedagogai 2020 m. aktyviai dalyvavo respublikiniuose 

edukaciniuose kūrybiniuose projektuose (12 projektų), tokiuose, kaip „Aš beržas – lietuviškas 

beržas“, „Dovana Lietuvai“, „Gamta įkvepia......Ruduo, žiema, pavasaris, vasara“, „Kuriu karūna 

Mindaugui“,  „Laimingos vaikystės šaly“ ir kt. Vykdyti vaikų sveikos gyvensenos projektai: 

„Sveikatiada“, „Sveikų vaišių karaliai“, „Pieno tūsas“, „10000 žingsnių – vieni juokai“. 

Priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo tęstiniame loginio mąstymo edukaciniame projekte 

„Šimtmečio vaikai 2020“, patirtiniame projekte „Nuotykiai su mitinėmis būtybėmis“, virtualiame 

projekte „Kalėdų žvaigždė“. Per metus Įstaigoje organizuoti 6 renginiai, 7 edukacinės išvykos. 

Dalyvauta respublikiniuose (26) bei miesto kūrybinių darbų konkursuose ir parodose, ugdytiniams 

buvo įteikti įvairūs apdovanojimai. Gerąja patirtimi pedagogai dalinosi nuotolinio ugdymo turinio 

kūrimo ir dalijimosi platformoje „Ugdymosi avilys“, tarptautinėje konferencijoje „Studija- verslas-

visuomenė: dabartis ir ateities įžvalgos“, buvo publikuoti straipsniai žurnale „Vakarai“(„Vaikų 
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mintys“), periodiniame leidinyje „Švietimo naujienos“, organizuotos paskaitos, mokymai 

pedagogams, tėvams įstaigoje ir kituose miestuose „Lyderis – mokymosi vedlys“, „Pamokos studija“, 

„Kaip tapti geresniais tėvais“. 

Įstaigos mokytojai tobulino kvalifikaciją seminaruose, kursuose, nuotolinio mokymo 

programose (iš viso 371 dieną). Vienas pedagogas baigė bakalauro studijas, 3 pedagogai įgijo 

mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Dvi studentės atliko pedagoginę praktiką.  

2020-03-06–2020-06-02 vyko finansinio ir teisėtumo auditas, pateiktos rekomendacijos ir jos 

įgyvendintos, pažeidimų nenustatyta. Kitos įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų 

nenustatė. Įstaigoje planingai vykdyti materialinės bazės gerinimo darbai, išlaikymui skirtos lėšos 

panaudotos racionaliai, sprendimai derinti su įstaigos savivaldos institucijomis. Įrengta fotovoltinė 

jėgainė (Saulės elektrinė). Virtuvėje įsigyta įrangos už 4,0 tūkst. Eur (dvi elektrinės viryklės, kepimo 

plokštuma, virtuvinis kombainas). Nupirkta informacinių ir komunikacinių technologinių priemonių 

už 1,6 tūkst. Eur (daugiafunkciai spausdintuvai 2 vnt., nešiojamas kompiuteris). Įsigyti baldai už 1,0 

tūkst. Eur. Atlikti remontai 2 grupėse už 6,0 tūkst. Eur: įrengtos pakabinamos lubos su šviestuvais, 

perdažytos sienos, rūbinėlėse atliktas kosmetinis remontas Atlikti smulkūs santechnikos darbai 

įstaigoje. 

Finansinė informacija: 

 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

434.5 432.9 99.6  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

254.6 253.0 99.8  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

89.1 78.5 88.1  

Pajamų išlaidos (SP) –89.1 67.6 75.9  

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

    

Kitos lėšos (parama 2 

% GM ir kt.) 

1.0 1.0 100.0  

Iš viso 780.6 766.1 98.2  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 2021 

m. sausio 1 d. – 0.5 tūkst. Eur 

Kreditinis įsiskolinimas 

susidarė dėl vėliau pateiktų 

sąskaitų už paslaugas 

 

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

1) telkti įstaigos darbuotojus mokymuisi ir tobulėjimui; 

2) tobulinti profesines pedagogų kompetencijas ir skaitmeninį raštingumą, integruojant 

šiuolaikines informacines technologijas į ugdymo procesą;  

3) skatinti patyriminio ugdymo metodo taikymą ugdymo(si) procese. 

 

 

Direktorė                                                                                                            Aušra Zarambienė 


