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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,BANGELĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Bangelė‘‘ (toliau – Įstaiga) 2020 metų veiklą vykdė 

vadovaudamasi 2020–2022 metų strateginiu planu ir įgyvendino Įstaigos 2020 metų veiklos 

prioritetus: tobulinti ugdymo procesą, kuris būtų pagrįstas visų mokyklos bendruomenės narių 

pasitikėjimu ir bendradarbiavimu; užtikrinti sveikatos stiprinimo veiklų kokybę. Tikslams pasiekti 

buvo įgyvendinti uždaviniai: skatinti kiekvieno vaiko individualią pažangą, tobulinant vaiko 

pasiekimų vertinimo ir ugdymo turinio planavimo procesą; puoselėti pozityvią emocinę aplinką, 

lemiančią gerą ugdytinių, mokytojų ir kitų bendruomenės narių savijautą; stiprinti visos 

bendruomenės iniciatyvumą ir įsitraukimą. Vadybiniai siekiai 2020 metais buvo orientuoti į nuoseklų 

ir kokybišką numatytų prioritetų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, bendruomenės sutelktumą, 

veiksmingumo skatinimą bei pozityvios emocinės aplinkos kūrimą. Metų pradžioje prasidėjusi 

pandemija aktualizavo nuotolinio mokymo bei skaitmeninio raštingumo svarbą. Tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimui prireikė žinias ir kompetencijas pritaikyti prie naujų sąlygų, siekiant kuo sklandesnio 

ir efektyvesnio ugdymo(si) nuotoliniu būdu. Dirbant netradicinėmis sąlygomis, elektroninis dienynas 

„Mūsų darželis“ tapo pagrindinė platforma bendraujant su tėvais / globėjais, kurioje matomi 

ugdymo(si) planai, veiklų refleksijos, vaikų vertinimai ir pasiekimai, įdiegta paslauga „Virtualios 

konferencijos“, leidžianti derinti tiesioginį ir nuotolinį ugdymą(si). 

2020-09-01 duomenimis Įstaigoje ugdyta 216 vaikų (2019 m. – 216), dirbo 60 darbuotojų (iš 

viso 51,76 etato, iš jų 25,2 etato pedagoginių ir 26,56 etato nepedagoginių pareigybių). Užtikrintas 

nenutrūkstamas, patirtinis ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 2020 m. Įstaigos ilgametė 

patirtis sveikatos stiprinimo srityje buvo teigiamai įvertinta Nacionalinio sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijoje – Įstaiga buvo pripažinta 

sveikatą stiprinančia ir aktyvia mokykla. Į sveikatos stiprinimo veiklas įsitraukė visi mokytojai ir 

ugdytiniai. Įgyvendintos 4 neformaliojo vaikų švietimo programos (Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų sveikatos ugdymo ir bendravimo įgūdžių formavimo valstybine kalba programos bei 

švietimo pažinimo ir tyrinėjimų programa ,,Smalsiukų akademija‘‘), kuriose dalyvavo 186 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei 30 ankstyvojo amžiaus vaikai. Emocijų ir elgesio sutrikimų 

prevencijai stiprinti, ugdytinių socializacijai plėtoti buvo vykdomos programos ,,Zipio draugai“ ir 

,,Kimochi‘‘. Šiose programose dalyvavo 60 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų. Vykdyti 

2 tarptautiniai, 5 šalies, 2 miesto, 18 Įstaigos projektai. Organizuotos 10 teminių vaikų kūrybinės 

raiškos savaičių, 2 atviros veiklos, 4 edukacinės išvykos, 20 tradicinių ir netradicinių renginių, 6 vaikų 

kūrybinių darbų parodos, 2 konkursai, 7 akcijos. 

Siekiant švietimo paslaugų patrauklumo, prieinamumo, atsižvelgta į individualiuosius ir 

specialiuosius vaikų gebėjimus, į socialinę šeimų padėtį. 35 šeimoms taikyta 50 % mokesčio už vaikų 

maitinimą lengvata, vienai šeimai – 100 %. Suteiktos 6 logopedo ir psichologo konsultacijos 

ugdytinių tėvams. Logopedo pagalba teikta 44 vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. 

Specialistų pagalba teikta 5 su dideliais ir 5 su vidutiniais ugdymo poreikiais ugdytiniams. Vykdytos 

vaikų sveikatinimo, žalingų įpročių prevencijos priemonės: 2 sveikatinimo savaitės, 17 švietėjiškų 

renginių, atlikta anketinė apklausa. 

2020 m. mokytojai kryptingai kėlė kvalifikaciją. Buvo sudarytos sąlygos naudotis nuotolinio 

mokymo paslaugomis. Vienam pedagogui vidutiniškai teko 7,2 kvalifikacijos kėlimo dienos. Per 

metus pedagogai parengė ir pristatė 4 pranešimus miesto, šalies susirinkimuose, konferencijose. 

Dalyvauta kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (40 renginių). Įstaigoje mokytojai (4), baigę 

universitetą, atliko pedagoginę praktiką, tiriamuosius darbus diplominių darbų gynimams. Per metus 
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Įstaigoje atestuoti du pedagogai, kurie įgijo vyr. mokytojo ir mokytojo metodininko kvalifikacines 

kategorijas.  

Įstaigos bendruomenė dalyvavo sveikatos stiprinimo veiklos 2016–2020 m. įsivertinime pagal 

Sveikatos ir ligų prevencijos centro nustatytus Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo 

rodiklius. 2020 m. gruodžio mėnesį atliktas vidaus auditas. Audito metu nustatytos stipriosios sritys: 

mokyklos tradicijos, mokyklos populiarumas ir prestižas, įvaizdžio kūrimo kultūra, programų 

tarpusavio dermė, vadovų profesinė kompetencija, vaikų ugdymas ir ugdymasis. Išryškėjo ir 

silpnosios pusės: specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažanga. 2020 m. atliktas veiklos kokybės 

įvertinimas, kurio rezultatai parodė, kad 90 % tėvų  Įstaigos ugdymo kokybę vertina labai gerai. Buvo 

nustatyta, kad pedagoginio ir nepedagoginio personalo požiūriu geriausiai vertinama vadovo 

profesinė kompetencija bei aplinkos saugumas, svetingumas, estetika. Tėvų požiūriu geriausiai 

vertinamas pedagogų darbas, vaiko asmeninės raiškos tenkinimas bei vaiko pasiekimai. Įstaigos 

psichologinio klimato tyrimas taip pat parodė, kad Įstaigos mikroklimatas vertinamas labai gerai (4,5 

balo iš 5 balų). 2020 m. atliktas korupcijos pasireiškimo Įstaigoje tikimybės nustatymo sričių 

vertinimas. 

2020 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų 

panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Per metus buvo 

suremontuotos 3 grupių sanitarinės patalpos, viena grupė, pakeisti šviestuvai rūsyje, virtuvėje ir 

sporto salėje. Atlikti šalto vandens tiekimo bei kanalizacijos vamzdynų remonto darbai; pėsčiųjų takų 

trinkelių klojimo ir kiemo asfaltavimo darbai. Įsigyta naujų baldų (ūkinės spintos, virtuvėlių baldų 

komplektai), žaislų ir šiuolaikinių ugdymo priemonių (60 vnt.). 

Finansinė informacija: 

 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės biudžetas 

(SB) 

398,7 397,9 99,8  

Specialioji tikslinė dotacija 

(VB) 

264,6 262,15 99,2  

Įstaigos gautos pajamos 

(surinkta pajamų SP), iš jų: 

92,0 73,3 79,7  

Pajamų išlaidos (SP) 92,0 74,5 81,0  

Projektų finansavimas (ES; 

VB;SB) 

    

Kitos lėšos (parama 2 % 

GM ir kt.) 

3,2 0,9 28,2  

Iš viso 850,5 808,75 77,6  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo šaltinius) 2021 m. 

sausio 1 d. – 1,62 tūkst. eurų 

Kreditinis įsiskolinimas 

susidarė dėl vėliau gautų 

sąskaitų už paslaugas 

 

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

Įstaigos ugdymo proceso veiksmingumo didinimas, naudojant informacines komunikacines 

technologijas. 

 

 

Direktorė        Jevgenija Zankina 

 


