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

metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į kokybiško ugdymo paslaugų 

teikimo užtikrinimą ir saugios, sveikos, šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios, aplinkos 

kūrimą. Pasirinkta 2020 m. prioritetinė veiklos kryptis – bendruomenės lyderystės gebėjimų 

didinimas, siekiant ugdymo paslaugų kokybės. Išsikelti 2 metinės veiklos tikslai: kurti sąlygas vaiko 

emocinės gerovės stiprinimui ir skatinti bendruomenės lyderystę, padedančią kurti pozityvų 

mikroklimatą. Tikslams pasiekti pasirinkti šie uždaviniai: įgyvendinti socialinių ir emocinių įgūdžių 

ugdymo programas ir projektus; efektyvinti mokyklos ir šeimos bendrystę, užtikrinant vaiko 

socialinio saugumo poreikius; stiprinti mokyklos įvaizdžio kultūrą; plėtoti bendruomenės narių 

iniciatyvas, skatinančias profesinį tobulėjimą. 

          Vadybiniai siekiai 2020 m. buvo orientuoti į ugdymo kokybės gerinimą, asmeninių ir 

institucinių darbuotojų iniciatyvų skatinimą, šeimos ir Įstaigos bendrystės stiprinimą, modernių 

edukacinių aplinkų ir patrauklios darbo aplinkos kūrimą, pozityvaus Įstaigos įvaizdžio formavimą.  

           2020 m. įstaigą lankė 163 vaikai, suformuotos 3 lopšelio ir 6 darželio grupės. Vaikų skaičius 

grupėse atitinka higienos normas, poreikis lankyti ikimokyklinio ugdymo grupes patenkintas 100 

proc. Įstaigoje dirbo 42 darbuotojai (iš viso 41,82 etato), Ikimokyklinio ugdymo programą ir 

neformaliojo švietimo programas įgyvendino 19 pedagogų (17,9 etato). 2020 metais į ugdymo turinį 

integruotos 3 tarptautinės programos (2019 m. buvo 2) – socialinių-emocinių įgūdžių „Zipio draugai“, 

,,Kimochis“ ir ankstyvojo užsienio kalbos mokymo „Vokiečių kalba su Hans Hase“. Programas 

įgyvendino 3 ikimokyklinio ugdymo mokytojai, jose dalyvavo 44 vyresniojo ikimokyklinio amžiaus 

vaikai.  

           Buvo vykdyti 8 tarptautiniai (2019 m. – 6), 12 šalies, 13 Įstaigos pažintinių-kultūrinių ir 

sportinių projektų, organizuotos 8 teminės savaitės, 14 tradicinių ir netradicinių renginių, kuriuose 

dalyvavo Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai, socialiniai partneriai. Dėl Covid-19 pandemijos 

aktyvus mokytojų bendradarbiavimas, gerosios darbo patirtes sklaida, bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais buvo perkeltas į internetinę erdvę. Nuotoliniam ugdymui buvo taikomas 

elektroninis dienynas „Mūsų darželis“, „Microsoft Teams“, „ZOOM“ platformos, naudojamos 

„Skype“, „Messenger“ programos, socialinė bendravimo grupė „MS Facebook“, elektroniniai paštai. 

          Atlikus ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų analizę, nustatytos stipriosios ugdymo sritys – 

kasdieninio gyvenimo įgūdžiai, fizinis aktyvumas, aplinkos pažinimas, kūrybiškumas, o tobulintinos 

– emocijų suvokimas ir raiška, komunikavimas, savireguliacija ir savikontrolė. 

           Bendruomenei buvo sudarytos sąlygos gilinti ir plėsti žinias bei plėtoti įvairias kompetencijas. 

Darbuotojai buvo skatinami bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandose, inicijuoti Įstaigos veiklos 

pokyčius. Parengtos nuotolinio darbo, nuotolinio ugdymo(si) tvarkos, pasirinktos virtualios 

platformos, parengta ilgalaikė pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa. 

          2020 metais Įstaigoje praktiką atliko 2 Klaipėdos universiteto studentai ir 1 – Klaipėdos 

valstybinės kolegijos.  

          2020 m. visi pedagogai tobulino kvalifikaciją kursuose, seminaruose bei nuotoliniuose video 

mokymuose vidutiniškai 10 dienų (2019 m. 5–6). Pradėta įgyvendinti 76 akademinių valandų 

ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Personalo kompetencijos panaudojimas 

bendradarbiaujant su šeima ir vaiko poreikių tenkinimas ugdymo procese“. Per metus Įstaigoje 

atestuotas 1 ikimokyklinio ugdymo mokytojas, suteikta mokytojo (ikimokyklinio) metodininko 

kvalifikacinė kategorija. 
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          Vaiko gerovės komisija kartu su tėvais aptarė darbo su vaikais metodus, sutarė siekti glaudaus 

abipusio ryšio, vyko individualios konsultacijos. Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pagalbą teikė logopedas. Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 35 vaikams, kuriems nustatyti kalbos ir 

komunikacijos sutrikimai. 2 ugdytiniai buvo nukreipti į Pedagoginę psichologinę tarnybą.  

           2020 metais 21 vaiko šeimoms taikyta 50 procentų (2019 m. – 17) ir 1 šeimai – 100 procentų 

atlyginimo už maitinimo paslaugas lengvata.  

           Įstaigoje nuo lapkričio mėnesio taikomas atnaujintas 15 dienų valgiaraštis. Pritaikytas 

maitinimas organizuojamas 6 vaikams (2019 m. – 3). Įstaiga dalyvavo Europos Sąjungos lėšomis 

finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 

          Atliktas Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas. Geriausiai pedagogų įvertinta šeimos 

informavimo apie vaiką procedūrų kokybė (94 %), vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais 

(91 %), vaiko teisių garantavimas mokykloje (94 %). Tobulinti reikėtų bendruomenės narių 

bendravimo ir bendradarbiavimo kokybę, metodinę pagalbą planavimui. Veiklos įsivertinimo 

rezultatai panaudoti pažangiems Įstaigos kultūros pokyčiams ir prioritetams numatyti, rengiant 2021 

metų veiklos planą. 

          Materialiniai ir finansiniai ištekliai panaudoti pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, 

sprendimai derinti su Įstaigos bendruomene. Panaudojant valstybės, savivaldybės ir paramos lėšas, 

pakeisti 2 laiptinių laiptų turėklai (4,5 tūkst. Eur), įsigyta minkšto inventoriaus (0,8 tūkst. Eur). Vaikų 

ugdymui ir kūrybiškumui lavinti edukacinės erdvės papildytos žaislais, edukacinėmis priemonėmis, 

lauko inventoriumi (2,7 tūkst. Eur). Įsigyta 3 vnt. ugdymui skirtų informacinių ir komunikacinių 

technologijų (toliau – IKT) priemonių už 5,0 tūkst. Eur (nešiojamas kompiuteris, interaktyvus 

ekranas, projektorius).  

          Liko neišspręstos tokios vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: nepakankama švietimo 

pagalba vaikams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius; silpnėjanti darbuotojų motyvacija dėl 

ekstremalios situacijos šalyje; prastėjanti pastato išorės būklė, nesandarus pamatas; susidėvėjęs 

patalpų šildymo ir vandentiekio sistemos vamzdynas; nesaugūs užlipimo į palėpę laiptai; pasenę, 

menkaverčiai želdiniai; darželio teritorijos užterštumas chromu.  

         Finansinė informacija: 

 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

326,3 326,0 99,91 Nepanaudota socialinio 

draudimo įmokų – 0,063, 

ligos pašalpų - 0,135, 

maitinimo paslaugų 

kompensavimo lėšų darbo 

užmokesčio –  0,100, nes 

skirtų lėšų likučių nebuvo 

galima naudoti Įstaigos 

reikmėms, perkeliant į kitus 

ekonominės klasifikacijos  

straipsnius  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

197,8 197,8 100  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

77,4 64,2 82,95 Nesurinktos planuotos lėšos 

dėl paskelbtos valstybės 

lygio ekstremalios situacijos 

režimo 

Pajamų išlaidos (SP) - 64,2   
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Projektų finansavimas 

(ES; VB; SB) 

4,5 4,5 100  

Kitos lėšos (parama 

1,2 % GM ir kt.) 

5,3 2,0 37,74 Lėšos kaupiamos edukacinių 

erdvių atnaujinimui 

Iš viso 611,3 594,5 97,25  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2021 m. sausio 1 d.  

 Ryšių paslaugos – 0,005 

(SB)  

Elektros energija – 0,556 

(SB) 

Mityba – 0,285 (Įmokos už 

paslaugas).  

Gruodžio mėnesio sąskaitas 

tiekėjai pateikė sausio 

mėnesį. 

 

          Planuodama 2021 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų: pedagogų 

skaitmeninio raštingumo tobulinimas, integruojant informacines komunikacines technologijas į 

ugdymo procesą, taikant virtualias ir nuotoliniam ugdymui(si) skirtas platformas ir veiksmingos 

švietimo pagalbos įvairių gebėjimų vaikams teikimo gerinimas. 

 

 

Direktorė       Aušra Milvydienė 

  

 


