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

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

kokybės užtikrinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. Pasirinkta 2020 m. prioritetinė kryptis 

– skatinti kiekvieno vaiko individualią pažangą, gerinant ugdymo proceso kokybę pozityvioje 

emocinėje aplinkoje. Numatyti metų veiklos tikslai: užtikrinti kokybišką ugdymo(si) proceso 

organizavimą; kurti palankias sąlygas įstaigos bendruomenės sveikatai, saugumui ir gerovei 

palaikyti; gerinti materialinę bazę. Tikslų įgyvendinimui numatyti uždaviniai: sudaryti sąlygas 

ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę; tobulinti ugdymo kokybę, plėtojant ugdytinių sveikos 

gyvensenos ugdymo, socializacijos ir saviraiškos galimybes; siekti fizinės ir dvasinės vaiko sveikatos 

darnos, ugdyti elgesį ir vertybes, ugdant sveikos ir saugios gyvensenos sampratą, nuostatas ir 

įgūdžius; kurti modernią aplinką. 

        Įstaigoje 2020 m. dirbo 11 mokytojų, įgiję vyresniojo mokytojo, metodininko kvalifikacines 

kategorijas, kompetentingi, gebantys keistis, aktyviai ieškantys naujovių ir jas įgyvendinantys. 

Atestuotas 1 mokytojas, suteikta vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija. Atsižvelgiant į 

Įstaigos tikslus ir prioritetus, vadovai ir mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: 

iš viso 906 val., 151 d., kiekvienas pedagogas vidutiniškai dalyvavo 82,36 val., 13,73 dienų per 

metus. Orientuojantis į visuminį vaiko ugdymą(si), sėkmingai buvo įgyvendinamos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programos, tenkinti pagrindiniai vaiko poreikiai (saugumo, sveikatos, 

judėjimo, žaidimo, bendravimo ir kt.), atsižvelgiant į individualius ir specialiuosius poreikius. 

Vykdoma pedagogų veiklos stebėsena, refleksija, rengtos savianalizės anketos, kuriose pedagogai 

įsivertino savo veiklos stipriąsias ir tobulintinas sritis, planuojamas profesinis tobulėjimas. Klaipėdos 

pedagoginė psichologinė tarnyba balandžio ir gruodžio mėnesiais atliko du psichologinio klimato 

įvertinimo tyrimus. Psichologinis klimatas įvertintas gerai (4,36 balo). 

        Vadybiniai siekiai orientuoti į bendruomenės sutelktumo ir veiksmingumo skatinimą, nuoseklų 

ir kokybišką numatytų prioritetų, tikslų, uždavinių įgyvendinimą, socialinį ir psichologinį saugumą.  

Sudarytos ir sėkmingai Įstaigoje savo veiklą plėtojo sveikos ir saugios gyvensenos, meninės, molio 

ir draminės veiklos kūrybinės iniciatyvinės grupės. Sukurtos saugios, funkcionalios, estetiškos 

edukacinės aplinkos, pritaikytos grupinei ir individualiai veiklai. Užtikrintas nenutrūkstamas, 

visapusiškas, patirtinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas. Įsigytos 

būtinos ugdymo(si), meninės saviraiškos priemonės, sportinis inventorius, priemonės, skirtos 

meninei, pažintinei, patyriminei veiklai, literatūra vaikams. Ugdymo kokybei tobulinti, plėtojant 

ugdytinių sveikos gyvensenos ugdymo, socializacijos ir saviraiškos galimybes, sėkmingai integruotos 

kūrybinių grupių neformaliojo vaikų švietimo programos („Sveikatos labirintas”, „Boružėlės teatras“, 

„Kūrybos džiaugsmas“, „Kartu su Molinuku“). Aktyviai dalyvauta tarptautinėse programose „Zipio 

draugai” (nuo 2003 m.), „Kimochis“ (nuo 2019 m.) ir respublikinėje programoje „Sveika mokykla“ 

(nuo 2002 m.). Atliktas tyrimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo teikiamų paslaugų kokybei 

išsiaiškinti. Apklausos duomenimis, ugdymo kokybę teigiamai vertina 92,59 proc. vaikų tėvų. 

Sėkmingai įgyvendinta Įstaigos sveikatos stiprinimo 2019–2023 metų programa (respublikinė 

programa „Sveika mokykla“). Dalyvauta ilgalaikiuose projektuose: tarptautinės iniciatyvos „Visa 

Lietuva skaito vaikams“ projekte „Skaitantys vaikų darželiai“, tarptautiniuose projektuose „Gelbėkit 

vaikus“ ir „Sveikatiada“, respublikiniuose projektuose „Mes rūšiuojam“, „Sveikas kaip ridikas“, 

„Sveikas maistas, sveikas vaikas“, „Gyvoji planeta“, „Lauko darželis“. 2020 m. Įstaigoje organizuoti 

22 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, 18 projektų, 3 kūrybinės raiškos savaitiniai projektai, 7 
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edukaciniai renginiai, 4 sporto renginiai. Sėkmingai dalyvauta respublikinėse 17 meninių darbų 

parodose, 9 akcijose ir iniciatyvose. Piešinių konkurse-parodoje ,,Nupieškime valstybės atkūrimo 30-

metį pasitinkančią Klaipėdą“ ugdytinis laimėjo I vietą. Atsakingai organizuota vaikų sveikatinimo 

veikla, vykdyta žalingų įpročių prevencija, paskaitos darbuotojams ir tėvams, organizuoti 2 projektai 

su socialiniais partneriais. Vykdytas tarpinstitucinis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – 

Klaipėdos lopšeliais-darželiais „Svirpliukas“, „Žilvitis“, „Klevelis“, „Traukinukas“, „Vėrinėlis“, J. 

Karoso muzikos mokykla. Iš viso dalyvauta 80 renginių (dėl COVID-19 dalis renginių nevyko). 

Atlikto Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai atskleidė, kad sukurta aplinka tenkina fizinius, 

protinius, emocinius ir dvasinius ugdytinių poreikius. Ugdymo procesas organizuotas kryptingai, 

sistemingai ir kokybiškai, tenkinti vaikų poreikiai ir daugumos tėvų lūkesčiai. Atlikus tyrimą dėl 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybės, paaiškėjo, kad 92,59 proc. respondentų 

teigiamai vertina Įstaigos veiklą. 

 2020 m. Įstaigą lankė 75 vaikai. Vaikų sergamumui mažinti, telkiant bendruomenę 

saugios ir sveikos ugdymo(-si) aplinkos kūrimui, veiksmingai taikytos vaiko sveikatą ir saugumą 

užtikrinančios korekcinės ir prevencinės priemonės. Laiku teikta būtina pedagoginė, socialinė ir 

psichologinė pagalba vaikui ir šeimai. Mokesčio už maitinimą lengvata taikyta 1 vaikui – 100 

procentų, 15 vaikų – 50 procentų. Logopedo pagalba teikta 30 ugdytinių. Suteiktos 39 konsultacijos 

šeimoms, kurių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai nelanko švietimo įstaigų. Įtaigos 

Vaiko gerovės komisijoje svarstytas klausimas dėl vaikų įvertinimo Pedagoginėje psichologinėje 

tarnyboje. Atliktas darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas ir įsivertinimas, analizuotas 

bendradarbiavimo su tėvais veiksmingumas, informavimo svarba, atvykusių į Įstaigą vaikų 

adaptacija, jų pasiekimai ir problemos, vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas, rezultatų 

panaudojimas, ugdomosios veiklos planavimo principų taikymas, nuotolinis ugdymas. Aktyvesnis 

tapo tėvų dalyvavimas Įstaigos veikloje, sustiprėjo bendradarbiavimas ugdant vaiką, pagerėjo 

intelektualinė ir materialinė parama Įstaigai. Įstaiga dalyvavo Europos Sąjungos lėšomis 

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

1786,01 eurų parama iš tėvų ir kitų rėmėjų, teikiamos paramos panaudojimo ataskaitos. 

        2020 m. Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Įstaiga turi higienos 

pasą. Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai derinti su Įstaigos 

savivaldos institucijomis, bendruomene. Visi finansiniai ir kiti dokumentai tinkamai parengti ir buvo 

pristatyti laiku. Daug dėmesio skirta materialinės bazės gerinimui ir šiuolaikinius reikalavimus 

atitinkančiai ugdymo, darbo ir poilsio aplinkai kurti ir tobulinti. Grupėse sudarytos modernios 

sąlygos ugdymui, sutvarkyta lauko ir vidaus aplinka. Visos grupės suremontuotos, aprūpintos 

kompiuteriais, projektoriais, garso kolonėlėmis, magnetolomis, mobiliojo ryšio telefono aparatais ir 

interneto ryšiu, priešmokyklinio ugdymo grupė – interaktyvia lenta. Užtikrintas vaikų saugumas, nes 

į Įstaigą patenkama tik naudojant lauko durų kodą. Atliktas laiptinės, koridoriaus, virtuvės remontas, 

įsigyti virtuvės reikmenys, sutvarkyti želdiniai, gėlynai, įsigytas nešiojamas kompiuteris, magnetola, 

garso kolonėlės, judriojo ryšio telefonai visoms grupėms, projektorius, 3 kilimai, kėdutės, foto 

sienelė, informacinės lentos, patalynė, rankšluosčiai. Įdiegus elektroninį dienyną „Mūsų darželis“, 

suteikti prisijungimai tėvams, todėl pagerėjo tėvų informavimas (ugdymo planų prieinamumas ir 

galimybė jais naudotis, ypač naudinga nuotolinio ugdymo metu, nuotraukų, vaizdo įrašų peržiūra, 

susirašinėjimas su mokytojais, administracija, lankomumo stebėsena ir kt.). Aktuali informacija apie 

Įstaigos veiklą tėvams ir visuomenei pateikta įstaigos internetiniame puslapyje (www.boruzele-

klaipeda.lt), Įstaigos ir grupių lankstinukuose, periodiškai leidžiamame Įstaigos laikraštyje 

„Boružėlės takučiu“, informacinėse lentose, atvirų durų dienų bei individualių konsultacijų, 

pokalbių, forumų, susirinkimų ir susitikimų metu. Rašomas Įstaigos metraštis. „Boružėlės“ muziejus 

papildytas naujais eksponatais. 

         Įstaigai švenčiant veiklos 60-metį, veiksmingo bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 

dėka suorganizuoti respublikiniai, miesto ir Įstaigos renginiai, kurie sujungė bendruomenę bendram 

tikslui – kurti aplink save grožį ir skleisti gėrį, džiaugtis ir džiuginti. 

  

Finansinė informacija: 

http://www.boruzele-klaipeda.lt/
http://www.boruzele-klaipeda.lt/
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Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

207,9 207,3 0,99 Dėl susidariusio lėšų likučio 

straipsniuose, kurių neleista 

perkelti į kitus straipsnius ir 

panaudoti 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

94,2 94,1 0,99 Dėl susidariusio lėšų likučio 

straipsniuose, kurių neleista 

perkelti į kitus straipsnius ir 

panaudoti 

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

    

Pajamų išlaidos (SP) 34,2 26,7 0,78 Dėl sumažėjusio vaikų 

lankomumo karantino metu 

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

0 0 0  

Kitos lėšos (parama 

1,2 % GPM ir kt.) 

1,8 0,9 0,5 Dėl neįvykdytų pirkimų 

karantino metu 

Iš viso: 338,1 329,0 0,82  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2021 m. sausio 1 d.     0,4 

 Dėl 2020 m. gruodžio mėn. 

suteiktų paslaugų (elektra, 

ryšiai) sąskaitos apmokėtos 

2021m. sausio mėn. 

 

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

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) kokybės, didinti švietimo bendruomenės 

lyderystės gebėjimus ir kurti vaikui palankią emocinę aplinką. 

 

 

Direktorė                                                                    Regina Dimienė 

 

 


