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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ČIAUŠKUTĖ“ 

 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“ (toliau – Įstaiga) 2020–2022 metų strateginio ir 2020 

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

užtikrinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. 

Pasirinktos 2020 metų prioritetinės kryptys – užtikrinti švietimo paslaugų kokybę įgyvendinant 

ikimokyklinio / priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo programas; kurti saugią, sveiką aplinką 

įgyvendinant šiuolaikinius ugdymo reikalavimus; telkti bendruomenę vaikų ir suaugusiųjų emocinės 

sveikatos stiprinimui. 

2020 m. veiklos tikslai – tenkinti įstaigos bendruomenės poreikius, užtikrinant kokybišką          

ugdymą(si), teikti aktualią informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, didinančią 

švietimo veiksmingumą; sudaryti sąlygas kokybiškam maitinimo organizavimui; švietimo pagalbos 

vaikams teikimui; užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią 

aplinką. 

Vadybiniai siekiai 2020 metais buvo orientuoti į Įstaigos veiklos reglamentavimo atitiktį, 

pasikeitus teisės aktams, saugios aplinkos kūrimą, švietimo pagalbos teikimą, darbuotojų dalykinių 

ir asmeninių kompetencijų tobulinimui, vaikų ir suaugusiųjų emocinės sveikatos stiprinimui. 

2020 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje veikė 10 grupių (2 lopšelio, 3 ikimokyklinio ugdymo, 1 

priešmokyklinio ugdymo, 3 specialiojo ikimokyklinio ugdymo, 1 specialiojo priešmokyklinio 

ugdymo), kuriose buvo ugdomi 162 vaikai. Užtikrintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, 

neformaliojo vaikų švietimo programų ir švietimo pagalbos ugdytiniams paslaugų teikimas ir 

tęstinumas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas 

įgyvendino 15 ikimokyklinio, 4 priešmokyklinio, 1 meninio ugdymo, 3 neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai ir 6 švietimo pagalbos specialistai, t. y. 30,4 etato (2019 m. – 28,9 etato), dirbo 29 

nepedagoginiai darbuotojai, t. y. 29,55 etato (2019 m. – 27,55), iš jų 5 mokytojo padėjėjai. Švietimo 

pagalba (logopedo, specialiojo pedagogo) teikta 42 didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams ir 30 bendrojo ugdymo grupių vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.  

Įgyvendintos 3 neformaliojo vaikų švietimo programos (fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos ir 

gyvulininkystės pažinimo), kuriose dalyvavo 162 (100 %) ugdytiniai. Vaikų emocinės sveikatos 

stiprinimui buvo vykdoma prevencinė programa „Zipio draugai“ (dalyvavo 22 priešmokyklinio 

amžiaus vaikai) bei dalyvauta Draugiško socialinio emocinio ugdymo olimpiadoje „Dramblys“ (46 

ikimokyklinio amžiaus vaikai). 

2020 m. siekta užtikrinti Įstaigos veiklos sričių funkcionalumą, suderinamumą ir informacijos 

sklaidą. Paskelbus šalyje ekstremalią situaciją, ugdymas ir švietimo pagalba buvo organizuojama 

nuotoliniu būdu naudojant e. priemones: „Mūsų darželis“, įstaigos tinklapį, el. paštą, ,,Facebook“, 

,,Messenger“, ,,Skype“, ,,Padlet“ . Nuotoliniame ugdyme dalyvavo apie 90 % ugdytinių.  

Parengti Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai, atitinkantys teisės aktus, siekiant 

sureguliuoti darbuotojų darbo santykius dirbant nuotoliniu būdu karantino laikotarpiu; užtikrinti 

darbuotojų ir tėvų informavimą apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu bei Įstaigos 

veiklos kokybę. 

Didelis dėmesys skirtas darbuotojų emocinei sveikatai ir psichologinio mikroklimato 

stiprinimui. Įstaigos bendruomenei (pedagoginiam ir nepedagoginiam personalui) organizuoti 

mokymai: „Aš“ būsenų svarba darbe“, „Motyvacija ir savimotyvacija – efektyviai bendruomenės 

veiklai ir pozityvaus mikroklimato kūrimui“, „Pozityvios emocinės aplinkos kūrimas: nuo asmeninės 

individo ūgties iki efektyvaus bendradarbiavimo link kokybiško ugdymo“. 
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Įstaigos vadovai, mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai tobulino kvalifikaciją, 

atsižvelgdami į Įstaigos tikslus, prioritetus ir tobulintinas profesines kompetencijas. Vadovai ir 

pedagoginiai darbuotojai (28) kvalifikaciją tobulino kursuose, seminaruose ir iš viso išklausė 2665 

akad. val. arba 444 dienas, vidutiniškai vienam pedagoginiam darbuotojui tenka 95,17 akad. val. arba 

15,86 dienų. 2020 m. atestuotas vienas mokytojas metodininko kvalifikacinei kategorijai. 

2020 m. buvo vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Bendradarbiaujant su Klaipėdos 

valstybine kolegija, sudarytos sąlygos 12 studentų atlikti trumpalaikes ir ilgalaikes ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojo specialybės praktikas, tyrimus diplominiams darbams. 

Bendradarbiaujant su Klaipėdos valstybine kolegija, dalyvauta įgyvendinant projektą „Ikimokyklinės 

ir priešmokyklinės pedagogikos profesijos prestižą formuojantys veiksniai: studentų požiūris“. 

Dalintasi Įstaigos veiklos organizavimo patirtimi su Vilniaus, Panevėžio, Kauno kolegijų ir Šiaulių 

universiteto studentais bei Klaipėdos lopšeliais-darželiais „Vyturėlis“ ir „Žiogelis“. Dalyvavo 10 

dėstytojų ir studentų bei 6 įstaigos mokytojai. Bendradarbiavimas su Klaipėdos valstybine kolegija 

sudaro tinkamas prielaidas ugdymo turinio kaitai, ugdymo proceso organizavimo kokybei bei Įstaigos 

gerosios patirties sklaidai mieste. 

2020 m. Įstaigos mokytojai su ugdytiniais dalyvavo respublikiniuose projektuose, eilėraščių ir 

piešinių konkursuose, parodose: ,,Kaip ant mūsų stalo atkeliauja...“ „Pasakiškas STEAM“; „Mes 

rūšiuojame“, „Kitokia kaukė“, „Žibintų šviesoje“, „Antrasis daiktų gyvenimas“, „Balta pasaka“, 

„Tavo gimtinė – Tėvynės dalis“, „Šviečiantys moliūgai“. Ugdytiniai tapo piešinių konkurso 

„Nupieškime Valstybės atkūrimo 30-metį pasitinkančią Klaipėdą“ laureatais.  Su socialiniais 

partneriais dalyvauta projekte „Pasakų skrynelė“; organizuotas bendras projektas „Tegu skamba 

bočių dainos“. Įstaigoje vyko eilėraščių konkursas „Aš deklamuoju“.  

Vykdant gerosios patirties sklaidą įgyvendinti projektai: ekologinis – „Kitokia Eglutė“. Vietos 

bendruomenė turėjo galimybę apžiūrėti, sukurtas iš antrinių žaliavų, eglutes. Įstaigos teritorija tapo 

vietos bendruomenės traukos centru; respublikinis kuriančių mokytojų ir kitų specialistų eilėraščių – 

„Kuriame vaikams“. Išleista elektroninė eilėraščių knyga žiemos tema.  

Dalyvauta Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo projekte „Sveika mokykla“ ir su 

Įstaigos bendruomene įgyvendinta Sveikatos stiprinimo programa, kuria siekiama stiprinti vaikų 

fizinį aktyvumą ir padėti šeimai formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Įstaigos bendruomenė 

dalyvavo Lietuvos futbolo asociacijos organizuotame projekte „Futboliukas“, Olimpinio ugdymo 

projekte „Ridikas“, kurį organizavo vaikų laisvalaikio centro klubas „Saulutė“, Klaipėdos 

visuomenės sveikatos biuro organizuotame konkurse „Judriausias darželis“. Įstaigos bendruomenei 

organizuotas konkursas „Sveikesnis tradicinis Kūčių stalas“, teminės savaitės „Mažieji olimpiečiai“, 

„Pajudėkime visi kartu“. Organizuota Europos judumo savaitė, projektinė savaitė „Draugystės 

receptas“ (patyčių tema). Vykdomi specialiųjų ugdymo grupių „Geniukai“ ir „Zyliukai“ 

plokščiapėdystės profilaktikos ir ekologijos projektai. 

Didelis dėmesys skirtas bendradarbiavimui su ugdytinių šeimomis. Teiktos konsultacijos 

šeimoms auginančioms vaikus, kurie turi didelius specialiuosius  ugdymo (si) poreikius.  

2020 m. pavasarį atliktas Įstaigos giluminis veiklos įsivertinimas. Įsivertinimo metu nustatytos 

stipriosios sritys: Įstaiga turi tradicijas; skatinama iniciatyva darbuotojams tobulėti; Įstaigoje 

rūpinamasi darbo aplinkos saugumu.  

Savivaldybės biudžeto lėšų skirta virtuvės įrangai atnaujinti pagal priemonę „Įrengimų 

įsigijimas švietimo įstaigų maisto blokuose“ (įsigyta bulvių skutimo mašina – 2 100 Eur, planetarinė 

maišyklė – 1 600 Eur) ir Saulės elektrinei įsigyti ir darbams vykdyti pagal priemonę „Atnaujinančių 

energijos išteklių panaudojimas švietimo įstaigų pastatuose“, skirta 9 800 Eur paraiškos rengimui ir 

Saulės elektrinės projektavimo darbams finansuoti.  

Finansinė informacija: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

491,70 490,07 99,67  



3 

 

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

288,90 288,88 99,99  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

71,00 56,09 79,00 Surinkta mažiau SP lėšų, nes  2020 m. 

kovo 16 d.– gegužės 31 d. Įstaigoje 

nebuvo vykdomas ugdymo procesas ir  

teikiama maitinimo paslauga. 

Ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

minėtu laikotarpiu nemokėjo 

mokesčio už maisto produktus ir 

patiekalų gamybą 

Pajamų išlaidos (SP) – 56,24   

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

    

Kitos lėšos (parama 

1,2 % GM ir kt.) 

6,40 2,00 31,25 Parama naudojama racionaliai 

aptariant su Įstaigos bendruomene 

Iš viso 858,00 837,04 97,56  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2021 m. sausio 1 d.  

 Savivaldybės biudžeto – 

530,90 Eur: 

1) ryšiai – 32,75 Eur;  

2) elektros energija –  

498,15 Eur. 

Kreditorinis įsiskolinimas susidarė dėl 

sąskaitų, pateiktų sausio mėnesį. 

Už gruodžio mėn.  suteiktas paslaugas 

sąskaitos išrašomos  sausio mėnesį 

 

Planuodama 2021 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė ir numatė tokius prioritetus: 

ikimokyklinio / priešmokyklinio, neformaliojo ugdymo programų ir švietimo pagalbos ugdytiniams 

teikimas, tęstinumas, kokybės įsivertinimas; ugdytinių individualios pažangos matavimo sistemos 

sukūrimas; darbuotojų didaktinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymas ir skaitmeninio raštingumo 

tobulinimas naudojant IKT ugdymo procese. 

 

 

Direktorė                                          Jolita Skirpstaitienė 

 


