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KLAIPĖDOS „SAULUTĖS“ MOKYKLOS-DARŽELIO 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA  

 

Klaipėdos „Saulutės“ mokykla-darželis (toliau – Įstaiga) 2020–2022 metų strateginio ir 2020 

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

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

– stiprinti mokymosi pagalbą skirtingų gebėjimų ir amžiaus mokiniams ir didinti bendruomenės 

lyderystės gebėjimus. Metinės veiklos tikslai: užtikrinti kokybišką ugdymą ir gerinti Įstaigos 

materialinę bazę. Tikslams pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti uždaviniai: laiduoti ugdymo 

programų įvairovę, sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui, užtikrinti sveiką ir saugią 

ugdymo(si) aplinką, vykdyti teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus, kurti lanksčias ir efektyvias 

edukacines ir ugdymo(si) aplinkas. Vadybiniai siekiai 2020 metais buvo orientuoti į tolesnį 

bendruomenės sutelktumo ir veiksmingumo skatinimą, Įstaigos veiklos reglamentavimą, keičiantis 

teisės aktams, Įstaigos bendruomenės lyderystės didinimą, pozityvios aplinkos, turinčios įtakos gerai 

visų bendruomenės narių savijautai, kūrimą, individualios vaiko pasiekimų ir pažangos matavimo 

sistemos tobulinimą. 

2020-09-01 duomenimis ugdyta 219 vaikų. Užtikrintas nenutrūkstamas pradinis, 

priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas. Ugdymo programas įgyvendino 23 pedagogai (22,11 

etato), dirbo 23 nepedagoginiai darbuotojai (21,65 etato), 2 mokytojo padėjėjai (1 etatas). 2020 

mokslo metais mokinių poreikiai buvo tenkinami ruošiant ir skatinant dalyvauti mokyklos, miesto ir 

respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose. Tarptautiniame matematikos konkurse 

„Kengūra 2020“, lietuvių ir anglų kalbų bei gamtos „Kengūra 2020“, edukaciniuose lietuvių, anglų 

kalbos, matematikos, informacinių technologijų, biologijos konkursuose „Olympis 2020“. Mokiniai 

individualius gabumus plėtojo neformaliojo švietimo būreliuose: sporto, tyrinėtojų „Žaisdami 

mokomės“, technologijų būrelyje „Kuriu ir žaidžiu“, šaškių, saviraiškos būrelyje. Klaipėdos miesto 

mokyklų pradinių klasių mokinių Šaškių turnyre Mero taurei laimėti 2 klasės mokiniai užėmė 1 ir 3 

vietas, 1 klasės mokinys – 1 vietą, Lietuvos policijos piešinių konkurse „Saugoti. Ginti. Padėti“  – 3 

vietą. 

 Ugdomoji veikla, bendri pažintiniai projektai ir kiti edukaciniai renginiai organizuoti 

netradicinėje aplinkoje. Tam bendradarbiauta su Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto 

viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ ir Pempininkų padaliniais, bibliotekos „Pelėdžiuko“ vaikų 

centru, Klaipėdos jūrų muziejumi ir delfinariumu, Mažosios Lietuvos ir Laikrodžių muziejais, 

Klaipėdos lėlių teatru bei Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešąja biblioteka, organizuojant 

juose edukacinius užsiėmimus, patyrimines veiklas, pažintines ekskursijas. Tikslingai panaudotos 

valandos, skirtos mokinių kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, socialinei, prevencinei 

veiklai.  

 34 mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikta 

logopedo pagalba mokykloje bei pagalba Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Teikta 

pagalba vaikui ir šeimai: individualių pokalbių, konsultacinių valandų tėvams metu, į tėvų 

susirinkimus kviesti psichologai, skaityti pranešimai, rengti pokalbių su specialistais vakarai. 

Partnerystėje su Meno psichologijos centru įgyvendintas projektas „Pozityvios tėvystės įgūdžių 

stiprinimas“ (projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos). Prevencinį darbą 

dirbo Vaiko gerovės komisija, padedanti vaikams ir tėvams spręsti su mokslu, elgesiu, bendravimu 

susijusias problemas. 

 Mokinių socialinių įgūdžių formavimui 1–4 klasėse buvo įgyvendinta programa „Antras 

žingsnis“ ir „Obuolio draugai“, priešmokyklinio ugdymo grupėje buvo įgyvendinta programa „Zipio 
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draugai“, ikimokyklinio ugdymo grupėse – programa „Kimochi“.  Dalyvauta VšĮ „Vaiko labui“ 

rengtose prevencinėse akcijose „Esu tolerantiškas“ ir „Be patyčių“.  

Paskelbus šalyje ekstremalią situaciją ir įvedus karantiną, buvo vykdomas nuotolinis 

ugdymas(is). Pasirinkta virtuali „Google Clasroom“ mokymosi aplinka, kuri užtikrino skaitmeninio 

ugdymo turinio pasiekiamumą. Tiesioginės sinchroninės pamokos buvo vedamos ZOOM 

platformoje. Užduotys mokiniams buvo skiriamos iš EDUKA klasės ir keliamos į EDUKA dienyną, 

siunčiamos elektroniniu paštu, buvo teikiamos individualios konsultacijos. Visi pradinių klasių 

mokiniai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo nuotoliniame ugdyme(si). 

Įstaigos kultūra grindžiama pasitikėjimą, iniciatyvumą ir tautiškumą skatinančiu 

mikroklimatu. Įstaigos bendruomenė yra pasirašiusi 12 bendradarbiavimo sutarčių su miesto, šalies 

ir užsienio parteriais, su kuriais organizuojamos bendros edukacinės programos, akcijos, 

kvalifikacijos tobulinimo renginiai (2020 m. vykdyti 6 bendri kvalifikaciniai mokymai, 2 edukacinės 

išvykos), dalyvaujama respublikinio „Saulučių“ sambūrio veikloje. Bendradarbiavimo su socialiniais 

partneriais veiklose įgytos žinios, gebėjimai analizuojami įstaigos pedagogų metodiniuose 

pasitarimuose, gerosios patirtys taikomos ugdymo procese, analizuojamas jų veiksmingumas.  

Įstaiga atvira pokyčiams. Joje sėkmingai įgyvendinamas pasidalytos lyderystės ir 

besimokančios organizacijos modelis. Kasmet analizuojama veiklos ir valdymo išteklių būklė, 

siekiama užtikrinti jų optimalų valdymą ir naudojimą. 2020 m. įstaigoje dirbo profesionalūs 

pedagogai, kasmet analizuojantys ir įsivertinantys savo veiklą. Pedagogai atestuoti: 12 mokytojo 

metodininko, 4 vyresniojo mokytojo, 3 mokytojo kvalifikacinėms kategorijoms, 3 pedagogai 

studijuoja Šiaulių universiteto pedagogikos bakalauro nuolatinių studijų baigiamajame kurse. 2020 

metais kiekvienas įstaigos pedagogas vidutiniškai po 8 dienas tobulino savo kvalifikaciją, auklėtojų 

padėjėjai – 1 dieną, direktoriaus pavaduotojas ir administratorius – po 3 dienas (dalis kvalifikacijos 

kėlimo kursų vyko nuotoliniu būdu). 

Lėšos įstaigoje valdomos teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaujantis visuomenės naudos, 

efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais. 2020 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos 

naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos 

institucijomis, bendruomene. Per vasarą suremontuota 650 kv. m. patalpų (1 grupė, 1 klasė,  

visuomenės sveikatos specialisto ir administracijos kabinetai). Bendrojo naudojimo sanitarinėse 

patalpose pakeistas vamzdynas ir atliktas remontas (6 tūkst. Eur). Visose sanitarinėse patalpose buvo 

atliekami smulkūs tvarkymo darbai (susidėvėjusios santechnikos įrangos pakeitimas 4 patalpose) (1,1 

tūkst. Eur). Per metus įsigyta baldų: papildomas komplektas valgyklai (5 vnt. keturviečių stalų su 

suolais, persirengimo spinta); mokytojo stalas ir mokymo priemonių spinta klasėje, atnaujinti 

mokytojų kambario baldai, iš savivaldybės biudžeto ir rėmėjų lėšų pakeistos žaliuzės (2,5 tūkst. Eur). 

Atnaujinti lauko aikštelių įrengimai (3,7 tūkst. Eur).  

Finansinė informacija: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

289,5 288,8 99,8  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

275,7 275,7 100  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

70,4 68,02 96,2  

Pajamų išlaidos (SP) –  65,7 100 Panaudotos visos surinktos 

pajamos SP. Planuota buvo 

daugiau – 95,0 tūkst. Eur. 

Tačiau dėl šalyje paskelbto 

karantino ir įvesto nuotolinio 

mokymo, mokiniams ir 
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vaikams nelankius įstaigos, 

planuotos pajamos nebuvo 

surinktos 

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

1,2 1,2 100  

Kitos lėšos (parama 2 

% GM ir kt.) 

3,5 1,12 32 Gautos paramos lėšos 

panaudotos pagal poreikį. 

Likusios, siekiant jų 

tikslingo ir racionalaus 

panaudojimo, perkeltos į 

2021 m.  

Iš viso 635,6 632,52 99,3  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2021 m. sausio 1 d.  – 1,15 tūkst. Eur. 

 SP (už maisto produktus) – 

0,48; 

SB (už elektrą, sąskaita už 

gruodžio mėn. išrašoma 

sausio mėn.) – 0,64; 

SB (už ryšių paslaugas, 

sąskaita už gruodžio mėn. 

išrašoma sausio mėn.) – 0,03 

 

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

– bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima plėtojimas, 

– pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą mokinių ir darbuotojų savijautą mokykloje, 

kūrimas. 

 

 

Direktorė                                                           Raimonda Pintverienė 


