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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SVIRPLIUKAS“ 2019 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Svirpliukas“ (toliau – Įstaiga) 2019–2021 metų strateginis 

veiklos planas, Įstaigos 2019 m. veiklos planas įgyvendintas vykdant nustatytus uždavinius bei 

atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento 

Švietimo skyriaus prioritetus: ugdymo, orientuoto į tėvų ir vaikų lūkesčius, paslaugos teikimą, 

bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimą, modernios ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios 

aplinkos kūrimą. Užtikrinta planinga Įstaigos veikla, racionalus finansinių išteklių valdymas. 

 Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teiktos kokybiškos švietimo paslaugos, orientuotos 

į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tęstas į vaiką ir į šeimą orientuoto ugdymo 

(pagal projektą „Gera pradžia“) metodikos įgyvendinimas, efektyvinta individuali kiekvieno vaiko 

veikla. Veiklos kryptys sietos su ugdymo proceso kokybe, atliepė šiuos tikslus: užtikrinti kokybišką 

ugdymo proceso organizavimą, kurti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus 

atliepiančią aplinką. Vadybinės veiklos siekiai orientuoti į pedagogų kvalifikacijos kėlimą, savišvietą. 

2019 m. 2 pedagogai atestuoti, 1 suteikiant mokytojo metodininko, 1 – vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją. Kvalifikacijai kelti panaudota 1851,00 eurai. Didelis dėmesys kreiptas  

darbuotojų skatinimui, nuosekliam ir kokybiškam numatytų prioritetų, tikslų, uždavinių 

įgyvendinimui, socialiniam ir psichologiniam bendruomenės narių saugumo užtikrinimui. 2019 m. 

vykdytas nenutrūkstamas, visapusiškas  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

įgyvendinimas, į kurių ugdymo turinį sėkmingai integruota į vaiką ir į šeimą  orientuoto ugdymo 

metodika „Gera pradžia“. Įstaigoje pradėta diegti elektroninio dienyno sistema „Mūsų darželis“. 

Visiems pedagoginiams darbuotojams buvo organizuoti mokymai, teiktos konsultacijos. Informacija, 

ugdytinių pažanga, lankomumo žiniaraščiai fiksuojami elektroniniame dienyne. Tai padėjo 

informuoti ir šviesti ugdytinių tėvus. Dalyvauta VŠĮ „Mokymosi mokykla“ ir VŠĮ „Junior 

Achievement“ organizuotame Lietuvos švietimo vadovų forume. Ugdymo programų įgyvendinimui 

sukurtos saugios estetiškos, funkcionalios, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios edukacinės 

aplinkos, jos pritaikytos grupinei ir individualiai veiklai. Įsigytos būtinos ugdymo(si), meninės 

saviraiškos priemonės: sportinis inventorius, priemonės, skirtos aktyviai fizinei veiklai, sukaupta 

metodinė medžiaga.  

Įstaiga tęsia savo kultūrines tradicijas, nuolat organizuojamos vaikų saviraiškos, kūrybiškumo 

skatinimo veiklos. Sėkmingai įgyvendinti 3 tęstiniai edukaciniai projektai, aktyviai dalyvauta 4  

miesto, 6 šalies projektuose, konkursuose, parodose. Per metus organizuota 12 tradicinių ir 

netradicinių renginių, 6 teminės vaikų kūrybinės raiškos savaitės, organizuotos 32 mokomosios 

pažintinės išvykos, ekskursijos (panaudota 795,00 eurų). Įstaigos pedagogai vykdė pačių parengtas 

edukacines programas, kūrė naujas. Parengta tęstinė (2019–2021 m.) sveikatos stiprinimo  ir 

saugojimo programa „Sveikatos sodelis“, atnaujinta  ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

sistema (pagal pasiekimų žingsnelius).  Įstaigoje užtikrintas maksimalus ugdytinių skaičius: 2019 m. 

buvo ugdomi 152 ugdytiniai, ugdymo procesą organizavo 17 pedagoginių darbuotojų. Suformuotos 

2 ankstyvojo amžiaus (30 ugdytinių), 5 ikimokyklinio ugdymo (98 ugdytiniai) ir 1 priešmokyklinio 

ugdymo (25 ugdytiniai) grupės. Pageidaujančių lankyti – apie 200 vaikų. 

Siekiant užtikrinti švietimo paslaugas, 2019 m. Įstaigoje tenkinti vaikų saugumo, sveikatos, 

judėjimo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos poreikiai, atsižvelgta į 

individualiuosius ir specialiuosius vaikų gebėjimus. Įstaigoje sukurta efektyvi pagalbos vaikui 

sistema. Logopedo pagalba teikta 30 ugdytinių. Atsakingai organizuota vaikų sveikatos užtikrinimo 

veikla, surengtos konsultacijos, paskaitos darbuotojams ir tėvams. Organizuotas vaikų maitinimas 
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pagal Visuomenės sveikatos biuro specialistų parengtus perspektyvinius valgiaraščius, kuriuose 

dominuoja sveikatą tausojantys patiekalai. 16 ugdytinių taikyta 50 % mokesčio už maitinimo 

paslaugą lengvata. 

Įstaigos vaiko gerovės komisijoje svarstyti 2 klausimai dėl vaikų įvertinimo Klaipėdos 

pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. 2019 m. sistemingai vykdytas bendradarbiavimas tarp įvairių 

institucijų, pasirašytos ar atnaujintos 7 bendradarbiavimo sutartys su miesto, šalies partneriais. 

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais veiklose įgytos žinios, gebėjimai, jų veiksmingumas 

analizuoti įstaigos pedagogų metodiniuose pasitarimuose, gerosios patirtys taikytos ugdymo procese, 

gerintas Įstaigos įvaizdis.  

2019 m. įgyvendintas ugdymo procesas atitiko keliamus reikalavimus, užtikrino visų 

įgyvendinamų programų tarpusavio dermę, ugdymo tęstinumas orientuotas į ugdymo 

individualizavimą. 

2019 m. Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai derinti su 

Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Įstaigos patikėjimo teise valdomas perduotas 

savivaldybės turtas naudotas ir disponuojama juo įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

nustatyta tvarka, vadovaujantis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės 

principais. 2019 m. buvo tęsiami Įstaigos rekonstravimo projektiniai darbai, suremontuotos virtuvės 

patalpos, nupirktas šaldiklis, atliktas grupių sanitarinių patalpų ir virtuvėlių kosmetinis remontas, 

įsigyti reikalingi baldai, metodinės priemonės, žaislai, atlikta lauko aikštelėse esančių įrengimų 

atitikimo saugos reikalavimams patikra. Kompiuterių įsigijimui panaudota 1100,00 eurų, 

darbuotojams sudarytos sąlygos savo veikloje taikyti naujausias informacinių technologijų 

priemones. Ugdymo priemonėms įsigyti panaudota 8979,36 eurų. 2019 m. Įstaigai pervesta 3640,00 

eurų paramos lėšų.  Žinios apie Įstaigos veiklą visuomenei, tėvams skelbiamos Įstaigos internetiniame 

puslapyje (http://www.svirpliukas.lt).  

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

ugdymo proceso užtikrinimui pastatų rekonstrukcijos metu, telkiant bendruomenę aktyviam 

bendradarbiavimui, teigiamo mikroklimato palaikymui. 
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