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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ (toliau – Įstaiga) 2019–2021 metų strateginio ir 2019 

metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į kokybišką ugdymo proceso 

organizavimą, ugdymo sąlygų ir aplinkos gerinimą. Įstaigos 2019 metų veiklos prioritetas – 

bendruomenės narių lyderystės gebėjimų didinimas, siekiant ugdymo paslaugų kokybės.  

Metinės veiklos tikslai – įgyvendinti kokybišką visuminį ugdymą, skatinti darbuotojų 

motyvaciją, kuriant palankų įstaigos įvaizdį, plėtojant pedagogų profesinį bei asmenybės tobulinimą, 

skatinti bendruomenės narių atsakomybę už nuolatinį tobulėjimą ir kokybišką ugdymą. Tikslui 

pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 7 uždaviniai: sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso 

kokybę, tobulinti ugdymo turinio planavimą, siekiant tikslų ir uždavinių dermės, tenkinant bei 

plėtojant vaiko poreikius ir galimybes, didinti įstaigos matomumą, pelnyti išorės pripažinimą, suburti 

naujų partnerysčių, siekti, kad mokytojai tobulintų darbo su informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis (toliau – IKT) įgūdžius bei ugdymo procese sėkmingai naudotų IKT edukacines 

erdves, savo darbe taikytų inovatyvius ugdymo metodus, didinti inovatyvių, kompetentingų mokytojų 

– lyderių skaičių, kurie aktyviai skatintų įstaigos patrauklumą  svarumą, aktyvinti bendravimą su 

vaiko šeima, sudarant galimybę sistemingai dalyvauti ugdomajame procese, vaiko pasiekimų 

vertinime, skatinti nepedagoginius darbuotojus aktyviai dalyvauti įstaigos veikloje, stiprinant 

bendruomeniškumą ir atsakomybę. Vadybiniai siekiai 2019 metais buvo orientuoti į nuoseklų ir 

kokybišką numatytų prioritetų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, duomenimis grįsto valdymo 

kultūros plėtojimą, bendruomenės sutelktumą. 

2019 metais pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. 2019-

09-01 duomenimis ugdyti 193 vaikai (2018 m. – 196), užtikrintas nenutrūkstamas ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas. Ugdymo procesą įgyvendino 25 pedagogai, (23,1 etato), dirbo 23 

nepedagoginiai darbuotojai (24,93 etato). Įgyvendintos 3 neformaliojo švietimo programos, kuriose 

dalyvavo 193 vaikai (100 %). Buvo vykdyti 10 tarptautinių, 8 šalies, 4 miesto, 2 Įstaigos projektai. 

Organizuotos 63 edukacinės išvykos, 20 vaikų kūrybinių darbų parodų, 7 teminės vaikų kūrybinės 

raiškos savaitės, 12 tradicinių kalendorinių renginių, dalyvauta festivaliuose, konkursuose, 

viktorinose, olimpiadose, akcijose, mugėse, stovyklose. Ugdytiniai – Klaipėdos krašto vaikų ir 

moksleivių festivalio-konkurso „Giest lakštingalėlis” laureatai. Už aktyvų dalyvavimą 

tarptautiniuose eTwinning programos projektuose, 5 mokytojai apdovanoti nacionaliniais kokybės 

ženkleliais (2018 m. – 2 mokytojai apdovanoti tarptautiniais kokybės ženkleliais). 1 mokytojas 

dalyvavo tarptautinėje eTwinning programos konferencijoje Dubline ir 4 mokytojai eTwinning 

programos nacionaliniuose mokymuose.  

2019 metais atlikta vaikų pasiekimų analizė, nustatytos stipriosios ugdymosi sritys – fizinis 

aktyvumas, sveika gyvensena, meninė raiška, tobulintinos – komunikavimas (sakytinė, rašytinė 

kalba), tyrinėjimas, kasdieniai gyvenimo įgūdžiai (ankstyvajame amžiuje), socialinė kompetencija 

(priešmokyklinio amžiaus grupėse).  

2019 metais 10 šeimų taikyta 50 % mokesčio už vaiko maitinimą lengvata (2018 m. – 11). 

Įvyko 7 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kuriuose buvo svarstoma dėl 5 vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimo Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Logopedo pagalba 

(1 etatas) teikta 31 vaikui.  

2019 metais mokytojai kryptingai ir nuosekliai kėlė kvalifikaciją, buvo sudarytos sąlygos 

naudotis nuotolinio mokymo programomis. Vienam pedagogui vidutiniškai teko 11,5 (2018 m. – 6,1) 

kvalifikacijos kėlimo dienos. Per metus pedagogai įgyvendino 4 (2018 m. – 1) kvalifikacijos 
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tobulinimo programas, parengė ir pristatė 8 (2018 m. – 5) pranešimus miesto, šalies susirinkimuose, 

seminaruose, konferencijose, 10 (2018 m. – 5) pedagogų dalyvavo šalies metodinių dienų ir idėjų 

mugėse. 2019 metais pagal Erasmus+ programą Įstaigoje praktiką atliko 1 studentas iš Turkijos ir 3 

trečio kurso Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai. 

Įstaigoje 2019 metais atliktas veiklos kokybės įsivertinimas. Įstaigos populiarumas ir prestižas 

buvo įvertinti labai gerai (70 % darbuotojų) ir  gerai (30 % darbuotojų), galimybių tobulėti sudarymas 

įvertinti labai gerai (90 % darbuotojų), mokyklos atstovavimas, reprezentavimas labai gerai (80 % 

darbuotojų). Tobulintinos sritys: šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje, 

psichologinė ir socialinė pagalba, pagalbos ir paramos šeimai įvairovė. 

2019 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai. Per metus pakeisti 

metaliniai lauko laiptų turėklai (6,3 tūkst. Eur), sutvarkytos dviejų miegamųjų patalpos (perklijuoti 

tapetai, perdažytos sienos už 2,9 tūkst. Eur), pakeistos 2 lauko durys (2,8 tūkst. Eur), įsigyta baldų 

grupėse (1,5 tūkst. Eur), atnaujinti koridorių šildymo prietaisai (12 vnt. už 0,7 tūkst. Eur). Įsigyta 

ugdymo priemonių sporto, muzikos salėse, logopedo kabinete, grupėse (2,6 tūkst. Eur). 

Informacinėms technologijoms išleista 4,1 tūkst. Eurų: įsigyta interaktyvi sistema su projektoriumi, 

atnaujintas optinis ryšys, įsigytos licencijos. Už savivaldybės lėšas atliktas 3 laiptinių remontas.  

Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl prioritetų –

bendruomenės ryšių stiprinimas, saugios emocinės ir socialinės aplinkos kūrimas. 
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