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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAKALNUTĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA  
 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ (toliau – Įstaiga) 2020–2022 metų strateginio ir 
2020 metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į švietimo paslaugų 
kokybės, prieinamumo užtikrinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. Parinktos tokios 2020 
m. prioritetinės kryptys: 1) užtikrinti švietimo prieinamumą ir mokymosi pagalbą įvairių gebėjimų 
ir poreikių vaikams; 2) telkti Įstaigos bendruomenės narius vaikų poreikių ir galimybių plėtojimui. 
Vadybiniai siekiai 2020 m. buvo orientuoti į pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą įstaigos 
bendruomenės savijautą švietimo įstaigoje, kūrimą. 

2020 m. buvo ugdoma130 vaikų, dirbo 50 darbuotojų (iš viso 46,30 etato, iš jų 22,00 etato 
pedagoginių ir 24,30 etato nepedagoginių pareigybių). Įstaigoje visi ugdytiniai tris kartus per dieną 
maitinami kokybišku maistu. 17-ai priešmokyklinės grupės ugdytinių tiekti nemokami pietūs. 19 
šeimų (23 vaikams) taikyta 50 % mokesčio už vaikų maitinimą lengvata. 100 % tenkintas 
pageidaujančių lankyti Įstaigą poreikis. 

Įstaiga turi higienos pasą-leidimą. 2020 m. Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos 
atliko tris patikrinimus:Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba atliko planinį priešgaisrinį 
techninį patikrinimą – pažeidimų nenustatyta;Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos 
departamentas atliko planinį patikrinimą – nustatyti keli pažeidimai, kurie buvo likviduoti 
(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento 2020 m. kovo 10 d. viešojo 
maitinimo įmonės patikrinimo aktas Nr. 37VMĮP-122); Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos Švietimo skyrius atliko Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo 
įvertinimą –nustatyta, kad neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programų sudėtinės dalys 
atskleistos suprantamai, aiškiai; programų turinys orientuotas į kompetencijų sritis, numatomos 
priemonės, metodai, pasiekimai ir jų vertinimas; sukurtos tinkamos edukacinės aplinkos 
neformaliojo švietimo programų įgyvendinimui (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus 2020 m. lapkričio 19 d. pažyma Nr. ŠV2-13). 

Planingai vykdyti materialinės bazės gerinimo darbai. Per metus buvo atliktas dviejų grupių 
sanitarinių patalpų remontas, grupės aprūpintos naujas baldais (880,00 Eur). Siekiant užtikrinti 
kokybišką maisto gamybos procesą, atliktas virtuvės modernizavimas – įrengtos naujos kokybiškos 
durys, skirtos maisto išdavimui, pagamintos pagal naujausias technologijas (580,00 Eur). Dviejose 
grupėse nupirktos ir įrengtos naujos multimedijos (1256,60 Eur). Vienaigrupei nupirktas 
kompiuteris (365,00 Eur). Ruošiant Įstaigą naujiems mokslo metams, buvo nudažytas Įstaigos 
fasadas silikoniniais dažais (651,00 Eur). 

Įgyvendintas pirmasis uždavinys – užtikrinti švietimo prieinamumą ir mokymosi pagalbą 
įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams. 

Užtikrintas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, per metus įgyvendintos kalbinio ir 
sveikos gyvensenos ugdymo neformaliojo vaikų švietimo programos, kuriose dalyvavo 89 
darželinio ir priešmokyklinio bei 41 lopšelinio amžiaus vaikai. Įgyvendintas tarptautinis projektas 
„Gera pradžia“, kuris padeda lavinti individualius vaiko gebėjimus bei skatinti tėvus aktyviai 
dalyvauti ugdymo procese. 2020 m. vaikai kartu su pedagogais dalyvavo 9tarptautinėse, 
respublikinėse bei miesto kūrybinių darbų parodose, 1 miesto skaitovų konkurse, 2regioniniuose ir 
miesto sporto renginiuose. Buvo vykdyti 6 tarptautiniai pažintiniai kultūriniai projektai bei akcijos, 
organizuotos 2 edukacinės išvykos, 9 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, kuriuose dalyvavo 
Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai. 
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Remdamasi individualiąja ikimokyklinio ugdymo programa grupės rengia ilgalaikius planus 
(mokslo metams), kurie detalizuojami trumpalaikiuose planuose, specialiųjų poreikių vaikai ugdomi 
pagal pritaikytas programas, suderintas vaiko gerovės komisijoje. 

Ugdymo aplinka atitinka vaikų amžių, prigimtinius poreikius: judėjimo, žaidimo, 
maitinimosi, poilsio, socializacijos visuomenėje. Ugdymo turinys orientuotas į aktyvų patirtinį 
ugdymąsi. Priešmokyklinėje grupėje įgyvendinama lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo 
programa.Lopšelyje-darželyje suburtos ir sėkmingai plėtojo savo veiklą kūrybinės darbo grupės. 

Ugdymo programų įgyvendinimui įstaigoje įsigytos būtinos ugdymo(si) priemonės, 
sukaupta metodinės medžiagos. Įstaigoje įgyvendinami tęstiniai edukaciniai projektai: dalyvauta 
projektuose: „Žingsnis po žingsnio“, „Slavų vainikas“; neformaliojo vaikų švietimo kalbinio 
ugdymo programoje „Moki žodį – žinai kelią“; neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos 
ugdymo programoje; vykdomame Respublikiniame projekte „Sveika ir saugi gyvensena“ papildė 
ugdymo turinį naujomis veiklos formomis, užtikrino įstaigos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą. 
Pradėti vykdyti ilgalaikiai projektai: „Muzikinė dėžutė“, socialinių emcinių įgūdžių ugdymo 
projektas „Kimochi“. Dalyvautaprogramose „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas 
mokyklose“. 

Trumpalaikių projektų metu vaikai tenkino įgimtą vaikų saviraiškos poreikį, estetinių 
išgyvenimų potyrį, turtino dvasinį pasaulį dalyvaudami: ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinio 
intelekto ugdymo projekte „Vabzdžiukas ant delniuko“; tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į 
taisyklingą kalbą“; lavinama smulkioji motorika, jutimo sistema, erdvės ir krypties suvokimas 
projekte „Miklūs pirštukai – graži kalba“; projektuose „Vanduo – gyvybės šaltinis“, „Stebuklingoji 
druska“; dalyvaujant eTwinning tarptautiniame projekte kuriame netipinę aplinką ir plėtojame vaikų 
kūrybiškumą „Atypical environment and the development of children‘s creativity“, „Halloween 
pumpkin cousin“, „Let‘s discover christmas traditions in Europe“. Įsigytos metodinės priemonės, 
skirtos vaikų socialinių emocinių įgūdžių lavinimui. 

Įgyvendinama sveikos ir saugios gyvensenos programa. Vykdytos priemonės: dalyvavimas 
regioninio sporto renginiuose „Judrusis uostas“ (2020-01); vykdomas tęstinis projektas 
„Susipažinkime su sporto šakomis“; dalyvauta komandinio boulingo turnyre (2020-09-17); 
konkurse „Judriausias darželis“ (2020-10-12). Vykdyta alkoholio, tabako ir kt. psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo prevencijos programa; vaikų žalingų įpročių prevencija; savaitė be patyčių; 
pravesti pokalbiai, diskusijos, buvo demonstruojami edukaciniai filmai; pravestos edukacinės 
valandėlės vaikams. Įstaigos sveikatingumo programoje praėjusiais metais buvo užimti visi vaikai ir 
pedagogai.  

Logopedo pagalba teikta 30 vaikų. Ypatingas dėmesys skirtas vaikams, turintiems ugdymosi 
ir elgesio sunkumų, buvo pravesti 3 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kuriuose aptartos įvairios 
poveikio priemonės: dėl vaikų pasiekimų ir sunkumų įvertinimo; dėl pritaikytų programų; dėl 
pagalbos vaikams ir jų tėvams suteikimo, kiti einamieji klausimai. Buvo teikiamos individualios 
konsultacijos pedagogams, informacija apie vaikų ugdymosi pažangą ir pasiekimus; konsultacijos 
apie vaikų kalbos ugdymą; buvo demonstruojamas darbas su vaikais, skiriamos logopedinės 
užduotys namuose.  

2020 metais Įstaigoje ugdymo procesas organizuotas tiesioginiu bei nuotoliniu būdu 
nenutrūkstamai ir kokybiškai, stengtasi patenkinti vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius. Sudarytos 
sąlygos vaikų nuotoliniam ugdymui: pedagogai vykdė nuotolinį ugdymą įvairių IKT įrankių 
pagalba („ZOOM“, Viber, el. paštas, „Padlet“) teikė užduotis vaikams, konsultavo tėvus. Logopedė 
IKT įrankių pagalba teikė individualizuotas užduotis spec. poreikių vaikams bei konsultacijas 
tėvams. Atnaujinus ugdymo veiklą įstaigoje, siekiant srautų mažinimo bei vadovaujantis 
Vyriausybės rekomendacijomis, kūno kultūros bei meninio ugdymo pedagogai rugsėjo – spalio 
mėnesiais, esant geram orui,kūno kultūros bei muzikos užsiėmimus ugdytiniams vedė lauke, 
skatindami vaikų aktyvumą. O esant blogam orui,užsiėmimus ugdytiniamsvedė naudodami IKT 
įrankius nuotoliniu būdu, kartu su grupėje esančiu pedagogu. 

Buvo įgyvendinamas antrasis uždavinys – telkti Įstaigos bendruomenės narius vaikų 
poreikių ir galimybių plėtojimui. 
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Vaikų pasiekimų vertinimas įgalino pamatuoti ugdytinių pažangą ir numatyti tolimesnius 
ugdymo(si) uždavinius.Siekta individualių vaiko gebėjimų ugdymo(si), sistemingai vertinant jo 
pasiekimus.Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tikslai grindžiami ugdytinių poreikiais. Mokytojai 
įsivertina savo pedagoginę veiklą, ieško naujų metodų ir juos taiko. 2020 m. pedagogai tobulino 
kvalifikaciją vidutiniškai 4-5 dienas. Jie dalyvavo 38 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (919 
val.). 

Siekiant ugdymo šeimoje ir įstaigoje vientisumo, kurti partneriški vaiko tėvų (globėjų) ir 
lopšelio-darželio santykiai, organizuota pagalbos šeimai sistema. Teiktos individualios 
konsultacijos tėvams kalbos ugdymo klausimais, individualiai su tėvais aptarti vaikų kalbos raidos 
ypatumų vertinimai. Buvo teikiama informacinė medžiaga tėvams apie vaikų ugdymą. Buvo 
atliekamas priešmokyklinio amžiaus vaikų brandos mokyklai vertinimas, ugdytinių, turinčių 
mokymosi sunkumų, individualių gebėjimų nustatymas. Tėvai gauna informaciją, kuri pateikiama 
įvairiomis formomis: stendiniai pranešimai, kontaktiniai ir nuotoliniai susirinkimai, pramogos, 
šventės, tėvų dalyvavimas projektinėse veiklose. 

Vykdoma metodinė veikla: vaikų ugdymosi pasiekimų rezultatų panaudojimas ugdymo 
procesui tobulinti, pedagogų darbo metodai vaikų ugdyme, atsižvelgiant į jų individualius 
gebėjimus, žaidimų įtaka socialinei ir emocinei vaikų raidai, šiuolaikiškos grupės aplinkos kūrimas, 
inovatyvios ugdymo priemonės, informacinės technologijos, skatinančios vaikų kūrybiškumą, 
išklausytų kvalifikacinių seminarų, konferencijų pozityviosios darbo patirties pristatymas, 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtojų metodinės veiklos plano įgyvendinimas, 
bendravimo formų tarp pedagogų ir tėvelių paieškos, nuotolinio ugdymo įgyvendinimas. 

Siekiant užtikrinti efektyvesnį nuotolinį ugdymą, greitesnį informacijos perdavimą bei 
glaudesnį įstaigos pedagogų ir tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą įstaigoje pradėtas diegti el. 
dienynas „Mūsų darželis“. 

Vadybiniai siekiai pasiekti, įgyvendinant trečiąjį uždavinį– pozytivios emocinės aplinkos, 
lemiančios gerą įstaigos bendruomenės savijautą švietimo įstaigoje kūrimas. 

2020 metais atliktas psichologinio klimato Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Pakalnutė“ 
tyrimas (2020 m. birželio mėnesį ir 2020 m. lapkričio mėnesį). Tiek pirminis, tiek pakartotinis 
tyrimas parodė, kad darbuotojai kolektyvo psichologinį klimatą vertina teigiamai. Darbuotojai 
aukščiausiai balais įvertino skales „Subjektyvus požiūris į santykius su ugdytiniais“ ir „Subjektyvus 
požiūris į santykus su ugdytinių tėvais“. Šias sritis darbuotojai vertina labai gerai. 

Pedagoginių darbuotojų įvertinimų analizė parodė, kad ši darbuotojų grupė teigiamai vertina 
įstaigoje dirbantį kolektyvą, kolektyvo narių kvalifikaciją ir prireikus visada sulaukia dalykinės 
pagalbos iš kolegų. Aukšti teiginių atskirose skalėse įvertinimai parodė, kad įstaigoje sudaroma 
galimybė kelti profesinę kvalifikaciją, darbuotojų psichologinė savijauta ir tarpasmeniniai santykiai 
yra geri, jie jaučiasi gerbiami kolegų. Aiškūs ir pagrįsti kriterijai, pagal kuriuos vertinamas įstaigų 
pedagogų darbas. Jie tiksliai žino, kaip turi dirbti, kad jų darbas būtų įvertintas teigiamai. 

Siekiant išlaikyti aukštą kolektyvo psichologinio klimato vertinimą, mokytojai kryptingai 
dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, kuriuose pedagogai įgijo žinių apie el. dienyną 
„Mūsų darželis“, nuotolinio mokymo(si) iššūkius, lyderystę, vaikų elgesio valdymo meną, 
asmeninę motyvaciją, IKT priemonių panaudojimo galimybes nuotoliniame ugdyme. 

Didintas įstaigos patrauklumas, gerintas jos įvaizdis. Įgyvendinant uždavinį buvo 
stiprinamas bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais, miesto bendruomene. Užtikrinta sveika, saugi 
ugdymo aplinka, formuojamas teigiamas sveiko gyvenimo būdas, jis propaguojamas, pritaikomi 
įvairūs nuotolinio ugdymo metodai ir būdai. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis (Klaipėdos lopšeliais-
darželiais „Žiburėlis“, „Du gaideliai“, „Dobiliukas“, „Rūta“, Vilniaus lopšeliu-darželiu „Daigelis“); 
Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija; mokslo ir kvalifikacijos tobulinimo institucijomis 
(PŠKC, KUTSI); Klaipėdos miesto Savivaldybės Tautinių kultūrų centru; Respublikinėmis 
asociacijomis („Slavų vainikas“).  

Ugdymo procesas organizuotas tiesioginiu bei nuotoliniu būdu nenutrūkstamai ir 
kokybiškai, stengtasi patenkinti vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius. Siekiant vykdyti vadybinę ir 
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metodinę pagalbą bei gerinti ugdymo proceso organizavimą pravesti (tiesioginiu bei nuotoliniu 
būdu) posėdžiai, susirinkimai tėvams ir įstaigos bendruomenei. Informacija apie įstaigos veiklą 
nuolat talpinama ir atnaujinama internetinėje svetainėje, socialiniame tinklapyje Facebook. 

Finansinė informacija: 
 

Finansavimo šaltinis 
Lėšos (tūkst. eurų) 

Pastabos Planas 
(patikslintas) 

Panaudota 
lėšų 

Įvykdymas 
(%) 

Savivaldybės 
biudžetas (SB) 

402,5 401,6 99,8 
 

Specialioji tikslinė 
dotacija (VB) 

184,7 184,7 100 
 

Įstaigos gautos 
pajamos (surinkta 
pajamų SP), iš jų: 

68.7 50,3 73,2 
 

Pajamų išlaidos (SP) 68,7 50,3 73,2 

2020 m. pavasarį dėl 
šalyje paskelbto karantino 
buvo sustabdyta švietimo 
įstaigų veikla, o 2020 m. 
rudenįįvesti karantino 
ribojimai lėmė vaikų 
lankomumo mažėjimą 

Projektų finansavimas 
(ES; VB;SB) 

- - - 
 

Kitos lėšos (parama 2 
% GM ir kt.) 

0,2 0,2 100 
 

Iš viso 656,1 636,8 97,1  

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 
šaltinius) 2021 m. sausio 1 d. 2,97 

  

 
Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų: 1) 

užtikrinti informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą ugdymo procese; 2) užtikrinti 
švietimo prieinamumą ir mokymosi pagalbą įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams, taikant vaiko 
pažangos matavimo sistemą; 3) įsivertinti įstaigos veiklos kokybę. 

 
 

 
Direktorė             Natalija Griško 

 


