
 

 

                                      KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“  

direktorės Elenos Plioraitienės 

 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2019 m. sausio   Nr. ________  

Klaipėda 
  

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ (toliau – Įstaiga) 2016–2018 metų strateginio ir 2018 metų 

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

prieinamumo užtikrinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. Pasirinktos tokios 2018 m. 

prioritetinės kryptys: 1) kokybiško ugdymo paslaugos teikimas, 2) bendruomenės lyderystės gebėjimų 

didinimas, 3) saugios ir sveikos, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios aplinkos kūrimas. 

Vadybiniai siekiai 2018 m. buvo orientuoti į bendruomenės sutelktumo ir veiksmingumo skatinimą, jų 

socialinio ir psichologinio saugumo didinimą.  

2018 m. pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. Buvo ugdoma 205 

vaikai, dirbo 52 darbuotojas (iš viso 48,5 etato, iš jų 23,6 etato pedagoginių ir 24,93 etato 

nepedagoginių pareigybių). Užtikrintas nenutrūkstamas, patirtinis ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas. Per metus įgyvendintos 3 programos: vaikų švietimo meninio ugdymo, sveikatos saugojimo 

ir fizinio ugdymo programos. Kuriose dalyvavo 160 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

bei 45 lopšelinio amžiaus vaikai. 2018 m. darželio ugdytiniai ,kartu su pedagogais ,dalyvavo 11 

saviraiškos parodų, 7 konkursuose, 3 festivaliuose, 4 akcijose. Buvo vykdyti 8 tarptautiniai,  19 šalies, 

9 miesto, 16 Įstaigos pažintinių-kultūrinių projektų, organizuotos 4 teminės savaitės, 7 atviros veiklos, 

28 edukacinės išvykos, 17 tradicinių ir netradicinių renginių, kuriuose dalyvavo Įstaigos pedagogai, 

ugdytiniai ir jų tėvai.  

Įstaigos sveikatingumo programoje praėjusiais metais buvo užimti visi vaikai ir pedagogai. Įsigytos 

naujos priemonės , padedančios vaikams formuotis sveikatos stiprinimo įgūdžius. Pagerėjo vaikų 

lankomumas. 2018 metais profilaktiškai sveikatą pasitikrino 98,61 % ugdytinių. Visiškai sveiki vaikai  

sudarė tik  22,89 % Didžioji ugdytinių dalis, turinti nors vieną sveikatos sutrikimą, buvo tarp 

darželinio amžiaus vaikų. 2018 metais pastebėta ,kad dažniausiai vaikai sirgo kvėpavimo ligomis ir 

skundėsi prastėjančiu regėjimu. Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 31 ugdytiniui .  

Įstaigoje visi ugdytiniai tris kartus per dieną maitinti kokybišku maistu. Darželį lanko 8 vaikai su 

alerginiais susirgimais, kuriems pritaikytas specialus maitinimas.  32 šeimoms taikyta 50 % mokesčio 

už vaikų maitinimą lengvata o 100 % lengvata taikoma -2 šeimoms. 98 % tenkintas pageidaujančių 

lankyti Įstaigą poreikis. Suteikta eilė konsultacijų šeimoms, kurių ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikai nelanko švietimo įstaigų.  

2018 m. Skatinant kiekvieno darbuotojo kūrybingumą, atsakingą ir savarankišką veiklą, kursuose ir 

seminaruose pedagogai kėlė savo kvalifikaciją 82,6 dienas. Vidutiniškai 2–5 dienas. Jie dalyvavo  

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Skaitė pranešimus šalies, miesto konferencijose ir  

seminaruose. Kadangi ženkliai padaugėjo vaikų turinčių elgesio ir psichologinių sutrikimų 2018 

metais konsultacinė ir metodinė pagalba 4 kartus per mėnesį buvo teikta pedagogams ir ugdytinių 

tėvams ,Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos priskirto psichologo. Skiepydami vaikams 

sveikos gyvensenos įgūdžius ir siekdami pagerinti vaikų mitybą, dalyvaujame Europos Sąjungos 

paramos „Pienas vaikams‘ bei „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokykloje“ programose. 

Parengė  naujų metodinių priemonių, kurios sėkmingai taikytos vaikų ugdyme. Per metus Įstaigoje 

atestuoti 2 pedagogai, kurie įgijo mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 

2018 m. atliktas korupcijos pasireiškimo Įstaigoje tikimybės nustatymo sričių vertinimas. Įsivertinta 

Įstaigos veiklos kokybė, kurios metu buvo nustatyta, kad Įstaigos kultūra grindžiama pasitikėjimą, 

iniciatyvumą ir tautiškumą skatinančiu mikroklimatu, Įstaigoje užtikrinta ugdymo programų dermė, 

ugdymo tęstinumas orientuotas į visuminį ugdymą, ugdymo organizavimas grįstas tikslingu ir 

lanksčiu planavimu. Taip pat nustatyta, kad Įstaigos aplinka tenkina vaikų ugdymo(si) poreikius, 



 

skatina jų pasiekimus ir pažangą.  

2018 m. Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Įstaiga turėjo higienos 

pasą, planingai vykdyti materialinės bazės gerinimo darbai. Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos 

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

bendruomene. Per 2018  metus atliktas pilnas remontas 3-jose grupėse ir sporto salėje: pakeista 981 

kv. m. grindų dangos,( viso antro aukšto patalpos, sporto salė ir 8 kabinetų) grupėse perklijuoti 

tapetai, , įrengtos pakabinamos lubos, pakeisti 22 šviestuvai, rūbinėse-perdažytos sienos . Atliktas 

pilnas remontas sporto salėje. Visuose kabinetuose atlikti remontai t.y. išklota nauja grindų danga, 

ištapetuotos sienos, įrengtos įtempiamos lubos ir pakeisti šviestuvai. Įsigyta informacinių ir 

komunikacinių technologijų už 1500 Eurų (toliau –IKT) priemonių (spalvotas lazerinis printeris, 

nešiojamas kompiuteris, laminavimo įranga, skeneris, plančetė,), Virtuvėje  įrengta vėdinimo sistema  

už 1000 Eur.vnt. , įsigytas plaktuvas-maišytuvas už 3850 Eur. Pakeistos viso kiemo takų ir aikštelių 

trinkelės,  atnaujinta asfalto danga , lauko apšvietimas, Didžiausias šių metų  mūsų pasididžiavimas 

tai sporto aikštynas (566.00 kv m) išlietas gumine danga už 27 000 Eur. Turime saugią, naujas 

technologijas ir  higieninius reikalavimus atitinkančią, šiuolaikišką krepšinio  ir pramoginį aikštyną. 

Mūsų įstaiga pateikė paraišką ir laimėjo projektą  už 88 632,00 Eur. „ Dėl atsinaujinančių energijos 

šaltinių, saulės  šviesos energijos panaudojimo , visuomeninės paskirties pastatuose“. Visi reikiami 

dokumentai parengti. Artimiausiu metu bus pristatytas projektas ir pasirašoma sutartis. Darbų pradžia 

numatoma 2019 m. pavasarį. 

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

ugdymo paslaugų teikimas, bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas bei sveikos, saugios ir 

šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas 
 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai 2018 metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Parengti 

2019-2021 

metams 

strateginio plano 

projektą ir jį 

patvirtinti  

 

 

 

Parengtas ir 

patvirtintas 

2019-2021 

metams 

strateginis 

planas 

Atliktas įstaigos 

įsivertinimas (vidaus 

auditas) 

2 Su įstaigos 

bendruomene aptarti 

įsivertinimo rezultatai 

ir gauti pasiūlymai dėl 

tikslinių veiklos sričių 

2019-2021 metams 

1. Suburta darbo grupė įstaigos veiklos 

įsivertinimui vidaus auditui atlikti  

direktoriaus 2018-10-09 įsakymas Nr. V-

43 

2. Atliktas pasirinkto įstaigos veiklos 

rodiklio - strateginis mokyklos veiklos 

planas, metų veiklos planas bei jų 

įgyvendinimas, giluminis vertinimas. 

Įsivertinimo rezultatai aptarti įstaigos 

tarybos posėdyje 2018-01-23 protokoliniu 

nutarimu (protokolas Nr. V2-1). 

3. Su įstaigos bendruomene aptarti 

įsivertinimo rezultatai ir gauti pasiūlymai 

dėl tikslinių veiklos sričių, įstaigos veiklos 

prioritetų, tikslų ir uždavinių numatymo 

2019-2021 m. strateginiam planui. Įstaigos 

tarybos 2018-11-30 protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr. V-59). 

4. Vadovaujantis gautais bendruomenės 

narių pasiūlymais parengtas 2019-2021 

metams strateginio plano projektas kuris 



 

pateiktas įstaigos tarybos pritarimui 

Įstaigos tarybos posėdžio 2018-11-26  

protokolinis nutarimas Nr. V5-2  

5. Gautas pritarimas Dėl Klaipėdos 

lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2019-2021 

metų strateginio plano. Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos ugdymo ir 

kultūros departamento švietimo skyriaus 

vedėjo 2018-11-29 įsakymas ŠV1-415.  

6. Įstaigos 2019-2021 metų strateginis 

veiklos planas patvirtintas direktoriaus 

2018-11-30 įsakymu Nr. V-59  

1.2. Atnaujinti 

dokumentus, 

susijusius su 

asmens 

duomenų teisine 

apsauga  

Paruošti 

įstaigos 

asmens 

duomenų 

apsaugos 

dokumentai 

pagal teisės 

aktuose 

keliamus 

reikalavimu

s 

1. Parengtos įstaigos 

darbuotojų ir 

ugdytinių asmens 

duomenų tvarkymo 

taisyklės 

2. Parengtas įstaigos 

įrengtų vaizdo 

stebėjimo kamerų 

naudojimo ir vaizdo 

duomenų tvarkymo 

tvarkos aprašas 

3. Pasirašytos asmens 

duomenų tvarkymo 

konfidencialumo 

deklaracijos. 

4. Gauti darbuotojų ir 

tėvų sutikimai tvarkyti 

asmens duomenis 

pagal įstaigos veiklos 

funkcijas 

 

1. Parengtos ir direktoriaus 2018-06- 25 

įsakymu Nr. V-21 patvirtintos Asmens 

duomenų tvarkymo taisyklės,   

2. Parengtos ir direktoriaus 2018-09 04  

Nr. V-29 įsakymu patvirtintos  Ugdytinių 

duomenų tvarkymo taisyklės. 

3. Paskirtas asmuo atsakingas už Įstaigos 

duomenų tvarkymą direktoriaus 2018-06-

25 įsakymas Nr. 23 

4. Parengtas ir direktoriaus 2018 -06-25 

įsakymu Nr. V-24 patvirtintas Įstaigos 

įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų 

naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo 

taisyklės.  

5. Su visais įstaigos darbuotojais ir tėvais 

(globėjais rūpintojais) pasirašytos asmens 

duomenų tvarkymo konfidencialumo 

deklaracijos.  

6.  Gauti darbuotojų ir tėvų sutikimai 

tvarkyti asmens duomenis pagal įstaigos 

veiklos funkcijas 

1.3. Atnaujinti 

lauko 

edukacines 

erdves 

teritorijoje 

 

Atnaujintos 

lauko 

edukacinės 

erdvės 

teritorijoje 

1. Pagal tėvų 

apklausos rezultatus 

nupirkti vaikų lauko 

žaidimų kompleksai 

2. Pagerintos 

edukacinės aplinkos 

lauko teritorijoje 

 

1. Organizuota Įstaigos tėvų (globėjų 

rūpintojų) apklausa dėl vaikų lauko 

žaidimų komplekso ir kitos žaidimų 

įrangos ir priemonių įsigijimo. Apklausos 

rezultatai aptarti Įstaigos tarybos 2018-11-

07 protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 

V2-2). 

2. Pagerintos edukacinės aplinkos lauko 

teritorijoje: įrengta žaidimų aikštelė, 

išklota gumine danga 566.00 kv. m.  

už 27.000 tūkstančius Eur. 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

– – 
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 



 

3.1. Pastato modernizavimas, 

įrengiant saulės energijos 

fotovoltines jėgainės projektą. 

Parengti projekto įgyvendinimo žingsniniai: Paskirti atsakingi 

asmenys, rengiami ir pasirašomi reikiami dokumentai. 

3.2. Parengti ar atnaujinti 

Įstaigos veiklą 

reglamentuojantys 

dokumentai, užtikrinantys 

atitiktį pasikeitusiems teisės 

aktams  

Darbo apmokėjimo sistema (2018-08-06 įsakymas Nr. V-27), Darbo 

tvarkos taisyklės (2018-02-22 įsakymas Nr. V-17), , Vaikų žaidimo 

aikštelių ir patalpų priežiūros tvarka (2018-09-22 įsakymas Nr. V-46), 

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (2018-04-06 įsakymas 

Nr. V-27), Šie dokumentai sėkmingai taikomi Įstaigos veikloje. 

 

4. Pakoreguotos 2018 metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys 
Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai  

(kuriais vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

– – – – 

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Įstaigos veiklos vertinimas ir įsivertinimas 

6.2. Personalo kompetencija ir jos panaudojimas 
 

Direktorė                                          __________                 Elena Plioraitienė           2019-01 
(parašas)                                                                          (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________________  
 

Įstaigos tarybos pirmininkė                  __________                     Inga Balsytė          2019-01- 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________________  
 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 


