
 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Nr.  

Klaipėda 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ (toliau – Įstaiga) 2020 m. veiklą vykdė 

vadovaudamasis  2019–2021 metų strateginiu planu ir nuosekliai bei kokybiškai įgyvendino 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo programas. Ypatingas 

dėmesys buvo skiriamas estetiškos, funkcionalios, atitinkančios vaikų amžių, edukacinės aplinkos 

kūrimui. Organizuotas veiksmingos pagalbos įvairių gebėjimų vaikams teikimas.  Buvo siekiama 

kurti palankias sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis, tapti aktyvia, kūrybiška ir savarankiška 

asmenybe. Siekta gerinti įstaigos veiklos kokybę, kokybiškų paslaugų užtikrinimą įvairiose srityse, 

siekiant jų suderinamumo bei racionalaus ir tikslingo švietimui skirtų lėšų panaudojimo. Vaikų 

tėvams sudarytos sąlygos bendrauti su Įstaigos pedagogais bei specialistais kontaktuojant tiesiogiai 

ir nuotoliniu būdu. Skatintos pedagogų iniciatyvos organizuojant renginius, taikant aktyviuosius 

ugdymo metodus ir  IKT taikymą ugdymo procese. Sudarytos sąlygos Įstaigos darbuotojams 

tobulinti kvalifikaciją.  

2020 m. pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. Buvo 

ugdomi 204 vaikai, dirbo 51 darbuotojas (iš viso 51,5 etato, iš jų 28 etato pedagoginių ir 23,5  etato 

nepedagoginių pareigybių). 

Įstaigoje visi ugdytiniai tris kartus per dieną maitinti kokybišku maistu. Darželį lanko 4 

vaikai su alerginiais susirgimais, kuriems pritaikytas specialus maitinimas. 26 šeimoms taikyta 50 

% mokesčio už vaikų maitinimą lengvata, o 100 % lengvata taikoma 2 vaikams. Lietuvos 

Respublikos socialinė parama mokiniams teikiama priešmokyklinio ugdymo grupėse – 38 

ugdytiniams. Siekdami pagerinti vaikų mitybą dalyvauta Europos Sąjungos paramos „Pienas 

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

 2020 metais konsultacinė ir metodinė pagalba buvo teikta pedagogams ir ugdytinių tėvams. 

Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 29 ugdytiniams.  

2020 m. įgyvendinus 3 neformaliojo švietimo programas (sveikos gyvensenos, fizinio 

ugdymo, dailės). Sėkmingai į ugdomąją veiklą integruotos vaikų judrumą skatinančios ugdymo 

programos „Sveika mokykla“, „Judrus darželis“. Emocijų ir elgesio sutrikimų prevencijai stiprinti, 

ugdytinių socializacijos plėtojimui buvo vykdomos programos: „Zipio draugai“, „Kimoči“, kuriose  

dalyvavo 80  priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų. 

Sudarytos sąlygos patirtiniam ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui. Įstaigoje buvo 

įgyvendinti nacionaliniai ir tarptautiniai (tęstiniai) projektai: eTwining:„Vabaliukų pasaulis“, „Rieda 

rudens traukinys“, „Žiemos pasaka“, „Gamta mūsų rankose“, „Aš auginu“, „Iš motušės skrynalės 

perlali byrėjo“, „Kalėdų stebuklo belaukiant“, „Miklūs piršteliai – žodelių skrynelė“ ; „OPA PA 

kelionė po Lietuvą“, „Ieškokime, įžiebkime, nešiokime šilumą ir šviesą“. Mokytojams išduoti 

nacionaliniai kokybės ženkleliai (2). Įstaigos ugdytiniai ir pedagogai 2020 m. aktyviai dalyvavo 

Respublikiniuose edukaciniuose kūrybiniuose projektuose: „Velykinis personažas“, „Mano šeimos 

Velykų margutis“, „Aš beržas – lietuviškas beržas“,  „Advento kalendorius – stebuklo belaukiant“,  

„Ruduo kišenėje“, „Dovana Lietuvai“,  „Kalėdų atvirukas – dėmesys vienišam“ „Metų laikai – mano 

draugai“, „Gamta įkvepia......ruduo, žiema, pavasaris, vasara“, „Kuriu karūna Mindaugui“,  

„Laimingos vaikystės šaly“, Advento – Kalėdų projektas „Sodai, sodai, leliumai“. Vaikų sveikos 



gyvensenos projektai: „Sveikatiados“, „Sveikų vaišių karaliai“,  „Pieno tūsas“,  „10000 Žingsnių – 

vieni juokai“. Priešmokyklinio amžiaus vaikų  tęstinis loginio mąstymo edukacinis projektas 

„Šimtmečio vaikai 2020“, priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas naudojant STEAM „Nuotykiai 

su mitinėmis būtybėmis“, virtualus projektas „Kalėdų žvaigždė“. Per metus Įstaigoje organizuoti 6 

renginiai, 7 edukacinės išvykos. Sėkmingai dalyvauta tarptautiniame, respublikiniuose (26) bei 

miesto kūrybinių darbų konkursuose ir parodose, ugdytiniams  buvo įteikti įvairūs apdovanojimai. 

Gerąja patirtimi pedagogai dalinosi Nuotolinio ugdymo turinio kūrimo ir dalijimosi platformoje 

„Ugdymosi avilys“, tarptautinėje konferencijoje „Studija- verslas-visuomenė: dabartis ir ateities 

įžvalgos“, straipsniai žurnale „Vakarai“(„Vaikų mintys), periodiniame leidinyje „Švietimo 

naujienos“, organizuotos paskaitos, mokymai pedagogams, tėvams įstaigoje ir kituose miestuose 

„Lyderis – mokymosi vedlys, „Pamokos studija“, „Kaip tapti geresniais tėvais“. 

         Įstaigos mokytojai tobulino kvalifikaciją seminaruose, kursuose, nuotolinio mokymo 

programose (viso 371 diena). Vienas pedagogas baigė bakalauro studijas, 3 pedagogai įgijo 

mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Dvi studentės atliko pedagoginę praktiką.  

         2020 m. įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Įstaigoje planingai 

vykdyti materialinės bazės gerinimo darbai, išlaikymui skirtos lėšos naudojamos racionaliai, 

sprendimai derinami su įstaigos savivaldos institucijomis. Įrengta Fotovoltinė jėgainė (Saulės 

elektrinė) perdavimo eksploatuoti 2020-04-15. Virtuvėje įsigyta už 4,0 tūkst. Eur ( dvi elektrinės 

viryklės, kepimo plokštuma, virtuvinis kombainas). Nupirkta informacinių ir komunikacinių 

technologinių priemonių už 1,6 tūkst. Eur (daugiafunkciniai spausdintuvai 2 vnt., nešiojamas 

kompiuteris). Įsigyti baldai už 1,0 tūkst. Eur. Atlikti remontai dvejuose grupėse: įrengtos 

pakabinamos lubos su šviestuvais, perdažytos sienos, rūbinėlėse atliktas kosmetinis remontas (už 6,0 

tūkst. Eur). Atlikti smulkūs santechnikos darbai įstaigoje. 

         Planuodami artimiausių metų veiklą numatėme tobulinti profesines pedagogų kompetencijas 

ir skaitmeninį raštingumą, integruojant šiuolaikines informacines technologijas į ugdymo procesą.  

 


