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I. VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“, Mogiliovo g. 10, LT-95214  Klaipėda, 67- asis
lopšelis – darželis, įsteigtas 1990 metais Klaipėdos miesto vykdomojo komiteto sprendimu. 1990 m.
rugpjūčio 3 d. Klaipėdos miesto mero potvarkiu (Nr. 360) lopšelis-darželis pavadintas Klaipėdos
miesto lopšeliu-darželiu „Ąžuoliukas“. Veiklos pradžia – 1991 m. sausio 4 d. Savininko teises ir
pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybė. 
          2013-2015 metų strateginis planas parengtas, atsižvelgiant į Valstybinę švietimo strategiją,
Klaipėdos  miesto  savivaldybės  strateginio  planavimo  dokumentus,  švietimo  būklę  ir  įstaigos
bendruomenės poreikius. 
          Įstaigoje veikia 11 grupių: devynios ikimokyklinio amžiaus grupės ir dvi priešmokyklinio
amžiaus grupės. Grupėse yra 223 vaikai: 41 priešmokyklinio amžiaus vaikas ir 182 ikimokyklinio
amžiaus  vaikai.  Iš  visų  vaikų  8  vaikai  yra  socialiai  remtini.  Mokesčio  už  maitinimą  lengvata
taikoma  100% -  8  šeimoms,  50% -  25  šeimoms,  logopedo  pagalba  teikiama  35  ugdytiniams.
Projektinis įstaigos normatyvas – 205 vietos. 
          Įstaigoje  dirba 25 pedagoginiai  darbuotojai:  19 auklėtojų,  2 priešmokyklinio ugdymo
pedagogai, 1 meninio ugdymo mokytojas ir 1 logopedas. Pasiskirstymas pagal kategorijas:  vyr.
auklėtojo  kvalifikacinė  kategorija  suteikta  10  asmenų,  auklėtojo  metodininko  kvalifikacinė
kategorija  suteikta  10  asmenų,  auklėtojo  kategorija  suteikta  1  asmeniniui,  vyr.  logopedo
kvalifikacinė  kategorija  suteikta  1asmeniui,  neatestuotas  1  asmuo.  Direktoriui  suteikta  antroji
vadovo kvalifikacinė kategorija, direktoriaus pavaduotojui ugdymui – trečioji vadovo kvalifikacinė
kategorija. 99% pedagogų turi aukštąjį išsilavinimą. Daugumos pedagogų darbo stažas yra daugiau
kaip 15 metų.
          Įstaigoje dirba 26 specialistai ir kiti darbuotojai: ūkio dalies vedėjas, bendrosios praktikos
slaugytojas,  vyriausiasis buhalteris, sekretorius, sandėlininkas, 3 virėjai, 11 auklėtojų padėjėjų, 2
pastatų ir sistemų priežiūros darbininkai, pagalbinis darbininkas - remonto darbininkas, valytojas, 2
kiemsargiai.



        Įstaigos veiklos sritis – švietimas. Įstaigos veiklos rūšys - ikimokyklinio, priešmokyklinio
amžiaus  vaikų  ugdymas.  Vykdomos  švietimo  programos:  Klaipėdos  lopšelio  -  darželio
„Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo programa ir bendroji priešmokyklinio ugdymo(si) programa.

  

PAGRINDINIAI MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI

    Įgyvendinant Įstaigos veiklos prioritetus, tikslus, uždavinius, siekiama sudaryti sąlygas
visapusiškam  vaikų  ugdymui  ir  ugdymuisi,  užtikrinti vaikų  socialinį  ir  psichologinį  saugumą,
tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius vaikų poreikius, formuoti
jų saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius. Sumaniai ir taupiai naudojant turimus išteklius, Įstaigos
veikla  modernizuojama,  atnaujinami  įrengimai,  darbo  ir  ugdymo  priemonės,  vykdomi  patalpų
remonto darbai. Planingai ir nuosekliai vertinama ir, analizuojama Įstaigos veikla, vadovaujamasi
veiksminga vadyba – tinkamais ir laiku priimamais sprendimais.

          Užtikrindama kokybišką ugdymą, Įstaiga siekia laiduoti ugdymo programų įvairovę,
sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui, vykdyti.   Įstaigoje vykdomos neformaliojo vaikų
švietimo  programos:  Klaipėdos  lopšelio  -darželio  „Ąžuoliukas“  neformaliojo  vaikų  švietimo
sveikatos  saugojimo  ir  fizinio  ugdymo  programa  ir Klaipėdos  lopšelio  -  darželio  „Ąžuoliukas“
neformaliojo vaikų švietimo meninio ugdymo programa. Nuo 2002 metų įstaigoje yra įgyvendinama
tarptautinė prevencinė socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai", kurios tikslas – padėti 5–7 metų
vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.  Organizuojama tėvų inicijuota
sportinių  šokių veikla.  Programų  įgyvendinimui  įstaigoje  sudarytos  palankios  materialinės  ir
ugdymo(si)  sąlygos:  įrengta  sporto  salė,  muzikos  salė,  veiklos  kambarėliai,  įsigytos  būtinos
ugdymo(si), meninės saviraiškos priemonės, įsigytas sportinis inventorius ir kitos priemonės skirtos
aktyviai fizinei veiklai, sukaupta metodinė medžiaga.  

         Sėkmingai įgyvendinami tęstiniai įstaigos edukaciniai projektai, tokie kaip: ,,Mūsų kalba - lyg
skambi daina“ ir ,,Mano draugas medis“. Organizuojama edukacinė pažintinė veikla, tradiciniai ir
netradiciniai renginiai, teminės savaitės, edukacinės išvykos ir kelionės. Dalyvauta miesto, šalies,
tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, parodose. Buvo pravesta 10 tautinių - kultūrinių renginių
ir 6 kūno  kultūros renginiai. Vaikų darbeliai nuolat eksponuojami darželio koridoriaus stenduose.
Ugdytiniai  dalyvavo Klaipėdos  miesto  meninio  ugdymo  mokytojų  organizuotame  renginyje
“Gintarinis mano miestas“, skirtame Klaipėdos miesto 760 metų jubiliejui, ikimokyklinio ugdymo
įstaigų vaikų piešinių parodoje “Gimtojo miesto paslaptys“, Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos
konkurso “Dainų dainelė“ Klaipėdos miesto etape, ikimokyklinių ugdymo įstaigų dainų festivalyje
„Tau mano mieste“, vaikų kūrybos festivalyje “Vaidinimų kraitelė“,  ikimokyklinių įstaigų šeimų
sportinėje olimpiadoje, sporto šventėje “Palapinių miestelis“, renginyje „Ąžuolo dienai‘‘ paminėti,
renginyje ,,Suskambo Velykų varpeliai“, etnokultūros centro, moksleivių saviraiškos centro, dailės
muziejaus organizuotose edukacinėse valandėlėse bei renginiuose. 

Pedagogai  kvalifikaciją  tobulina  atsižvelgiant  į  įstaigos  tikslus,  prioritetus,  kvalifikacijos
tobulinimo perspektyvinę programą. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi dinamika: 2011 metais -
84 dienos, 2012 metais – 86 dienos. Pedagogai skleidžia gerąją teorinę ir praktinę darbo patirtį. Per
metus įvyko 3 metodiniai pasitarimai: „Smulkiosios motorikos vystymas ankstyvajame amžiuje“,
“Gimtosios kalbos ugdymas ankstyvajame amžiuje“, „Liaudies meno tradicijų panaudojimas vaikų
lavinime“. Įstaigos logopedas kartu su meninio ugdymo mokytoju pristatė atvirą edukacinę veiklą
miesto  logopedams,  pedagogams  ir  bendrosios  praktikos  slaugytojams.  Pristatytas  stendinis
pranešimas  Respublikinėje  konferencijoje  „Zipio  draugai“  programos  galimybės  ugdant  vaiko
socialinę  kompetenciją“.  Iniciatyvūs  pedagogai  dalyvavo  miesto  metodinių  ratelių  veiklose.
Vykdytos įstaigos  pedagogų, tėvų anketinės apklausos, siekiant išsiaiškinti ugdytinių pasiekimų ir
pažangos  vertinimo  sistemos,  bendradarbiavimo  su  tėvais  veiksmingumą,  atvykusių  į  lopšelį  ir
išvykusių į mokyklą vaikų adaptaciją. 



Ugdymo procesas organizuotas nenutrūkstamai ir kokybiškai, realizuojant vaikų poreikius ir
tėvų lūkesčius. Įstaigos ugdytiniams sudarytos optimalios sąlygos atskleisti savo individualumą ir
kūrybiškumą,   užtikrintos  sveikos  ir  saugios,  atitinkančios  higienos  reikalavimus,  ugdymo(si)
sąlygas, sutelkti įstaigos bendruomenės nariai sveikatos stiprinimo veiklai,  organizuoti renginius,
pramogas, vykdyti vaikų žalingų įpročių prevencinę programą, organizuoti sporto pramogas su visa
įstaigos  bendruomene.  Įstaigoje  organizuotos  atviros  edukacinės  veiklos:  ,,Kelionė  į  sveikos
mitybos  šalį“,  “Kad  dantukai  būtų  sveiki“,  ,,Mokausi  būti  tvarkingas  ir  švarus“;  teminės
savaitės: ,,Aš gyvenu prie jūros“, ,,Augsiu stiprus, saugus ir sveikas“ bei edukacinės valandėlės:
,,Būk matomas ir saugus kelyje“ ir kitos sporto šventės bei piešinių konkursai.

 Įstaigoje yra sudarytos sąlygos pedagogų patirties sklaidai saugios ir sveikos gyvensenos
klausimais:  parengti  pranešimai,  lankstinukai,  metodinės  rekomendacijos,  dalyvauta  miesto
pedagogų  metodinių  darbų  parodose.  Nuolat  plėtota  darželio  ir  šeimos  partnerystė,  organizuoti
bendri  renginiai,  tokie kaip: ,,Vaikas -fizinio aktyvumo skatintojas šeimoje“ ir  ,,Vaikų sveikatos
stiprinimas ir palaikymas taikant nuovargio prevencines priemones“. Įstaigoje sudarytos galimybės
veiksmingai naudoti vaiko sveikatą ir saugumą užtikrinančias korekcines, prevencines priemones,
sutelkti bendruomenę kurti ir palaikyti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką, labiau domėtis saugumo
ir  sveikatos  užtikrinimo klausimais.  Atlikus  sergamumo analizę,  vaikų  sergamumas  lyginant  su
2011 metais ženkliai sumažėjo. Manoma, kad tėvai, dėl lengvų negalavimo požymių, nebesikreipia
į gydytojus.

2012  m.  veiklos  įsivertinimo  duomenimis,  Įstaigoje  sukurta  aplinka  tenkina  fizinius,
protinius,  emocinius  ir  dvasinius  vaikų poreikius,  atitinka jų amžių,  ugdymo priemonės atliepia
vaikų ugdymo (-si) poreikius ir skatina jų ugdymą (-si), vaikų darbai tikslingai panaudoti ugdymo
procese, kuriant ugdomąją aplinką. 
         
                
                  

II.  MOKYKLOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS

         Didelis  dėmesys  skirtas  estetiškų,  funkcionalių,  aprūpintų  šiuolaikinėmis  ugdymo
priemonėmis edukacinių aplinkų tobulinimui, naujų kūrimui. Įstaiga įsigijo ugdymo veiklai būtinų
priemonių: atnaujintos sporto ir muzikos priemonės, įsigyta metodinių, didaktinių priemonių, žaislų
ir  inventoriaus.  2012  metais  įstaigai  skirtos  lėšos  panaudotos  racionaliai  ir  taupiai,  sprendimai
derinti su įstaigos savivaldos institucijomis bei bendruomene. Koreguoti ir atnaujinti įstaigos veiklą
reglamentuojantys  dokumentai.  Atlikta  įstaigos  veiklos  dokumentų  kokybės  analizė,  atnaujinti
įstaigos veiklą reglamentuojančių tvarkų aprašai,  finansinės apskaitos politikos VSAFAS diegimo
tvarkos..

 Įstaiga  valdo  patikėjimo  teise  perduotą  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  turtą  -  įstaigos
pastatą Mogiliovo g. 10 (bendras plotas 2.260,50 m2, pastato būklė – patenkinama). 2011 metais
atlikti  6 grupių kosmetiniai remontai, tam panaudotos 1706,00 Lt iš aplinkos lėšų ir 353, 00 Lt iš
įmokų lėšų. 9 grupėms nupirkti nauji baldai (stalai, kėdės, lentynos) 5228,00 Lt iš įmokų lėšų ir
842,00 Lt iš paramos lėšų. Įstaigoje atliktas santechnikos remontas už 760 Lt  iš aplinkos lėšų.
Pagaminti ir įmontuoti nauji įvažiavimo į darželio teritoriją didieji ir mažieji vartai už 1210,00 Lt iš
aplinkos lėšų. Iš paramos lėšų įsigytas lauko sporto kompleksas už 11070,00 Lt. Nupirktas minkštas
inventorius už 5868,00 Lt  iš aplinkos lėšų.  2012 metais  atliktas  grupių kosmetinis  remontas  už
217,00 Lt iš aplinkos lėšų, už 2264,00 Lt iš paramos lėšų. Suremontuota santechnika iš aplinkos
lėšų už 310,00 Lt. Iš savivaldybės biudžeto skirtų lėšų buvo pakeisti  5 muzikos salės langai.  Iš
krepšelio lėšų nupirkti baldeliai į grupes (stalai ir kėdės) už 4083,00 Lt. Sporto inventoriui atnaujinti
skirta 1087,00 Lt. Minkšto inventoriaus  (įvalkalai, antklodės, kilimai) įsigijimui skirta 5966,00 Lt
iš aplinkos lėšų. 2012 metais įtaigai iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto skirta 1449,2 tūkst.
Lt. Skirtos biudžetinės lėšos tikslingai panaudotos įstaigos materialinei bazei gerinti. 2012 metais
buvo surinkti 10343,08 Lt lėšų  iš 2% pervedimų pagal Lietuvos Respublikos pajamų mokesčio
labdaros ir paramos įstatymą.



                  Įstaiga naudojasi įvairiomis ryšio priemonėmis: UAB ,,Teo“ išoriniu (trumpuoju) telefono
ryšiu,  faksu,  LITNET ir  UAB „Balticum TV“  interneto  paslaugomis,  nemokama kompiuterine
komunikavimo sistema ,,Skype“ ir elektroniniu paštu. Šiuo metu įstaigoje kompiuterizuotos 8 darbo
vietos.  Įstaigos  buhalterinė  apskaita  vykdoma  taikant  Klaipėdos  STEKO buhalterinę  programą.
Bankiniai  pavedimai,  vietiniai  ir  tarpiniai  mokėjimai  bei  kitos  operacijos  atliekamos  naudojant
bankų internetinę sistemą. 3 įstaigos darbuotojai turi elektroninio parašo teisę. Žinios apie įstaigos
veiklą  visuomenei,  tėvams  skelbiamos  savivaldybės  ir  įstaigos   internetiniame  puslapyje
azuoliukaskl@yahoo.com. 
            2012 metais liko neįvykdyti šie, įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų, nurodymai:
grupių indaujų, tualetų, prausyklų, sporto salės patalpų remontai, šildymo sistemos renovavimas.
Nepakako lėšų elektrinės viryklės, daržovių pjaustymo įrenginio, apšvietimo atnaujinimui. Būtinas
sporto aikštyno, žaidimų aikštelių, tvoros tvarkymas,  atnaujinimas. 

 

III. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

Stiprybės Silpnybės
1. Tinkama teisinė bazė ir valdymas. 1. Mažinamas įstaigos biudžetas.
2. Dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai. 2. Įstaigos  materialinė bazė neatitinka šiuolaikinių

reikalavimų.
3. Glaudus  tarpusavio  bendradarbiavimas:
grupių  auklėtojų,  specialistų  ir  ugdytinių
tėvelių.

3. Prastėja kvalifikacijos kėlimo kursų kokybė.

4. Nuolat  turtinama  ugdymo(si)  aplinka
naujais įrengimais bei priemonėmis.

4. Didėja vaikų skaičius su specialiaisiais poreikiais.

Galimybės Grėsmės
1. Stiprinti  tėvų  ir  įstaigos  darbuotojų
atsakomybę už vaiko ugdymosi sėkmingumą.

1. Nepakankamas finansavimas.

2. ES struktūrinių fondų parama. 2. Blogėjanti vaikų sveikata. 
3. Mėnesinio  mokesčio  ir  paramos  lėšų
panaudojimas ugdymui gerinti.

3. Taupymo politika trukdo ugdymo procesui.

4. Tikslingas pedagogų kvalifikacijos kėlimas. 4. Ilgos darbo valandos,10,5 - kenkia pedagogų 
sveikatai ir prastina darbo kokybę.

IV. VIZIJA IR MISIJA

Vizija – sukurti šiuolaikišką, humanizmo idėjomis pagrįstą vaikų ugdymo įstaigą, kuri būtų
atvira naujovėms, pasiruošusi pedagoginiame darbe derinti demokratijos, puikių tarpusavio santykių
vertybes, taikant prioritetą meninei veiklai,  vaikų meniniams sugebėjimams atskleisti,  saviraiškai
bei sveikatai ugdyti.  

Misija – įgyvendinant  valstybinę švietimo politiką,  teikti  kokybiškas švietimo paslaugas,
atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto mokinių ugdymosi
poreikius  pagal  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo programas,  sudaryti  lygias  ugdymosi
sąlygas ir galimybes, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus finansinius išteklius.

V. VEIKLOS STRATEGIJA

Siekiant įstaigos vizijos, yra suformuluoti  švietimo įstaigos veiklos tikslai,  uždaviniai bei
priemonės,  kurie  pateikiami  atskirame  priede  (žr.  priedą  Nr.  1).  Taip  pat  nurodoma,  jog  tikslo
įgyvendinimo pažanga matuojama pagal 1 lentelėje pateiktus rezultato kriterijus.  

mailto:azuoliukaskl@yahoo.com


1 lentelė

Tikslo pažangos matavimo rezultato kriterijai

Rezultato vertinimo kriterijaus 
pavadinimas ir mato vienetas

2012 m.  rezultatas Numatomi rezultatai
 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

1. Vykdomos ugdymo programos 
atitinka Klaipėdos miesto gyventojų 
poreikius, procentais

100 100 100 100

2. Darbuotojų pareigybių skaičius 
neviršija nustatyto didžiausio leistino 
pareigybių skaičiaus, procentais

100 100 100 100

3. Darbuotojų profesinis tobulėjimas 
vykdomas nuosekliai ir planingai

100 100 100 100

4. Švietimo, socialinė pagalba vaikams 
atitinka teisės aktų nustatytus 
reikalavimus, procentais

100 100 100 100

4. Užtikrinama saugi ir sveika ugdymo 
aplinka, procentais

100 100 100 100

5. Įvykdomi teisės aktų nustatyti 
higienos reikalavimai, procentais

40 60 80 100

   
Lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 2 lentelėje.       

 2 lentelė

Lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės

Asignavi-
mai 2012-

iesiems
metams

Lėšų
poreikis

2013-
iesiems
metams

2013-ųjų
maksima

lių
asignavi

mų
planas

Projektas
2014-

iesiems
metams

Projektas
2015-

iesiems
metams

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO: 1461.2 1524.9 1524.9 1524.9
1.1. išlaidoms 1459.2 1519.9 1524.9 1524.9
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 797.4 877.6 877.6 877.6
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti 2.0 5.0
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 1461.2 1524.9 1524.9 1524.9

2.1. SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, IŠ VISO: 1443.4 1524.9 1524.9 1524.9
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 1449.2 1524.9 1524.9 1524.9
2.1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos SB 642.5 737.4 737.4 737.4
2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos (pajamos už 
atsitiktines paslaugas) SB(SP)

286.1 264.6 264.6 264.6

2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos (pajamos už 
atsitiktines paslaugas) SB(SPN)

1.2 1.2 1.2 1.2

2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos 
lėšos SB(VB)

504.4 521.7 521.7 521.7

2.1.1.5. . Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo, taikant 
ikimokyklinio krepšelio finansavimo principus, lėšos ŠMM 
(MK)

15.0

2.1.1.6. Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių už atvykusius 
mokinius SB(MK)
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 12.0
2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai Kt 12.0



      Klaipėdos lopšelio - darželio ,,Ąžuoliukas“ 
                                                                                                                                                                        direktoriaus 2012 m.                          d. 

įsakymo priedas Nr. 1                  
                                                                                                                                                      

ĮSTAIGOS 2013 - 2015 METŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Tikslas Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Produkto vertinimo kriterijus
Pavadinimas, mato vnt. Planuojama reikšmė

2013 2014 2015
1. Stiprinti 
ugdytinių 
kompetencijų 
plėtotę

1.1Sudaryti optimalias 
sąlygas vaikų saviraiškos
sklaidai, plėtojant 
ugdytinių partnerystę

1.1.1. Ugdymo proceso
užtikrinimas

Elena Plioraitienė Vaikų skaičius, vnt. 223 223 223
Pedagoginių darbuotojų 
etatų skaičius, vnt.

48,35 48,35 48,35

1.1.2. Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo programų 
įgyvendinimas

Elvyra Makačinienė Vaikų skaičius, vnt. 223 223 223

Pedagoginių darbuotojų 
etatų skaičius, vnt.

23,51 23,51 23,51

1.1.3. Neformaliojo 
ugdymo programų 
įgyvendinimas

Elvyra Makačinienė Vaikų skaičius, vnt. 223 223 223

Pedagoginių darbuotojų 
etatų skaičius, vnt.

2 2 2

1.1.4. Vaikų pažinimo, 
ir saviraiškos poreikių 
tenkinimas

Elvyra Makačinienė Vaikų skaičius, vnt. 223 223 223

Pedagoginių darbuotojų 
etatų skaičius, vnt.

23,1 23,1 23,1

1.1.5. Darbuotojų  
kvalifikacijos 
tobulinimas ir 
atestacijos vykdymas

Elena Plioraitienė
Elvyra Makačinienė

Kvalifikacijos tobulinimo
renginių skaičius, vnt.

18 20 22

Besiatestuojančių 
pedagogų skaičius, vnt.

0 1 0

1.2. Skatinti pedagogus 
dirbti kūrybingai, 
tobulinti savo 
kvalifikaciją.           
Plėtoti ryšius su 
socialiniais partneriais.

1.2.1. Kokybiško 
maitinimo 
organizavimas

Aiva Petrauskienė Vaikų skaičius, vnt. 223 223 223
Valgyklos darbuotojų 
etatų skaičius, vnt.

3 3 3

1.2.2. Specialiosios 
pedagoginės 
(logopedinės) pagalbos 

Elena Plioraitienė Vaikų skaičius, vnt. 35 35 35
Pagalbos specialistų  
etatų skaičius, vnt.

1 1 1



2.Efektyviai 
organizuoti 
įstaigos darbą

vaikams teikimas
1.2.3. Prailgintos 
dienos grupės veiklos 
organizavimas

Elena Plioraitienė Vaikų skaičius, vnt. 20 20 20

Pedagogų  etatų skaičius, 
vnt.

0,5 0,5 0,5

1.2.4. Aprūpinimas 
mokinio reikmenimis

Elena Plioraitienė Vaikų skaičius, vnt. 3 3 3

2.1.Atlikti organizacinius 
darbus

1.3.1. Pedagogų 
kvalifikacijos renginių
organizavimas

Elena Plioraitienė Kvalifikacinių renginių 
skaičius, vnt.

10 10 10

Dalyvaujančių pedagogų 
skaičius, vnt.

150 180 180

1.3.2. Metodinių 
priemonių ruošimas

Elvyra Makačinienė Priemonių skaičius, vnt. 8 10 15

2.2.Užtikrinti sveiką ir 
saugią ugdymo(-si) 
aplinką

1.4.1. Aplinkos 
funkcionavimo 
užtikrinimas

Irena Jankevičienė Aptarnaujančio personalo 
etatų kaičius, vnt.

26 26 26

1.4.2. Sveikatingumo 
programų 
įgyvendinimas

Elvyra Makačinienė Vaikų skaičius, vnt. 223 223 223
Pedagoginių darbuotojų 
etatų skaičius, vnt.

23,1 23,1 23,1

1.4.3. Aprūpinimas 
ugdymo priemonėmis

Elvyra Makačinienė Įsigytų priemonių skaičius,
vnt.

25 30 35

3. Gerinti 
įstaigos 
materialinę bazę

3.1.Vykdyti teisės aktų 
nustatytus higienos 
reikalavimus

2.1.1. Santechninės 
įrangos keitimas

Irena Jankevičienė Santechninės įrangos 
pakeitimas grupių sk.,  vnt.

2 9 9

2.1.2. Grupių 
sanitarinių patalpų 
remontas

Irena Jankevičienė Suremontuotų grupių san. 
patalpų skaičius, vnt.

2 9 9

2.1.3. Sporto aikštyno,
žaidimų aikštelių, takų
atnaujinimas

Irena Jankevičienė Atnaujintų takų ir aikštynų
plotas, kv.m

- 2216 2216

3.2.Pritaikyti patalpas 
švietimo reikmėms 2.2.1. Pasiruošimas 

naujiems mokslo 
Irena Jankevičienė Suremontuotų patalpų 

plotas, kv. m.
623 447 447



metams
3.3.Teikti atsitiktines 
paslaugas

2.3.1. Patalpų nuoma
laisvu nuo 
užsiėmimų metu 

Irena Jankevičienė Nuomojamų patalpų 
skaičius, vnt.

1 1 1

Klaipėdos lopšelio - darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorė                                                                                                                 Elena Plioraitienė
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