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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

Įgyvendinant Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ (toliau – Įstaiga) 2019–2021 metų 

strateginį ir 2019 metų veiklos planą, buvo siekiama užtikrinti aukštą švietimo kokybę ir prieinamumą 

bei Įstaigos materialinės bazės gerinimą. Bendruomenės narių susitarimu 2019 metais iškeltas veiklos 

prioritetas – bendruomenės atsakomybė už Įstaigos veiklos ir vaikų ugdymo(si) sėkmę didinimas. 

Vienas iš pagrindinių vadybinių siekių – kad Įstaigoje vykdoma veikla, darbai ir įsipareigojimai būtų 

paskirstyti taip, kad darbuotojas galėtų geriausiai save realizuoti, matytų savo veiklos rezultatus, 

jaustų atsakomybę už pavestas atlikti užduotis.  

2019 metais 100 % tenkintas pageidaujančių lankyti Įstaigą poreikis. Ugdymo procesas 

organizuotas nenutrūkstamai ir kokybiškai, tenkinti tėvų poreikiai ir vaikų lūkesčiai. Įstaigoje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 194 ugdytiniams 3 ankstyvojo 

amžiaus, 6 ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupėse.. Įstaigoje 

dirbo 50 darbuotojų (iš viso 46,78 etato, iš jų 22,6 etato pedagoginių ir 24,18 etato nepedagoginių 

darbuotojų). Per metus atnaujintos ir įgyvendintos 2 neformaliojo švietimo programos, kuriose 

dalyvavo 154 ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei 30 ankstyvojo amžiaus vaikų. Organizuotos 5 

raiškos savaitės, 21 kūrybinių darbų ir piešinių paroda, įgyvendinti 6 projektai, dalyvauta 22 

respublikiniuose konkursuose, 9 edukacinėse išvykose, pravesta 18 tradicinių ir netradicinių renginių, 

6 šeimos šventės, 3 vakaronės, kuriose dalyvavo Įstaigos pedagogai, ugdytiniai, jų tėvai bei seneliai. 

Įgyvendinama tarptautinė programa ,,Zipio draugai“  bei socialinių emocinių įgūdžių programa 

,,Kimochis“. Organizuota gerosios darbo patirties sklaida šalies, miesto ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo mokytojams: skaitytas 1 pranešimas šalies ir 2 miesto pedagogams, 

pagamintos 4 ugdymo priemonės ir pristatytos žaislų ir ugdymo priemonių parodai Kėdainiuose, 

Įstaiga organizavo respublikinį seminarą ,,Mano pagalba įstaigai, mokytojui, vaikui“, kurio metu 

parodė 4 atviras veiklas.  

Logopedo pagalba teikta 50 ugdytinių: 23 vaikams įveiktas kalbos sutrikimas, 27 įveiktas iš 

dalies, 14 vaikų rekomenduota specialiuosius poreikius įvertinti Klaipėdos pedagoginėje 

psichologinėje tarnyboje. Jiems nustatyti dideli arba vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai (8 

ugdytiniais daugiau negu 2018 m.).  

2019 m. vaikų pasiekimai suvedami į elektroninį dienyną, sistemoje ,,Mūsų darželis“. 

Elektroniniame dienyne pildytos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo planų formos, ugdytinių 

pažangos ir pasiekimų rodikliai, vykdyta vaikų lankomumo apskaita.  

Puoselėjant etnokultūros tradicijas, skatinant vaikų saviraišką ir kūrybiškumą, sukurta 

pažinimo, saviraiškos poreikius tenkinanti aplinka, įsigytos priemonės efektyvesnei ugdomajai 

veiklai organizuoti. Atsakingai vykdyta ugdytinių sveikatingumo veikla, organizuotos sveikatos 

valandėlės vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Įstaigos internetinėje svetainėje 

(www.papartelis.lt) skiltyje ,,Sveikata“ teikta įvairi informacija sveikos gyvensenos, sergamumo, ligų 

profilaktikos klausimais.  

2019 m. kvalifikaciją kėlė 23 pedagoginiai ir 11 nepedagoginių darbuotojų. Profesiniam 

tobulėjimui panaudota 170 dienų, išleista 2,3 tūkst. eurų. Visi pedagogai tobulino kvalifikaciją 

vidutiniškai 6–7 dienas. Dviem mokytojoms suteiktos kvalifikacinės kategorijos. Sistemingai 

vykdytas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, pasirašytos 8 bendradarbiavimo sutartys su šalies, 

miesto partneriais, organizuotos bendros veiklos, projektai, keistasi informacija. Parengtos 5 Įstaigos 

veiklą reglamentuojančios tvarkos, atnaujintos 2 neformaliojo švietimo programos, patvirtinti 
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atnaujinti Įstaigos nuostatai. Tikslingai vykdyta kūrybinių darbo grupių, Vaiko gerovės komisijos, 

Darbo ir Įstaigos tarybų veikla.  

Ugdytiniai Įstaigoje maitinti tris kartus per dieną, vykdyta maisto produktų priėmimo, 

paruošimo ir išdavimo kontrolė, dalyvauta programose ,,Pienas vaikams“ ir  ,,Vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose“. Pagaminto maisto kokybei nustatyti, produktų, daržovių laikymo sąlygų 

įvertinimui Įstaigoje įsteigta Maisto kokybės vertinimo komisija, atlikta tėvų anketinė apklausa vaikų 

mitybos klausimais. Mokesčio už maitinimą 100 % lengvata taikyta 1 šeimai, 50 % – 22 šeimoms (6 

šeimoms daugiau negu 2018 m.).  

2019 metais Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos tikrino 5 kartus, pažeidimų 

nenustatė. Per metus rūpintasi saugios aplinkos kūrimu ir tobulinimu, siekta, kad ji būtų aprūpinta 

šiuolaikinėmis priemonėmis, pritaikyta vaikų žaidimams bei judėjimo poreikiams tenkinti. Įstaigos 

išlaikymui 2019 metais skirta 612,6 tūkst. eurų, iš jų 325,1 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto ir 192,7 

tūkst. eurų valstybinės tikslinės dotacijos mokymui skirtos lėšos, iš 2 % Gyventojų pajamų mokesčio 

gauta 2,8 tūkst. eurų. Metų eigoje suremontuotos 2 grupės, 2 rūbinės, 3 grupėms nupirkti nauji baldai, 

žaislų. Kieme pastatyti trys vaikiški nameliai (pavėsinės), sumontuota apsauginė tvorelė, vaikų 

žaidimų aikštelė išklota gumine danga (panaudota 8,9 tūkst. eurų). Sumontuoti nauji turėklai vaikams, 

esami apdirbti grūdintu stiklu, įsigyti nauji roletai salės langams, išleista 11,9 tūkst. eurų. Už 0,5 tūkst. 

eurų nupirktas 1 nešiojamas kompiuteris. Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir 

taupiai, sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su Įstaigos bendruomene. 
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