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Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ (toliau – Įstaiga) 2020–2022 m. strateginiame ir 2020 

m. veiklos planuose numatyti tikslai ir uždaviniai, užtikrinantys aukštą švietimo paslaugų kokybę, 

numatantys Įstaigos materialinės bazės gerinimą. 2020 metų prioritetas – plėtoti tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimą, organizuojant ugdymo(si) procesą įvairių gebėjimų vaikams. Metinės veiklos 

tikslas – ugdytojų pagalba įvairių gebėjimų vaikams. Vadybiniai siekiai buvo orientuoti į pozityvios 

emocinės aplinkos kūrimą, bendruomenės sutelktumo skatinimą.  

Įstaigoje, 2020-09-01 duomenimis, buvo sukomplektuotos 8 grupės, ugdytas 141 vaikas, 

dirbo 38 darbuotojai (iš viso 20 pedagogų, 18 nepedagoginių darbuotojų, 38,5 etatai). 2020 m. 

sėkmingai įgyvendinama Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa, „Bendroji priešmokyklinio 

ugdymo ir ugdymosi programa“, taikomi „Sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo“ programos 

elementai. Emocijų ir elgesio sutrikimų prevencijai organizuoti įgyvendinama tarptautinė 

prevencinė socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“, socialinių įgūdžių ugdymo programa 

„Kimochis“. Šiose prevencinėse programose dalyvavo 56 priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus 

vaikai. 

Siekiant užtikrinti švietimo paslaugų patrauklumą, atsižvelgiant į socialinę šeimų padėtį, 

visiems ugdytiniams užtikrintas kokybiško maitinimo organizavimas, 20 vaikų buvo taikyta 50 

proc. mokesčio už vaiko maitinimą lengvata, 25 vaikams pagal Lietuvos Respublikos socialinės 

paramos mokiniams įstatymą skirti nemokami pietūs. Įstaiga dalyvauja programose: „Pienas 

vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“. 30 vaikų, turinčių kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų, teikta logopedo pagalba, teiktos psichologo ir logopedo konsultacijos 

tėvams, vykdytos vaikų sveikatinimo, žalingų įpročių prevencijos priemonės – sveikatingumo 

veiklos, švietėjiški renginiai, informaciniai pranešimai. Vaiko gerovės komisijoje dėl vaikų poreikių 

įvertinimo Klaipėdos pedagoginei psichologinei tarnybai parengta 1pažyma.  

Siekdami kokybiško ugdymo, mokytojų profesinės kompetencijos plėtojimo 2020 m. visi 

pedagogai gilino savo žinias, tobulino kvalifikaciją seminaruose, konferencijose. Pedagogams 

sudarytos sąlygos tobulėti nuotoliniu būdu. Iš viso Įstaigos pedagogai kvalifikaciją tobulino 370 

val., vidutiniškai po 18,5 val. (apie 5 dienas) kiekvienas. Tikslingai įsisavintos kvalifikacijos 

tobulinimui skirtos lėšos sudarė galimybę pedagogams sėkmingai naudoti elektroninį dienyną 

„Mūsų darželis“. 2020 m. 2 pedagogams suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, 1 

– vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija. 

Įstaigoje suburtos 3 kūrybinės grupės, dalyvauta tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto, 

Įstaigos projektuose, parodose, akcijose, iniciatyvose. Veiklas organizavo ir įgyvendino Vaikų 

saviraiškos, Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo, Ekologinė kūrybinės grupės. Pedagogai su 

ugdytiniais dalyvavo 1 tarptautinėje akcijoje, 1 pilietinėje iniciatyvoje, 1 kūrybinėje dirbtuvėje, 3 

respublikiniuose projektuose (vieno iš jų Įstaiga buvo iniciatorė), 5 respublikinėse kūrybinių darbų 

parodose, 5 respublikinėse ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų, mokytojų 

kūrybinių darbų fotografijų parodose, 5 respublikiniuose konkursuose, 1 miesto projekte, 

įgyvendino 4 grupių projektus, organizavo  iniciatyvą „Skaitome vaikams” – „Vaikai skaito 

vaikams“. Įstaigoje įgyvendinti 10 pramogų, 1 sveikatinimo renginys, 13 edukacinių išvykų, 

suorganizuotos 2 vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų parodos. Įstaigos pedagogai skaitė 

pranešimus 3 kvalifikaciniuose renginiuose Klaipėdos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams. 
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Tęsiamas bendradarbiavimas su 9 socialiniais partneriais: Įstaigos iniciatyva suorganizuotas 

ir įgyvendintas 1 respublikinis projektas, dalyvauta socialinių partnerių organizuotuose renginiuose. 

Bendradarbiavimo veikloje įgytos žinios, patirtys taikomos ugdymo procese. 

Parengti Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai: nuotolinio darbo tvarkos aprašas, 

mokymo nuotoliniu būdu taisyklės, galiojančios karantino metu, Įstaigos, esant potencialiai 

užsikrėtimo koronavirusu (COVID-19) rizikai, darbo organizavimo taisyklės. Tikslingai vykdyta 

kūrybinių ir darbo grupių, komisijų, tarybų veikla, grupių tėvų aktyvai supažindinti su modulinių 

statinių įrengimo darželio teritorijoje klausimais. 

2020 m. Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Įstaigos 

išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai, sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su Įstaigos 

savivaldos institucijomis. Ūkinio inventoriaus įsigijimui panaudota 4500 Eur, materialiojo turto 

paprastajam remontui – 1200 Eur, įvykdyti 18 metodinių ir ugdymo priemonių pirkimų. Gerinant 

darbuotojų darbo sąlygas, atnaujintas maisto bloko inventorius, užtikrinant vaikų, darbuotojų ir tėvų 

saugumą papildomai išryškintos vidaus ir lauko laiptų pakopos. Grupėse atnaujinti darbo ir vaikų 

baldai, jos aprūpintos naujomis ugdymo priemonėmis. Gerinant vaikų ugdymo sąlygas lauke, 

atliktas vaikų žaidimų aikštelių vertinimas, įsigyta lauko inventoriaus. 

Informacija apie Įstaigos veiklą operatyviai pateikiama interneto puslapyje www.obelele.lt, 

informaciniuose stenduose, individualių pokalbių metu.  

Finansinė informacija: 

 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 
Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

336,9 336,0 99,7  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

161,8 161,7 99,9  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

62,7  74,2 46,5 tūkst. eurų  surinkta 

pajamų SP  

Pajamų išlaidos (SP) 62,7 37,5 80,6 Įvykdymas skaičiuojamas 

nuo surinktų lėšų 

Projektų finansavimas 

(ES; VB;SB) 

    

Kitos lėšos (parama 2 

% GM ir kt.) 

4,5 1,3 28,9  

Iš viso 565,9 536,5   

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2021 m. sausio 1 d.               0,86 tūkst. eur 

 Įsiskolinimas už 

komunalines paslaugas, 

ryšių paslaugas, mitybos 

išlaidas 

 

 

 

Planuodama 2021 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų:  

kokybiško įvairių gebėjimų turinčių vaikų ugdymo užtikrinimo; bendruomenės informavimo 

kokybės gerinimo, taikant informacines technologijas. 

 

 

Direktorė        Asta Vainiutė 

 

http://www.obelele.lt/

