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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ (toliau – Įstaiga) 2019–2021 m. strateginiame ir 2019 

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

numatantys Įstaigos materialinės bazės gerinimą. 2019 metų prioritetas – siekiant modernizuoti 

ugdymo procesą ir užtikrinti ugdymo kokybę, aktyviai taikyti IKT ir inovatyvius mokymo metodus. 

Metinės veiklos tikslai – puoselėti Įstaigos bendruomenės narių tobulėjimą ir sutelktumą, sudaryti 

sąlygas, padedančias kelti pedagogų darbo motyvaciją, užtikrinti emociškai saugią ir sveiką aplinką. 

2019 metais įgyvendinti švietimo paslaugų kokybiniai ir kiekybiniai pokyčiai. Įstaigoje, 2019-09-01 

duomenimis, buvo sukomplektuotos 8 grupės, ugdyti 137 vaikai, 32 vaikams teikta logopedo pagalba. 

Visiems ugdytiniams užtikrintas kokybiško maitinimo organizavimas, 25 vaikams buvo taikyta 50 

proc. mokesčio už vaiko maitinimą lengvata. Įstaiga dalyvauja Europos Sąjungos remiamose 

programose: „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. 

Siekdami kokybiško ugdymo, 2019 metais visi pedagogai gilino savo žinias, tobulino 

kvalifikaciją kvalifikacijos kėlimo seminaruose. Pedagogams sudarytos sąlygos tobulėti nuotoliniu 

būdu. Iš viso Įstaigos pedagogai kvalifikaciją tobulino 539 val., vidutiniškai po 32 val. (6 dienos) 

kiekvienas. Kvalifikacijai kelti išleista 1544,22 Eur ugdymo lėšų. 2019 metais mokytojo metodininko 

kvalifikacinei kategorijai atestuotas 1 pedagogas.  

2019 metais sėkmingai įgyvendinama Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa,   

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, taikomi „Sveikos gyvensenos ir sveikatos 

saugojimo“ programos elementai, įgyvendinama tarptautinė prevencinė socialinių įgūdžių programa 

„Zipio draugai“.  

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

Įstaigos projektuose, parodose, akcijose, iniciatyvose, meniniuose renginiuose. Veiklas organizavo ir 

įgyvendino kūrybinės grupės: Vaikų saviraiškos, Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo, Ekologinė.  

Pedagogai su ugdytiniais dalyvavo 1 tarptautiniame konkurse, 1 tarptautinėje iniciatyvoje, 2 

pilietinėse akcijose, 4 respublikiniuose projektuose (vieno iš jų – Įstaiga iniciatorė), 6 respublikinėse 

kūrybinių darbų parodose, 3 respublikiniuose piešinių konkursuose, 3 respublikiniuose konkursuose,  

1 miesto projekte, 3 kartus ugdytiniai koncertavo miesto visuomenei, dalyvavo 2 mieste 

organizuotose kūrybinių darbų parodose, įgyvendino 4 grupių projektus, organizavo  iniciatyvą 

„Skaitome vaikams – Vaikai skaito vaikams“. Įstaigoje įgyvendinti suplanuoti tradiciniai ir 

netradiciniai renginiai, sveikatinimo renginiai, suorganizuotos edukacinės išvykos: 10 pramogų, 1 

sveikatinimo renginys, 22 edukacinės išvykos. Vaikai su savo tėvais dalyvavo 3 šeimos šventėse, 2 

vakaronėse, 2 respublikinėse vaikų, tėvų, pedagogų kūrybinių darbų parodose; 5 šeimų kūrybinių 

darbų parodos buvo eksponuojamos Įstaigos galerijoje. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su 8 socialiniais partneriais: Įstaigos iniciatyva suorganizuotas 

ir įgyvendintas 1 respublikinis projektas, 1 vaikų kūrybinių darbų paroda, eilėraščių deklamavimo 

rytmetys „Vaikyste, nusijuok“, dalyvauta socialinių partnerių organizuotuose renginiuose.  

Vykdytas Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas, vertinimas, atnaujinimas. 

Tikslingai vykdyta kūrybinių ir darbo grupių, komisijų, tarybų veikla. 

Informacija operatyviai pateikiama interneto puslapyje www.obelele.lt, informaciniuose 

stenduose, individualių pokalbių metu. 

2019 metais Įstaigai išlaikyti skirtos lėšos naudotos racionaliai, sprendimai dėl jų panaudojimo 

derinti su bendruomene. Ūkinio inventoriaus įsigijimui panaudota 8143,00 Eur, materialiojo turto 

paprastajam remontui – 1920,00 Eur. Gerinant darbuotojų darbo sąlygas 2019 metais maisto bloke 

įsigyta elektrinė viryklė, grupių virtuvėlėse sumontuotos indaplovės, atnaujintas maisto bloko 

http://www.obelele.lt/
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inventorius, perdažytos vaikų persirengimo patalpos, laiptinės. Įrengti turėklai. Grupėse atnaujinti 

darbo ir vaikų baldai, grupės aprūpintos naujomis ugdymo priemonėmis. Gerinant vaikų ugdymo 

sąlygas, atlikta vaikų žaidimų aikštelių kontrolė, įsigyta lauko sportinio inventoriaus, sodininkystės 

reikmenų. 

Planuojant 2020 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė numatė prioritetą – plėtoti tėvų ir 

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