PRITARTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“
tarybos 2018 m. vasario 20 d. posėdžio
protokoliniu nutarimu
(protokolo Nr. V-1-2)
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ VADOVO
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2018 m. vasario 15 d.
Klaipėda
1. Įstaigos pristatymas:
1.1.Klaipėdos lopšelis-darželis „Kregždutė“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Adresas:
Butsargių g. 10, LT-91252, Klaipėda, el. p. kregzdute.ld@gmail.com, telefonas (8 46) 31 47 53.
1.2. įstaigos direktorė - Liudmila Danielevičienė, bendras stažas – 32 metai, vadybinis
stažas – 21 metai.
1.3. darbuotojų skaičius:
Įstaigos vadovai
Specialistai (pedagoginiai
Kiti D lygio darbuotojai
(direktorius, jo pavaduotojai, skyrių, ir nepedagoginiai
(darbininkai, valytojai,
poskyrių, padalinių vadovai)
darbuotojai)
budėtojai ir kt.)
3
25
6
1.4. naudojamos patalpos (be pagalbinių statinių):
Adresas
Plotas (m2)
Butsargių g. 10, Klaipėda
1107,57
1.5. biudžetas (patvirtintas planas):
Finansavimo šaltiniai
Lėšos (tūkst. Eur)
2016 m.
2017 m.
Savivaldybės biudžetas
154,2
168,4
Specialioji tikslinė dotacija
94,4
110,7
Įstaigos gautos pajamos
48,4
49,4
ES, VB ir kitų šaltinių projektams skirtos lėšos (investiciniai,
kvalifikacijos tobulinimo, edukaciniai projektai ir pan.)
Labdara, parama, 2% GM ir kt.
1,7
1,8
Iš viso 298,7
330,3
2. Įstaigos veiklos rezultatai:
2.1. atsiskaitomųjų metų veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, rezultato vertinimo
kriterijai ir pasiekti rezultatai:
1. Tikslas – užtikrinti ugdymo kokybę ir veiksmingumą
1.1. Uždavinys – sudaryti sąlygas ugdymo programų įgyvendinimui
Priemonės
Rezultato
Pasiekti rezultatai
vertinimo kriterijai
1.1.1. Ugdymo
Darbuotojų, vaikų, Ugdymo
procesas
užtikrintas
110
vaikų.
proceso ir aplinkos
etatų, pareigybių
Suformuotos 5 ikimokyklinio, 1 priešmokyklinio
užtikrinimas
skaičius, vnt.
ugdymo grupės. Dirbo 31 darbuotojas, patvirtinta 17
pareigybių, 30,13 etato: iš jų pedagoginių darbuotojų
15 (13,6 etato), nepedagoginių 16 (16,53 etato)
1.1.2. Ikimokyklinio
Darbuotojų, vaikų, Įgyvendintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ir priešmokyklinio
etatų, pareigybių
ugdymo programos. Ikimokyklinio ugdymo vaikų 90,
ugdymo programų
skaičius, vnt.
priešmokyklinio 20. 2 priešmokyklinio ugdymo
įgyvendinimas
pedagogai (1,6 etato), 10 auklėtojų (8 etatai),
meninio ugdymo mokytojas (1 etatas). Dalyvauta
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programoje „Zipio draugai“ (20 ugdytinių, 1
pedagogas)
1.1.3. Metodinės
Pedagogų skaičius 2 pedagogai miesto metodiniuose renginiuose rodė
veiklos vykdymas
atviras veiklas, Respublikinėje konferencijoje
meninio ugdymo mokytojas skaitė pranešimą „Lai
skamba dainos Pamary“, ikimokyklinio ugdymo
įstaigų pedagogų forume pristatytas vaizdinis
pranešimas
„Mokymasis
rūšiuoti
atliekas
panaudojant teatro lėles“. Gerosios patirties sklaidos
konferencijoje skaitytas pranešimas „Šeimos ir
pedagogų bendradarbiavimas, siekiant sėkmingų
vaikų
ugdymosi
galimybių”.
Organizuotas
Respublikinis projektas „Seku, seku draugystės
pasaką“. Stebėtas ugdomosios veiklos organizavimas
(11 veiklų)
1.1.4. Vaikų
Vaikų
skaičius, Patvirtinta
neformaliojo
vaikų
švietimo
pažinimo, lavinimosi pedagoginių
Etnokultūrinio ugdymo
programa ir 2018 m.
ir saviraiškos poreikių darbuotojų skaičius numatytos lėšos 0,5 etato neformaliojo ugdymo
tenkinimas
pedagogo išlaikymui. Vykdyti 3 ilgalaikiai projektai,
organizuoti 25 tradiciniai ir netradiciniai renginiai,
šventės, pramogos, akcijos, dalyvauta 16 Klaipėdos
mieste organizuojamuose renginiuose ir parodose, 15
respublikiniuose
konkursuose
bei
parodose.
Konkurse „Mano puodelis angelui sargui“ įvertinta 1
vieta. Dalyvauta 6 tarptautiniuose konkursuose,
akcijose. Organizuota 40 pažintinių, edukacinių
veiklų kitose visuomeninėse erdvėse
1.1.5. Darbuotojų
Pedagoginių
Įstaigoje pedagogams (15 pedagogų) organizuoti
kvalifikacijos
darbuotojų
seminarai: „Smulkios motorikos įgūdžių ir rankųtobulinimas
skaičius,
akių koordinacijos lavinimo įtaka vaiko raštingumo
kvalifikacijos
pradmenų ugdymui“, „Vaikų meninis skaitymas ir
tobulinimo dienų
vertinimo kriterijai“, išvyka – seminaras „Žemaitijos
skaičius
krašto gamtinis ir kultūrinis paveldas“. Kvalifikaciją
tobulino kiekvienas pedagogas vidutiniškai 6 dienas
1.1.6. Logopedo
Vaikų, turinčių
Teikiama logopedo (1 etatas) pagalba 30 ugdytinių,
pagalbos vaikams
kalbos ir kalbėjimų ištaisyta kalba 33% (10 vaikų). Bendradarbiaujant
teikimas
sutrikimų skaičius, logopedui ir auklėtojams vaikų kalbos korekcijos
specialistų etatų
klausimais, parengtos rekomendacijos dėl veiklos
skaičius
tęstinumo grupėse. Veikė Vaiko gerovės komisija,
kuri padėjo tobulinti specialių poreikių vaikų
ugdymą, švietimo pagalbos teikimą
1.1.7. Įgyvendinti
Programų skaičius Įstaiga dalyvavo tarptautiniuose projektuose:
vaikų sveikatą
„Sveikatiada“, „Vaiko kelias į gražią kalbą“, akcijoje
stiprinančias
„Aktyvus rugsėjis 2017“, veiksmo savaitė „Be
programas
patyčių“, vykdyti tęstiniai projektai „Noriu augti
sveikas ir saugus“, „Švarių rankų takas“, policijos
skyriuje organizuota saugaus eismo pamokėlė
1.2. Uždavinys – teikti papildomas paslaugas
Priemonės
Rezultato
Pasiekti rezultatai
vertinimo kriterijai
1.2.1. Maitinimo
Vaikų skaičius,
Teikiama maitinimo paslauga 110 vaikų, 3 kartus per
organizavimas
virėjų etatų skaičius dieną. Patvirtinti 2 virėjų etatai. Dalyvauta paramos
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programose „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo ir
skatinimo mokyklose ir vaikų ugdymo įstaigose“.
2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis 18 vaikų taikoma
50% lengvata. Iki rugsėjo 1 d. 2 vaikams buvo
paskirtas nemokamas maitinimas, vasaros stovykla
2. Tikslas – gerinti ugdymo, darbo sąlygas ir aplinką
2.1. Uždavinys – atnaujinti materialinę bazę
Priemonės
Rezultato
Pasiekti rezultatai
vertinimo kriterijai
2.1.1. Aprūpinimas
Įsigytų priemonių
Įvairūs žaislai 67 vnt. (1500 €), įsigyta 64 vnt.
ugdymo priemonėmis skaičius
vaikiškų knygų, įvairios kanceliarinės prekės,
Japoniški konstruktoriai 2 vnt. (339,98 €), kinetinis
smėlis 6 vnt. (176,14 €), muzikos instrumentai 2 vnt.
2.1.2.Kompiuterinės
Įsigytų kompiuterių Įsigyti 2 nešiojami kompiuteriai, pagerintas interneto
technikos atnaujinimas skaičius, vnt.
ryšio greitis, įsigytos antivirusinės programos
2.1.3. Baldų įsigijimas Įsigytų baldų kiekis Įsigyta baldų 15 vnt. už 3418 €
2.1.4. Žaidimų
Įrengimų skaičius
Nupirktos 2 smėlio dėžės už 584 €, krepšinio stovas,
aikštelių atnaujinimas
krepšinio lankas (169,68 €)
2.2. Uždavinys – vykdyti kontroliuojančių institucijų nurodymus
Priemonės
Rezultato
Pasiekti rezultatai
vertinimo kriterijai
2.2.1. Sanitarinių
Sutvarkytos
Suremontuotos 3 grupių sanitarinės patalpos
patalpų remontas
patalpos, vnt.
(savivaldybės biudžeto lėšos)
2.2.2. Grupių
Sutvarkytos
Suremontuotos 2 grupių virtuvėlės (savivaldybės
virtuvėlių remontas
patalpos, vnt.
biudžeto lėšos)
2.2.3. Muzikos salės Sutvarkytos
Suremontuota muzikos salė 54 kv. m. Atlikta darbų
remontas
patalpos plotas
už 3718 €, iš jų 1200 € paramos lėšos
2.2.4. Virtuvės
Įrengimų skaičius,
Įsigyta daržovių pjaustyklė už 806 €, darbo stalas su
įrengimų įsigijimas
vnt.
plautuve ir lentyna 362 €, elektroninės svarstyklės 1
vnt. (155 €), šaldymo dėžė (270 €), kitas smulkus
inventorius už 206 €
2.2.5. Tvoros
Tvora
Pakeista tvora iš savivaldybės biudžeto lėšų
atnaujinimas
(16942,96 €)
2.2.6. Kiemų ir
Asfalto dangos
Paklota asfalto danga , trinkelės iš savivaldybės
privažiavimų
plotas, kv. m.
biudžeto lėšų
sutvarkymas
Pakeisti
2.2.7. Priešgaisrinių
Lėšų nebuvo skirta
reikalavimų vykdymas priešgaisriniai laiptai
2.3. Uždavinys – užtikrinti higienos normų reikalavimų vykdymą
2.3.1. Higienos normų Atliktos patikros,
Atlikta svarstyklių, gesintuvų, elektros varžų,
vykdymo užtikrinimas tyrimai
termometrų patikra, vandens mikrobiologinis, smėlio
parazitologinis tyrimai, patikrinta darbuotojų
sveikata, atnaujinta vaikiška patalynė 44 vnt. (484 €),
indai, vaistinėlės 6 vnt., radiatorių uždangos (306 €),
sudaryta sutartis dėl ŠGP atliekų surinkimo
2.4. Uždavinys – teikti atsitiktines paslaugas
2.4.1. Patalpų
Patalpų skaičius,
Sudaryta patalpų suteikimo sutartis su UAB
suteikimo paslauga
veiklų skaičius
„Mokykla Tau“ kalbos mokymo veiklai vykdyti
2.2. suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai.
Veikia 6 bendrosios paskirties grupės: 5 ikimokyklinio ugdymo, iš kurių 2 ankstyvojo
amžiaus, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė. Įstaiga dirba 10,5 val. darbo režimu. Lopšelį-darželį
„Kregždutė“ (rugsėjo 1 d. duomenimis) lanko 110 vaikų: 90 ikimokyklinio, 20 priešmokyklinio
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amžiaus vaikų. Per 2017 metus į Įstaigą priimti 28 vaikai, išvyko 29 vaikai, iš jų 20 vaikų išvyko į
mokyklą.
3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.
3.1. vadovo veikla, formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą, bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais.
Suburtos Edukacinės aplinkos kūrimo, Saugios ir sveikos gyvensenos , Teatro kūrybinės
grupės, darbo grupės metiniam veiklos plano rengimui, ugdymo programai atnaujinti, naujoms
Darbo tvarkos taisyklėms parengti, inicijuoti Darbo tarybos rinkimai, veiklos kokybės įsivertinimas.
Veiklos kokybės įsivertinimui pasirinkta sritis Mokytojų ir tėvų veiklos dermė, skatinant vaiko
pasiekimus ir juos vertinant. Atliktas tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti požiūrį į vaiko pažangos
ir pasiekimų vertinimo tendencijas ikimokykliniame ugdyme bei numatytos šeimos ir įstaigos
bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymo procese formos. Aktyviai veikė savivaldos institucijos,
dalyvavusios planuojant įstaigos veiklą, gerinant ugdymo kokybę.
Sistemingai vykdytas bendradarbiavimas su 5 miesto ikimokyklinėmis įstaigomis,
Klaipėdos
rajono
Dovilų
lopšeliu-darželiu
„Kregždutė“,
Sendvario
progimnazija,
„Pelėdžiuko“ biblioteka, Etnokultūros centru, gamtininkų centru „MiniZoo“, tęsiamas tarptautinis
bendradarbiavimas su Norvegijos Sortland miesto vaikų darželiu. Įstaigos veikla atvira visuomenei.
Apie veiklą skelbiama interneto svetainėje. Ugdytinių tėvams sudarytos sąlygos dalyvauti Įstaigos
veikloje, stebėti, vertinti ugdymo organizavimą. Sukurta tėvų informavimo sistema.
3.2. žmoniškųjų, materialių ir finansinių išteklių valdymas.
2017 m. lopšelyje-darželyje dirbo 31 darbuotojas: 15 pedagoginių, 16 nepedagoginių
darbuotojų. Ugdymo procesą vykdo kvalifikuoti pedagogai: 6-iems suteikta metodininko
kvalifikacinė kategorija, 5-iems vyresniojo auklėtojo, 3-ims mokytojo kvalifikacinė kategorija. Visų
pedagogų išsilavinimas - aukštasis universitetinis. Direktoriui suteikta II vadybinė kategorija,
direktoriaus pavaduotojui ugdymui III vadybinė kategorija.
Biudžeto lėšos buvo racionaliai ir tikslingai panaudotos teisės aktų nustatyta tvarka. 2017
metai užbaigti be kreditorinių įsiskolinimų. Darbuotojams mokėtos priemokos už papildomus
darbus, premijos už svarbių užduočių vykdymą (80% darbuotojų). Buvo siekiama surinkti
nebiudžetinių lėšų. 2016 m. paramos lėšų gauta 1700 €, 2017 m. – 1800 €. Paramos skirstymo
komisija nusprendė šias lėšas skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms
įgyvendinti.
4. Problemos:
4.1. sąlygotos vidaus ir išorės faktorių
Daugėja vaikų su specialiais ugdymo poreikiais, didėja darbuotojų darbo krūvis.
Nepatenkinama pastatų ir patalpų techninė būklė, teritorija neapšviesta, išorės pastato sienos
drėksta dėl blogos nuogrįstės, tinkas krenta gabalais, nepakankama pastato ventiliacija, jaučiama
drėgmė ir sunkus oras, pelija sienos, priešgaisriniai laiptai surūdiję, nesaugūs, elektros instaliacija ir
šildymo įrengimai pakeisti dalinai, langai nesandarūs.
4.2. kontroliuojančių institucijų atlikti patikrinimai (išvadų apibendrinimas ir įvykdymas).
Buvo atliktas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros
departamento Švietimo skyriaus patikrinimas „Dėl Išorės vertinimo rekomendacijų 2015-2016
metais vertinto lopšelio-darželio „Kregždutė“ vykdymo“. Išvados: bendruomenėje išanalizuoti
pateikti tobulinti veiklos aspektai, parengtas veiksmų planas, atliktas platusis veiklos kokybės
įsivertinimas, didelis dėmesys skiriamas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. 1 kartą tikrino
Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Maisto tvarkyme pažeidimų nenustatyta.
5. Artimiausi veiklos prioritetai, tikslai ar kryptys.
2018 m. veiklos prioritetai: individualios kiekvieno vaiko pažangos stebėjimo efektyvinimas;
įstaigos veiklos kokybės gerinimas; bendruomeniškumo stiprinimas. Metinis veiklos tikslas –
skatinti bendruomenės narių atsakomybę už nuolatinį tobulėjimą ir kokybišką ugdymą. Tobulinant
veiklą, didesnį dėmesį skirti individualiai vaiko raidai, etnokultūriniam ir ekologiniam ugdymui.
Įstaigos vadovas

Liudmila Danielevičienė

