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2016-2018-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS
I. VEIKLOS KONTEKSTAS
Įstaigos oficialusis pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Kregždutė“, teisinė forma –
biudžetinė įstaiga, grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla, pagrindinė paskirtis – bendrosios
paskirties mokykla. Buveinė – Butsargių g. 10, LT-91252 Klaipėda. Savininkė – Klaipėdos miesto
savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės
taryba. Įstaigos veiklos sritis – švietimas.
Klaipėdos lopšelis-darželis „Kregždutė“ (12-asis lopšelis-darželis) įsteigtas Klaipėdos
miesto darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1961 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr.
597. Klaipėdos miesto liaudies deputatų 1982 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. 355 nuo 1982 m.
rugsėjo 1 d. reorganizuotas į specialųjį darželį. Klaipėdos miesto valdybos 1994 m. balandžio 6 d.
potvarkiu Nr. 208 Įstaigai suteiktas pavadinimas „Kregždutė“. Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2003 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 1-39 nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. Įstaiga reorganizuota
į bendrosios paskirties lopšelį-darželį „Kregždutė“.
Vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Po kregždutės sparneliu“,
vykdoma Bendroji priešmokyklinio gydymo ir ugdymosi programa.
Lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ veikia 6 bendrosios paskirties grupės: 5 ikimokyklinio
ugdymo grupės, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė. 2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Įstaigą lanko
114 ugdytinių: iš jų 94 ikimokyklinio amžiaus, 20 priešmokyklinio amžiaus vaikai.
Lopšelio-darželio „Kregždutė“ ugdytiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo sutrikimų,
teikiama logopedo pagalba. 2015-2016 m. m. kalbos, kalbėjimo sutrikimai nustatyti 32 vaikams.
Taip pat teikiama ir sveikatos priežiūros specialisto paslauga, kuris stebi kiekvieno vaiko sveikatos
būklę, teikia pirmąją medicininę pagalbą, organizuoja sveikatingumo renginius.
Teikiamos maitinimo paslaugos. Ugdytiniai maitinami 3 kartus per dieną pagal Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytus 15 dienų perspektyvinius valgiaraščius
ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir patvirtintus Įstaigos direktoriaus. Įstaiga dalyvauja paramos
programose „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose ir vaikų ugdymo įstaigose“,
„Maisto bankas“. Vaikų, turinčių teisę į mokesčių lengvatą 2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis - 16,
iš jų 14-kai taikytina 50% lengvata, 2 - 100% lengvata.

Įstaigoje dirba 33 darbuotojai: 16 pedagoginių darbuotojų, 17 nepedagoginių darbuotojų.
14 pedagogų su aukštuoju išsilavinimu, 2 – su specialiuoju pedagoginiu išsilavinimu. Ugdymo
procesą vykdo kvalifikuota pedagogų komanda: 6-iems lopšelio-darželio pedagogams suteikta
vyresniojo auklėtojo, 1 vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, 5-iems – metodininko, 3-ims
pedagogams prilyginama mokytojo kvalifikacinei kategorijai. Direktoriui suteikta II kvalifikacinė
kategorija, direktoriaus pavaduotojas ugdymui neturi vadybinės kategorijos, nes vadybinis darbo
stažas – vieneri metai. Pedagogų pasiskirstymas pagal amžių: 30-49 m. – 4, 50 m. ir virš – 12, iš jų
3 pedagogai - pensijinio amžiaus. Pedagoginis darbo stažas 2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis – iki
10 m. – 2, 15 m. ir daugiau – 14 pedagogų.
2016-2018 metų strateginis planas parengtas atsižvelgiant į Valstybinę švietimo strategiją,
Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, bendruomenės poreikius.
II. PAGRINDINIAI MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI
2015 m. Įstaiga išsikėlė prioritetus: Įstaigos veiklos vertinimo tobulinimas; kokybiškas
paslaugos teikimas; glaudus bendradarbiavimas su šeima. Veiklos tikslas – bendradarbiaujant su
bendruomenės nariais, šeima ir socialiniais partneriais, užtikrinti veiksmingą ir kokybišką
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo teikimą.
Įstaiga dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, tarptautiniame projekte „Vaiko
kelias į gražią kalbą“.
Pedagogai ir kiti darbuotojai kvalifikaciją tobulino, atsižvelgiant į įstaigos prioritetus,
tikslus. 2014 metais pedagogai kėlė kvalifikaciją 63 dienas (521 val.), vadovai kėlė kvalifikaciją 23
dienas (197 val.), bendrosios praktikos slaugytojas 2 dienas (16 val.), ūkio dalies vedėjas 4 dienas
(33 val.). Informacinių kompiuterinių technologijų pagrindus įvaldę 81% pedagogų.
2014-2015 m. pedagogai ir ugdytiniai dalyvavo tarptautiniuose, respublikiniuose
konkursuose, parodose, akcijose, projektuose: tarptautiniame piešinių konkurse Japonijoje ,,World
Children‘s Picture contest‘‘, Lietuvos-Latvijos vaikų keramikos parodoje „Odė žemei“,
tarptautinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, projekte „Nuo grimo iki kaukės“,
Veiksmo savaitėje „Be patyčių‘‘, akcijoje ,,Apkabinkime žemę‘‘, sveikos gyvensenos įpročių
projekte ,,Sveikatiada‘‘, vaikų meno projektuose ,,Vėtrungė vaikystės namams‘‘, ,,Skėtis mamai‘‘,
vaikų kūrybos iš smėlio fotografijų parodoje ,,Smėlio pasakojimai‘‘, UAB Lrytas organizuotame
konkurse ,,Darželio spalvos‘‘, konkurse ,,Mano žalioji palangė‘‘, kūrybiniame konkurse ,,Gaminu
žaislą‘‘, aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojame“, lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse
„Tramtatulis“, UAB „Skinija“ organizuotame piešinių konkurse „Nupiešk savo svajonių kojinytes“.
Dalyvauta miesto renginiuose ir konkursuose: piešinių konkursuose parodose:
,,Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą‘‘, ,,Pavasario belaukiant‘‘, ,,Vasarėlė jau pas
mus‘‘, ,,Rudenėlis puošia mus‘‘, ,,Jau žiema, žiema, žiema!‘‘, „Pražydusios svajonės“, „Aš nupiešiu
baltą žiemą“, ekologiniame renginyje ir akcijoje ,,Aš, tėtis ir mama, rūšiuoja visa šeima‘‘, projekte
„Visus gyvūnėlius sunku apsakyti“, renginyje ,,Sveiks, svieteli, margs!‘‘ skirtam 300 m. K.
Donelaičio gimimo metinėms ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, PZU
organizuotame konkurse „Mano spalvota šeima“, koncerte „Dyvų, dyvai Pamarėly...“ skirtam
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-ečiui, „Vaikystės vėjas“, ikimokyklinių įstaigų renginyje,
skirtam etnografinių regionų metams „To svietelio margumas, to žodelio skambumas“, šeimų
kūrybinių darbų parodoje „Aš gyvenu prie jūros“, atšvaitų konkurse „Aš matomas“. Už dalyvavimą
įvairiuose renginiuose pedagogai ir ugdytiniai apdovanoti padėkos raštais, prizais.
Įstaigoje kuriamos ir puoselėjamos istorinės bei novatoriškos tradicijos. Įstaigoje
organizuojami renginiai, kurie tapo tradiciniais: „Trys karaliai“, „Žiemos pramogos“, Vasario 16osios šventė, Užgavėnės, Kaziuko mugė, Sveikatos diena, koncertai šeimos dienai, Kalbos ir sporto
šventė, Balionų diena, Advento vakaronė, Kalėdiniai renginiai, teatro dienai skirtas renginys
„Auksinė kregždė“, Įstaigos gimtadienis, nuolat rengiamos vaikų, tėvų darbų ekspozicijos, parodos.

Vykdomos aplinkosauginės akcijos ,,Papuošiu kitokią eglutę‘‘, ,,Sušildyk medį‘‘, „Baltasis badas“,
tęstinis projektas „Atgiję šešėliai“.
Pedagogai skaitė pranešimus bei skleidė savo patirtį darželyje. Patirtį pedagogai skleidė ir
už įstaigos ribų: Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institute meninio ugdymo mokytoja Ž.
Kazlauskienė pristatė stendinį pranešimą ,,Meninio ugdymo galimybės įgyvendinant ankstyvojo
amžiaus vaikų kalbos sutrikimų prevenciją‘‘ Latvijos, Kaliningrado, Lietuvos logopedams ir
pedagogams, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro organizuotoje metodinių darbų
parodoje „Idėjos vaikų muzikiniams renginiams“ Ž. Kazlauskienė parengė ir pristatė įvairių
renginių planus – konspektus, ištraukas iš scenarijų, logopedė E. Novogrodskienė išleido knygą
,,Pavadink ir nuspalvink‘‘ bei yra knygos ,,Garsų tarimo mokymas‘‘ bendraautorė, kurias pristatė
Klaipėdos pedagogų psichologinėje tarnyboje ir Lietuvos logopedų asociacijos konferencijoje.
Pedagogai aktyviai įsijungė į nacionalinį švietimo projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo plėtra“.
Organizuotos edukacinės veiklos visuomeninėse erdvėse: Prano Domšaičio galerijoje,
Pilies muziejuje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos
komisariate. Ugdytiniams organizuotos ekskursijos prie jūros, į Gamtininkų centrą „Mini Zoo“,
Trinyčių parką, Teatro aikštę, prie Meridiano laivo, į darželius, mokyklas, muziejus, bibliotekas.
Sudarytos 8 bendradarbiavimo sutartys ir įgyvendinamos bendros programos su
socialiniais partneriais, siekiant turtinti vaikų socialinę patirtį, užtikrinti vaikų sėkmingą startą
mokykloje bei dalintis gerąja patirtimi.
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas veiklos rezultatų vertinimui, analizei ir refleksijai.
Vaikų pasiekimai vertinami pagal įstaigos vadovo patvirtintą pasiekimų aprašą, 2 kartus per metus.
Ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimas yra nuoseklus ir tęstinis procesas. Siekiant optimalių
veiklos vertinimo rezultatų, į veiklos vertinimą buvo įtraukiami vaikų tėvai: rengiamos tėvų
apklausos, siekiant išsiaiškinti tėvų ir vaikų poreikius, lūkesčius. Kasmet pedagogai vertina savo
profesinę kompetenciją, atskleisdami stiprybes, silpnybes ir numatydami kompetencijos tobulinimo
kryptis. Įstaigos pedagogai vedė atviras veiklas, kurias galėjo stebėti kolegos. Veiklos buvo
aptariamos, analizuojamos, teikiamos profesinės konsultacijos, surinkta medžiaga protokoluojama.
Analizuojant vaikų lankomumą, 2014-2015 m. m. vaikų skaičiaus vidurkis – 113 vaikų,
nelankytų dienų skaičius 9359, iš jų dėl ligos 3424 dienos, t. y. 30 dienų vienam vaikui. 2013-2014
m. m. vaikų skaičiaus vidurkis – 115 vaikų, nelankytų dienų skaičius 8995, iš jų dėl ligos 3242
dienos, t. y. 28 dienos vienam vaikui. Sergamumui mažinti vykdomos priemonės: vaikų grūdinimas,
rytinės mankštos, laikysenos korekcijos užsiėmimai, akių mankštos, vedamos sporto šventės,
varžybos, dalyvauta sveikos gyvensenos projektuose.
Sėkmingai įgyvendinti tikslus ir uždavinius padeda lopšelyje-darželyje „Kregždutė“
veikiančios savivaldos institucijos: įstaigos taryba, mokytojų taryba, metodinė taryba, tėvų taryba,
grupės tėvų komitetai, komisijos: vaiko gerovės, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
(išskyrus psichologus) atestacijos komisija, darbo grupės, suburtos Edukacinės aplinkos kūrimo
grupė, Saugios ir sveikos gyvensenos, Teatro kūrybinės grupės, kurių tikslas – brandinti vaiką,
ugdant pagrindinius saugios, sveikos, kūrybingos ir komunikabilios asmenybės įgūdžius.
III. MOKYKLOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS
Klaipėdos lopšelis-darželis „Kregždutė“ valdo perduotą patikėjimo teise Klaipėdos miesto
savivaldybės turtą – pastatą, kurio bendras plotas – 1107,57 kv. m. Pastato būklė – patenkinama.
Suremontuotos 2 grupės, 3 miegamieji, 3 grupių sanitariniai mazgai, virtuvės patalpos, pakeista:
grindų danga (496,40 m²), 3 grupių elektros instaliacija, radiatoriai. Šildymo sistema susidėvėjusi,
patalpų vėdinimas nepakankamas, jaučiama drėgmė ir sunkus oras, daugelyje vietų sienos supeliję,
išorinės pastato sienos drėksta dėl blogos nuogrįstės ir vandens iš lietvamzdžių, kurie nuvesti tiesiai
ant nuogrįsčių, surūdiję priešgaisriniai laiptai, lauko aikštynuose pasenę įrengimai, takai iškilnoti

medžių šaknų, duobėti. Neįvykdyti kontroliuojančių institucijų nurodymai: 3 grupių tualetų,
virtuvėlių, prausyklų remontas, nepakako lėšų daržovių valymo įrenginiui, elektrinei keptuvei
įsigyti, naujai tvorai, langų ribotuvams įrengti ir kt.
2015 m. Įstaigai iš viso skirta 285526 € . Iš savivaldybės biudžeto skirta 150604 € iš jų
106812 € darbuotojų atlyginimui, iš įmokų už išlaikymą – 46339 €, iš jų darbuotojų atlyginimui
6850 €, iš dotacijos minimaliai mėnesinei algai padidinti 1721€, iš jų darbo mokesčiu 1314 €, iš
specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti skirta 86772 €, iš jų 62959 €
darbuotojų atlyginimui. Iš lėšų, skirtų ugdymo priemonėms, įsigyta pažintinės, grožinės, metodinės
literatūros, baldų, įvairių ugdymo priemonių, muzikos instrumentų, žaidimų aikštelės įrengimų.
2013 m. sausio 1 d. buvo sukaupta 5,1 tūkst. litų, o per 2013 m. paramos lėšų gauta 6,6
tūkst. litų, 2014 m. – 5,8 tūkst. litų. Paramos skirstymo komisija nusprendė šias lėšas skirti įstaigos
nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti: koncertiniams rūbams įsigyti – 1,0
tūkst. Lt, profesiniam rizikos vertinimui atlikti – 2,2 tūkst. Lt, šešioms lauko durims įsigyti – 12,8
tūkst. Lt, 630 Lt - roletams.
Šiuo metu įstaigoje kompiuterizuotos 6 darbo vietos (direktoriaus, direktoriaus
pavaduotojo ugdymui, ūkio dalies vedėjo, sekretoriaus, bendrosios praktikos slaugytojo,
priešmokyklinėje grupėje). Įstaiga turi 6 daugiafunkcinius spausdinimo aparatus, daugialypės terpės
projektorių (Multimedia), skaitmeninį fotoaparatą, naudojasi UAB „Teo“ išoriniu (trumpuoju)
telefono ryšiu, faksu, įdiegtas LITNET tinklas ir visi kompiuteriai prijungti prie interneto. Žinios
apie įstaigos veiklą visuomenei, tėvams skelbiamos Įstaigos interneto tinklapyje
(kregzdute.emigna.lt). Trūksta kompiuterinės įrangos, kai kuri įranga pasenusi, nes sparčiai
modernėja technologijos.
IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ
Stiprybės
1. Kvalifikuotas pedagoginis personalas.
2. Veikla stabili, atvira, turi prioritetus.
3. Teikiama kvalifikuota logopedo paslauga.
4. Sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai skleistis.
5. Įgyvendinami projektai, programos
(respublikos, miesto, įstaigos)

Silpnybės
1. Nėra sporto salės, muzikos salė maža.
2. Lauko aikštelės įranga pasenusi, neatitinka
aktyvaus vaikų judėjimo poreikio.
3. Nepatenkinama pastato techninė būklė.
4. Kompiuterinės įrangos stoka.
5. Nepakankamas Įstaigos veiklos įsivertinimas,
rezultatų panaudojimas veiklos kokybei gerinti
Galimybės
Grėsmės
1. Geros sąlygos pedagogų profesiniam 1. Blogėjanti vaikų sveikata.
tobulėjimui. Nuotolinio mokymosi galimybės.
2. Daugėja kalbos ir kalbėjimo sutrikimų
2. Sudarytos galimybės naudoti struktūrinių turinčių vaikų.
fondų, rėmėjų lėšas švietimui.
3. Neužtikrinta įstaigos teritorijos apsauga.
3. Rinktis darbo kryptis, veiklos prioritetus, 4. Maži auklėtojų ir kitų darbuotojų atlyginimai
dalyvauti projektuose, programose
V. VIZIJA IR MISIJA
Lopšelio-darželio „Kregždutė“ vizija – integruoto ugdymo įstaiga, visos bendruomenės
dėka einanti kaitos, atsinaujinimo keliu ir siekianti tapti mažu, bet aiškiai šviečiančiu kultūriniu
židiniu.
Įstaigos misija – džiugus, prasmingas, sveikas vaiko gyvenimas.

VI. VEIKLOS STRATEGIJA
Siekiant mokyklos vizijos, suformuluoti lopšelio-darželio „Kregždutė‘ veiklos tikslai,
uždaviniai bei priemonės. Jie pateikiami atskirame priede (žr. priedą).
Tikslų įgyvendinimo pažanga matuojama pagal 1 lentelėje pateikiamus rezultato kriterijus.
Lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 2 lentelėje.
1 lentelė
Tikslo pažangos matavimo rezultato kriterijai
Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas
ir mato vienetas
1. Vykdomos ugdymo programos atitinka
gyventojų poreikius, proc.
2. Darbuotojų profesinis tobulėjimas
vykdomas nuosekliai, planingai, proc.
3. Darbuotojų pareigybių skaičius neviršija
nustatyto didžiausio leistino pareigybių
skaičiaus, proc.
4. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka teisės
aktų nustatytus reikalavimus, proc.
5. Įstaigos patalpos pritaikytos švietimo
reikmėm, proc.

2015 m.
rezultatas

Numatomi rezultatai
2016 m.
2017 m.
2018 m.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80

85

90

100
2 lentelė

Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Asignavimai 2015iesiems
metams

Lėšų
poreikis
2016iesiems
metams

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO:

286436

1.1. išlaidoms
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui

2016-ųjų
maksima
lių
asignavi
mų
planas

Projektas
2017iesiems
metams

Projektas
2018iesiems
metams

298300

289137

289137

284936

298300

289137

289137

177935

185000

185000

185000

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:

286436

298300

289137

289137

2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:

284936

296800

287637

287637

2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB

150604

149500

152325

152325

2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos (pajamos už
atsitiktines paslaugas) SB(SP)

46339

48100

48100

48100

2.1.1.3. Dotacija minimaliai mėnesinei algai padidinti

1721

-

-

-

90

300

315

315

86772

94400

86897

86897

2.1.1.6. Lėšos kompensavimui už dalinį vaiko išlaikymą

-

4000

-

-

2.1.1.7. Langų ribotuvų įrengimas ikimokyklinėse įstaigose

-

500

-

-

Ekonominės klasifikacijos grupės

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:

2.1.1.4. Specialiosios programos lėšos (pajamos už
atsitiktines paslaugas) SB(SPN)
2.1.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos
lėšos SB(VB)

2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:

1500

1500

1500

1500

2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai Kt

1500

1500

1500

1500

Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“
direktoriaus 2015 m. lapkričio 20 d.
įsakymo Nr. V-40
priedas
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 2016-2018 METŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRODUKTO VERTINIMO
KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Tikslas
1.Užtikrinti
ugdymo kokybę
ir veiksmingumą

Uždavinys
1.1. Sudaryti sąlygas
ugdymo programų
įgyvendinimui

Priemonės pavadinimas
1.1.1. Ugdymo proceso ir
aplinkos užtikrinimas

Atsakingas asmuo
Liudmila
Danielevičienė

1.1.2. Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
programų įgyvendinimas
1.1.3. Metodinės veiklos
vykdymas

Astra
Paldavičienė

1.1.4. Vaikų pažinimo ,
lavinimosi ir saviraiškos
poreikių tenkinimas
1.1.5. Darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas

Astra
Paldavičienė

Astra
Paldavičienė

Astra
Paldavičienė

Produkto vertinimo kriterijus
Pavadinimas, mato vnt.
2016 2017
Vaikų skaičius, vnt.
114
114
Etatų skaičius, vnt.
30,35 30,3
5
Darbuotojų skaičius, vnt.
33
33
Pareigybių skaičius, vnt.
18
18
Vaikų skaičius, vnt.
114
114
Pedagoginių darbuotojų
13,6
13,6
etatų skaičius, vnt.

2018
114
30,35
33
18
114
13,6

Vaikų skaičius, vnt.
Pedagoginių darbuotojų
skaičius, vnt.
Vaikų skaičius, vnt.
Pedagoginių darbuotojų
skaičius, vnt.

114
16

114
16

114
16

114
16

114
16

114
16

Pedagoginių darbuotojų
skaičius, vnt.
Pedagoginių darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo
dienų skaičius, vnt.

16

16

16

80

80

80

1.1.6. Mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų (išskyrus
psichologus) atestacijos
vykdymas
1.1.7. Logopedo pagalbos
vaikams teikimas

1.1.8. Įgyvendinti vaikų
sveikatą stiprinančias
programas

2. Gerinti
ugdymo, darbo
sąlygas ir aplinką

1.2. Teikti papildomas
paslaugas
2.1. Atnaujinti
materialinę bazę

2.2. Vykdyti
kontroliuojančių
institucijų nurodymus

1.2.1. Maitinimo
organizavimas
2.1.1. Aprūpinimas ugdymo
priemonėmis
2.1.2. Kompiuterinės
technikos atnaujinimas
2.1.3. Baldų įsigijimas
2.1.4. Žaidimų aikštelių
atnaujinimas
2.2.1. Grupių sanitarinių
patalpų remontas
2.2.2. Grupių virtuvėlių
remontas
2.2.3. Muzikos salės remontas

Liudmila
Danielevičienė

Atestuojamų pedagogų
skaičius, vnt.

1

-

1

Vaiko gerovės
komisija
Eglė
Novogrodskienė

Vaikų, turinčių kalbos ir
kalbėjimo sutrikimų,
skaičius, vnt.
Specialistų etatų skaičius,
vnt.
Vaikų skaičius, vnt.
Programų skaičius , vnt.
Pedagoginių darbuotojų
etatų skaičius, vnt.

32

32

32

1

1

1

114
3
13,6

114
3
13,6

114
3
13,6

Vaikų skaičius, vnt.
Virėjų etatų skaičius, vnt.
Įsigytų priemonių
skaičius, vnt.
Įsigytų kompiuterių
skaičius, vnt.
Įsigytų baldų kiekis, vnt.
Įrengimų skaičius, vnt.

114
2
30

114
2
40

114
2
45

1

1

1

10
4

60
4

60
4

Jurgita Bastakienė

Sutvarkytos
sanitarinės
patalpos, kv. m.

-

40

Jurgita Bastakienė

Sutvarkytos patalpos, kv.
m.
Sutvarkytas
patalpos
plotas, kv. m.

-

24

12

-

35

-

Astra
Paldavičienė
Dalia
Surblienė
Dalia
Surblienė
Astra Paldavičienė
Jurgita Bastakienė
Jurgita Bastakienė
Jurgita Bastakienė

Jurgita Bastakienė

2.3. Užtikrinti higienos
normų reikalavimų
vykdymą

2.4. Teikti atsitiktines
paslaugas

2.2.4. Virtuvės įrengimų
įsigijimas

Jurgita Bastakienė

Įrengimų skaičius, vnt.

-

1

1

2.2.5. Tvoros atnaujinimas
2.2.6. Kiemų ir privažiavimų
sutvarkymas
2.2.7. Langų ribotuvų
įrengimas
2.2.8. Radiatorių apsauga

Jurgita Bastakienė
Jurgita Bastakienė

-

1468

331
-

Jurgita Bastakienė

Tvora, kv. m.
Asfalto dangos plotas,
kv. m.
Įrengimų skaičius, vnt.

60

-

-

Jurgita Bastakienė

Grotelių skaičius, vnt.

30

20

20

2.2.9. Priešgaisrinių
reikalavimų vykdymas
2.2.10. Naujos inventorinės
bylos užsakymas
2.3.1. Higienos normų
vykdymo užtikrinimas

Jurgita Bastakienė

Pakeisti priešgaisriniai
laiptai
Inventorinė byla, vnt.

-

1

-

-

-

1

Svarstyklių patikra, vnt.

4

4

4

Gesintuvų patikra, vnt.

6

6

6

Elektros varžų patikra

1

1

1

Termometrų patikra, vnt.

-

1

-

Mikrobiologinis vandens
tyrimas
Patalpų skaičius, vnt.

-

1

-

1

1

1

2.4.1. Patalpų suteikimo
paslauga laisvu nuo užsiėmimų
metu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktorė

Liudmila
Danielevičienė
Jurgita Bastakienė
Dalia Surblienė

Liudmila
Danielevičienė

Liudmila Danielevičienė

