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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŢELIO „RŪTA“ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA  

                         

2018 m. vasario 14 d. 

Klaipėda 

 

1. Įstaigos  pristatymas: 

1.1. Klaipėdos lopšelis-darţelis „Rūta“ – savivaldybės biudţetinė įstaiga, turinti juridinio 

asmens teises. Buveinė – Simonaitytės g. 25, 95120 Klaipėda, telefonas/faksas (8 46) 32 01 64, el. p. 

ldarzelisruta@gmail.com;  

1.2. įstaigos direktorė – Inga Petravičienė, turinti 28 metų bendrąjį ir 13 metų vadybinį 

darbo staţą;  

1.3. darbuotojų skaičius: 

Įstaigos vadovai 

(direktorius, jo pavaduotojai, skyrių, 

poskyrių, padalinių vadovai) 

Specialistai (pedagoginiai 

ir nepedagoginiai 

darbuotojai) 

Kiti D lygio darbuotojai 

(darbininkai, valytojai, 

budėtojai ir kt.) 

3 41 4 

1.4. naudojamos patalpos (be pagalbinių statinių): 

Adresas Plotas (m
2
) 

I.Simonaitytės g. 25, 95120 Klaipėda 2442,45 

1.5. biudţetas:   

Finansavimo šaltiniai Lėšos (tūkst. Eur) 

2016 m. 2017 m. 

Savivaldybės biudţetas  219,4 242,2 

Specialioji tikslinė dotacija  183,5 190,5 

Įstaigos gautos pajamos  0,7 0,7 

ES, VB ir kitų šaltinių projektams skirtos lėšos (investiciniai, 

kvalifikacijos tobulinimo, edukaciniai projektai ir pan.)  

– – 

Labdara, parama, 2% GM ir kt. 3,1 3,9 

Iš viso 406,7 437,3 

                           

2. Įstaigos veiklos rezultatai:  

2.1. 2017 metų veiklos tikslai, uţdaviniai ir priemonės, rezultato vertinimo kriterijai ir 

pasiekti rezultatai: 

1. Tikslas – uţtikrinti kokybišką ugdymą 

1.1. Uţdavinys – laiduoti ugdymo programų įvairovę 

Priemonės Rezultato vertinimo 

kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

1.1.1. Ugdymo proceso  

uţtikrinimas 

Ugdomi 212 vaikų, 

nustatyti 23,2 etato 

pedagoginių darbuotojų 

Ugdymo procesas uţtikrintas 212 vaikų. 

Vykdytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programos, kurias įgyvendino 23 

pedagogai (23,2  etato) 
1.1.2. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų įgyvendinimas 

1.1.3. Vaikų paţinimo ir 

saviraiškos poreikių 

tenkinimas 

Ugdomi 212 vaikų, 

nustatyti 23,2 etato 

pedagoginių darbuotojų 

Sudarytos palankios ugdymo(si) sąlygos 212 

vaikų paţinimo, patirtinių, savirealizacijos 

bei saviraiškos poreikių tenkinimui. 23 

pedagoginiai darbuotojai (23,2 etato) sukaupė 

mailto:ldarzelisruta@gmail.com


2 

 

pakankamai tikslinių ugdymo priemonių 

1.1.4. Darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas ir atestacijos 

vykdymas 

Kvalifikaciją 

kiekvienas pedagoginis 

darbuotojas tobulino 5 

dienas, atestavosi 1 

pedagogas 

Kvalifikaciją tobulino kiekvienas pedagoginis 

darbuotojas vidutiniškai 7 dienas. Atestuotas 

1 pedagogas auklėtojo metodininko 

kvalifikacinei kategorijai. 

Visiems pedagogams organizuotas 

seminaras ,,Tarptautinės projektinės veiklos 

realijos ir perspektyvos. Teorinė ir praktinė 

patirties sklaida“. 

1.2. Uţdavinys – sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui 

Priemonės Rezultato vertinimo 

kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

1.2.1. Kokybiško 

maitinimo 

organizavimas 

Maitinta 212 vaikų, 

nustatyti 3 virtuvės 

darbuotojų etatai 

Maitinimo paslauga teikta 212 vaikams (205 

3 kartus ir 7 vaikams 2 kartus per dieną). 3 

virėjos gamino maistą pagal Visuomenės 

sveikatos biuro parengtus sveiką mitybą 

uţtikrinančius valgiaraščius 

1.2.2. Specialiosios 

pedagoginės (logopedo) 

pagalbos vaikams 

teikimas 

Pagalba teikta 30 vaikų, 

nustatytas 1 pagalbos 

specialistų etatas 

Logopedas (1 etatas) nuolatinę specialiąją 

pagalbą teikė 30 ugdytinių. 22 vaikams 

sutrikimai pašalinti, 8 -  pagalba tęsiama 

1.3. Uţdavinys – uţtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką 

Priemonės Rezultato vertinimo 

kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

1.3.1. Aplinkos  

funkcionavimo 

uţtikrinimas 

Nustatyti 25,56 etatai 

aptarnaujančio 

personalo  

25 aptarnaujančio personalo darbuotojai 

(25,56 etato)  uţtikrina įstaigos aplinkos 

funkcionavimą 

1.3.2. Sveikatingumo 

programų įgyvendinimas 

Ugdomi 212 vaikai, 

įgyvendina pedagoginiai 

darbuotojai (23,2 etato)  

212 vaikų organizuotos sveikatos įgūdţių 

ugdymo valandėlės, su jais darytos rytinės 

mankštos. Įvertintas 157 vaikų (3–7 metų 

amţiaus) fizinis pajėgumas, teiktos 

rekomendacijos tėvams 

1.3.3. Aprūpinimas 

ugdymo priemonėmis 

Įsigyta  109 vnt. naujų 

ugdymo priemonių 

Įsigyta 109 vnt. ugdymo priemonių (18 vnt. iš 

savivaldybės biudţeto ir 91 vnt. iš Mokinio 

krepšelio lėšų), t. y. 9 kompiuteriai (planuota 

5), ţaislai, stalo ţaidimai, sporto inventorius, 

4 lauko ţaidimų įrenginiai (planuota 2)  

2. Tikslas – gerinti įstaigos materialinę bazę 

2.1. Uţdavinys – vykdyti teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus 

Priemonės Rezultato vertinimo 

kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

2.1.1. Grupių sanitarinių 

ir indų plovimo patalpų 

remontas 

Suremontuota 8 grupių 

sanitarinės ir indų 

plovimo patalpos 

Suremontuota 8 grupių sanitarinės ir indų 

plovimo patalpos, įsigyti nauji baldai 

2.1.2. Tvoros pakeitimas Atnaujinta 650 kv. m. 

tvoros 

Sumontuota nauja tvora, kurios bendras 

plotas – apie 650 kvadratinių metrų 

2.1.3.  Sporto aikštyno, 

ţaidimų aikštelių, takų 

atnaujinimas 

Atnaujinta 1000 kv. m. 

takų ir aikštynų  

Atnaujinta įstaigos ţaidimų aikštelė ir 

pėsčiųjų takai, kurių bendras plotas yra apie  

1000 kvadratinių metrų 

2.1.4. Baldų įsigijimas, 

grindų dangos 

Įsigyta 16 vnt. baldų, 

atnaujinta grindų danga 

Nupirktos 2 grupėms naujos rūbinių spintelės 

su suoliukais (planuota 1), 3 priemonių ir 2 
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atnaujinimas 2 grupėse nusirengimo spintos, 2 grupėms pakeisti 

stalai su kėdutėmis ir 6 darbo kėdės 

auklėtojoms (planuota 4). Atnaujinta grindų 

danga 3 grupėse. 

2.2. Uţdavinys – pritaikyti patalpas švietimo reikmėms 

Priemonės 

 

Rezultato vertinimo 

kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

2.2.1.  Pasiruošimas 

naujiems mokslo metams 

Suremontuota 110,0 kv. 

m. patalpų 

Suremontuota 320 kv. m. vidaus patalpų 

(laiptinė, logopedo kabinetas, 2 lopšelio 

grupių įėjimai, 2 rūbinėlės, 1 grupė, virtuvėje 

atnaujintos lubos). 

2.3. Uţdavinys – teikti atsitiktines paslaugas 

Priemonės 

 

Rezultato vertinimo 

kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

2.3.1. Patalpų suteikimo 

paslauga laisvu nuo 

uţsiėmimų metu 

Suteikta paslauga dėl 1 

patalpos 

Teikta patalpų suteikimo paslauga  2 

paslaugų gavėjams teisės aktų nustatyta 

tvarka dėl 1 įstaigos patalpų naudojimo laisvu 

nuo uţsiėmimų metu, tai yra sportinių šokių 

ir  dramos veiklai 

 

2.2. suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai: 

2017 m. lopšelį-darţelį lankė 212 ikimokyklinio amţiaus vaikų, iš jų  39 priešmokyklinio 

amţiaus. 18 ugdytinių (9 %) skirta mokesčio uţ maitinimą lengvata (2016 m. – 14 (7 %)). 27 vaikų 

(13 %) teikta specialioji (logopedinė) pagalba (2016 m. – 30 (14 %)). Įstaigoje teikiamas paslaugas 

89,7 % apklaustųjų tėvų įvertino teigiamai (2016 m. – 96,4 %).  

Dalyvauta 8 tarptautiniuose projektuose, 19 respublikinių, 16 miesto ir 30 paţintinių, 

edukacinių, vaikų saviraiškos renginių. Įstaigos pedagogų inicijuoti 3 respublikiniai renginiai ir 1 

Gerumo akcija. 

3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą: 

3.1. vadovo veikla, formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą, bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. 

Įstaigos direktorius, 2017 m. tobulindamas savo teorines ţinias bei praktinius-vadybinius 

gebėjimus, siekė, kad įstaigoje būtų uţtikrinamas kokybiškas ugdymas, kuriama svetinga aplinka, 

sėkmingas įstaigos įvaizdis, sutelkta bendruomenė. Lopšelyje-darţelyje skatinamas bendruomenės 

tradicijų puoselėjimas, edukacinių, paţintinių projektų ir programų įgyvendinimas, aktyvus 

bendradarbiavimas su vaikų tėvais ir socialiniais partneriais („Versmės“ progimnazijos, E. Balsio 

menų gimnazija, lopšeliai-darţeliai „Volungėlė“, „Dobiliukas“, „Ţiogelis“, „Aitvarėlis“, 

„Pumpurėlis“, Drevernos darţelis, Kretingos darţelis ,,Voveraitė“, Etnokultūros centras, 

Visuomenės sveikatos biuras, Pedagoginė psichologinė tarnyba, Šeimos ir vaiko gerovės centras bei 

kitos švietimo, mokslo, kultūros, socialinių paslaugų ar sveikatos institucijos). Įstaigoje 

organizuotas 1 renginys ir dalyvauta 8 socialinių partnerių inicijuotuose renginiuose; 

3.2. ţmoniškųjų, materialių ir finansinių išteklių valdymas: 

Personalo valdymo politika įstaigoje yra skaidri. Taikomi komandinio darbo metodai. Dirba 

kompetentingi darbuotojai. Visi pedagogai atestuoti (2017 m. – 4 metodininko, 12 vyr. auklėtojo, 5 

auklėtojo kvalifikacinėms kategorijoms). Įstaigos direktorius atestuotas I vadybinei kategorijai, o 

pavaduotojas ugdymui II vadybinei kategorijai. 

Materialiniai ir finansiniai ištekliai per metus naudoti taupiai ir tikslingai, sprendimai derinti 

su įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Pritrauktos paramos lėšos, atnaujinta ugdymo 

aplinka, įsigyta informacinių technologijų (9 kompiuteriai), pasiruošta naudoti elektroninį dienyną 

„Mūsų darţelis“, įsigytos šiuolaikinės ugdymo priemonės, vykdyta materialinių-finansinių išteklių 

kontrolė. Visiems darbuotojams buvo mokėtos priemokos uţ papildomus darbus, uţ ypatingai 

svarbių vienkartinių uţduočių vykdymą darbuotojams buvo skirtos premijos (100 proc. darbuotojų). 
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4. Problemos: 
4.1. sąlygotos vidaus ir išorės faktorių: 

2017 m. daugiausia problemų kėlė prasta pastato techninė būklė (po kapitalinio remonto   

kai kur pralaidus stogas, sutrūkinėjęs išorinių sienų tinkas ir sujungimai, susidėvėjusi elektros 

instaliacija) ir įstaigos teritorijos saugumas. Būtinas salės ir 2 laiptinių remontas; 

4.2. kontroliuojančių institucijų atlikti patikrinimai (išvadų apibendrinimas ir įvykdymas): 

2017 metais patikrinimus vykdė Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 

Lietuvos metrologijos inspekcijos Klaipėdos apskrities skyrius, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės prieţiūros skyrius. Paţeidimų ir neatitikimų 

nenustatyta. 

5. Artimiausi veiklos prioritetai, tikslai ar kryptys: 

2018 metų veiklos prioritetas – individualios kiekvieno vaiko paţangos stebėsenos 

efektyvinimas bei saugaus ir sveiko vaiko ugdymas. Tikslas – įstaigos veiklos kokybės gerinimas 

taikant šiuolaikinius ugdymo metodus, didinant bendruomenės narių lyderystę. 

 

 

Direktorė                          Inga Petravičienė                                

 

 


