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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Rūta“ (toliau – Įstaiga) 2020–2022 metų strateginio ir 2019 metų 

veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštos švietimo paslaugų kokybės 

užtikrinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. Pasirinkta 2019 metų prioritetinė kryptis – skatinti 

kiekvieno vaiko individualią pažangą, gerinant ugdymo proceso kokybę pozityvioje emocinėje 

aplinkoje. Metinės veiklos tikslas – tobulinti ugdymo(si) proceso kokybę, plėtojant bendruomenės 

narių lyderystės gebėjimus. Tikslui pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 3 uždaviniai: siekti 

veiksmingo ugdymosi proceso organizavimo, plėtojant elektroninio dienyno sistemos taikymo 

galimybes; koreguoti ir efektyvinti kiekvieno vaiko pažangos matavimo sistemą; siekti pedagogo 

kaip lyderio vadybinio kompetentingumo. Vadybiniai siekiai 2019 metais buvo orientuoti į Įstaigos 

veiklos reglamentavimo atitiktį, pasikeitus teisės aktams, vaiko pasiekimų ir pažangos matavimo 

sistemos tobulinimą; tėvų, mokytojų savivaldos institucijų sąveikos stiprinimą ir bendruomeniškų 

santykių kūrimą.  

2019 metais pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. Buvo 

ugdomi 209 vaikai, dirbo 48 darbuotojai (iš viso 48,76 etato, iš jų 23,2 etato pedagoginių ir 25,56 

etato nepedagoginių pareigybių). Užtikrintas nenutrūkstamas, patirtinis ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas. Metų eigoje vaikai kartu su pedagogais dalyvavo 28 saviraiškos parodose, 

10 konkursų, 1 festivalyje, 4 akcijose. Inicijuoti 3 respublikiniai edukaciniai renginiai. Vykdyta 12 

tarptautinių, 13 šalies, 7 miesto, 6 Įstaigos pažintiniai-kultūriniai projektai, organizuota 12 teminių 

savaičių, 11 atvirų veiklų, 28 edukacinės išvykos, 25 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, kuriuose 

dalyvavo Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai. Už aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose eTwinning 

programos projektuose Įstaiga ir 1 pedagogas apdovanoti Europos tarptautiniais kokybės ženkleliais. 

Dalyvauta Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo festivalyje „Giest lakštingalėlis 2019“, 

aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojame“, 2 šalies metodinių dienų ir idėjų mugėse. 

2019 metais parengta Įstaigos sveikatos stiprinimo programa 2020–2025 metams, Įstaiga 

įtraukta į šalies sveikatą stiprinančių mokyklų sąrašą. Sveikatingumo renginiuose praėjusiais metais 

aktyviai dalyvavo vaikai, pedagogai, tėvai ir socialiniai partneriai. Įsigytos naujos priemonės, įrengta 

sporto ir sveikatingumo erdvė, sveikatingumo takelis aktyviam ugdytinių laisvalaikio leidimui bei 

organizuotam kūno kultūros veiklų vedimui. Sveikatos stiprinimui ir saugojimui organizuota ir 

įgyvendinta 15 sveikatinimo renginių Įstaigoje, mieste, šalyje. Visuomenės sveikatos specialistas 

Įstaigoje organizavo 250 ugdymo veiklų. Įstaigoje visi ugdytiniai tris kartus per dieną maitinti 

kokybišku maistu, pagal Visuomenės sveikatos biuro specialistų parengtus perspektyvinius 

valgiaraščius, kuriuose dominuoja sveikatą tausojantys patiekalai.  

2019 metais 18 šeimų taikyta 50 %, 2 šeimoms 100 % mokesčio už vaikų maitinimą lengvata. 

Įvyko 5 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kuriuose buvo svarstoma dėl 3 vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimo Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Logopedo pagalba 

(1 etatas) buvo teikta 30 vaikų. 2019 metais I pusmetį konsultacinę ir metodinę pagalbą 2 kartus per 

mėnesį Įstaigos pedagogams ir ugdytinių tėvams teikė Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos 

priskirtas psichologas. 

2019 metais visi pedagogai tobulino kvalifikaciją kursuose, seminaruose bei nuotoliniuose 

video mokymuose vidutiniškai 5–6 dienas. Organizuoti 2 seminarai Įstaigoje: „Lyderystės skatinimas 

bendruomenėse“, „Inovatyvių ugdymo metodų įgyvendinimas“. Pedagogai parengė ir skaitė 

pranešimus šalies (1), miesto (2) konferencijose. Vadovauta Klaipėdos universiteto ir Klaipėdos 

valstybinės kolegijos studentų praktikai. Parengtos 8 naujos metodinės priemonės, kurios sėkmingai 
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taikytos vaikų ugdyme. Per metus Įstaigoje atestuoti 3 pedagogai, kurie įgijo mokytojo metodininko 

(1) ir vyresniojo mokytojo (2) kvalifikacines kategorijas. 

2019 metais atlikus vaikų pasiekimų analizę, nustatytos stipriosios ugdymo sritys 

(kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai; santykiai su suaugusiais ir bendraamžiais; meninė veikla) ir 

tobulintinos ugdymo sritys (sakytinė kalba, problemų sprendimas). Pradėtas vykdyti giluminis 

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas, pasirinktas rodiklis – auklėtojų ir tėvų veiklos dermė, 

skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant.  

2019 metais Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Įstaiga turi 

higienos pasą-leidimą, planingai vykdyti materialinės bazės gerinimo darbai. Įstaigos išlaikymui 

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

savivaldos institucijomis, bendruomene. Per metus buvo atnaujinta 268 kv. m. grindų dangos (5,2 

tūkst. Eur), 4 vidaus plastikinės durys (1,6 tūkst. Eur), 2 grupėse perdažytos sienos, suremontuotos 2 

laiptinės (17,0 tūkst. Eur), pakeisti 4 laiptinių turėklai (9,0 tūkst. Eur). Priešgaisrinės saugos 

užtikrinimui atnaujinti gesintuvai (100 Eur). Įsigyta baldų (3,5 tūkst. Eur), metodinės literatūros ir 

ugdymo priemonių muzikos salei, logopedo kabinetui, grupėms (1,8 tūkst. Eur), tautiniai kostiumai 

(1,2 tūkst. Eur), 5 vnt. ugdymui skirtų informacinių ir komunikacinių technologijų (1,7 tūkst. Eur), 

10 vnt. lauko įrengimų (11,8 tūkst. Eur), įsigyta žoliapjovė, dulkių siurbliai (0,7 tūkst. Eur). Įrengta 

sporto ir sveikatingumo aikštelė, išklota saugia liejama gumine danga (18,8 tūkst. Eur), atnaujinta 

elektros instaliacija rūsyje (15,0 tūkst. Eur). Nupirkta 3 vnt. virtuvės buitinių prietaisų (2,7 tūkst. Eur) 

bei virtuvės baldai. Įstaigai skirta 3238,70 eurų paramos lėšų.  

Įstaigos bendruomenė 2020 metams išsikėlė tokį prioritetą – skatinti kiekvieno vaiko 

individualią pažangą, gerinant ugdymo proceso kokybę pozityvioje emocinėje aplinkoje. 
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