
 
 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ 

DIREKTORIUS 
 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO 

PATVIRTINIMO 

 

2019 m. vasario 1 d. Nr. V-18 

Klaipėda  

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnio 5 dalimi,  Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Linelis“ nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos 2014 m. 

balandžio 30 d. sprendimu Nr. T2-98, 21, 23.2., 25 papunkčiais, atsižvelgdama į Mokyklos tarybos 

2019 m. vasario 1 d. protokolinį nutarimą (protokolas Nr. V10-2), Mokytojų tarybos posėdžio 2019 

m. sausio 24 d. protokolinį nutarimą (protokolas Nr. V8-2): 

1 . N u s t a t a u 2019 metų: 

1.1. prioritetus: 

1.1.1. kokybiškų ugdymo paslaugų teikimas; 

1.1.2. bendruomenės narių lyderystės gebėjimų didinimas. 

1.2. tikslą – įstaigos veiklos kokybės gerinimas, taikant inovatyvius ugdymo metodus, 

didinant bendruomenės narių lyderystę daugiakultūrinėje aplinkoje. 

            1.3. uždavinius: 

            1.3.1. siekti veiksmingo ugdymo turinio planavimo, taikant elektorinio dienyno sistemą; 

            1.3.2.efektyvinti vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą, fiksuojant informacinėmis 

komunikacinėmis priemonėmis; 

            1.3.3.  skatinti vaikų prigimtinius, pažinimo ir saviraiškos poreikius sportinėmis, meninėmis, 

kalbinėmis priemonėmis bei naujomis vaikų ugdymo tendencijomis; 

            1.3.4. plėtoti vaikų sveikatos stiprinimo ir saugojimo nuostatas, telkiant bendruomenę 

bendradarbiavimui ir gerosios darbo patirties sklaidai; 

            1.3.5. stiprinti sąveiką tarp įstaigos savivaldos institucijų, bendruomenės narių, pedagogų ir 

tėvų, didinant atsakomybę, motyvuotą bendradarbiavimą ir lyderystės gebėjimus;   

1.3.6. turtinti ir modernizuoti materialinę bazę, atnaujinant vidaus ir lauko erdves.   

2 . T v i r t i n u : 

2.1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ 2018 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą 

(1 priedas); 

2.2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ 2019 metų veiklos planą (2 priedas); 

 2.3. Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ 2019 metų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

programą (3 priedas). 
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Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ 

2019 m. vasario 1 d. direktoriaus 

įsakymo Nr. V-18 

1 priedas 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“   

2018 METŲ VEIKLOS PLANO  ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Įgyvendinant 2018 metų ugdymo planą, buvo siekiama užtikrinti kokybišką įstaigos veiklą, 

efektyvinant individualią kiekvieno vaiko pažangos stebėseną, telkiant bendruomenę komandiniam 

darbui. Šių prioritetinių veiklos krypčių įgyvendinimui iškeltas metinės veiklos tikslas – įstaigos 

bendruomenės motyvuoto bendradarbiavimo stiprinimas įgyvendinant ugdymo programas ir 

vadybinės veiklos pokyčius. Tikslui pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 5 uždaviniai ir priemonės 

uždaviniams įgyvendinti.  

Nuosekliai įgyvendintas uždavinys – gerinti ugdymo paslaugų kokybę, partnerystėje su 

šeima, tęsiant projektinę veiklą, prevencinį darbą ir sveikos gyvensenos idėjas. 2018 metais pasiekti 

ugdymo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. 2018-09-01 duomenimis ugdyti 194 ugdytiniai 

(2017 m. – 200), suformuota  11 grupių, iš jų - 2 priešmokyklinės (38 vaikai), 6 darželio (114 

vaikų), 3  lopšelio (42 vaikai). Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, vykdytas dviem kalbomis 

(6 grupėse – lietuvių kalba, 5 grupėse – rusų kalba). Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo 

ugdymo programas įgyvendino 24 pedagoginiai darbuotojai (23,60 etato). Įstaigoje dirbo 2 vadovai 

– direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 8 – mokytojai metodininkai, 11 – vyresniųjų 

mokytojų, 2 – mokytojai, 1 vyresnysis logopedas. 22 mokytojų išsilavinimas yra aukštasis 

universitetinis, 2 mokytojų – aukštesnysis. Įstaigos aplinkos funkcionavimą užtikrino 23 

aptarnaujančio personalo darbuotojai (23,93 etato). Į ikimokyklinio ugdymo programą ir 

priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo integruotos 3 neformaliojo vaikų švietimo 

programos: dailės ugdymo programa „Mažasis kūrėjas“, fizinio aktyvumo optimizavimo programa 

„Judėkime drauge“, sveikos gyvensenos ugdymo programa „Augu sveikas ir laimingas“, 

priešmokyklinėse grupėse įgyvendinta prevencinė programa „Zipio draugai“ (nuo 2007 m.), 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa ir kt. 

Siekiant pateisinti prioritetinę įstaigos sveikos gyvensenos kryptį buvo vykdomos įvairių rūšių 

veiklos, integruotos į ugdymą. Per metus  pravesta 30 sveikatingumo renginių (2017 m. –  14), 

dalyvauta akcijose  „Europos judumo savaitė“, „Apibėk mokyklą“, „Gelbėkit vaikus. 5-asis 

solidarumo bėgimas“. Ilgalaikiame įstaigos projekte „Sveikam būti šaunu!” 11 grupių įgyvendino 

teminius projektus (tęstinis nuo 2016 m.), sukaupta patirtis integruota į eTwinning projektą IKT 

kompetencijoms ir tarptautiniam bendradarbiavimui didinti. Grupėse, įstaigoje ir už jos ribų, vestos 

veiklos sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo temomis, įgyvendintos prevencinės programos ir 

kt. Per metus dalyvauta 14 projektų, iš jų – 5 įstaigos, 4 miesto, 2 šalies, 1 tarptautiniame. Vykdyti 

94 tradiciniai ir netradiciniai renginiai: 48 šventės, rytmečiai ir pramogos, 8 prevencinės veiklos, 15 

renginių su tėvais. Dalyvauta 28 parodose, akcijose, konkursuose, iš jų – 12 miesto, 16 šalies. 

Bendruomenės nariai aktyviai įsitraukė į šalies ilgalaikius projektus „Sveikatiada“, „Lietuvos 

mažųjų žaidynės“ (I vieta) ir kt. Ugdytiniai savo gebėjimus pristatė miesto renginiuose, už aktyvų 

dalyvavimą ir pasiekimus buvo skatinti padėkos raštais, apdovanojimais. Sėkmingą 2018 metų 

veiklos plano įgyvendinimą rodo ugdytinių pasiekimai. 

Įgyvendintas uždavinys – individualizuoti vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą. Vaikams 

taikytos Įstaigoje patvirtintos ugdymo programos, pedagogų parengti ir įgyvendinti metiniai veiklos 

planai. Nuosekliai įgyvendintos atnaujintos Ikimokyklinio ugdymo programos vaiko pažangos ir 

pasiekimų vertinimo nuostatos. Analizuota vaiko raidos bei pažangos ir  pasiekimų vertinimo 

sistemos dermė. Vaiko gerovės komisijos posėdyje susitarta dėl pagalbos vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, teikimo ir dokumentavimo. Metodinėje ir mokytojų tarybose 

susitarta dėl individualaus kiekvieno vaiko pažangos pokyčio stebėjimo, vieningų vertinimo formų 
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ir informacijos pateikimo tėvams. Vaiko pasiekimus vertino pedagogai, įstaigos specialistai. Kaupti 

individualūs Vaiko pasiekimo aprašai. Užtikrintas darnus vaikų perėjimas iš darželio į mokyklą – 

priešmokyklinio ugdymo programą baigė 40 ugdytinių, parengtos Įstaigos priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų ir specialistų rekomendacijos pradinių klasių mokytojams. 2018 metais Metodinė taryba 

reguliariai teikė metodinę pagalbą pedagogams, ugdymo proceso tobulinimui ir planavimui. 

Parengta renginių aprašo forma, susitarta dėl metodinės medžiagos kaupimo, suvienodinta grupių 

bei specialistų dokumentacija, užtikrinanti vieningą ugdymo(si) proceso dokumentavimo sistemą. 

Reikalinga tolesnė vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo stebėsena, pasiekimų ir pažangos 

fiksavimas taikant IKT ir kt. 

Įgyvendinant uždavinį – telkti skirtingų kultūrų bendruomenės narius efektyviam 

komandiniam darbui, skatintas bendravimas ir bendradarbiavimas bendruomenėje, darbas su 

ugdytinių tėvais. Reguliariai organizuoti tėvų susirinkimai, individualūs susitikimai, pokalbių su 

tėveliais dienos. Įvyko 15 renginių, kurių metu tėvai aktyviai įsitraukė į ugdomąjį procesą. 

Ugdytinių tėvai aktyviai dalyvavo Įstaigos tradicinėse šventėse, sporto dienose, edukaciniuose 

užsiėmimuose, kūrybinių darbų parodose („Rudens puokštė“, „Kalėdinis kaimelis po egle“ ir kt). 

Padaugėjo tėvų iniciatyvų, įgyvendinant ugdomąsias veiklas. Per metus tėvai vaikams pravedė 

edukacines veiklas: „Moliūgo skaptavimas“, „Mano švarios ir gražios rankytės“, „Pasakadieniai“, 

„Kalėdų burtai“ ir kt.  

Telkiant bendruomenės narius efektyviam komandiniam darbui, įstaigoje aktyviai vykdyta 

komisijų, darbo grupių (interjero ir apipavidalinimo kūrybinė grupė, vaikų sveikatos ugdymo, 

vidaus audito koordinacinė grupė, trumpalaikė projekto grupė ir kt.) bei savivaldos institucijų 

veikla. Interjero ir apipavidalinimo kūrybinė grupė rūpinosi interjero dekoracijomis, pasirengimu 

šventėms. Organizuotos kūrybinės darbų parodos: „Rudeninė puokštė“, „Su gimtadieniu, Darželi“. 

Nuolat fiksuotos renginių akimirkos, kurti video sveikinimai, pasidalinta jais su bendruomene. 

Vaikų sveikatos ugdymo kūrybinė grupė organizavo: bendruomenės ir ugdytinių šventę „Man moja 

spalvotas senis besmegenis“, teminę savaitę „Augu sveikas ir laimingas“, veiklą su socialiniais 

partneriais „Receptas sveikatai-juokas ir sportas“ ir kt. Visa bendruomenė aktyviai dalyvavo miesto, 

respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose: „Sveikatiada“, „Lietuvos mažųjų žaidynės“, 

„Olimpinio švietimo akcija 2018“ ir kt. Tradiciškai visa bendruomenė dalyvavo ekologiniame 

projekte „Mes rūšiuojam“. Vykdytas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, jungtinė veikla su 

socialiniais partneriais. Įvyko 11 renginių, sporto, sveikatingumo pramogų, švenčių: renginys 

sniego dienai paminėti su Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Volungėlė“, edukacinė veikla su Klaipėdos 

lopšeliu-darželiu „Du gaideliai“ „Švenčiame Šv. Velykas su draugais“, prevencinė veikla su 

Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Vyturėlis“ „Žmogus ir gamta – šiukšlių problema“ ir kt. Vertinant 

vaiko brandumą mokyklai, aktyviai bendradarbiauta su Klaipėdos „Vyturio“, Prano Mašioto, 

„Pajūrio“, „Smeltės“ progimnazijos mokyklos pradinių klasių mokytojomis, administracija.  

2018 metais įsivertinta Įstaigos veiklos kokybė. Vidaus audito koordinacinės grupės 

ataskaita pristatyta Mokytojų tarybos posėdyje. Geriausiai (4 lygis) įvertinti veiklos rodikliai: 

„Ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos planavimas“, „Ugdymo organizavimo kokybė“, 

„Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas“, „Vadovo 

profesinės kompetencijos“, „Metodinė pagalba planavimui“. Pasirinkta tobulinti sritis „Pagalba 

specialiųjų poreikių vaikams“. Per metus įstaigoje vykdytos kitos apklausos, tyrimai. Siekiant 

išsiaiškinti įstaigoje teikiamų papildomų paslaugų ir vaikų saviraiškos poreikių didinimo galimybes, 

atlikta tėvų anketinė apklausa „Dėl neformaliojo vaikų ugdymo įstaigoje“. Nustatyta, kad tėvai 

patenkinti papildomomis neformaliojo ugdymo (krepšinis, karatė, šokis) paslaugomis įstaigoje ir jie 

pageidautų papildomo anglų k. ugdymo. 2018 metais atliktas Klaipėdos pedagoginės psichologinės 

tarnybos specialistų tyrimas apie įstaigos mikroklimatą ir jo rezultatai pristatyti bendruomenei. 

Identifikuoti įstaigos pozityvūs ir tobulintini aspektai. 

Sėkmingai įgyvendintas uždavinys – stiprinti bendruomenės narių motyvaciją, suteikiant 

galimybę nuolat tobulinti kvalifikaciją. 2018 metais 1 mokytojas atestuotas mokytojo metodininko 

kvalifikacinei kategorijai. Visiems pedagogams organizuoti seminarai „Elektroninis dienynas – 

pagalba pedagogui rengiant ugdymo planus bei dokumentuojant ugdymo rezultatus“, „Elektroninio 
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dienyno diegimas įstaigoje“. Visiems auklėtojo padėjėjams inicijuotas seminaras „Mokytojo 

(auklėtojo) padėjėjo vaidmuo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje: pagalba vaikui ar mokytojui?“. Per 

metus 1 pedagogas parengė ir įgyvendino 3 miesto lygmens kvalifikacijos tobulinimo programas, 2 

pedagogai skaitė 1 pranešimą mieste. Praktiką atliko 1 studentas. Kryptingai vykdyta metodinė 

veikla: parengtas renginių organizavimo aprašas, aprobuoti 6 vnt. metodinių priemonių (2017 m. – 

15), organizuoti metodiniai renginiai, pristatyti 6 stendiniai pranešimai, 14 lankstinukų, 5 kūrybinių 

darbų parodos, pravesta 1 atvira veikla. Bendruomeniškumo jausmui sustiprinti 1 pedagogas 

organizavo šventinį užsiėmimą visiems bendruomenės nariams „Veiklų terapija – šventinio  muilo 

gaminimas“. Įstaigoje sukurta pedagoginės veiklos vertinimo ir įsivertinimo sistema, leidžianti 

didinti pedagogų veiklos reflektavimo kompetenciją. Parengtos mokytojo ir pagalbos mokiniui 

specialisto veiklos savianalizės anketos. Nustatyta, kad pedagogai sistemino, kaupė ir noriai 

dalinosi gerąja praktinio darbo patirtimi, įsivertino savo veiklos stipriąsias ir tobulintinas sritis, 

planavo profesinį tobulėjimą.  Pagal tai parengtas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas.  

 Įgyvendinant uždavinį – sudaryti sąlygas sveikai ir aktyviai veiklai, taikyti aktyvieji 

ugdymo(si) metodai, patirtinis ugdymas(is) už Įstaigos ribų. Per metus organizuotos 34 edukacinės 

išvykos (2017 m. – 28). Ugdytiniai, lydimi mokytojų ir tėvelių, lankėsi: Klaipėdos Pempininkų 

bibliotekoje, Etnokultūros centre, Ventės ornitologijos stotyje, Kretingos dvare ir žiemos sode, 

Palangos gintaro muziejuje, P. Domšaičio galerijoje ir kt. Puoselėjant Įstaigos tradicijas, kultūrą, 

papročius vykdytos tradicinės kalendorinės šventės ir renginiai: „Trys karaliai“, „Užgavėnės“, 

„Kaziuko mugė“, „Šv. Velykos“, „Šeimos dienos šventė“, „Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus 

vaikų koncertas „Mažiausieji išlydi draugus į mokyklą““, „Šv. Kalėdų rytmečiai“ ir kt. Aktyviam 

judėjimui lauke atnaujinta sportinė veja, sukurta nauja lauko šaškių-šachmatų aikštelė, atnaujintas 

sporto inventorius ir kt. Vykdytos tėvelių pageidaujamos, skirtingus vaikų poreikius atliepiančios, 

papildomos (mokomos) krepšinio, karate, šokių veiklos. Siekiant efektyvinti neformaliojo (dailės) 

ugdymo procesus, atliktas dailės ir priemonių kambarėlių kapitalinis remontas, vaikai aprūpinti 

šiuolaikinėmis meninio ugdymo priemonėmis.  

 Kryptingai įgyvendintas uždavinys – gerinti Įstaigos materialinę bazę, kuriant saugią, 

sveiką aplinką, modernizuojant edukacines erdves. Efektyviai panaudotos savivaldybės biudžeto, 

valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų (mokinio krepšelio), pajamų už paslaugas lėšos, 

paramos lėšos. 2018 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, 

sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Per 

metus savivaldybės biudžeto lėšomis buvo atliktas kapitalinis 4 sanitarinių patalpų remontas, atlikti 

kiemo asfaltavimo ir pasivaikščiojimo takų trinkelių klojimo darbai, išlygintos ir apželdintos žalios 

zonos, nugenėti nesaugūs, supuvę medžiai, krūmai. Pakeista 1 korpuso stogo danga už 11,5 tūkst. 

eurų. Atliktas 1 korpuso laiptinės, koridorių remontas už 2,6 tūkst. eurų, elektros instaliacijos 

remonto darbų už 0,4 tūkst. eurų. Įrengta virėjų persirengimo patalpa, dušo patalpa už 0,6 tūkst. 

eurų. Iš paramos lėšų atliktas kapitalinis dviejų grupių miegamųjų remontas (perdažytos sienos, 

lubos, pakeistos grindys) už 1,4 tūkst. eurų, atnaujinti dailės ir priemonių kabinetai už 0,4 tūkst. 

eurų. Iš viso savivaldybės ir paramos lėšomis suremontuota 440 kv.m patalpų. Pakeista 130 kv.m 

susidėvėjusios grindų dangos. Už 9,0 tūkst. eurų įsigyta ilgalaikio turto – konvekcinė krosnis, 

virimo katilas, interaktyvus ekranas. Pasiruošiant naujiems mokslo metams atnaujinta 200 vnt. 

lovyčių už 8,0 tūkst. eurų, įsigyta 23 vnt. baldų  grupėse už 1,5 tūkst. eurų. Įsigyta 162 vnt. ugdymo 

priemonių – žaislų, sportinio inventoriaus ir kitų priemonių už 2,0 tūkst. eurų. Diegiant IKT, 

Įstaigoje nupirkta 6 vnt. nešiojamų kompiuterių, 1 vnt. stacionarus kompiuteris, 1 vnt. projektorius, 

1 vnt. ekranas, 1 vnt. muzikinis centras, 1 multifunkcinis spausdintuvas ir kitų priemonių už 4,1 

tūkst. eurų. Taip pat gerintas interneto ryšys, tvarkyti lietaus nuotekų vamzdynai, laiptų pakopos ir 

atlikti kiti darbai. Liko neišspręstos problemos – prie esamų lauko žaidimų įrengimų reikalinga 

įrengti žaidimų aikštelėms reikalingą, kritimo smūgį silpninančią dangą. Būtinas virtuvės patalpų 

remontas, ventiliacijos sistemos įrengimas, būtina suremontuoti Įstaigos evakuacinius išėjimus. 

Neįvykdytos priemonės uždaviniui įgyvendinti, numatytos 2019 metų veiklos plane.  

Informacija apie Įstaigos veiklą skelbta internetinėje svetainėje www.dlinelis.lt. 

http://www.dlinelis.lt/
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Išanalizavus ir aptarus 2018 metų įstaigos veiklos rezultatus, įvertintos veiklos stiprybės, 

silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG): 

 

Stiprybės Įvertinimas Silpnybės Įvertinimas 

1. Mokykla atvira ir veikla nuolat 

tobulinama. 

2. Dirba  aukštos kvalifikacijos 

pedagogai, kurie nuolat atnaujina savo 

žinias. 

3. Įgyvendinamos neformaliojo 

ugdymo programos, teikiamos 

papildomos tėvų pageidaujamos 

paslaugos vaikų pažinimo ir saviraiškos 

poreikiams tenkinti. 

4. Vykdoma kryptinga ir turininga 

veikla su socialiniais partneriais, 

plėtojami ryšiai su aukštosiomis 

mokyklomis. 

5. Į vaiką orientuotas ugdymas, taikomi 

patrauklūs inovatyvūs ugdymo 

metodai. 

6. Aktyvus bendruomenės dalyvavimas 

vaiko sveikatos stiprinimo programose 

4 

 

4 
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1. Nerenovuotas pastatas. 

2. Nepakankamos įstaigos 

išlaikymui skiriamos lėšos. 

3. Nuolatinė teisės aktų, 

švietimo politikos kaita. 

4. Įstaigos materialinė bazė iš 

dalies atitinka higienos  

normas. 

5. Tobulintinas ugdymo 

turinio planavimas, vaiko 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo ir įsivertinimo 

sistema 

 

2 

2 

 

1 

 

2 
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Galimybės Įvertinimas Grėsmės Įvertinimas 

1. IKT naudojimas ugdymo procese ir 

pedagogų skaitmeninių kompetencijų 

didinimas. 

2. ES investicijų fondo, rėmėjų parama 

projektams, programoms, stažuotėms ir 

kt. finansuoti 

3. Rėmėjų ir tėvų materialinės paramos 

panaudojimas ugdymo aplinkai gerinti, 

vaikų saugumui užtikrinti. 

4. Šeimos  ir mokyklos bendravimo ir 

bendradarbiavimo stiprinimas, 

informacijos prieinamumo gerinimas. 

5. Tėvų skiriamas didesnis indėlis 

vaikų ugdymui, lankomumo gerinimas. 

6. Darbuotojų motyvacijos, iniciatyvos 

ir atsakomybės stiprinimas 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

3 
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1. Blogėjanti mokyklos 

pastato būklė. 

2. Pedagogų profesijos 

prestižo nebuvimas, švietimo 

sistemos darbuotojų trūkumas 

ir menkas atlyginimas už 

labai  sudėtingą darbą.    

3. Didėjantis vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių skaičius. 

4. Dalies tėvų savo socialinio 

vaidmens nesuvokimas, 

pozityvios tėvystės įgūdžių 

stoka 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ Įstaigos veiklos planavime aktyviai dalyvavo 

savivaldos institucijos, direktoriaus įsakymu sudaryta 2019 metų veiklos plano rengimo darbo grupė 

ir atsakingi asmenys.  Bendruomenėje yra susitarta dėl įstaigos vizijos, misijos, vertybių.  

Vizija – atvira, šiuolaikiška, saugi, nuolat besimokanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, 

kurioje kiekvienas gali tenkinti prigimtinius, kultūrinius žmogaus poreikius, patirti sėkmę, įgyti 

pasitikėjimo savimi, būti laimingu.  

Misija – ugdyti aktyvų, dorą, sveiką, kūrybingą, laisvą ir savarankišką vaiką šiuolaikinius 

reikalavimus atitinkančioje ir tobulėjimą skatinančioje edukacinėje aplinkoje. 

Nuostatos ir vertybės, kurios yra svarbiausios ir kuriomis turi būti vadovaujamasi: 

atsakomybė, pareigingumas, profesionalumas, tolerancija, atvirumas, draugiškumas.  



 

 

6 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ veiklos planas 2019 metams, parengtas atsižvelgus į 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 

2019 metų veiklos prioritetus, Klaipėdos miesto savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos 

plano tikslus, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento 

Švietimo skyriaus 2019 metų veiklos planą, Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ strateginius 

tikslus ir prioritetus, Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, bendruomenės poreikius ir kt.  

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ veiklos planu 2019 metams siekiama, įgyvendinant 

valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias 

visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.  

Įstaigos finansiniai ištekliai: Valstybės biudžeto lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, kiti 

finansavimo šaltiniai (specialiosios lėšos, rėmimo lėšos). 

2019 m. veiklos planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ administracija, 

pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, 

ugdytiniai ir jų tėvai.  

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ veiklos plane 2019 metams naudojami sutrumpinimai: 

Švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM, Klaipėdos universitetas – KU, Klaipėdos universiteto 

Tęstinių studijų institutas – KU TSI, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras – KPŠKC, 

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba – KPPT, informacinės ir komunikacinės technologijos - 

IKT, Europos sąjunga – ES, Rizikos veiksnių analizės ir svarbiausių valdymo taškų – RVASVT 

sistema, Vidaus audito koordinavimo – VAK grupė, viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės sistema – VSAFAS, savivaldybės lėšos – SB, mokinio krepšelio lėšos – 

MK. 

____________________________________ 


