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                                                                                        PRITARTA 

                                                                                        Klaipėdos lopšelio-darţelio „Linelis“ tarybos  

                                                                                   2017 m. kovo 14 d. protokoliniu nutarimu 

                                                      (protokolas  Nr. V10-3) 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORĖS  

VAIDOS KAIKARIENĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

          1. Įstaigos pristatymas. 

          1.1. Klaipėdos lopšelis-darţelis „Linelis” savivaldybės biudţetinė, bendrojo tipo 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga, puoselėjanti sveikos gyvensenos idėjas. Ugdomoji kalba: lietuvių, 

rusų. Įstaigos adresas: Laukininkų g.10, Klaipėda, LT – 95140, el. paštas dlinelis@gmail.com, tel.8 

46 322317, internetinė svetainė www.dlinelis.lt. 

          1.2. Įstaigai nuo 2016 m. balandţio 5 d. vadovauja direktorė Vaida Kaikarienė, turinti 3 metų 

vadybinio darbo staţą, III- ąją vadybinę kvalifikacinę kategoriją. 

          1.3. darbuotojų skaičius: 

Administracijos darbuotojai 

(direktorius ir jo pavaduotojai, 

specialistai) 

Specialistai 

(pedagoginiai darbuotojai) 

Kiti darbuotojai 

(nepedagoginiai darbuotojai) 

5  25 23 

1.4. naudojamos patalpos: 

Adresas Plotas (m²) 

Laukininkų g. 10, Klaipėda 3390,32        

1.5. biudţetas:  

Finansavimo šaltiniai Lėšos (tūkst. Eur.) 

2015 m.  2016 m.  

Savivaldybės biudţeto lėšos  218,8 235,8 

Pajamos iš įmokų uţ išlaikymą įstaigoje 97,0 94,0 

Pajamos iš įmokų uţ patalpų nuomą 1,0 0,8 

Valstybės biudţeto specialioji tikslinė dotacija  158,1 164,40 

Kitos lėšos (labdara, parama, 2% GPM) 1,9 3,63 

             2. Įstaigos veiklos rezultatai. 

 2.1. Įstaigos misija – lopšelis-darţelis, įgyvendindamas švietimo politiką, efektyvindamas 

ugdymo turinį, metodus, atsiţvelgdamas į vaiko individualumą ir vaiko kultūrą, siekia stiprinti 

ugdytinių fizinę, psichinę sveikatą, plėtoti emocinę, socialinę, kultūrinę jų patirtį. 

            2.2. 2016-2018 metų strateginio veiklos plano tikslas  – uţtikrinti kokybišką ugdymą. 

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdyta ugdymo proceso uţtikrinimo programa. 

            2.3. 2016 metų veiklos prioritetas – mokyklos bendruomenės bendravimas ir 

bendradarbiavimas tobulinant ugdymo kokybę.   

       2016 metų veiklos programos tikslai: 1) taikyti ugdymo(si) inovacijas, įgyvendinant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas; 2) plėtoti tėvų ir 

mokytojų bendradarbiavimą, organizuojant ugdymo(si) procesą daugiakultūrinėje aplinkoje. Tikslų 

įgyvendinimui buvo iškelti penki metiniai uţdaviniai ir numatytos priemonės jų įgyvendinimui.  

      Sėkmingai vykdytos pirmojo uţdavinio – sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymui bei taikyti 

šiuolaikinius ugdymo(si) metodus, organizuojant į vaiką orientuotą ugdymą(si) – priemonės. 2016 

m. ugdymo procesas organizuotas pagal Ikimokyklinio ugdymo programą, Priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją programą bei Neformaliojo vaikų švietimo programas „Augu sveikas ir 

laimingas“, „Judėkime drauge“, „Maţasis dailininkas“. Ugdymo procese taikyti įvairūs būdai ir 

metodai (aktyvieji mokymo metodai, tiriamasis mokymas(is), eksperimentavimas, projektinė, 

struktūruota veikla,  informacinės technologijos ir kt.), kurie padėjo siekti geresnių ugdymo(si) 

rezultatų. Vykdyta ţalingų įpročių, korupcijos prevencija. Dalyvauta veiksmo savaitėje „Be 

patyčių“, įgyvendinta tarptautinė programa ,,Zipio draugai“ padėjo ugdyti vaikų socialinius ir 

mailto:dlinelis@gmail.com
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emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus. Siekiant patenkinti vaikų saviraiškos poreikius, plėtoti 

tautinį, etnokultūrinį, ekologinį paţinimą, stiprinti sveikos gyvensenos įgūdţius ir įpročius, įstaigoje 

buvo organizuoti 41 tradicinis ir netradicinis renginys: 27 tradicinės šventės, 8 parodos,  4 

konkursai, 2 varţybos. Dalyvauta 4 miesto renginiuose, 1 miesto projekte, 2 šalies projektuose, 1 

tarptautiniame festivalyje. Siekiant kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, sėkmingai vykdyti projektai: „Kalba ne kliūtis veikti kartu“, „Susipaţinkime su 

sporto šakomis“, „Pati graţiausia mergelė“, „Skaitantis vaikų darţelis“, „Ilgas duonutės kelias“ ir 

kt. Projektų metu bendradarbiauta su šeimomis ir socialiniais partneriais. Projektų įgyvendinimo 

rezultatai, akimirkos pristatyti ugdytinių tėvams, pedagogams, įstaigos internetinėje svetainėje, 

laikraštyje „Vakarų ekspresas“. Kokybiškam ugdymui uţtikrinti sėkmingai veikė Vaikų sveikatos 

ugdymo, Projektinės veiklos, Interjero ir kūrybinė darbo grupės.  

      Įgyvendinant antrąjį uţdavinį – taikyti šiuolaikinius ugdymo(si) metodus, organizuojant į vaiką 

orientuotą ugdymą(si) – sėkmingai įvykdytos numatytos priemonės. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimui taikyti inovatyvūs ugdymo(si) metodai, būdai ir 

formos, diegtos kompiuterinės technologijos. Didelis dėmesys buvo skirtas vaikams parenkant ir 

jiems patiems pasirenkant kuo įdomesnes ir įvairesnes aktyvaus judėjimo ir savęs realizavimo 

formas ir būdus. Uţsiėmimai vaikams buvo organizuoti pagal neformaliojo vaikų švietimo 

programas: „Maţasis dailininkas“, fizinio aktyvumo optimizavimo ,,Judėkime drauge“ ir sveikos 

gyvensenos ugdymo ,,Augu sveikas ir laimingas“ programas. Sėkmingai vaikų adaptacijai darţelyje 

ir nuovargio prevencijai taikyti uţsiėmimai vyko Ţaidimų su vandeniu ir smėliu bei Relaksacijos 

kambarėliuose. Vykdyti korekciniai uţsiėmimai taisyklingos kūno laikysenos ir plokščiapėdystės 

profilaktikai. Bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru organizuotos 

valandėlės apie sveiką mitybą, taisyklingą laikyseną, ligų prevenciją ir kt. Visus metus kryptingai 

įstaigoje plėtotos sveikos gyvensenos idėjos. Sveikatos ugdymas integruotas į daugelį įstaigos 

veiklos sričių. 2016 m. pradėtas ilgalaikis projektas „Sveikam būti – šaunu!“. Per mokslo metus 11 

grupių įgyvendinti teminiai projektai: „Gerkite, vaikai, sultis“, „Mylėk savo kūną“, „Man kojytės, 

kad lakstyti“, „Linksmos pėdutės“, „Linksmi lašeliai“, „Spalvotas jausmų pasaulis“, „Mano 

saugumas“, „Taisyklinga laikysena – sveikatos garantas“, „Mūsų kojytės“, „Arbatėlė ir medutis 

padės uţaugti sveikučiais“, „Garsų pasaulis“. Projektų, sveikatos valandėlių metu įgytas teorines 

ţinias apie sveikatos saugojimą, sveiką gyvenimo būdą, sveiką mitybą ir aktyvią gyvenseną vaikai 

pritaikė praktinėse veiklose, viktorinose, diskusijose. Organizuoti 5 sportiniai renginiai, pramogos, 

šeimos sveikatos dienos prie jūros. Vaikų sveikatos ugdymo kūrybinė grupė organizavo Sveikatos 

savaitę „Aš maţas klaipėdietis gyvenu prie jūros“, išvyką prie jūros, sveiko maisto savaitę. 

Renginiuose aktyviai dalyvavo visa bendruomenė. Pedagogai stebėjo kolegų atviras veiklas, vykdė 

sportinės varţybas tarp grupių, su tėvais bei socialiniais partneriais.    

      Iš dalies įgyvendintas trečiasis uţdavinys – atnaujinti Ikimokyklinio ugdymo programą, 

atsiţvelgiant į tėvų, vaikų poreikius. Mokytojų, metodinės tarybų posėdţiuose išanalizuotos 

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. Susitarta dėl vaikų vertinimo formų, 

informacijos pateikimo tėvams ir kt. Darbo grupė parengė Ikimokyklinio ugdymo programos 

projektą. 

       Kryptingai įgyvendintas ketvirtasis uţdavinys – tikslingai organizuoti mokytojų metodinę 

veiklą, kvalifikacijos tobulinimą.  Įstaigoje dirbo: 6 – auklėtojai metodininkai, 17 - vyresniųjų 

auklėtojų, 1 - auklėtojas. 2016 m. įstaigoje atestuoti: 1 auklėtojas – aukštesnei auklėtojo 

metodininko kvalifikacinei kategorijai, direktorius – III vadovo kvalifikacinei kategorijai, 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui nustatyta direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos ir 

kompetencijos atitiktis turimai II vadovo kvalifikacinei kategorijai. Įstaigoje sudarytos sąlygos 

pedagogų profesiniam tobulėjimui. Seminaruose, mokymuose įgytos ţinios taikytos praktinėje 

veikloje, pristatytos informaciniuose, metodiniuose susirinkimuose. Per metus buvo organizuoti: 8 

Mokyklos tarybos posėdţiai, 5 Mokytojų tarybos posėdţiai, 3 Metodinės tarybos posėdţiai, 3 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacijos komisijos posėdţiai. Aptartas pedagoginės stebėsenos 

vykdymas, vaikų pasiekimų vertinimo ikimokyklinio amţiaus grupėse vykdymas pagal parengtas 

vertinimo lenteles „Grupės vaikų pasiekimo ţingsniai“, „Pasiekimų diagrama pagal pasiekimų 
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ţingsnius“, vaiko brandumo mokyklai aprašo rengimas pagal formą „Vaiko pasiekimai baigiant 

priešmokyklinio ugdymo programą. Brandumo mokyklai aprašas“ ir kt. Teikta metodinė pagalba – 

individualios konsultacijos, pagalba rengiantis atestacijai, patirties skaidai. Įvairiapusiškai 

išnaudotos gerosios patirties sklaidos galimybės. Aktyviai dalyvauta miesto, šalies organizuotuose 

meniniuose, sportiniuose renginiuose, projektuose, dalintasi gerąja praktinio darbo patirtimi. 

Pedagogai rengė atviras veiklas įstaigos ir miesto pedagogams, skaitė pranešimus konferencijose, 

įvairiuose metodiniuose pasitarimuose. Vykdyta edukacinė, kultūrinė veikla su socialiniais 

partneriais. Organizuotos ugdytinių edukacinės išvykos į Palangos Gintaro muziejų, Klaipėdos 

muziejus, Klaipėdos muzikinį teatrą, Klaipėdos koncertų salę ir kt. Įstaigoje organizuotos parodos “ 

„Aš tikrai myliu Lietuvą“, Uţgavėnių kaukės, „Pavasario paukščiai“, „Gėlės ir drugeliai“ ir kt. 

dalyvauta miesto vaikų piešinių konkurse „Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“, 

pedagogų švietimo ir kultūros centro, Visuomenės sveikatos biuro,  miesto ligoninės ir kitose 

organizuotose parodose. Ugdytiniai savo gebėjimus pristatė miesto renginiuose: šventiniame 

koncerte Ţvejų kultūros rūmuose, kūrybinės raiškos festivalyje „Pasakų šaly“. Siekiant sudaryti 

sąlygas visapusiškam vaikų ugdymui buvo plėtojama partnerystė su mikrorajono ikimokyklinėmis 

įstaigomis: lopšeliais-darţeliais „Ţiburėlis“, „Volungėlė“, „Aitvarėlis“, „Vyturėlis“. Pagal 

bendradarbiavimo sutartį su Latvijos Respublikos Liepojos universitetu įstaigoje praktiką atliko dvi 

studentės. Jungtinė veikla, vykdyta su „Vyturio” ir „Pajūrio“ pagrindinėmis mokyklomis, Prano 

Mašioto progimnazija, uţtikrino darnų vaikų perėjimą iš darţelio į mokyklą. Bendradarbiauta su 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų 

institutu, Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultetu, Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriumi, Klaipėdos visuomenės sveikatos centru ir kt.  

      Sistemingai įgyvendintas penktasis uţdavinys – kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką, 

atnaujinat lauko ir vidaus ugdymo erdves. Įstaigai skirtos lėšos buvo naudojamos racionaliai ir 

taupiai, sprendimai buvo derinami su Mokyklos taryba, bendruomene. Kuriant saugią aplinką 2016 

m. atliktas 3 grupių virtuvėlių, 2 administracijos kabinetų, pirmo korpuso koridorių ir laiptinės 

einamasis remontas (2,8 tūkst. Eur, paramos lėšos), savivaldybės biudţeto lėšomis pakeista bendro 

naudojimo koridoriaus bei 2 kabinetų grindų danga (1,9 tūkst. Eur), pagerintas teritorijos 

apšvietimas (0,67 tūkst. Eur). Iš savivaldybės biudţeto lėšų nupirkti: roletai (0,306 tūkst. Eur),  

apsaugantys vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių, langų ribotuvai (1,3 tūkst. Eur), nupirkti ir 

sumontuoti 9 papildomi unitazai (1,392 tūkst. Eur), atnaujinta virtuvės įranga (0,396 tūkst. Eur). Iš 

mokinio krepšelio lėšų įsigyta: naujų šiuolaikiškų ugdymo priemonių, ţaislų (0,71 tūkst. Eur), 1 

kompiuteris su programine įranga (0,425 tūkst. Eur), 2 daugiafunkciniai spausdintuvai (0,395 tūkst. 

Eur), garso kolonėlė (0,339 tūkst. Eur), nupirktas ir įrengtas stacionarus projektorius (0,865 tūkst. 

Eur). Iš tėvų įmokų atnaujintos dvi lauko ţaidimų aikštelės: išlygintas ţemės reljefas, pasodinta 

ţolė, įsigyti 3 lauko įrenginiai (4,991 tūkst. Eur), atnaujintas smėlis, įsigyti tentai (0,965 tūkst. Eur). 

Perdaţyti esami lauko mediniai įrenginiai, išmontuoti 2 susidėvėję įrenginiai. Uţ paramos lėšas 

sumontuota vaizdo stebėjimo kamera prie pagrindinio įėjimo (0,437 tūkst. Eur), apdrausti įstaigos 

vaikai ir darbuotojai (0,531 tūkst. Eur).  

      2.4. Suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai.  

      2016 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo 

teikiamos 201 ugdytiniui (2015 m. – 195). Suformuotos 9 ikimokyklinio (5 lietuvių, 4 rusų kalba) ir 

2 priešmokyklinio (1 lietuvių, 1 rusų kalba) ugdymo grupės. Mokesčio uţ maitinimą 50 proc. 

lengvata taikyta 8 šeimoms, 2 vaikams skirtas nemokamas maitinimas. 32 vaikams, turintiems 

kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikta kvalifikuota logopedo pagalba. Lopšelyje - darţelyje 

teikta savivaldybės tarybos nustatyto dydţio maitinimo ir maisto gaminimo paslauga. Papildomos 

neformaliojo švietimo paslaugos (sportiniai, šokiai, krepšinis, karatė) teiktos 58 vaikams.  

      3. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą.  

      3.1. 2016 m. įvykus vadovų kaitai telkiau įstaigos bendruomenę sėkmingam numatytų tikslų ir 

uţdavinių įgyvendinimui. Sudarytos darbo grupės 2016-2018 metų strateginio, 2016 metų veiklos 

plano, Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimui, projektų rengimui ir įgyvendinimui, vidaus 

audito atlikimui ir kt. Bendradarbiauta su Mokyklos, Mokytojų tarybomis, Vaiko gerovės komisija, 
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tėvų aktyvo nariais priimant svarbius sprendimus dėl pedagogų profesinio tobulėjimo, darbuotojų 

skatinimo, eduakcinių aplinkų tvarkymo, vaikų ir darbuotojų saugumo uţtikrinimo ir kt. Siekta, kad 

įstaigoje vykstančios permainos būtų aptartos su bendruomene. Bendrų veiksmų ir sprendimų 

derinimas sąlygojo įstaigos veiklos skaidrumą, gerino vidinę komunikaciją. Savivaldos institucijų, 

darbuotojų ir tėvų iniciatyvos padėjo spręsti aktualias ugdymo, darbo sąlygų gerinimo, įstaigos 

funkcionavimo ir kitas problemas. Bendruomenės mikroklimatas gerintas puoselėjant tradicijas, 

išlaikant įstaigos savitumą, kuriant saugesnę ir graţesnę aplinką. Inicijuota akcija „Papuoškime 

darţelį gėlių ţiedais“, tėvų savanorystė, parama. Darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai skatinti padėkos 

raštais, ţodţiu. Informacija apie lopšelio-darţelio veiklą skelbta internetinėje svetainėje 

www.dlinelis.lt, bendrauta su ugdytinių tėvais ir pedagogais socialinių tinklalapių uţdarose grupėse. 

      3.2. 2016 m. Vidaus audito koordinacinė grupė atliko „giluminį“ vidaus auditą. Siekiant 

išsiaiškinti bendruomenės nuomonę, pasirinkti rodikliai: „Etosas“, „Mokyklos vertybės“ ir 

pagalbinis rodiklis „Mokyklos mikroklimatas“. Giluminio vertinimo rezultatai parodė įstaigos 

stipriąsias ir tobulintinas puses. Nepakankamas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp 

bendruomenės narių ir skirtingų tautybių pedagogų. Rekomenduota telkti bendruomenę, plėtoti 

bendradarbiavimą su tėvais ir kt. Įsivertinimo rezultatai panaudoti rengiant veiklos planus, aptartos 

įstaigos, kaip socialinės organizacijos, tobulinimo galimybės. 

      3.3. 2016 m. vadovo kvalifikaciją tobulinau 8 dienas (2015 m. – 15 dienų). Vadybines, 

ţmogiškųjų išteklių valdymo, dalykines kompetencijas stiprinau dalyvaudama seminaruose, 

konferencijose, metodinėse dienose. Dalinausi gerąja darbo patirtimi – pravedţiau nacionalinio 

lygio mokymus Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institute „Kvalifikacijos tobulinimo 

programa uţsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą“. 

     3.4. 2016 m. pedagogai ir nepedagoginiai darbuotojai kvalifikaciją tobulino tikslingai, 

atsiţvelgiant į įstaigos tikslus ir prioritetus. Išklausyta 947 akad. val. (2015 m.- 696 akad.val.). 

kvalifikacinių kursų, seminarų, mokymų. Vienam pedagogui vidutiniškai teko 37,8 akad. val. (2015 

m. – 30,3 akad.val.). Įstaigos vadovo iniciatyva pedagogų bendrosios kompetencijos stiprintos 

organizuotame seminare „Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikų tėvais“, profesinės, 

bendrakultūrinės kompetencijos plėtotos edukacinėje išvykoje „Rokiškio krašto tradiciniai amatai“, 

visiems darbuotojams organizuoti privalomi gaisrinės ir civilinės saugos mokymai.   

     4. Problemos. 

     4.1. Lopšelio-darţelio „Linelis“ pastato būklė pagal statinio dalis (kurioms reikia kapitalinio 

remonto) yra IV grupės. Reikalingas kapitalinis remontas šioms pastato dalims: išorinėms sienoms, 

pamatams, stogui, vandentiekio ir kanalizacijos sistemai, elektros sistemai. 2006 metais pradėta ir 

nebaigta pastato renovacija. Neapšiltintas pastatas ir susidėvėjusi šildymo sistema neuţtikrina 

tolygaus energijos paskistymo vidaus patalpose šaltuoju metų laikotarpiu: vienose grupėse 

temperatūra pakyla iki 26 laipsnių, tuo pačiu metu 3 grupių patalpų temperatūra siekia 17-18 

laipsnių, o laiptinės ir koridorių temperatūra siekia 15-16 laipsnių – tai didina energijos 

sunaudojimo kaštus. Įstaigos patalpose reikalingas paprastasis remontas: kai kuriose grupėse, 

virtuvėlėse, sanitariniuose mazguose, dviejuose kabinetuose, aktų salėje. Dviejų korpusų laiptinėse 

bei koridoriuose būtinas lubų ir sienų remontas. Problema išlieka blogas teritorijos drenaţas, po 

lietaus dalyje teritorijos telkšo vaduo, sudrėkusi veja, gadinamos pastato sienos. Dėl nelygaus 

reljefo kieme išsikraipiusios plytelės, nesaugūs pasivaikščiojimo takai. Kasmet dylanti asfalto 

danga, duobėtas ir siauras kelias sukelia problemų vaikų saugumui ir privaţiavimui transportu 

(tiekėjams, atliekų surinkėjams ir kt.) į įstaigos teritoriją. 

      4.2. 2016 m. įstaigoje atlikti 6 patikrinimai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Centralizuoto vidaus audito skyriaus (1), Kontrolės ir audito tarnybos (1), Viešosios tvarkos 

skyriaus (1), Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus (1), Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento (1), Klaipėdos 

valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (1). Nurodyti trūkumai pašalinti, rekomendacijos 

įgyvendinamos.   

 

Direktorė                                                                                                                    Vaida Kaikarienė 
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