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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

   Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ (toliau – Įstaiga) 2020–2022 metų strateginio ir 2020 metų 

veiklos planuose numatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į kokybišką ugdymo paslaugos 

teikimą, kuriant sveiką, saugią, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią aplinką. 2020 metų veiklos 

prioritetinės kryptys – bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas bei sveikos, saugios ir 

šiuolaikinius ugdymo (si) principus atitinkančios aplinkos kūrimas.  

   Metinės veiklos tikslas – įstaigos veiklos kokybės gerinimas, kuriant sveiką, saugią aplinką, 

sudarant sąlygas plėstis lyderystės gebėjimų raiškai. Tikslui pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 4 

uždaviniai: skatinti vaikų prigimtinius, pažinimo ir saviraiškos poreikius sportinėmis, meninėmis, 

kalbinėmis priemonėmis bei naujomis vaikų ugdymo tendencijomis; telkti bendruomenę 

bendradarbiavimui ir gerosios patirties sklaidai; stiprinti sąveiką tarp įstaigos savivaldos insitucijų, 

bendruomenės narių, pedagogų ir tėvų, didinant atsakomybę, motyvuotą bendradarbiavimą ir 

lyderystės gebėjimus; turtinti ir modernizuoti materialinę bazę, atnaujinant vidaus ir lauko erdves.  

   Vadybiniai siekiai 2020 metais buvo orientuoti į nuoseklų ir kokybišką numatytų prioritetų, 

tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, ugdymo proceso modernizavimą, taikant ir tobulinant IKT 

kompetencijas bei bendruomenės telkimą lyderystės gebėjimų plėtrai.  

   Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo programas įgyvendino 23 pedagoginiai 

darbuotojai (22,6 etato), aplinkos funkcionavimą užtikrino 23 aptarnaujančio personalo darbuotojai 

(23,93 etato). 2020 metais Įstaigoje buvo ugdomi 194 ugdytiniai, suformuota 11 grupių, iš jų – 3 

priešmokyklinės (49 vaikai), 6 darželio (117 vaikų), 2 lopšelio (28 vaikai). Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas vykdytas dviem kalbomis (7 grupėse – lietuvių kalba, 4 grupėse – rusų 

kalba). Rusų ugdomąją kalba ugdomų grupių užpildomumas – 95,94 proc., lietuvių – 94,65 proc. 

2020 m. rugsėjo mėn. komplektuojant grupes buvo nuspręsta steigti papildomą (lietuvių ugdomąja 

kalba) grupę, to pasekoje naikinant grupę, kurioje ugdymas vyko rusų kalba. Toks sprendimas 

buvo priimtas visos bendruomenės sprendimu, kad užpildyti esamas grupes ir padidinti priimamų 

vaikų skaičių.  

   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 socialinių ir 

emocinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“ (nuo 2007 m.). Įstaiga dalyvavo Vaisių 

vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje bei Pieno produktų vartojimo vaikų ir 

švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“. 2020 m. įdiegtas naujas el. dienyno 

modelis „Trumpalaikiai ir ilgalaikiai planai“, kuris sėkmingai taikomas planuojant ir įgyvendinant 

ugdomąjį procesą elektroninėje sistemoje.  

   Siekiant pateisinti prioritetinę sveikos gyvensenos kryptį, organizuota ir vykdyta įvairiapusiška 

veikla Įstaigoje, mieste ir šalyje. Atlikta pedagogų ir tėvų apklausa bei atnaujintos ir suderintos su 

Įstaigos savivaldos institucijomis neformaliojo švietimo programos - sveikos gyvensenos ugdymo 

programa „Augu sveikas ir laimingas“ bei fizinio aktyvumo optimizavimo programa „Judėkime 

drauge“. Per metus įvyko 5 bendri sveikatingumo renginiai, įsitraukėme į regioninio sporto renginį 

„Judrusis uostas“. Organizuota sportinė veikla su socialiniais partneriais „Išgelbėkime senį 

besmegenį“. Tęstiniame Įstaigos projekte „Sveikam būti šaunu!” 11 grupių įgyvendinti teminiai 

projektai (tęstinis nuo 2016 m.). Grupėse vyko veiklos sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo 

temomis, vykdytos integruotos, prevencinės veiklos, ieškota naujų galimybių ir bendradarbiavimo 

formų.  

   Per metus buvo vykdyta 26 projektai, iš jų – 11 įstaigos, 1 tarptautinis, 3 respublikiniai projektai, 

dalyvauta 11 tarptautinių projektų, organizuotos 3 edukacinės išvykos, 15 tradicinių ir netradicinių 



renginių: 8 šventės, 4 prevencinės veiklos, akcijos, 3 renginiai su tėvais. Organizuojant tarptautinį 

ir respublikinius projektus, dalyvių skaičius juose viršijo 800. Grįžtamasis ryšys ir projektų sklaida 

pateikiami Įstaigos internetinėje svetainėje, taip pat sukurti ir pasidalinti straipsniai 

www.ikimokyklinis.lt tinklalapyje. Įstaigos pedagogai aktyviai dalyvavo įvairiose miesto ir šalies 

organizuojamose parodose, akcijose, konkursuose. Ugdytiniai savo gebėjimus pristatė miesto 

renginiuose, už aktyvų dalyvavimą ir pasiekimus buvo skatinti padėkos raštais. Vykdomas 

nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, 2020 m. įvyko 2 bendri 

renginiai. 

   Švietimo pagalba Įstaigoje laikotarpiu 2020-01-01 iki 2020-12-31 buvo teikiama – 61 vaikui (I 

pusmetis 28, II pusmetis 33 vaikai). Švietimo pagalba vaikams laikotarpiu nuo balandžio iki spalio 

mėn. buvo nutrūkusi, kadangi specialistas buvo nedarbingume. Į pagalbą buvo pasitelkta Klaipėdos 

miesto PPT komanda, kuri padėjo vaikus įvertinti ir numatyti reikiamą pagalbą. Įstaigoje nuolat 

bendradarbiaujama su šeima susirinkimų metu bei individualių pokalbių metu. 2020 m. įstaigoje 

parengti 7 informaciniai lankstinukai įvairiomis  temomis (kalbos ir kalbėjimo ugdymas skirtingo 

amžiaus tarpsniais; smulkiosios motorikos ugdymas; adaptacija ir kt.) bei 4 straipsniai 

informaciniuose stenduose („Kaip vaikui pasakyti „ne“; „Vaiko pyktis“; „Vaikų emocinio intelekto 

ugdymas“; „Ką turi mokėti vaikas“).  

   2020 metais kiekvienas pedagogas kvalifikaciją tobulino vidutiniškai 6–7 dienas per metus. 

Didžioji dalis kvalifikacijos renginių vyko nuotoliniu būdu. Visiems pedagogams organizuoti 3  

seminarai: „Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo (si) procesą mokykloje“, „Ugdančioji lyderystė 

vaikų, tėvų ir kolegų atžvilgiu“, „Pozityvių santykių kultūra ir jos formavimo gairės mokytojų 

kolektyve“. Įstaigoje, bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto švietimo centru, parengta ir 

patvirtinta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Bendruomenės vertybinių nuostatų 

puoselėjimas atliepiant vaiko poreikius šiuolaikinėje visuomenėje“.   

   Įstaigoje aktyviai vykdyta metodinė veikla: parengtos ir Mokytojų metodinėje taryboje 

pristatytos 8 metodinės priemonės, kurios sėkmingai taikomos vaikų ugdymui. Įstaigoje 

organizuota metodinė diena Mažeikių raj. Priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Emocinio-

socialinio intelekto ugdymas“ (2020-02-20). Įstaigoje pristatyti 4 pranešimai-straipsniai įvairomis 

temomis, 7 lankstinukai, vestos 6 atviros veiklos.  

Respublikinėse konferencijose skaityti 4 pranešimai (nuotoliniu būdu). Praktiką Įstaigoje atliko 4 

Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai. 

   2020 metais įsivertinta Įstaigos veiklos kokybė. Stipriosios pusės: ugdymo turinio ir kasdienės 

veiklos planavimas, vaiko teisių garantavimas mokykloje, vaiko daromos pažangos vertinimo 

sistema. Tobulintinos sritys: specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažanga, atvirumas pokyčiams. 

Išsamesniam nagrinėjimui ir tobulinimo plano sudarymui 2021 m. Mokytojų taryba vieningai 

pasirinko sritį: „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas, teikiama pagalba, sunkumai, 

priežastys“. 

   2020 m. Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų 

panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Atlikti elektros 

instaliacijos remonto darbai grupėse ir koridoriuose (1445,95 Eur), buitinių nuotekų vamzdynų 

rūsyje keitimo darbai (1600,00 Eur.). Atlikti 2 grupių 128 kv. grindų keitimo darbai (2663,53 Eur.), 

perdažytas bendrų patalpų koridorius (567,29 Eur.), muzikos salė padengta heterogenine grindų 

danga (3577,45 Eur.), sutvarkytos 1 grupės miegamojo ir klasės lubos, pakabinti nauji šviestuvai 

(3162,00 Eur.) Atnaujintas patalynės inventorius (84 vnt., 920,00 Eur),   maisto gamybai įsigytos 

naujos keptuvės (3 vnt, 143,23  Eur). Pasiruošiant naujiems mokslo metams atnaujinti baldai 

grupėse (30 vnt., 849,00 Eur), lauke vaikams pastatytos 5 rašomosios lentos ir 1 suoliukas 

(1111,00 Eur), įsigyta ugdymo priemonių – žaislų, sportinio inventoriaus, muzikos instrumentų, 

ugdymo priemonių (26 vnt., 547,08 Eur), įsigyta knygų (41 vnt., 328,57 Eur). Diegiant IKT 

įstaigoje nupirkti kompiuteriai (2 vnt., 900,00 Eur), daugiafunkcinis spausdintuvas (211,75 Eur). 

Užtikrinant karantino ir ekstremalios situacijos reikalavimų vykdymą įsigyti bekontakčiai 

termometrai (2 vnt., 114,00 Eur), įsigytas mobilus telefonas darbo skambučių peradresavimui 

(270,24 Eur), dezinfekcinių priemonių dozatoriai (14 vnt., 365,00 Eur) ir kitos būtinos apsaugos 

http://www.ikimokyklinis.lt/


priemonės. 

   Planuodama 2021 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl veiklos prioriteto – inovatyvių 

ir kokybiškų ugdymo (si) paslaugų užtikrinimas integruojant informacines komunikacines 

technologijas į ugdymo (si) procesą, kuriant sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) principus 

atitinkančią aplinką. 

 


