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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Įgyvendinant 2020-2023 metų strateginio ir 2020 metų veiklos planą, buvo siekiama
individualios vaiko pažangos, teikiant šiuolaikišką, modernų ugdymąsi saugioje ir sveikoje
aplinkoje. Šio prioriteto įgyvendinimui iškelti du metų veiklos tikslai: teikti šiuolaikišką, kokybišką
ugdymą(si), atsižvelgiant į kiekvieno vaiko poreikius, didinant lyderystės gebėjimus; kurti
modernią, saugią ir sveiką aplinką, lemiančią gerą bendruomenės savijautą įstaigoje. Tikslų
įgyvendinimui iškelti penki uždaviniai: sudaryti sąlygas kiekvieno ugdytinio vidinių galių plėtotei
ir saviraiškai, telkiant atsakingą, veiklią bendruomenę; tobulinti vaikų individualios pažangos
stebėjimo sistemą, skatinant bendruomenės narių bendradarbiavimą; modernizuoti ugdymo turinį,
integruojant STEAM veiklas ir interaktyvias technologijas, puoselėjant tradicijas ir etnokultūrinį
ugdymą; efektyvinti sveikatos saugojimo ir aktyvios gyvensenos įgūdžius naudojant šiuolaikiškus
ugdymo(si) metodus, plėtojant bendruomenės narių partnerystę; gerinti įstaigos materialinę bazę ir
edukacines aplinkas. Buvo numatytos priemonės uždavinių įgyvendinimui. Vadybiniai siekiai
2020 metais buvo orientuoti į kokybiškos įstaigos veiklos užtikrinimą, įstaigos mikroklimato
pagerinimą ir vieningo patyriminio ugdymo(si) modelio sukūrimą. Atlikti du Klaipėdos lopšeliodarželio „Volungėlė“ (toliau – Įstaiga) psichologinio klimato tyrimai. Klaipėdos Pedagoginės
psichologinės tarnybos (toliau – PPT) pateiktose tyrimo ataskaitose teigiama, kad kolektyvo
darbuotojai psichologinį klimatą vertina kaip gerą, nustatytas teigiamas bendro psichologinio
klimato vertinimo rodiklio pokytis: 0,05 (pirmo tyrimo – 4,29, antro – 4,34 balo iš galimų 5 balų).
2020-09-01 Įstaigoje buvo ugdomi 195 vaikai, suformuotos 3 lopšelio (43 ugdytiniai) (2019
m. – 2 lopšelio (30 ugdytinių)), 6 ikimokyklinio ugdymo (114 ugdytinių) ir 2 priešmokyklinio
ugdymo grupės (38 ugdytiniai), dirbo 51 darbuotojas (48,53 etato): 24 pedagoginiai (23,6 etato) ir
27 nepedagoginiai darbuotojai (24,93 etato), vienas pedagogas vidutiniškai per metus kvalifikaciją
tobulino 11 dienų (2019 m. – 6), nepedagoginiai darbuotojai – vidutiniškai 3 dienas, atestuoti 2
mokytojai, suteikta mokytojo metodininko, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija (2019 m.
atestuotas 1 mokytojas), 4 Įstaigos pedagogai deleguoti į kitas įstaigas vertinti mokytojo, siekiančio
įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą; vadovauta 8 studentų praktikoms, pravesta
16 mokymų Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto tęstinių studijų
centre. Įstaigoje 40 vaikų teikta logopedo (1 etatas), 1 vaikui – mokytojo padėjėjo (0,5 etato)
pagalba, įgyvendinama ankstyvojo vokiečių kalbos mokymo programa „Vokiečių kalba su Kiškiu
Hansu“, tarptautinė socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“ (38 ugdytiniai), pradėta
įgyvendinti Kimochis socialinių-emocinių įgūdžių ikimokyklinio ugdymo programa. Užtikrintas
nenutrūkstamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, per metus įgyvendintos 4
etnokultūrinio bei sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo neformaliojo vaikų švietimo programos,
kuriose dalyvavo 100 % vaikų. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui,
atlikus neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo įvertinimą, gauta rekomendacija
skleisti gerąją darbo patirtį miesto pedagogams veiklos organizavimo ir vaikų pasiekimų vertinimo
klausimais (2020-11-19 pažyma Nr. ŠV2-13).
Įgyvendinant pirmąjį uždavinį, tenkinti vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikiai: 125
ugdytiniai lankė neformalaus švietimo būrelius (2019 m. – 83), būrelių veikla prasidėjus karantinui
buvo sustabdyta; dalyvauta 3 tarptautinėse vaikų kūrybinių darbų parodose („Pavasaris pasaulio
vaikų akimis“, „Aš ir mano emocijos“, „Ką rudens gėrybės slepia?“), 2 tarptautinėse iniciatyvose
(„Pasakų iššūkis 2020“, „Matau tave“), 46 respublikiniuose renginiuose; organizuotos vaikų
ugdymo(si) veiklos kitose aplinkose (Klaipėdos universiteto Botanikos sode, Klaipėdos

universitete, Klaipėdos laikrodžių muziejuje ir kt.); organizuoti ir įgyvendinti 2 edukaciniai
projektai Įstaigoje („Smagūs pirštukų žaidimai“, „Augu su knyga“); organizuota 12 išvykų;
Įstaigos inicijuotos, organizuotos ir vykdytos 3 respublikinės kūrybinės raiškos parodos („Lietuvos
paukščiai“, „Karpiniai seka pasaką“, „Rieda, plaukia, skrenda“).
Pedagogai savo darbo patirtimi dalinosi respublikinėse konferencijose: pristatytas
pranešimas „Socialinis emocinis ugdymas, taikant netradicinius ugdymo metodus, būdus,
priemones“, Klaipėdos Pedagogų švietimo ir kultūros centrui nuotolinio mokymo edukaciniam
bankui pateiktos 2 metodinės medžiagos ,,Patarimai tėvams, kaip mokyti ankstyvojo amžiaus
vaikus skirti spalvas“ ir ,,Pasiruošimas Mamytės dienai“, pristatyta metodinė priemonė
respublikiniame konkurse „Šaltinio versmė“, respublikiniame renginyje „Metodų mugė „Žaidimų
vaivorykštė“ pristatytos 3 priemonės, už metodinę priemonę „Emocijų takeliu“ laimėta I vieta,
„Mokomės skaičiuoti: kiek zuikių-tiek morkų“ laimėta III vieta. Paskelbus šalyje karantiną, kad
būtų užtikrinta ugdymo kokybė 17 pedagogų tobulino skaitmeninio raštingumo kompetenciją apie
internetines mokymosi platformas ir nuotolinį ugdymą, išklausyti 8 seminarai. Parengta
kvalifikacijos tobulinimo programa „Darbo su Padlet programa pradžia“, pravesti 6 mokymai
Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams. Dalyvauta respublikiniame projekte
„Nuotolinio ugdymo veiklos ir sėkmingas jų įgyvendinimas“.
Tenkinant tėvų poreikius ir lūkesčius, organizuoti vienuolikos grupių tėvų susirinkimai,
sudaryta galimybė tinkamai ir laiku tėvams gauti informaciją apie vaiko ugdymosi procesą,
pasiekimus (prie informacinės sistemos „Mūsų darželis“ prisijungė 195 ugdytinių tėvai). Siekiant
kokybiško tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo, tėvai buvo įtraukti į vaikų ugdymo procesą,
dalyvavo vaikų grupių veiklose, renginiuose, konkursuose, kurių dauguma vyko nuotoliniu būdu.
2020 m. balandžio mėn. atlikta ugdytinių tėvų anketinė apklausa, siekiant įvertinti nuotolinio
ugdymo kokybę, tėvų lūkesčius. 83,3 % respondentų teigė, kad nuotolinis ugdymas tenkina vaiko
poreikius. Tyrimo rezultatai aptarti metodinės tarybos posėdžio metu (2020-05-06 protokolo Nr.
V4-4). Įgyvendintos priemonės rodo, kad buvo sudarytos sąlygos kiekvieno ugdytinio vidinių galių
plėtotei ir saviraiškai, telkiant atsakingą, veiklią bendruomenę.
Įgyvendinant antrąjį uždavinį, 2020 m. buvo stiprinamas bendradarbiavimas, asmeninis
tobulėjimas, kad ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo švietimo ugdymo programos būtų
suprantamos kaip visuma: 4 pedagogai išklausė seminarą „Mokinių pažangos stebėjimas,
vertinimas ir fiksavimas“, vienas – „Refleksija, kaip ją panaudoti kokybiškam grįžtamajam ryšiui“;
atliktas įstaigos vidaus audito anketinis tyrimas apie mokytojų ir tėvų veiklos dermę, skatinant
vaiko pasiekimus ir juos vertinant. Tyrimo rezultatai apibendrinti ir pateikti įstaigos interneto
svetainėje http://www.volungele.lt/index.php/veikla/vidaus-auditas, aptarti Įstaigos Mokytojų
taryboje (2020-05-20 protokolo Nr.V3-7), parengtas ir išplatintas lankstinukas ugdytinių tėvams
„Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo atmintinė
tėvams“. Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai tikslingai panaudojami Įstaigos veiklos
tobulinimui. 2020 m. tobulinta įstaigoje sukurta vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema,
laiduojanti vaikų ugdymo(si) pažangą. Vertinimas fiksuotas www.musudarzelis.lt sistemoje,
kurioje atnaujintas ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimas, naujai parengta ir įkelta
priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo lentelė (Mokytojų metodinės
tarybos 2020-08-31 protokolas Nr. V4-5). Vaikų pasiekimai ir pažanga vertinami 2 kartus per
metus, esant poreikiui – 3 kartus per metus. Mokytojų taryboje (2020-11-23 protokolo Nr. V3-9)
aptarti ugdytinių pasiekimai, kuriuos mokytojai rašė bendradarbiaudami su neformaliojo švietimo
(etnokultūros ir kūno kultūros), meninio ugdymo mokytoja, logopede, ugdytinių tėvais. Jie šiais
metais, vykdant nuotolinį ugdymą, labiau įsitraukė į vaikų pasiekimų vertinimą. Ugdymo proceso
organizavimo nuotoliniu būdu karantino laikotarpiu tvarkoje (patvirtintoje 2020-03-17 direktoriaus
įsakymu Nr. V-29) numatyta, kad, vykdant nuotolinį ugdymą, tėvai siunčia vaikų veiklos
grįžtamąjį ryšį. Ugdytinių tėvai buvo įtraukti į vaikų pasiekimų vertinimą, vaikų pasiekimus
dažniau aptardavo su mokytojomis. Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių pasiekimų ir
pažangos vertinimo išvados pateikiamos mokykloms, kartu su pradinių klasių mokytojais
aptariama buvusių ugdytinių adaptacija, ugdymosi pasiekimai mokykloje. Išanalizavus pateiktus

rodiklius, galima apibendrinti, kad Įstaigoje tobulinta vaikų individualios pažangos stebėjimo
sistema, skatinant bendruomenės narių bendradarbiavimą.
Įgyvendinant trečiąjį uždavinį, taikytas mokymasis žaidžiant, patirtinis, eksperimentinis
ugdymas, problemų sprendimas integruojant gamtos, matematikos, technologijų, menų, inžinerijos
dalykus. Kuriant vieningą patyriminį ugdymo(si) modelį STEAM veiklai vykdyti, sudaryta darbo
grupė, parašytas metinis veiklos planas, aptartas Mokytojų metodinės tarybos posėdyje (2020-0224 protokolo Nr.V4-2). Mokytojų metodinės tarybos posėdyje (2020-12-21 protokolo Nr.V4-9)
aptartas STEAM veiklos plano įgyvendinimas, nustatyta, kad lyginant su 2019 m., kuriais 4
mokytojai tobulino kvalifikaciją ir vyko 13 renginių, susijusiu su STEAM veikla, 2020 m. pasiekti
reikšmingi kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai: patyriminio ugdymo (STEAM) modelio
įgyvendinime dalyvavo 195 ugdytiniai, 100 % mokytojų įsitraukė į patyriminio ugdymo veiklas;
14 pedagogų kėlė savo kvalifikaciją, dalyvaudami seminaruose STEAM tematika; Įstaigoje
vykdytos 88 veiklos (85 % padaugėjo veiklų, susijusių su patyriminiu ugdymu): įgyvendinta
teminė savaitė „Linksmoji laboratorija“, „Žaliosios palangės kūrimas grupėse“, STEAM savaitė –
inžinerija „Pagauk vėją“, 11 veiklų „STEAM – smagioji matematika“, vykdyti 33 renginiai
„STEAM muzikos salėje“, 9 tyrinėjimai netradicinėje erdvėje „Pojūčių terapijos takas“, 11
pažintinių tiriamųjų veiklų „Bėgančios spalvos“, 2 atradimų veiklos „Kaip atsiranda pieno
produktai (varškė)?“, 11 renginių-atradimų su vandeniu, 4 inžinerinės veiklos „Didžiosios
statybos“. Įstaigos pedagogų inicijuotas ir organizuotas respublikinis ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigų inžinerinių kūrybinių dirbtuvių projektas „Skrenda, rieda,
plaukia“; dalyvauta 10 respublikinių renginių; dalintasi darbo patirtimi: tarptautiniame projekte
„Žaliosios mokymosi aplinkos panaudojimo galimybės, siekiant aktyvaus, patirtinio gamtos
pažinimo“, respublikiniame projekte „Nuotolinio ugdymo veiklos ir sėkmingas jų įgyvendinimas“,
Europos STEM mokyklų tinklo (STEAM School Label) svetainėje pateikti Įstaigoje vykusių 4
STEAM veiklų aprašai, pristatyto ugdymo priemonės respublikinėje idėjų mugėje „Linksmoji
matematika“ ir laimėta III vieta, Įstaigos Metodinės tarybos posėdžio metu (2020-10-19 protokolo
Nr. V4-8) mokytojai pasidalino patirtimi, organizuojant STEAM veiklas; sudarytos sąlygos
patyriminiam ugdymui, įrengta STEAM laboratorija. 2020 m. buvo numatyta organizuoti
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinę-praktinę konferenciją „STEAM
ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje – ugdymo realijos“, tačiau dėl paskelbto šalyje
karantino konferencija neįvyko, nutarta konferenciją organizuoti 2021 m.
Puoselėjant įstaigos tradicijas, kultūrą, papročius, plečiant vaikų pažinimą apie lietuvių
tautos regionų savitumą, kultūrą, 3 pedagogai tobulino kvalifikaciją seminare: „Keramikos meno
technologijų pažinimas be degimo“; sėkmingai organizuotos papildomos ugdomosios neformaliojo
švietimo veiklos (molio, šiaudo); Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių
keramikos darbų parodoje-konkurse „Keramikų pavasaris. Povandeninis pasaulis“ laimėta I vieta;
Įstaigoje organizuoti 5 Rėdos rato renginiai, vaikų veikla buvo perteikta tėvams nuotoliniu būdu
internetinėje sistemoje „Mūsų darželis“; kūrybinės darbo grupės organizavo 8 ekologinio ir
pilietinio ugdymo projekto renginius; Įstaigoje vykdyti 24 muzikiniai renginiai, 11 Kalėdinių
pramogų vaikams, buvo sukurti filmukai ir pateikti tėvams uždarose grupėse Facebook, Įstaigos
internetinėje svetainėje. Apibendrinant galima teigti, kad Įstaigoje modernizuotas ugdymo turinys,
integruojant STEAM veiklas ir interaktyvias technologijas, puoselėjant tradicijas ir etnokultūrinį
ugdymą.
Įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį, visa bendruomenė dalyvauja Lietuvos sveikatą stiprinančių
mokyklų tinklo veikloje, įgyvendinama 2019-2024 metų sveikatos stiprinimo programą, įsitraukta
į Aktyvios mokyklos projektą. Sudaryta darbo grupė sveikatos stiprinimo programai įgyvendinti,
parengtas Sveikatos stiprinimo 2020 m. veiklos planas, aktyviai dalyvauta 5 respublikiniuose
projektuose („Sveikata visus metus“, „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020 m.“, ,,Futboliukas
namuose“, ,,Futboliukas 2020-2021 m.“, „Gera ir smagu sportuoti su draugu“), 3 respublikiniuose
konkursuose („Sveikuolių sveikuoliai“, „Judriausias darželis 2020“, ,,Sveikatiados konkursas –
,,Pusryčiai madinga“, kuriame aktyviai dalyvavo ugdytinių tėvai (namuose kartu su vaikais gamino
kokteilius, įvairius ledus, gamino sveikus patiekalus, kepė blynus, virė košes, naudodami pieną ir
jo produktus), dalyvauta 2 respublikinėse akcijose („Apibėk mokyklą“, „Gelbėkit vaikus“), 2

miesto renginiuose; bendradarbiaujant su Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Linelis“ fizinio aktyvumo
skatinimui organizuotas renginys „Išgelbėkime žiemos pasaką“; dalyvauta 2 sveikatą
puoselėjančiuose ir fizinį aktyvumą skatinančiuose iniciatyvose „Klaipėdos Nykštukų bėgynės
2020. Pagauk Kalėdas“ ir „Aktyviai, draugiškai, sveikai“, Įstaigoje vykdytas ilgalaikis projektas
,,Kad pėdutės būtų sveikos“, organizuotos 4 teminės savaitės („Sveikuolių pusiaužiemis“, „Būk
sveika vasara“, „Judumo savaitė“, „Judėjimas – sveikatos vitaminas“). Šalyje įvedus karantiną,
bendradarbiaujant su tėvais nuotoliniu būdu, pateikta medžiaga vaikų veikloms namie vykdyti:
„Proto mūšis“, „Valgykite košę“, „Sveikas maistas, sveikas vaikas“. Sveikos ir saugios gyvensenos
ugdymo kompetencijos tobulintos 3 seminaruose. Pasidalinta gerosios patirties pavyzdžiais, 4
vykdytų veiklų aprašai paskelbti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje
(www.smlpc.lt).
2020 m. Įstaigoje užtikrintas higienos normų laikymasis. Valstybinei maisto ir veterinarijos
tarnybai 2020-02-18 atlikus patikrinimą, pateikta išvada kad savikontrolės žurnalai pildomi pagal
GHPT VMI, savikontrolės vidiniai auditai, geriamojo vandens laboratorinė kontrolė, termometrų
patikros atliekamos laiku. Pažeidimų nenustatyta, neatitikimai pašalinti (viešojo maitinimo įmonės
patikrinimo aktas Nr. 37VMIP-38). 195 įstaigos vaikai tris kartus per dieną maitinti kokybišku
maistu, dalyvauta programose „Pienas vaikams“, „Vaisiai vaikams“. Atliktas tyrimas „Maitinimo
organizavimo kokybė lopšelyje-darželyje ir įpročiai namuose“. Tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti
Įstaigos vaikams teikiamo maitinimo paslaugos kokybę, sužinoti tėvų lūkesčius, pasiūlymus,
problemas. 78,7 % respondentų maisto patiekalų kokybę lopšelyje-darželyje vertina gerai arba
labai gerai. 98 % respondentų teigiamai vertina dalyvavimą ,,Pienas vaikams“, ,,Vaisių vartojimo
skatinimo“ programose. Pritaikytas maitinimas teiktas 3 vaikams, 100% mokesčio už maitinimą
lengvata taikyta 1 vaikui, 18 vaikų – 50%. Ketvirto uždavinio įgyvendinimo priemonės sudarė
galimybę veiksmingai taikyti vaiko sveikatą, saugumą ir fizinį aktyvumą užtikrinančias korekcines,
prevencines veiklas, telkti bendruomenę saugios ir sveikatą stiprinančios ugdymo(si) aplinkos
kūrimui. Apžvelgus rodiklius, darytina išvada, kad efektyviai ugdyti sveikatos saugojimo ir
aktyvios gyvensenos įgūdžiai, naudojant šiuolaikiškus ugdymo(si) metodus, plėtojant
bendruomenės narių partnerystę, dalinantis gerąja patirtimi.
Įgyvendinant penktąjį uždavinį, 2020 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos
racionaliai ir taupiai, užtikrinant Lietuvos higienos normos HN 75:2016 reikalavimų vykdymą,
sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Įstaigos
paramos ir savivaldybės lėšomis atnaujinta vidaus ir lauko aplinka: pakeistas lietaus nuotekų
stovas, atlikti keturių laiptinių remonto darbai, atnaujinant elektros instaliaciją pagerintas
apšvietimas, pakeistos vidaus durys (14 vnt.), atliktas „Drevinukų“ grupės rūbinės, virtuvės maisto
gaminimo bloko ir maisto sandėlio, įstaigos lauko įėjimų ir pastato pamatų bei fasado siūlių,
etnokultūrinio (molio) vaikų veiklos kambarėlio remontas, atnaujinta patalynė, įsigytos užuolaidos
muzikos salei, kilimai vaikų veiklų organizavimui, sporto salėje 4 lentynos žaislams ir sporto
inventoriui, spinta ugdymo priemonėms, 5 keturvietės vaikų rūbų spintelės, vaikiška sofa vaikų
žaidimų ir poilsio kampeliui. Įrengta STEAM laboratorijos patalpa patyriminio ugdymo vaikų
veikloms: atliktas patalpos remontas, įsigyta sekcija laboratorinėms priemonėms, ugdymo
priemonės STEAM veiklai su vaikais laboratorijoje. Lauko aplinkos gerinimui, saugiai ir
patraukliai vaikų buvimo lauke aplinkai užtikrinti pakeistas smėlis smėliadėžėse ir po žaidimų
įrengimais, atlikta vaikų žaidimų aikštelių lauko įrengimų patikra, gauta išvada, kad naudojama
vaikų žaidimų įranga ir danga atitinka LST EN 1176-1,-3,-6:2018 reikalavimus. Kokybiškesniam
vaikų ugdomosios veiklos organizavimui įsigytos vaikų lavinimo priemonės ir žaislai, atnaujintos
IKT: įsigyti 2 kompiuteriai (stacionarus ir nešiojamas), 2 garso kolonėlės, 2 USB jungtys,
antivirusinė programa. 2020 m., gerinant įstaigos materialinę bazę ir edukacines aplinkas, ugdymo
kokybės gerinimui ir saugumo užtikrinimui panaudota 2693,28 Eur paramos lėšų.
Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų:
teikti kokybiško ugdymo paslaugas įvairių gebėjimų vaikams, tobulinti pedagogų skaitmeninį
raštingumą, IKT naudojant ir integruojant į ugdymo procesą; kurti sveiką, saugią ir šiuolaikinius
ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų
vertinimo
Metų užduotys
rodikliai (kuriais
(toliau –
Siektini rezultatai vadovaujantis
užduotys)
vertinama, ar

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

nustatytos užduotys
įvykdytos)

1.1. Užtikrinti
kokybišką
įstaigos veiklą

1.
Organizuoti 1.1.
Įstaigoje
įstaigos
veiklą nenustatyta
taip, kad nebūtų pažeidimų.
nustatyta
pažeidimų
dėl
įstaigos ir vadovo
veiklos.

2. Gebėti
tinkamai naudoti
skirtus
asignavimus,
vadovaujantis
teisės aktais,
reglamentuojanči
ais įstaigos
finansinę veiklą

2.1.
Įstaigoje
užtikrintas
tinkamas (laiku ir
kt.)
finansinių
dokumentų
pateikimas.

2.2.
Įstaigoje
skirti asignavimai
naudojami pagal

1.1.1.
Valstybinės
maisto
ir
veterinarijos tarnybai 2020-02-18
atlikus patikrinimą, pateikta išvada,
kad savikontrolės žurnalai pildomi
pagal GHPT VMI, savikontrolės
vidiniai auditai, geriamojo vandens
laboratorinė kontrolė, termometrų
patikros atliekamos laiku. Pažeidimų
nenustatyta, neatitikimai pašalinti
(viešojo maitinimo įmonės patikrinimo
aktas Nr. 37VMIP-38).
1.1.2. Klaipėdos m. Savivaldybės
administracijos švietimo skyrius atliko
neformaliojo vaikų švietimo programų
įgyvendinimo
įvertinimą.
Gauta
rekomendacija skleisti gerąją darbo
patirtį miesto pedagogams veiklos
organizavimo ir vaikų pasiekimų
vertinimo klausimais (2020-11-19
pažyma Nr. ŠV2-13).
1.3. 2020-12-18 atlikta vaikų žaidimų
aikštelių lauko įrengimų patikra
(INSPECTUM, Nr. P1500-(1)-951351-2020). Naudojama vaikų žaidimų
įranga ir danga atitinka LST EN 11761,-3,-6:2018 reikalavimus.
2.1. Sąskaitos faktūros apmokėjimui
pateikiamos nustatytais terminais,
suvedamos sąmatos (vidutiniškai 9
vnt.) į BVS programą ir pateikiamos
savivaldybės Planavimo ir analizės
skyriui. Kiekvieną mėn. nemokamo
maitinimo ataskaitos pateikiamos
pagal nustatytą grafiką, vaikų
lankomumo
suvestinė
pagal
lankomumo žiniaraščius – iki kito
mėn. 5 d.
2.2. Skirti asignavimai naudojami
pagal sąmatų išlaidų straipsnius,

1.2. Pagerinti
įstaigos
mikroklimatą

teisės
aktų suplanuotus ketvirčiais ir neviršijant
numatytų asignavimų.
reikalavimus.
Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos
panaudotos 100%.
Savivaldybės
biudžeto
lėšos
panaudotos 99,3%. Lėšos naudotos
racionaliai
pagal
ekonominės
klasifikacijos straipsnius.
Savivaldybės biudžeto maitinimo
kompensavimo lėšos panaudotos
98,6%
Nuomos paslaugų lėšų gauta 278 Eur,
iš jų 100 % panaudota įstaigos
reikmėms.
Įmokų už paslaugas švietimo įstaigoje
lėšų gauta 71 709,33 Eur, iš jų
panaudota maitinimo paslaugoms
67401,14 Eur, nepanaudotas likutis –
4308,19 Eur, nes buvo gautas
baigiantis paskutiniam ataskaitiniam
metų mėnesiui.
2.3. Lankančių ugdytinių tėvų
2.3. Sumažinti
tėvų įsiskolinimus įsiskolinimai už maitinimo paslaugą
už maitinimo
sumažinti 62,79 % (2019-12-31 buvo
paslaugą (ne
1013,85 Eur, 2020-12-31 buvo 377,26
mažiau 50 proc.
Eur)
lyginant su 201912-31)
Visų darbuotojų 1. Atliktos 2
1.1. Atlikti du Klaipėdos lopšeliosavijautos
apklausos dėl
darželio „Volungėlė“ psichologinio
vertinimas
darbuotojų
klimato tyrimai.
savijautos
1.2. Klaipėdos PPT direktoriui
įstaigoje (kovo
pateiktas prašymas dėl mikroklimato
mėn. ir lapkričio
tyrimo atlikimo (2020-10-29 Nr. SImėn.).
115).
2. Teigiamas
2.1. Klaipėdos PPT pateiktose tyrimo
mikroklimato
ataskaitose (2020-07-13 ir 2020-12-22)
vertinimo pokytis teigiama, kad kolektyvo darbuotojai
(atlikus pirmąją
psichologinį klimatą vertina kaip gerą,
apklausą ir
nustatytas
teigiamas
bendro
lyginant ją su
psichologinio
klimato
vertinimo
antra).
rodiklio pokytis: 0,05 (pirmo tyrimo –
4,29, antro – 4,34 balo iš galimų 5
balų);
2.2.
organizuoti
kvalifikaciniai
renginiai,
atvejų
aptarimai
bendruomenės nariams:
2.2.1.
vidinės
komunikacijos
organizacijoje
kompetencijos
tobulinimui – 6 akad. val. trukmės

3. 30 proc.
pedagoginių
darbuotojų
dalyvauja
priimant
sprendimus
įstaigos veiklos
klausimais

seminaras „Pozityvių santykių kultūra
ir jos formavimo gairės mokytojų
kolektyve“ 22 pedagogams (lektorius
V. Pikčiūnas, 2020-09-21).
2.2.2. seminaras „Ikimokyklinio
ugdymo įstaigų auklėtojų padėjėjai –
ugdymo proceso dalyviai“ 11
auklėtojų padėjėjoms (lektorė J.
Karvelienė, 2020-12-07).
2.2.3. 2020-01-08 Klaipėdos PPT
psichologės
V.
Šamonskienės
paskaitos „Kokie veiksniai jau
traktuojami kaip smurtas ir patyčios"
išklausė 17 nepedagoginių darbuotojų.
2.2.4. 2020-02-12 Klaipėdos PPT
psichologės
V.
Šamonskienės
paskaitos „Smurto ir patyčių veiksmai
prieš vaikus, konflikto valdymas
santykiuose su tėvais“ išklausė 19
pedagogų.
2.2.5. Organizuoti atvejų, kurie
atsiranda dėl mokytojų konfliktų su
ugdytinių tėvais, dėl ugdytinių saugios
aplinkos
užtikrinimo
aptarimai,
pasitelkiant į pagalbą kitus specialistus
(psichologą iš Klaipėdos PPT,
inicijuojant VGK posėdžius (2020-0923 protokolas Nr.4, 2020-10-01
protokolas
Nr.5,
2020-10-14
protokolas Nr.6).
Bendradarbiauta su Klaipėdos PPT, su
pedagogais pasidalinta psichologės U.
Kundrotienės „Pagalba mokytojui:
„Bendradarbiavimas su tėvais“ I ir II
dalys, ugdytinių tėvams išdalyti
lankstinukai „Tėveliams apie vaiko
raidą nuo 2 iki 3 metų“, „Aiškių ir
tvirtų ribų nustatymas“.
3.1. 100 proc. pedagoginių darbuotojų
dalyvauja
priimant
sprendimus
įvairiais įstaigos veiklos klausimais.
Nuolat veikia šios darbo grupės ir
komisijos: Įstaigos taryba, jos sudėtyje
yra 2 pedagogai, Mokytojų taryba –
24, Metodinė taryba – 24, Mokytojų ir
pagalbos
mokiniui
specialistų
atestacijos komisija – 5, Paramos ir
lėšų skirstymo komisija – 6, Darbo
taryba – 3. 2020 m. strateginio ir

1.3. Sukurti
vieningą
patyriminio
ugdymo(si)
modelį

Įstaigoje
vykdomas
sistemingas
patyriminio
ugdymo modelis,
siekiant
veiksmingiau
organizuoti vaikų
ugdymo procesą

1. 50 % padaugėjo
veiklų, susijusių
su
patyriminiu
ugdymu ir jos
suplanuotos 2020
metų
įstaigos
veiklos plane.

2. 100 %
mokytojų
įsitraukė į
patyriminio
ugdymo veiklas

veiklos plano įgyvendinimui Įstaigoje
buvo sudaryta 20 darbo grupių.
3.2. Klaipėdos PPT pateiktoje Įstaigos
psichologinio
klimato
tyrimo
ataskaitoje 2020-07-13 teigiama, kad
„didžioji dalis Įstaigos darbuotojų mato
galimybę dalyvauti priimant svarbius
sprendimus, 85,72 proc. Įstaigos
darbuotojų visiškai sutinka ar sutinka
su teiginiu, kad vadovas visada
atsižvelgia į pavaldinių argumentuotą
nuomonę, sprendžiant visiems svarbius
klausimus“
1.1. 2020-01-13 Metodinėje taryboje
aptartos galimybės veiksmingiau
organizuoti vaikų ugdymo procesą
(protokolo Nr. V4-1).
2020-01-15 direktoriaus įsakymu V-15
sudaryta darbo grupė patyriminio
ugdymo
modelio
įgyvendinimo
ikimokykliniame ir priešmokykliniame
ugdyme 2020 m. veiklos planui
parengti.
1.2. 2020-01-17 direktoriaus įsakymu
Nr. V-16 patvirtintas „Patyriminio
ugdymo modelio integravimo į
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programas 2020 m. veiklos
planas“, kuris yra 2020 m. Įstaigos
veiklos plano sudedamoji dalis
(paviešintas Įstaigos internetinėje
svetainėje).
1.2. 85 % padaugėjo veiklų, susijusių
su patyriminiu ugdymu (STEAM):
2020 m. vyko 88 veiklos, 2019 m. vyko
13 veiklų (2020-12-21 Metodinės
tarybos protokolas Nr.V4-9).
2.1. Visi mokytojai (100 %) įsitraukė į
patyriminio ugdymo veiklas (2020-1019 Metodinės tarybos protokolas Nr.
V4-8).
2.3. Pasidalinta patirtimi apie Įstaigoje
vykdomas
STEAM
veiklas
tarptautiniame STEAM mokyklų
tinklo „STEAM School Label“
svetainėje.
2.4. Sudarytos sąlygos patyriminio
ugdymo(si) modelio įgyvendinimui.
2.4.1. parengtas STEAM laboratorijos
įrengimo
projektas
patyriminio

ugdymo vaikų veikloms įgyvendinti,
kuris 2020-03-04 suderintas Įstaigos
taryboje (protokolo Nr. V5-2);
2.4.2. liepos-rugpjūčio mėn. atliktas
patalpos remontas (lubų, sienų,
grindų), atnaujinta elektros instaliacija
(iš paramos lėšų skirta 205,65 Eur).
2.4.5. Įsigyta sekcija laboratorinėms
priemonėms, ugdymo priemonės
STEAM
veiklai
su
vaikais
laboratorijoje (iš paramos lėšų skirta
207,64 Eur)
2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1. Atliktas tyrimas „Maitinimo organizavimo kokybė
lopšelyje-darželyje ir įpročiai namuose“: 2020-10-19
direktorės sukurta anketa tėvams „Maitinimo
organizavimo kokybė lopšelyje-darželyje ir įpročiai
namuose“, Spalio-lapkričio mėn. atlikta ugdytinių tėvų
apklausa https://apklausa.lt/ (apklausoje dalyvavo 121
respondentas), direktorės paruoštas Power Point tyrimo
pristatymas Įstaigos bendruomenei, ugdytinių tėvams
tyrimas pristatytas Įstaigos interneto svetainėje
www.volungele.lt

3.2. Visuomenės telkimas naudingai veiklai atlikti (202001-15 raštas Nr. SI-3 Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjui dėl
telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti)

3.3. Bendradarbiaujant su Klaipėdos valstybine kolegija,
Šiaulių universitetu, Vilniaus kolegija Įstaigoje sudarytos

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti
Įstaigos vaikams teikiamo maitinimo
paslaugos kokybę, sužinoti tėvų
lūkesčius, pasiūlymus, problemas.
78,7 % respondentų maisto patiekalų
kokybę lopšelyje-darželyje vertina
gerai arba labai gerai.
Tyrimas aptartas Mokytojų tarybos
posėdyje (2020-12-08 protokolo Nr.
V3-10), su virėjomis, visuomenės
sveikatos
specialiste,
priimti
nutarimai dėl maitinimo kokybės
gerinimo.
Nutarta 2021 metais atlikti tyrimą
grupėse, apklausiant mokytojas ir
auklėtojų padėjėjas dėl vaikų
maitinimo kokybės
Socialinę
paramą
gaunantiems
savivaldybės
teritorijos
bendruomenės nariams organizuota
visuomenei
naudingą
veikla.
Sutvarkyta įstaigos lauko teritorija
(apkarpytos gyvatvorės, nugenėti
medžiai,
išravėtos
gyvatvorės,
supiltas kalniukas, atliktas drenažas,
kad vanduo po lietaus nesilaikytų
futbolo aikštelėje)
Užtikrintas
ugdymo
proceso
organizavimas. Atlikus Įstaigoje
praktiką, įdarbintos dvi ikimokyklinio

sąlygos 6 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
specialybės studentų praktikai atlikti
3.4. Pasidalinta gerosios patirties pavyzdžiais, aprašai
paskelbti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro
interneto svetainėje: 2020-06-18 „Lopšelis-darželis –
mano antrieji namai, arba kaip mes dėliojome laimės
mozaiką savo lopšelyje-darželyje“; 2020-12-17 „Mes ir
sveiki, ir aktyvūs! Įstaiga pasirinko įgyvendinti du
modelius: sveikatą stiprinančios ir aktyvios mokyklos“
Direktorė

ir
priešmokyklinio
ugdymo
mokytojos
Patirties sklaida. Sutelktas Įstaigos
bendruomenės narių dėmesys į
sveikos
gyvensenos,
sveikatos
stiprinimo ir fizinio aktyvumo svarbą

Renata Česnelienė

