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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ (toliau – Įstaiga) 2020-2022 m. strateginiame ir 2020 m. 

veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į kokybiško ugdymo užtikrinimą sveikoje, 

saugioje, kūrybiškumą skatinančioje aplinkoje, atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius ir gebėjimus, 

įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 2020 m. prioritetas – pozityvios emocinės 

aplinkos, lemiančios gerą bendruomenės narių savijautą Įstaigoje, kūrimas. Veiklos plano įgyvendinimo 

kryptys buvo susietos su kokybišku paslaugų užtikrinimu įvairiose Įstaigos veiklos srityse, siekiant jų 

suderinamumo. Vadybiniai siekiai 2020 m. buvo orientuoti į bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimą. 

Minėtiems tikslams pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti 5 uždaviniai: parengti ir atnaujinti Įstaigos veiklos 

dokumentus, atlikti įsivertinimą, siekiant užtikrinti efektyvų Įstaigos veiklos organizavimą; tobulinti 

pedagogų ir tėvų veiklos suderinamumą, užtikrinant ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo 

sąveiką; sudaryti sąlygas pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimui; sudaryti sąlygas ugdytinių 

saviraiškos poreikių plėtojimui, socializacijai, pažintinei veiklai; kurti sėkmingą bendravimo ir 

bendradarbiavimo sistemą tarp bendruomenės narių ir socialinių partnerių. 

2020 m. Įstaigoje buvo ugdomi (2020-01-01 duomenimis) 182 ugdytiniai, 2020-09-01 duomenimis – 

194 ugdytiniai, suformuotos 4 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio, 1 priešmokyklinio ugdymo grupės. Strateginio 

plano ir veiklos plano įgyvendinime dalyvavo 53 darbuotojai (2019 m. – 49), iš viso 49,75 etato (2019 m. – 

46,78), iš jų 26 etato pedagoginių (2019 m. – 21,60) ir 23,75 etato nepedagoginių pareigybių (2019 m. – 

25,18). Nuo 2020-09-01 įvestas 2 pedagogų etatų grupėje modelis ir didėjantis pedagoginių pareigybių 

skaičius, sudarė sąlygas kokybiškam ugdymo proceso organizavimui. 2020 m. atlikta situacijos analizė dėl 

neformaliojo švietimo programų poreikio ir, atsižvelgiant į jos rezultatus, parengtos ir patvirtintos (2020-05-

22 įsak. Nr. V1-59) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo fizinio ugdymo 

programos. Įstaigoje į ugdomąją veiklą sėkmingai integruotos tarptautinės socialinių-emocinių įgūdžių 

ugdymo programos: „Zipio draugai“ (priešmokykliniame amžiuje) ir „Kimochi“, toliau įgyvendinama vaikų 

judrumą ir sveiką gyvenseną skatinanti programa „Sveika mokykla“, prisijungta prie aktyvių mokyklų tinklo, 

įsitraukta į Lietuvos futbolo federacijos ir Masinio futbolo asociacijos organizuojamą ilgalaikį respublikinį 

projektą „Futboliukas“. 

         Siekiant švietimo paslaugų prieinamumo ir patrauklumo, atsižvelgta į individualiuosius ir specialiuosius 

vaikų gebėjimus, poreikius bei socialinę ir kalbinę šeimų padėtį. 2020 m. atliktas 138 vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių pirminis vertinimas ir 30 vaikų pakartotinis vertinimas. Švietimo pagalba teikta 62 

vaikams (2019 m. – 43), iš jų 43 su nedideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais, 15 su vidutiniais 

specialiaisiais ugdymosi poreikiais ir 4 su dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Parengta ir 

įgyvendinama 10 pritaikytų programų: 8 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo. 100% 

mokesčio už vaikų maitinimą lengvata taikyta 7 šeimoms (2019 m. –  4), 50% mokesčio už maitinimą lengvata 

taikyta 14 šeimų (2019 m. – 14). Nemokamo maitinimo (pietų) paslauga nuo 2020-09-01 teikta 19 

priešmokyklinės grupės ugdytinių.  

        2020 m. sudarytos sąlygos ugdytinių saviraiškos poreikių plėtojimui, socializacijai ir pažintinei veiklai. 

Įstaigoje organizuoti 28 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, dalyvauta 7 tarptautiniuose eTwinning 

projektuose, 3 miesto projektuose, įgyvendinti 3 ilgalaikiai tęstiniai edukaciniai projektai Įstaigoje, 6 

ilgalaikiai ir 14 trumpalaikių projektų grupėse, organizuotos 4 teminės kūrybinės raiškos savaitės: „Merkia 

akį šviesoforas“, „Moliūgo gimtadienis“, tolerancijos savaitė „Apkabinkime vieni kitus“, „Kalėdų senelio 

kojinė“, surengtos 24 edukacinės išvykos. Dalyvauta 5 pilietinėse-socialinėse akcijose, 23 respublikinėse, 4 

miesto vaikų kūrybinių darbų parodose, organizuotos 2 respublikinės parodos: fotografijų paroda „Miestas 

vaiko akimis“ ir „Iškilo Gedimino pilys“ (pagal ilgalaikį Įstaigos projektą „Koks gražus mažytis mūsų 

kraštas“), organizuotos 6 parodos Įstaigoje. 



        Siekiant plėtoti mokytojų profesines kompetencijas, kvalifikacija tobulinta 1955 val. (12,5 dienos 

vienam pedagogui), atsižvelgiant į Įstaigos prioritetus ir pasikeitusią situaciją dėl Covid-19 pandemijos. 

Tikslingai įsisavintos kvalifikacijos tobulinimui skirtos lėšos sudarė galimybes sėkmingai įgyvendinti 

nuotolinį ugdymą karantino laikotarpiu, taikant informacines komunikacines technologijas, pradėti naudoti 

elektroninio dienyno sistemą „Mūsų darželis“ (www.musudarzelis.lt). 

2020 m. 4 pedagogai įgijo bakalauro laipsnius, 1 pedagogui suteikta vyr. mokytojo kvalifikacinė 

kategorija. Pedagogų gerosios patirties sklaida vyko šalies, miesto ir Įstaigos mastu: parengtas ir pristatytas 

pranešimas tarptautiniame nuotoliniame seminare-konferencijoje „Iniciatyva „Pasakų iššūkis“: ugdymo 

pasakomis sėkmės“, dalyvauta nacionalinėje švietimo įstaigų parodoje-mini mokymuose „Projektų mugė 

2020“, pristatytos metodinės priemonės ir skaityti pranešimai Klaipėdos miesto nuotolinėje metodinėje 

dienoje „Dalinuosi su tavimi savo žiniomis“, skaityti 2 pranešimai Įstaigoje, organizuotos atviros veiklos 

Įstaigos pedagogams. 

   Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos tikslingai ir taupiai. 2020 m. atlikti remonto darbai 

įvairiose patalpose: suremontuotos 2 grupių patalpos, 3 grupių sanitarinės patalpos, 1 grupės persirengimo 

patalpa, visuomenės sveikatos biuro specialisto kabinetas, pakeistos vidaus durys, atnaujinti baldai grupėse 

(įsigyta 10 spintų-lovų komplektų, lentynų, komodų), atnaujintas minkštas inventorius, įvykdyta 15 metodinių 

ir ugdymo priemonių pirkimų. Siekiant užtikrinti kokybišką vaikų maitinimą ir higienos normų laikymąsi, 

virtuvėje, įsigyta nauja šaldymo spinta, nerūdijančio plieno plautuvė. Tvarkant lauko aplinką, iš dalies 

atnaujintos pastato išorės sienos, įsigyti 4 lauko įrengimai, futbolo vartai, įrengta lauko krepšinio aikštelė su 

liejama gumine danga, įsigyta 1 nauja ir atnaujintos 3 senos smėlio dėžės, sutvarkytas ir atnaujintas Kneipo 

takelis. Siekiant aprūpinti grupes informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis, įsigytas 1 nešiojamas ir 

1 stacionarus kompiuteris, 4 grupės aprūpintos lazeriniais spausdintuvais, įsigytas 1 daugiafunkcis kopijavimo 

aparatas, atnaujinta kita smulki kompiuterinė įranga. Dalis lėšų buvo skirta efektyviam Covid-19 situacijos 

valdymui: dezinfekcinių, asmeninių apsauginių priemonių, bekontakčių termometrų įsigijimui, elektroninio 

dienyno „Mūsų darželis“ diegimui, siekiant užtikrinti ugdymo proceso nuotoliniu būdu vykdymą.  

Žinios apie Įstaigos veiklą visuomenei teiktos atnaujintoje Įstaigos internetinėje svetainėje 

(www.alksniukas.lt) ir naujai sukurtoje Facebook paskyroje.  

Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė išskyrė tokius 2021 m. veiklos 

prioritetus: kokybiško ugdymo paslaugos užtikrinimas, teikiant veiksmingą švietimo pagalbą įvairių gebėjimų 

mokiniams; bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas bei profesinio pedagogų skaitmeninio raštingumo 

tobulinimas, naudojant informacines, komunikacines technologijas; sveikos, saugios ir šiuolaikinius 

ugdymo(-si) reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 
Metų 

užduotys 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai 
Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. 

Užtikrinti 

kokybišką 

įstaigos 

veiklą 

1. Organizuoti 

įstaigos veiklą taip, 

kad nebūtų nustatyta 

pažeidimų dėl 

įstaigos ir vadovo 

veiklos.  

 

 

 

2. Gebėti tinkamai 

naudoti skirtus 

asignavimus, 

vadovaujantis teisės 

aktais, 

reglamentuojančiais 

1. Įstaigoje 

nenustatyta 

pažeidimų. 

 

 

 

 

 

 

2.1. Įstaigoje 

užtikrintas tinkamas 

(laiku ir kt.) 

finansinių 

dokumentų 

pateikimas  

1. Įstaigos veiklą kontroliuojančios 

institucijos pažeidimų nenustatė: 

Inspectum 2020-06-02 ataskaita Nr. 

P1353-(1)-93159-1-2020; 

Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos 2020-09-15 patikrinimo aktas 

Nr. 37VMIP-818 (nustatyti trūkumai 

pašalinti iki nurodytos datos pagal 

trūkumų šalinimo planą). 

2.1. Įstaigoje užtikrintas tinkamas 

finansinių dokumentų pateikimas. 

Buhalterinės apskaitos dokumentai su 

lydraščiu teikiami BĮCAS pagal 

Buhalterinės apskaitos dokumentų ir 

kitos informacijos, reikalingos 



įstaigos finansinę 

veiklą 

 

 

 

 

 

 

2.2. Įstaigoje skirti 

asignavimai 

naudojami pagal 

teisės aktų 

reikalavimus. 

 

buhalterinei apskaitai tvarkyti ir 

ataskaitoms rengti pateikimo tvarkos 

apraše nurodytus terminus ir 

tvarką. Visos sąskaitos ir dokumentai 

pateikti laiku, skundų dėl netinkamo 

dokumentų pateikimo nėra. 

2.2. Įstaigoje skirti asignavimai 

naudojami pagal teisės aktų 

reikalavimus (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. 

nutarimas Nr. 679 „Dėl mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir 

panaudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. 

įsakymas Nr. AD1-584 „Dėl Klaipėdos 

miesto savivaldybės biudžeto lėšų 

planavimo normatyvų biudžetinių 

švietimo įstaigų ūkinėms išlaidoms 

patvirtinimo“) laikantis išlaidų 

ekonominės klasifikacijos straipsniuose 

paskirstytų sumų ketvirčiams, be 

ypatingos priežasties nekeičiant išlaidų 

tarp straipsnių, taip pat neviršijant 

ataskaitiniam laikotarpiui planuotų 

asignavimų. Pirkimai vykdyti suderinus 

su BĮCAS vedėju, atmestų paraiškų 

nebuvo, lėšų pereikvojimo ir 

nepanaudojimo nėra 

1.2. Pagerinti 

įstaigos 

mikroklimatą 

Visų darbuotojų 

savijautos vertinimas 

1. Atliktos dvi 

apklausos dėl 

darbuotojų savijautos 

įstaigoje  

(vasario mėn., 

lapkričio mėn.) 

 

2. Teigiamas 

mikroklimato 

vertinimo pokytis 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 30 proc. įstaigos 

darbuotojų dalyvauja 

priimant sprendimus 

įstaigos veiklos 

klausimais 

1. Pedagoginė psichologinė tarnyba 

(toliau – PPT) atliko dvi apklausas dėl 

darbuotojų savijautos Įstaigoje  

(balandžio mėn., lapkričio mėn.). Abi 

apklausos vykdytos esant Covid-19 

pandemijai, apribojus darbuotojų 

kontaktus. 

2. Palyginus PPT atlikto mikroklimato 

tyrimo atskaitas, gautas 2020-07-10 ir 

2020-12-22, nustatytas teigiamas 

mikroklimato vertinimo pokytis  nuo 

4,35 iki 4,43 (+0,06). Bendras 

mikroklimato vertinimas išliko aukštas. 

Lyginant 7 tyrimo skales, teigiamas 

pokytis nustatytas 4 skalėse, 

didžiausias teigiamas pokytis matomas 

subjektyvaus požiūrio į darbą 

įvertinime (+0,43). 

3. Mikroklimato tyrimo duomenimis 

73,58 proc. darbuotojų aukščiausiu balu 

(5) įvertino teiginį, kad jie dalyvauja 

sprendžiant visiems svarbius 

klausimus; 55 proc. Įstaigos darbuotojų 

dalyvauja įvairiose darbo grupėse: 

Įstaigos taryboje, metodinėje daryboje, 



mokytojų taryboje, laikinose darbo 

grupėse, taigi darytina išvada, kad 

dauguma darbuotojų dalyvauja 

priimant sprendimus Įstaigos veiklos 

klausimais  

1.3. 

Užtikrinti 

įstaigos 

mokytojų 

nuolatinį 

profesinį 

tobulėjimą 

1. Visos įstaigai 

skirtos kvalifikacijos 

kėlimo lėšos 

panaudotos 

tikslingam mokytojų 

asmeninių ir 

dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimui pagal 

numatytus prioritetus 

1. 90 % įstaigos 

mokytojų dalyvavo 

tikslinguose 

kvalifikacijos 

tobulinimo kursuose 

ir pagerino 

asmenines bei 

profesines 

kompetencijas. 

 

 

 

2. 10 % įstaigos 

mokytojų dalijosi 

gerąja patirtimi su 

kolegomis, 

pasinaudodami 

įvairiais sklaidos 

būdais 

1. 100 % Įstaigos mokytojų dalyvavo 

tikslinguose kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, atsižvelgiant į Įstaigos 

prioritetus, pasikeitusią situaciją dėl 

Covid-19 pandemijos ir pagerino 

asmenines bei profesines 

kompetencijas nuotolinio darbo 

organizavimo, IKT taikymo, socialinės 

ir emocinės vaiko gerovės didinimo ir 

kt. srityse. Kvalifikacija kelta 1955 val. 

(325 dienas), tai sudaro 12,5 dienos 

vienam pedagogui). 

2. 58% Įstaigos mokytojų dalijosi 

gerąja patirtimi su kolegomis Įstaigoje 

ir už jos ribų: skaitytas pranešimas 

tarptautiniame nuotoliniame seminare-

konferencijoje „Iniciatyva „Pasakų 

iššūkis“: ugdymo pasakomis sėkmės“; 

pristatytos metodinės priemonės 

Klaipėdos miesto nuotolinėje 

metodinėje dienoje „Dalinuosi su 

tavimi savo žiniomis“; organizuotos 

atviros veiklos Įstaigoje; paruošti 

stendiniai pranešimai; dalintasi 

patirtimi iš mokymų ir seminarų 

mokytojų susirinkimų metu. 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.-  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų 

darželis“ 

Naudojant elektroninį dienyną, pagerėjo laiko vadyba, 

dokumentų valdymas Įstaigoje ir tėvų informavimas. 

Dienyne vykdomas ugdomosios veiklos planavimas, 

vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas, lankomumo 

žymėjimas, formuojamos ataskaitos 

3.2. Atnaujinta Įstaigos interneto svetainė 

www.alksniukas.lt, sukurta Facebook paskyra 

Atnaujinta Įstaigos internetinė svetainė atitinka 

nustatytus teisės aktų reikalavimus ir formuoja teigiamą 

Įstaigos įvaizdį, sudarytos sąlygos visuomenei gauti 

visą viešą informaciją apie Įstaigoje teikiamas 

paslaugas, užtikrinant pateikiamos informacijos 

aktualumą, patikimumą, paieškos galimybes ir reguliarų 

atnaujinimą. 

Sukurta Facebook paskyra užtikrina informacijos 

sklaidą, suteikia galimybes tėvams ir kitiems 

suinteresuotiems asmenims stebėti Įstaigoje vykstančias 

veiklas 

http://www.alksniukas.lt/


3.3. Įdiegtas 2 pedagogų etatų grupėje 

modelis 

Su Įstaigos darbuotojų atstovais (profesine sąjunga) 

suderintas darbo organizavimo modelis (2020-08-27 

protokolas Nr. 3). Užtikrinama ugdymo kokybė, dirbant 

dviem pedagogams vienu metu; skiriamas didesnis 

dėmesys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

ugdymui, gerėja pedagogų darbo sąlygos. 

3.4. Inicijuotas Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Alksniukas“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų 

švietimo fizinio ugdymo programų rengimas  

Mokytojų tarybos posėdyje nutarta pritarti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus neformaliojo 

vaikų švietimo fizinio ugdymo programoms (2020-05-

14 protokolas Nr. V2-2), programos pateiktos 

Klaipėdos miesto administracijos Švietimo skyriui. 

Parengtos programos patvirtintos Klaipėdos miesto 

Švietimo skyriaus vedėjo 2020-05-22 įsakymu Nr. ŠV1-

120 

3.5. Pradėta įgyvendinti socialinių-emocinių 

įgūdžių programa „Kimochi“ 

Parengti 3 Įstaigos pedagogai darbui su „Kimochi“ 

programa; įsigytas 1 programos priemonių komplektas; 

programa įgyvendinama 2 ankstyvojo ikimokyklinio ir 

1 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse, ugdytiniai 

mokomi suprasti ir valdyti savo emocijas, naudojami 

veikėjai padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir 

išmokti spręsti sudėtingas socialines-emocines 

situacijas. Suplanuota programos vykdymo patirties 

sklaida 2021 m. 

3.6. Inicijuotas prisijungimas prie prie MaFa 

ir LFF organizuojamo projekto 

„Futboliukas“, aktyvių mokyklų tinklo“ 

(2020-12-15 Įstaiga pripažinta aktyvia 

mokykla) 

3 grupių ugdytiniai (1 priešmokyklinio ir 2 

ikimokyklinio amžiaus) dalyvauja projekte 

„Futboliukas“. Ugdytiniams suteikiama didesnė ir 

kokybiškesnė fizinio aktyvumo ir sporto patirtis, 

skatinamas aktyvumas. Rezultatas – aukštesni vaikų 

pasiekimai, didesnis pasitenkinimas, geresnis 

lankomumas 

3.7. Parengti ir atnaujinti Įstaigos veiklą 

reglamentuojantys dokumentai 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ darbo 

apmokėjimo sistema (direktoriaus 2020-03-05 

įsakymas Nr. V1-42 ir direktoriaus 2020-09-29 

įsakymas Nr. V1-103); Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Alksniukas“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas 

(direktoriaus 2020-03-16 įsakymas Nr. V1-44), 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ ugdymo 

proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių 

planas ir tvarka (direktoriaus 2020-03-17 įsakymas Nr. 

V1-46), Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ 

darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos 

aprašas (direktoriaus 2020-04-01 įsakymas Nr. V1-53); 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ ugdomosios 

veiklos stebėsenos tvarkos aprašas (direktoriaus 2020-

05-15 įsakymas Nr. V1-58), Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Alksniukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 

(direktoriaus 2020-06-17 įsakymas Nr. V1-73) 

Elektroninio dienyno naudojimo nuostatai (direktoriaus 

2020-08-31 įsakymas Nr. V1-87 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 



4.1. -    
 


