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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“ (toliau – Įstaiga) 2019 m. veiklą vykdė 

vadovaudamasis 2019–2021 metų strateginiu planu ir nuosekliai įgyvendino ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas bei teikė dažnai sergančių vaikų 

kvėpavimo ligomis sveikatos stiprinimo paslaugas (Asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 3671). 

2019 metų veiklos plano įgyvendinimo kryptys buvo orientuotos į mokymosi pagalbos įvairių 

gebėjimų vaikams stiprinimą, efektyvinant individualią kiekvieno vaiko pažangos stebėseną, Įstaigos 

bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimą, bei pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios teigiamos 

ugdytinių, pedagogų ir kitų darbuotojų savijautos kūrimą. Vadybinė veikla buvo nukreipta į 

bendruomenės sutelktumo ir veiksmingumo skatinimą, kokybišką numatytų prioritetų, tikslų, 

uždavinių įgyvendinimą, socialiai ir psichologiškai saugaus mikroklimato kūrimą.  

2019 m. Įstaigoje buvo ugdomi 186 ugdytinių (2019-09-01 duomenimis). Dirbo 49 

darbuotojai (iš viso 47,77 etato, iš jų 22,22 etatų pedagoginių ir 25,55 etatų nepedagoginių 

pareigybių). Darbuotojai kvalifikaciją tobulino 1132 val. per metus (pedagoginiai ir kiti darbuotojai), 

logopedas atestavosi eksperto kvalifikacinei kategorijai.  

Siekiant sudaryti sąlygas emociniam, fiziniam, socialiniam vaikų saugumui ir sveikatos 

stiprinimui, formuojant vaikų sveikos gyvensenos įpročius, o taip pat individualizuojant ugdymosi 

procesą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko pažangą, 2019 m. buvo teikiamos ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo paslaugos. Įgyvendinta „Priešmokyklinio ugdymo bendroji 

programa“, „Lopšelio-darželio „Giliukas“ ikimokyklinio ugdymo programa“, vykdytos 4 

neformaliojo vaikų švietimo programos: „Sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo“, „Kūno 

kultūros“, meninio ugdymo „Kurdamas auginu save“, stebėjimų ir eksperimentavimo „Pažinimo 

kelias“. Tenkinant vaikų užsienio kalbų pažintinius poreikius, Įstaiga dalyvavo Goethe‘s instituto 

ankstyvojo vokiečių kalbos mokymo projekte ir įgyvendino programą „Vokiečių kalba su Hans Hase“ 

su priešmokyklinių grupių vaikais. Ugdytinių socializacijos plėtojimui, emocijų ir elgesio sutrikimų 

prevencijai stiprinti vykdyta tarptautinė socialinė programa „Zipio draugai“, skirtos lėšos socialinių 

ir emocinių kompetencijų lavinimo programos „Kimochi“ priemonių įsigijimui. Dalyvauta 28 

saviraiškos parodose, 12 konkursų, 1 festivalyje, 9 akcijose.  

Plėtojant pedagogų lyderystės gebėjimus, skatinant bendruomenės bendravimą ir 

bendradarbiavimą, dalyvauta 4 tarptautiniuose, 8 šalies, 10 miesto, 10 Įstaigos pažintiniuose-

kultūriniuose projektuose; 4 pedagogai respublikinėse metodinėse-praktinėse konferencijose skaitė 

pranešimus. Organizuota 15 teminių-kūrybinių savaičių, 20 atvirų veiklų, 37 edukacinės išvykos, 132 

tradiciniai ir netradiciniai renginiai, kuriuose dalyvavo Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai 

(globėjai). Gautos 53 padėkos, nominacijos. Ugdytiniai buvo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos 

konkurso „Dainų dainelė“ II etapo dalyviai, Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos 

atlikėjų konkurso „Tramtatulis 2019“ nacionalinio rato dalyviai, Klaipėdos miesto vyriausiojo 

policijos komisariato konkurso „2019 metų saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga Klaipėdos 

mieste“ III vietos laimėtojai. 

2019 m. Įstaigoje atliktas bendruomenės mikroklimato tyrimas, nustatyta, kad 80 % 

bendruomenės narių Įstaigos mikroklimatą vertina teigiamai. Parengtas bendruomenės mikroklimato 

gerinimo priemonių planas 2020 m. Siekiant telkti Įstaigos darbuotojus bendravimui ir 

bendradarbiavimui, suburtos darbuotojų mokymosi ir supervizijų grupės. Organizuoti susitikimai, 

individualios konsultacijos, susirinkimai su ugdytinių tėvais (globėjais), talkos. 

Įstaigoje sukurtos palankios ugdymosi sąlygos, ugdymo erdvės, naudojamos šiuolaikiškos, 

virtualios ugdymosi priemonės, įdiegtas elektroninis dienynas, kuriuo naudojasi 100 % Įstaigos 
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pedagogų, sudarytos galimybės visų 10 grupių ugdytinių tėvams (globėjams) naudotis elektroninio 

dienyno tėvams (globėjams) skirta paskyra. Grupės aprūpintos ugdymo priemonėmis (įsigyta 

priemonių už 4400 Eur). Atnaujintos grupių patalpos, lauko, sporto aikštelės. Įrengta 192 m2 dirbtinės 

žolės dangos vaikų lauko judriųjų žaidimų aikštelė, kuria pagal grafiką naudojasi visų 10 grupių 

ugdytiniai. Ugdymo procese aktyviai naudojamos informacinės technologijos: kompiuteriai (15 vnt.), 

interaktyvios lentos (2 vnt.), interaktyvios grindys (1 vnt.), projektorius (1 vnt.), robotukai-bitutės (2 

vnt.). 

Maitinimo paslauga teikta visiems vaikams 3 kartus per dieną (2 vaikams maitinimas teiktas 

2 kartus per dieną). Maitinimas pagal individualų valgiaraštį buvo taikytas 3 vaikams. 2019 m. 50% 

mokesčio už maitinimą lengvata buvo taikoma 42 vaikams. Dalyvauta Europos Sąjungos projektuose 

„Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo programa“. Maisto gamyba vykdyta Geros higienos 

praktikos, Lietuvos HN15:2005 „Maisto higiena“ reikalavimus atitinkančioje virtuvėje. 2019 m. 

įsigytas elektrinis virimo katilas (panaudota 1800 Eur). 

Teikta specialioji logopedo pagalba 32 vaikams, iš jų nustatyti vidutiniai ugdymosi poreikiai 

10 vaikų, dideli ugdymosi poreikiai – 2 vaikams. Užtikrinta sveika ir saugi ugdymo(-si) aplinka. Visi 

Įstaigos ugdytiniai dalyvavo sveikatingumo programų įgyvendinime. Teikiamos reabilitacinės 

paslaugos dažnai sergantiems vaikams. Atliktos 2417 sveikatos gerinimo procedūros (1187 masažai, 

809 hidro masažai, 136 „Bioptronas“, 259 inhaliacijos, 6 grupių vaikams deguonies kokteiliai po 10 

kartų). Vykdyti teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai. 

Pagerinta materialinė Įstaigos ugdymo bazė už 43247,35 Eur: atlikta paslaugų už 14993,12 

Eur, įsigyta prekių už 18679,94 Eur, atlikta darbų už 9574,29 Eur. Vykdomi viešieji pirkimai 

prekėms, paslaugoms, darbams (bendra sudarytų sutarčių vertė - 46109,48 Eur, bendras pirkimų 

skaičius – 91). Rėmėjų lėšomis įrengta judriųjų žaidimų aikštelė bei įsigytos 5 indaplovės (panaudota 

8464,66 Eur). Užtikrinant vaikų saugumą, Įstaigos teritorijoje sutvarkyta, atnaujinta tvora, apsauganti 

vaikus nuo patekimo prie šaltinio (panaudota 162,38 Eur). 

2019 m. Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Buvo atlikti 

Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos planiniai patikrinimai. 

Planuodama kitų metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė vadovautis šiais prioritetais: 

pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą ugdytinių, pedagogų ir kitų Įstaigos darbuotojų 

savijautą kūrimas; veiksmingos pagalbos įvairių gebėjimų vaikams teikimas; Įstaigos darbuotojų 

lyderystės gebėjimų stiprinimas. 
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