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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ 2022 METŲ VEIKLOS  

PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ (toliau – Įstaiga) 2022 metais veikla organizuota 

vadovaujantis 2022 metų veiklos planu, kurio prioritetai susiję su 2022–2024 metų strateginiame 

plane numatytomis veiklos kryptimis – pedagogų profesinio skaitmeninio raštingumo, naudojant  

informacines komunikacines technologijas, gilinimas, pritaikant skaitmeninį ugdymo turinį įvairių 

gebėjimų vaikams; veiksmingos švietimo pagalbos vaikams užtikrinimas, taikant individualias 

vaikų pažangos matavimo sistemas bei savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės 

darnos kūrimas, užtikrinant ugdymo turinio ir vadybos kokybę. 

Įstaigoje 2022 m. buvo sukomplektuotos 7 ikimokyklinio ir 3 priešmokyklinio ugdymo 

grupės, kurias lankė 100 vaikų. Visiems ugdytiniams Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje 

tarnyboje nustatyti dideli ir labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai dėl įvairiapusių raidos 

sutrikimų (vaikystės autizmas), mokymosi sunkumų dėl sulėtėjusios raidos, elgesio ir emocijų 

sutrikimų ir skiriama švietimo pagalba, kurios įgyvendinimą Įstaigoje koordinuoja Vaiko gerovės 

komisija. 2022 metų veiklos programos įgyvendinime dalyvavo 74 darbuotojai: 37 pedagogai, 37 

nepedagoginiai darbuotojai (iš jų – 13 mokytojų padėjėjų). 

Įgyvendintas pirmasis uždavinys – tobulinti pedagogų profesinį skaitmeninį raštingumą, 

pritaikant skaitmeninį ugdymo turinį įvairių gebėjimų vaikams. Visi Įstaigos darbuotojai turi 

galimybę prisijungti prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“, gauti ir dalintis informacija. 

Pedagogai sėkmingai naudojasi elektroniniu dienynu – teikia tėvams individualią informaciją apie 

vaikų veiklą, pasiekimų ir pažangos rezultatus. Prie elektroninio dienyno prisijungė 98 % tėvų. 

Pedagogai bendrauja su tėvais socialinių tinklų uždarose grupėse, dalindamiesi nuotraukomis iš 

veiklų, renginių darželyje. Įstaigos vaikų veiklos, renginių nuotraukos patalpinamos viešai 

prieinamoje Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ socialinėje Facebook paskyroje.  

2022 m. pedagogai 104 val. tobulino skaitmeninio raštingumo kompetenciją, įgytus įgūdžius 

pritaikė ruošdami ugdymo priemones, rengdami praktinės veiklos pristatymus metodinių dienų ir 

seminarų metu.  

Įgyvendinant atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą skiriamas didesnis dėmesys vaikų 

skaitmeninės kompetencijos plėtojimui. Iš paramos lėšų įsigytas interaktyvus ekranas, kuris padeda 

inovatyviai perteikti ugdymo turinį, skatina vaikų motyvaciją ir gebėjimų bei įgūdžių formavimąsi. 

Įsigytos interaktyvios priemonės: interaktyvios „pelytės“, kurios lavina pirmuosius vaikų mokslo, 

technologijų, inžinerijos ir matematikos įgūdžius bei „papildytos realybės“ marškinėliai, kurie 

skatina vaikų domėjimąsi mokslu ir leidžia interaktyviai tyrinėti žmogaus kūną. Pedagogai 

tikslingai ir kūrybingai išnaudoja įsigytus planšetinius kompiuterius ir inovatyvią priemonę – 

interaktyvias grindis, padedančias vaikams žaismingai atlikti ugdymo užduotis. 

Įgyvendintas antrasis uždavinys – taikyti individualias vaikų pažangos matavimo sistemas, 

užtikrinant veiksmingą švietimo pagalbą vaikams. Įstaigoje ugdoma 100 didelių ir labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų. Švietimo pagalbą teikia 10 logopedų, specialusis 

pedagogas, judesio korekcijos specialistas, 2 neformaliojo vaikų švietimo mokytojai, 13 mokytojų 

padėjėjų. Mokslo metų pradžioje, bendradarbiaujant pedagogams ir tėvams, sudaryti individualios 

pagalbos planai (toliau – IPP). IPP sudaromi atsižvelgiant į vaikų gebėjimus ir Pedagoginės 

psichologinės tarnybos rekomendacijas.  

Tris kartus per metus pedagogai ir tėvai individualiuose pokalbiuose aptaria vaikų gebėjimus, 

pasiekimus, ugdymo veiksmingumą bei numato tolesnio ugdymo uždavinius: spalio mėnesio 
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pradžioje aptarti IPP, sausio mėnesį aptarti ugdymosi pasiekimai ir sunkumai, koreguojami IPP, 

gegužės mėnesį įvertinami pasiekimai ir rengiamos rekomendacijos į mokyklas priešmokyklinio 

amžiaus vaikams. Palanki mokytojų, švietimo pagalbos specialistų sąveika su ugdytiniais turi 

lemiamą įtaką gerai vaikų savijautai ir jų įgyjamai patirčiai. Mokslo metų pabaigoje 96 % vaikų 

pasiekė žymią individualią pažangą (pasiekimai įvertinti gerai ir labai gerai – 76 % vaikų, 

patenkinamai – 21 %, pasiekimai ir pažanga nežymūs – 4 %). Trims ugdytiniams koordinuotai 

teikiama kompleksinė pagalba, bendradarbiaujant su BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės 

centru. 

Trečiojo uždavinio įgyvendinimas – siekti savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų 

lyderystės darnos. Įstaigos savivaldoje dalyvauja 39 darbuotojai (apie 53 % visų darbuotojų). 

Inovatyvia ir unikalia profesinio darbo patirtimi respublikos ir miesto metodiniuose renginiuose 

dalinosi 18 (50 %) pedagogų. Pristatyti 9 pranešimai respublikiniuose metodiniuose renginiuose, 31 

– miesto metodiniuose renginiuose. Parengtos 3 kvalifikacijos tobulinimo programos, akredituotos 

Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre ir organizuoti 6 seminarai Klaipėdos miesto ir 

rajono pedagogams. Parengtos 4 programos ir organizuotos metodinės dienos su socialiniais 

partneriais (su Mažeikių lopšeliu-darželiu „Bitutė“, Klaipėdos lopšeliais-darželiais „Puriena“, 

„Žilvitis“, „Klevelis“, „Volungėlė“). Metodinėse dienose pedagogai dalinosi savo gerąja patirtimi ir 

įžvalgomis apie įtraukųjį ugdymą, apie bendradarbiavimo svarbą ir informacinių kompiuterinių 

technologijų taikymą ugdant individualių gebėjimų vaikus. 

Įgyvendintas „Erasmus+“ (2020-1-LT 01-KA101-077721/2) projektas „Inkliuzinės 

metodologijos klasėje“. 2022 metų gegužės 1–8 dienomis 8 pedagogai dalyvavo projekto mobilumo 

vizite Pedagogų švietimo centre „ESMOVIA“ Valensijoje (Ispanija), susipažino su įtraukiojo 

ugdymo organizavimu Ispanijos švietimo įstaigose bei dalinosi įtraukiojo ugdymo praktika 

Lietuvoje. Įgyta patirtimi ir žiniomis projekto dalyviai dalinosi miesto ikimokyklinio ugdymo 

pedagogų ir vadovų renginiuose, paskelbė straipsnį „Švietimo naujienose“ bei e-Twinning 

platformoje. Įsijungta į elektroninę suaugusiųjų mokymosi platformą Europoje „EPALE“. 

Organizuotas ir įvykdytas respublikinis švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų projektas  

„Individuali ugdymo(si) erdvė vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimą“, kuriame dalyvavę 

pedagogai pasidalino autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymo sąlygų gerinimo idėjomis. 

Toliau dalyvaujama A. spektro mokyklų tinklo veikloje. Pedagogai ir mokytojo padėjėjai 

dalinasi pedagoginės praktikos pavyzdžiais, dalyvauja trumpalaikiuose projektuose. Ypač 

reikšminga  pagalba teikiama mokytojo padėjėjams.  

Ilgalaikę praktiką Įstaigoje atliko Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 

ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos studentai. 

Pažintiniuose vizituose dalyvavo Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslo 

fakulteto Vaikystės pedagogikos studijų studentai. 

Akredituotose kvalifikacijos tobulinimo programose 2022 metais pedagogai išklausė 4972 

akad. val. mokymus (vidutiniškai kiekvienam pedagogui tenka apie 135 akad. val.).                       

20 nepedagoginių darbuotojų taip pat tobulino bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas bei 

dalyvavo ilgalaikiuose kursuose ir seminaruose 1162 val. Lopšelis-darželis „Versmė“ yra nuolat 

besimokanti mokykla, kurioje vyrauja nuolatinio tobulėjimo siekio atmosfera, skatinanti lyderystę.  

2022 m. sprendimai dėl skirtų lėšų panaudojimo buvo derinami su savivaldos institucijomis, 

tartasi su bendruomenės nariais. Per metus įsigyta prekių ir pirkta paslaugų už 35,2 tūkst. Eur, iš jų 

remonto darbams skirta 7,7 tūkst. Eur. Vasaros metu atlikti pasiruošimo mokslo metams darbai: 

atnaujintos 6 grupių erdvės, laiptinės siena, lauke įrengtas patyriminės veiklos kampelis, lauko 

teniso ir futbolo erdvės, viduje sumontuotos keturios garsą izoliuojančios durys (3,3 tūkst. Eur). Iš 

projekto lėšų nupirkta mobili mokomoji edukacinė STEAM lenta su papildomais priedais (1,0 tūkst. 

Eur). Už tikslines savivaldybės skirtas lėšas įsigyta kondencionavimo sistema, nupirkti 3 

kompiuteriai. 

Bendruomenės sutarimu 2023 metais išlieka tęstinis veiklos prioritetas – veiksmingos 

švietimo pagalbos vaikams užtikrinimas, sudarant tinkamas sąlygas ugdytis kiekvienam vaikui. 
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2022 m. veiklos plano įgyvendinimo vertinimas: 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Aukšta pedagogų kvalifikacija ir 

komandinis darbas. 

2. Veiksmingų ugdymo metodų ir būdų 

naudojimas. 

3. Funkcionali ir pritaikyta vaikų poreikiams 

ugdymo aplinka. 

4. Tinkamas materialinių išteklių valdymas. 

5. Produktyvus bendradarbiavimas su kitomis 

švietimo įstaigomis. 

6. Aktyvi savivaldos institucijų veikla 

1. Tobulintini kai kurių mokytojų ir mokytojų 

padėjėjų įgūdžiai, teikiant švietimo pagalbą. 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Kryptingas pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas, dalyvavimas ES struktūrinių 

fondų programose, projektuose. 

2. Tėvų edukacinis švietimas ir šeimos 

atsakomybės už vaikų raidą stiprinimas. 

3. Ugdymo proceso aktyvinimas ir turtinimas 

veiksmingais metodais ir priemonėmis. 

4. Pedagogų komandinio darbo stiprinimas 

tenkinant vaikų individualius ugdymosi 

poreikius 

1. Nepakankami finansiniai ištekliai ugdymo 

sąlygų gerinimui ir kvalifikacijos tobulinimui 

 

 

______________________ 

 


