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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Klaipėdos lopšelio - darželio „Putinėlis“(toliau – Įstaiga) 2021 – 2023 metų strateginio ir 2020
metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštos švietimo paslaugų
kokybės užtikrinimą, individualios kiekvieno vaiko pažangos stebėsenos efektyvinimą ir švietimo
bendruomenių lyderystės gebėjimų didinimą, įgyvendinant vadybinės veiklos pokyčius. Pasirinkta
2020 metų prioritetinė kryptis – Mokymosi pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams (vaikams)
stiprinimas, taikant kiekvieno mokinio (vaiko) pažangos matavimo sistemą. Švietimo bendruomenių
lyderystės gebėjimų didinimas, įgyvendinant vadybinės veiklos pokyčius. Pozityvios emocinės
aplinkos, lemiančios gerą mokinių ir mokytojų savijautą švietimo įstaigose, kūrimas.
Vadybiniai siekiai 2020 metais buvo orientuoti į Įstaigos veiklos reglamentavimo atitiktį,
pasikeitus teisės aktams, individualios vaiko pažangos sistemos tobulinimą, efektyvų pedagogų
kvalifikacijos augimą tobulinant ugdymo procesą ir lyderystės gebėjimų didinimą, pagarba grįstas
bendradarbiavimas su šeima ir vietos bendruomene, atsakomybę už kiekvieno vaiko ugdymosi
sėkmę stiprinimą.
2020 metais pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. 2020-0901 duomenimis ugdyti 107 mokiniai (2019 m. – 104), užtikrintas nenutrūkstamas ikimokyklinis ir
priešmokyklinis ugdymas. Ugdymo programas įgyvendino 14 pedagogų, t. y. 14,1 etato (2019 m. –
14.1 etato), dirbo 18 nepedagoginių darbuotojų (16,53 etato). Iš viso 30,63 etato
(2019 m.-30,63 etato). Buvo vykdyti: 17 tarptautiniai, 23 respublikinių ir 20 miesto projektų, 6
edukacinių renginių ir išvykų, 12 ekskursijų, 21 tradicinių ir netradicinių renginių, kuriuose dalyvavo
Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai (iki Ekstremalios padėties paskelbimo). 2020 m. vaikai
kartu su pedagogais dalyvavo 5 saviraiškos parodose, 2 akcijose.
2020 metais pagerintas ugdytinių lankomumas, t. y. vienas vaikas per metus vidutiniškai be
priežasties praleido 44 dienas per metus (2019 m. – 46 dienas).
Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 28 ugdytiniams (iš jų 1 turi didelių ugdymosi poreikių,
3 vidutinių ugdymosi poreikių ir vienas 1 turi nedidelių ugdymo poreikių); 2019 m. – 32, iš kurių 2
turėjo vidutinių ugdymosi poreikių ir vienas didelių ugdymosi poreikių).
2020 metais kiekvienas pedagogas kvalifikaciją tobulino vidutiniškai 79,88 ak. val. Vien Įstaiga
organizavo pedagogų ir kitų darbuotojų tobulinimo seminarų 44 ak. val. (Visiems pedagogams
organizuoti seminarai „Ikimokyklinio ugdymo turinio planavimas ir jo įgyvendinimas taikant
šiuolaikinius metodus“, Turizmo renginių vadovo funkcijos, „Organizacijos ir asmens įvaizdis bei
komunikacija. Patarimai sklandžiai komunikacijai ir tinkamai reputacijai išlaikyti”, “Asmeninė
motyvacija, efektyvus darbingumas ir vidinė emocinė harmonija, dirbant su vaikais”.
Per metus pedagogai skaitė 3 pranešimus, vykdė socializacijos programą „Zipio draugai“ ir
prevencinę programą „Kimoči“ (įsigijom priemones programai įgyvendinti).
2020 metais atliktas Mikroklimato vertinimas: nustatyta, kad Įstaigos bendravimo kultūra
grindžiama pasitikėjimu, geranoriškumu, kolegialumu (su mikroklimato vertinimo ataskaita galima
susipažinti https://www.putinelis.lt/wp-content/uploads/2016/10/PSICHOLOGINIO-KLIMATOTYRIMO-KLAIP%C4%AEDOS-LOP%C5%A0ELYJE-DAR%C5%BDELYJEPUTIN%C4%96LIS-ATASKAITA.pdf )

Buvo atlikta anketinė tėvų apklausa (vykdant Įstaigos giluminį auditą) „Įstaigos tėvų globėjų
bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė“, kuri parodė, kad įstaigos darbuotojai tinkamai bendrauja
su ugdytinių tėvais (su audito išvadomis galima susipažinti
https://www.putinelis.lt/wpcontent/uploads/2016/10/VIDAUS-AUDITO-ANKETIN%C4%96-APKLAUSA%C4%AESTAIGOS-T%C4%96V%C5%B2-GLOB%C4%96J%C5%B2-BENDRAVIMO-IRBENDRADARBIAVIMO-KOKYB%C4%96-2020-M..pdf )
Įstaigoje visi ugdytiniai tris kartus per dieną maitinami kokybišku maistu. 15 šeimų taikyta 50
proc. mokesčio už vaikų maitinimą lengvata. 100 proc. Priešmokyklinio ugdymo mokinių gauna
nemokamus pietūs (Valstybės nustatyta tvarka).
97 proc. tenkintas pageidaujančių lankyti įstaigą poreikis.
2020 m. Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Įstaiga turėjo higienos
pasą.
Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų panaudojimo
derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene.
Įstaigos rėmėjų lėšomis ir įstaigos savivaldybės lėšomis 2020 metais atlikti kiti materialinės bazės
atnaujinimo darbai: dvi indaplovės iš tėvų paramos – suma 572 Eur. , žaislų ir knygų nupirkta už 1130 Eur., bekontakčiai termometrai 6 vnt. – 283,86 Eur., baldai į virtuvę – 179,69 Eur., lovytės,
patalynė, čiužiniai – 589,79 Eur.
Iš tėvų paramos gavome 2621,95 Eurų.
Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų:
kokybiškų ugdymo paslaugų teikimas ir ugdymosi pagalba įvairių gebėjimų vaikams stiprinimas
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys
(toliau – užduotys)

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
Siektini rezultatai

1. Organizuoti įstaigos
veiklą taip, kad nebūtų
nustatyta pažeidimų
dėl įstaigos ir vadovo
veiklos.
2. Gebėti tinkamai
naudoti skirtus
asignavimus,
1.1. Užtikrinti
vadovaujantis teisės
kokybišką įstaigos aktais,
veiklą
reglamentuojančiais
įstaigos finansinę
veiklą

vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys
įvykdytos)

1. Įstaigoje
nenustatyta
pažeidimų.
2. Įstaigoje
užtikrintas tinkamas
(laiku ir kt.)
finansinių
dokumentų
pateikimas.
3. Įstaigoje skirti
asignavimai
naudojami pagal
teisės aktų
reikalavimus

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai

1. 2020 metais Įstaigą tikrino
Valstybinės
maisto
ir
veterinarijos
tarnybos
Klaipėdos
departamentas
(2020 m. vasario 12 d.
Viešojo maitinimo įmonės
patikrinimo
aktas
Nr.
37VMĮP-22),
Kontrolės
įstaiga INSPECTUM (2021
m. sausio 19 d. aktas Nr.
P1496-(1)-91231-1-2020)
Atliktų patikrinimo metu
pažeidimų nebuvo nustatyta
(kopijos pridedamos)
2.
Nusiskundimų
iš
Planavimo
skyriaus
ir
BĮCAS nebuvo gauta.
3. Kreditorinių įsiskolinimų
2020 m. nėra.

1.2. Pagerinti
įstaigos
mikroklimatą

1.3. Užtikrinti
įstaigos mokytojų
nuolatinį profesinį
tobulėjimą

1.Su apklausos ataskaitomis
galima susipažinti
1. Atliktos dvi
https://www.putinelis.lt/nuo
apklausos dėl
statai/veiklos-sritys/veiklosdarbuotojų
vertinimo-rezultatai/
savijautos įstaigoje
2.Liginant pirmąją apklausą
(balandžio mėn. ir
su antra kai kuriose srityse
gruodžio mėn.).
yra teigiamas pokytis,
Darbuotojų savijauta
2. Teigiamas
ženkliai skaičiai nepakito.
įstaigoje yra
mikroklimato
3. Įstaigoje veikia: Įstaigos
vertinama gerai
vertinimo pokytis
taryba, Darbo taryba,
(atlikus pirmąją
Mokytojų taryba t.p.
apklausą ir lyginant
Korupcijos prevencijos
su antrąja)
darbo grupė, paramos
3. 30 proc. įstaigos
skirstymo grupė (daugiau
darbuotojų dalyvauja negu 50 proc. įstaigos
priimant sprendimus darbuotojų dalyvauja
priimant sprendimus
įstaigos veiklos klausimais
1. 100 proc. mokytojų
dalyvavo tikslinguose
kvalifikacijos tobulinimo
kursuose ir pagerino
asmeninį bei profesinės
1. 95 % įstaigos
veiklos meistriškumą.
mokytojų dalyvavo
Vidutiniškai išklausė 79,88
tikslinguose
ak. val. 44ak. val. (5,5
kvalifikacijos
dienos) organizavo pati
tobulinimo kursuose Įstaiga „Ikimokyklinio
ir pagerino asmeninį ugdymo turinio planavimas
Visos įstaigai skirtos bei profesinės
ir jo įgyvendinimas taikant
kvalifikacijos kėlimo veiklos
šiuolaikinius metodus“,
lėšos
panaudotos meistriškumą.
Turizmo renginių vadovo
tikslingam mokytojų 2. 10 % įstaigos
funkcijos, „Organizacijos ir
asmeninių ir dalykinių mokytojų dalinasi
asmens įvaizdis bei
kompetencijų
gerąja patirtimi su
komunikacija. Patarimai
tobulinimui
pagal kolegomis,
sklandžiai komunikacijai ir
numatytus prioritetus
pasinaudodami
tinkamai reputacijai
įvairiais sklaidos
išlaikyti”, “Asmeninė
būdais (socialiniai
motyvacija, efektyvus
kolegialūs
darbingumas ir vidinė
mokymosi tinklai,
emocinė harmonija, dirbant
seminarai, kursai,
su vaikais”
stažuotės ir kt.)
2. 20 proc. mokytojų
įstaigos kolegom pristatė
savo darbo patirtį įgytą
dirbant su ugdytinais
karantino metu nuotoliniu
būdu

1. 80% įstaigos
mokytojų įsitraukė į
projekto „LEAN
modelio diegimas
siekiant pagerinti
ugdymo kokybę,
1.4. Įgyvendinti
Įstaigoje
paskatinti pokyčius
patyriminio
įgyvendinamas
ikimokyklinio
ugdymo pasirinktą patyriminio ugdymo ugdymo įstaigų
modelį
modelis
veikloje“ vykdymą.
2. Ne mažiau kaip
vienas LEAN
modelio metodas
taikomas įstaigos
ugdymo procesui
tobulinti.

1. Projektas įgyvendintas iš
dalies, kurio vykdymas 2020
m. apėmė viešųjų pirkimų
(toliau – VP) organizavimą:
viešųjų pirkimo dokumentų
ir jų priedų parengimą
(sudaryta bendradarbiavimo
sutartis
su
paslaugos
tiekėju 2019-01-16 Nr. 1).
Projekto vadovas: lopšeliodarželio
“Šaltinėlis”
direktorė ir partneriai Klaipėdos
miesto
ikimokyklinio
ugdymo
įstaigos:
„Liepaitė“,
„Nykštukas“,
„Putinėlis“, „Traukinukas“,
„Vėrinėlis“ susipažino su
paslaugos
teikėjo
parengtomis VP sąlygomis,
dokumentais,
dokumentų priedais technine
specifikacija ir kt. (apimtis
apie 90
psl.). Analizuotas
dokumentų
parengimo
teisingumas, teikti siūlymai,
pastabos,
kontaktuota
įvairiomis
ryšio
priemonėmis.
Europos socialinio fondo
agentūra (toliau - ESF) teikė
rekomendacijas dėl VP
dokumentų.
Siekiant kokybiškų ESF
rekomendacijų
įgyvendinimo
sudaryta
Viešojo pirkimo-pardavimo
sutartis 2020 m. Gegužės 29
d. Nr. F2-8 (kuri pratęsta).
Projekto
VP
procedūroms vykdyti įtakos
turėjo paskelbtas karantinas
ir paskelbta ekstremalioji
situacija.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1. Įgyvendinti patyriminio ugdymo
2019 metų ataskaitoje numatytos du rizikos
pasirinktą modelį
punktai:

Numatyta rizika „Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimo
procedūrų, gali vėluoti projekto įgyvendinimo
priemonės“
Projektas „LEAN modelio diegimas siekiant
pagerinti ugdymo kokybę, paskatinti pokyčius
ikimokyklinio
ugdymo įstaigų veikloje“
įgyvendintas iš dalies.
3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1. Parengtas ir patvirtintas Nuotolinio darbo tvarkos
aprašas

3.2.Viso karantino metu buvo organizuotas sauso
davinio išdavimas soc. remtinoms šeimoms
3.3.Buvo parengti ir patvirtinti Tvarkos aprašai
reglamentuojantys įstaigos darbą paskelbus LR
Ekstremalią padėtį dėl COVID-19

3.4. Norėdami sumažinti įstaigos įsiskolinimus už maisto
paslaugas už 2014-2020 m. buvo susisiekta su buvusiais
įstaigos ugdytinių tėvais ir išrašytos sąskaitos skoloms
padengti.

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Ekstremalios padėties paskelbimo metu nuo
kovo 16 iki gegužės 18 d. įstaiga vykdė
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų nuotolinį ugdymą
Vaikai iš soc. remtinų šeimų gaudavo
maistą. Buvo užtikrintos šių šeimų
socialinės garantijos
Per visą karantino periodą įstaigoje buvo
užfiksuotas vienas nepedagoginio
darbuotojo susirgimas (sausio 4 d. 2021m.)
ir vieno vaiko (grupės veikla buvo
sustabdyta 2020 m. gruodžio 8-10 d.). Po
šių atvejų židinių COVID -19 Įstaigoje
nebuvo
Iš buvusių ugdytinių gautų mokėjimų suma
sudaro 126,37 Eur. (14 skolininkų)

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

4.1.

Rezultatų vertinimo rodikliai
Siektini rezultatai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jų rodikliai

