
PzuTARTA
Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos 2021-05-27
sprendimu Nr. T2 - 142

KLAIPEDOS LOPSELIO.DARZELIO,,ZEMUOGELE*
2020 METU VEIKLOS ATASKATTA

Klaipedos lopSetio-darZelio ,,Zemuogeld" (toliau - fstaiga) 2020-2022 metq strateginio ir 2020 metq
veiklos planuose nustatyti tikslai ir uZdaviniai buvo orientuoti l kokybi5ko ugdymo paslaugos teikim4
bei materialines bazes gerinim4. Pasirinkta 2020 metq prioritetine kryptis - fstaigoje kurti pozitlvi4.
sveik4. saugi4 ir Siuolaikinius ugdymosi reikalavimus atitinkandi4 aplink4. Metinis veiklos tikslas -
siekti. kad ugdyiniq gebejimq ugdymas b[tr-l integralus, nukreiptas i kompleksi5k4 tikroves reiSkiniq
paZinim4, jq pritaikymq ir problemq sprendim4, verlinant aplink4 gamtamoksliniu. matematiniu,
technologiniu ar k[rybi5kr-rmo aspektu. 'Iikslui pasiekti buvo numatl.ti ir igyvendinti 4 uZdaviniai:
skatinti, kad ugdymo procesas bfitq gristas vaikq tiriam4ja veikla, kuri padidintq ugdytiniq paZintini
aktyvum4, stiprintr-1 ry5f su realiu pasauliu; puoseleti vaikq galias, lemiandias asmenybds brand4 ir
socializacijos sdkmg. bei teikti visapusi5k4 pagalb4 specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems
vaikams; padeti vaikui suvokti ir perimti bendraZmogi5kasias vertybes: tauti5kumo, pilietiSkumo.
demokratiSkumo minint Lietuvos nepriklausomybes atkfirimo trisde5imtmetf; didinti Svietimo
bendruomenes lyderystes gebejimus, kurie padetq igyvendinti vadybines veiklos pokydius, kurtq
pozityvq Seimos ir pedagogr4 bendradarbiavim4. Vadybiniai siekiai 2020 metais buvo orientuoti i
bendruomenes iyderystes gebejimq ir atsakomybes uZ savo veiklos sritis didinim4.

2020 metais, kaip t20\9 rnetais, buvo ugdomi 15zl vaikai, dirbo 5l darbuotolai (47,83 etato,
i5 jq 21,44 etato pedagoginiu, t 26,39 etato nepedagoginiq pareigybiq). UZtikrintas nenr:trukstamas
ikimokyklinis ir prie5mokyklinis ugdymas. Per metus fgyvendintos 2 neformaliojo vaikq Svietimo
programos (teatro. vaidybos ir sveikos gyvensenos), kuriose dalyvavo 123 darZelinio ir
prieSmokyklinio amZiaus vaikai. 2020 metais vaikai kartu su pedagogais dalyvavo 2 tarptautindse, 5

respublikiniq ir 3 miesto parodose bei projektuose. {staigoje vykdlti 4 projektai. 4 temines savaitds,
19 tradiciniq ir netradiciniq renginiq.

[staigos vaikq tlzinio aktyvumo ugdymui ir sveikatos saugojimui vykdyta ankstyvoji
prevencija: organizuotos 6 sveikatos igDdZiq lavinimo vaiandeles. sporto renginiq, isigyta priemoniq,
padedandiq vaikams formuotis sveikatos stiprinimo igldZius. Teikta dalykine ir specialioji pagalba.
Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 48 vaikams (2019 m. - 30).

fstaigoje 15zl ugdytiniai tris ar keturis karlus per dien4 maitinti kokybi5ku maistu. 14 Seimq
taikyta 50 % (2019 m. - 21) mokesdio uZ vaikq maitinim4 lengvata. Seimq, kurioms taikyta lO0 %
lengvata - 7 (2019 m. - 10). 100 % (2019 m. - 100%) tenkintas pageidaujandiq lankyti fstaig4
poreikis.

2020 metais visi pedagogai motyvuotai tobr-rlino kvalifikacij4 vidutiniSkai 8-12 dienq. Jie
profbsiniam tobulejimui skyre 286 dienq (2019 m.-218 dienq). Vyko patirties sklaida. Pedagogai
skaite prane5imus 4 {staigos metodiniuose renginiuose.

2020 merais isivertinta fstaigos veiklos kokybe. Atliktas veiklos rodiklio ..Bendravimas ir
bendradarbiavimas su socialiniais partneriais" pamatavimas. Rezultatai parodd, kad tirta sritis atitinka
3 lygi (gerE). Taip pat atliktas korupcijos pasireiSkimo fstaigoje tikimybes nustatymo sriciq
verlinimas. fsivertinta sritis - vieSqjq pirkimq q,kdymas |staigoje, tai yra pirkimq planavimas,
inicijavimas ir vykdymas, sutardiq su tiekejais sudarymas, kontrole bei vieSinimas. Nr-rstatyla. kad
nors vie5ieji pirkimai yra sritis, kurioje korupcijos pasireiSkimo tikimybe gali b[ti didele. {staiga



imasi priemoniq, kad Sie tikimybg kuo labiar,r sumaZintq. Dokumentai parengti tinkamai,
proced[riniai veiksmai vykdomi, sutartys vieSinamos. VieSqiq pirkimq organizavimas {staigoje yra
tinkamas ir korupcijos pasirei5kimo tikimybe yra minimali, nereikalaujanti papildomq prevenciniq
priemoniq.

2020 metais fstaigo.s i5laikymui skirtos leSos naudotos racionaliai irtaupiai, sprendimai deljq
panaudojimo derinti su istaigos savivaldos institucijomis. bendruomene. Per metus buvo
suremontuota bendro nar-rdojimo sanitarine patalpa. Taip pat atlikta metine vaikq Zaidimq aik5teles
kontrole, gesintuvq patikra. Zaidimq aikSteleje irengta liejama danga (80 kv. m.- 3000,00 Eur). {sigyta
ivairiq prekiq: I 0 vaikiSkq nameliq lauke ( 12000,00 Eur savivaldybes biudZeto leSos), virimo katilas
(3500.00 ). Zaislq ir Siuolaikiniq ugdymo priemoniq (75 vnt.), pagalves, antklodes.

Finansine informacija:

Planuodama arlimiausiq metq veik14, {staigos bendruomene susitare del tokiq prioritetq:
1. profesinis pedagogq skaitmeninio raStingumo tobulinimas (gilinimas) del intbrmaciniq ir

komunikaciniq technologrjq panaudojimo ugdymo procese;
2. partnerystes ir bendradarbiavimo gebejimq didinimas.

Finansavimo Saltinis Le5os (tukst. eurr;) Pastabos
Planas
(patikslintas)

Panaudota
leSu

fvykdymas
(%)

Savivaldybes biudZetas (SB) 404.1 ig) 7 0,97 Gr4Zintos
nepanaudotos
optimizavimo le5os

Specialioji tiksline dotacija
(VB)

211.1 2ll,l 100

{staigos gautos pajamos
(surinkta pajamtl SP), i5 jq:

68,0 57 5 0,84 SumaZejgs
lankomumas del
paskelbto COVID-
19 karantino

Pajamq i5laidos (SP) -68,0 57,5 0,84

Projektq finansavimas
(ES,VB,SB)
Kitos leSos (parama, GM ir
kt.)

1,4 1,4 100

I5 viso 684,6 662.7 0.968
Kreditinis isiskolinimas (pagal visus finansavimo Saltinius)
2021 m. sausio I d.

4,947 Kreditinis

f siskolinimas
susidaro del veliau
pateiktr4 s4skaitq uZ
paslaugas.
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