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Priekulės vaikų lopšelis-darželis – biudžetinė įstaiga, teikianti ikimokyklinį ugdymą.  

 Lopšelyje-darželyje veikia 10 ikimokyklinio ugdymo grupių. Ugdomi 186 vaikai, iš jų-51 

Derceklių skyriuje. Įstaigą lankė 5 specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, dviem iš jų buvo skirtas 

mokytojo padėjėjas. Kalbos bei kitų kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdėsi 53. Jiems teikiama 

logopedo pagalba. Įstaigoje užtikrintas švietimo paslaugų prieinamumas: teikiama pedagoginė, 

psichologinė, socialinė pagalba vaikui, šeimai. Svarbi pozityvi priemonė – lengvatos už vaiko išlaikymą 

ikimokyklinėje įstaigoje, skatinančios vaikų šeimas naudoti ugdymo įstaigos paslaugomis: už maitinimą 

nemoka 9 vaikai, o 50 procentų sumažintą mokestį moka 44 vaikai.  

Įstaigai patvirtinti 51.85 etatai, dirba 50 darbuotojų, iš jų-21 pedagogas.  

Lopšelio-darželio 2017–2018 m. m. veiklos planas įgyvendintas atsižvelgus į 2015–2019 metų 

įstaigos strateginį veiklos planą. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikėme kokybiškas švietimo 

paslaugas, tenkinome vaikų saugumo, sveikatos, judėjimo, žaidimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, 

pažinimo bei saviraiškos poreikius pagal ikimokyklinio ugdymo programą efektyvindami individualią 

kiekvieno vaiko stebėseną. Sudarėme galimybes racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus 

išteklius. 2017–2018 m. m. atlikome vidaus auditą. Tobulinimui buvo pasirinkta trečios srities „Parama ir 

pagalba vaikui, šeimai“, „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“ ir 3.1.2. pagalbiniai rodikliai „Mokytojų ir tėvų 

veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant“.  

Sėkmingai įgyvendintas 2017–2018 mokslo metų veiklos tikslas – siekti kokybiško ugdymo(si), 

tobulinant vaikų pasiekimus ir jų vertinimą. Šiam tikslui įgyvendinti buvo numatyti 3 uždaviniai: 

1. Siekti kryptingos vaiko ugdymosi pažangos ir pasiekimo rezultatus taikyti ugdymo procese; 

2. Plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius ugdymo(si) kokybę. 

3. Siekti partnerystės bei pozityvaus bendradarbiavimo su šeima, tobulinant ugdytinių ugdymo(si) 

įgūdžius. 

Sėkmingai ir kryptingai įgyvendintas pirmasis uždavinys – siekti kryptingos vaiko ugdymosi 

pažangos ir pasiekimo rezultatus taikyti ugdymo procese.  

Lopšelyje-darželyje taikoma nuosekli veiklos planavimo sistema, kuri užtikrino sistemingo, 

kryptingo ir kokybiško ugdymo proceso organizavimą, skatinant komandinį darbą, tėvų įtraukimą 

rengiant ir įgyvendinant projektus. Viena pagrindinių sąlygų, lemiančių visuminio vaiko ugdymo sėkmę, 

– geranoriška šeimos ir pedagogų  sąveika. Sukurtas veiksmingas ugdytinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimas. Mokytojai ir tėvai aktyviai, darniai bendradarbiauja vertindami vaiko pasiekimus ir pažangą. 

Įstaigoje sudarytos palankios sąlygos pedagogų profesiniam tobulėjimui. Pedagogai atliko savęs 

įsivertinimą, numatė profesinių kompetencijų tobulinimą, orientuotą į ugdymo kokybės pokyčius. 

Darbuotojai buvo skatinami tobulinti savo kompetencijas, ieškoti naujovių atsižvelgiant į šiuolaikiškas 

vaiko ugdymosi kaitos tendencijas. Kvalifikaciją pedagogai tobulino motyvuotai vidutiniškai 5 dienas, 

atsižvelgdami į įstaigos tikslus ir prioritetus. Kursų, seminarų, mokymų medžiaga buvo pristatyta ir 

aptarta mokytojų tarybos posėdžiuose bei metodiniuose pasitarimuose. Nuolatinis mokytojų profesinis 

tobulėjimas darė pozityvią įtaką ugdymo turinio kaitai ir darbo kokybei. Įgyvendinant ikimokyklinio 

ugdymo programą sėkmingai vykdomas ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, kuris orientuotas į 
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ugdymo perspektyvą, o pedagoginio stebėjimo rezultatai panaudojami kiekvieno vaiko pažangai ir 

pasiekimams gerinti. 2018 m. didžiulė bendrystė su tėvais vyko bendradarbiavimo projekte „Kaip 

palengvinti vaiko perėjimą iš darželio į mokyklą“. Šis projektas – kryptingas bendradarbiavimas  su 

Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija ir joje dirbančiais mokytojais – padeda vaikui ir šeimai pasirengti 

mokymuisi. 62 ugdytiniai įgijo būtinas kompetencijas tolesniam ugdymuisi mokykloje.  

 Pasiekti antrojo uždavinio – plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius ugdymo(si) 

kokybę– kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai. 

 Lopšelyje-darželyje puoselėjamos sveikos gyvensenos idėjos, kuriama sveika ir saugi aplinka. 

Visos bendruomenės pastangomis sutvarkyta, atnaujinta lauko aplinka: įsigijome naujos įrangos, 

inventoriaus, užtikrinančio vaiko sveikatą ir saugumą. Sėkmingai įgyvendintas aplinkos funkcionavimo 

užtikrinimas: įrengtos bei atnaujintos šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios vaikų edukacinės aplinkos, 

kurios pritaikytos vaikų grupinei ir individualiai veiklai, saugios ir sveikos darbo sąlygos, atliktas darbo 

sąlygų atitikimo vertinimas,  įsigytos būtinos ugdymo(si), meninės saviraiškos priemonės, sportinis 

inventorius, sukaupta metodinė medžiaga, parengti sveikatingumo projektų diskai. Edukacinėje erdvėje 

„Sodybėlė“ pastatytas naujas namelis, erdvė „Pažinkime pasaką“ papildyta nauju personažu – ežiuku. 

Lopšelio-darželio laiptinėse nutapyti interjero piešiniai. Sukurta įstaigos aplinka tenkina fizinius, 

protinius, emocinius ir dvasinius vaikų poreikius, atitinka jų amžių. Prie nutapytų paveikslų, pasakų 

personažų vaikai jaučiasi jaukiai ir saugiai. Puoselėdami sveikos gyvensenos idėjas, pedagogai kartu su 

tėvais vykdė tarptautinius projektus: „Vaiko kelias į gražią kalbą, gerą savijautą, laimingą gyvenseną“, 

„Naujos kartos vaikai“, „Jaunasis atletas“, „Sveikatiada“, organizavo 8 atviras sveikatingumo veiklas 

grupėse, parengti 5 pranešimai ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos stiprinimo, ekologinio 

sąmoningumo ugdymo klausimais, parengta ir pristatyta stendinių pranešimų, lankstinukų įvairiomis 

vaikų ugdymo ir sveikatinimo temomis. Siekta, kad sveikatos saugojimas ir stiprinimas būtų tęsiamas ir 

namuose. Atsakingai buvo vykdoma Vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa „Zipio 

draugai“. Sėkmingai vykdyta gerosios patirties sklaida įstaigos ir rajono ikimokyklinio ugdymo 

pedagogams atvirose veiklose: „Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima siekiant vaiko ugdymosi 

pažangos“,  „Aukime kartu“ bei „Vaiko aktyvumo ir judėjimo poreikio tenkinimas integruojant lauko 

edukacines erdves“. Su Klaipėdos m. lopšeliu-darželiu „Traukinukas“ įgyvendintas projektas „Vydūno 

150-ųjų gimimo metinių ir Lietuvos šimtmečio paminėjimas“. Mokytojų tarybos, Metodinės grupės 

posėdžiuose, ugdytinių tėvų susirinkimuose sistemingai aptarti grupių sveikos gyvensenos projektų 

rezultatai, numatomos vaikų sveikatos gerinimo priemonės, pristatyta vadovo parengta metodinė 

priemonė-albumas „Sveikatingumo projektai 2017–2018 m. m“, plakatas „Mandagumo taisyklės“, 

logotipas „Priekulės vaikų lopšelis-darželis“. Įtraukiant į veiklą bendruomenę, sudarytos sąlygas 

dalyvauti mokyklų edukacinių erdvių 2018 metų konkurse-apžiūroje. Įstaiga tapo šalies konkurso 

nugalėtojais (gautas Klaipėdos r. savivaldybės 2018-08-24 padėkos raštas Nr. MV-114/AV-1847 „Už 

savito teritorijos tvarkymo stiliaus ieškojimą, kūrybingą vaikų veiklą skatinančios aplinkos sukūrimą bei 

tapus šalies konkurso nugalėtojais“, taip pat gauta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 

padėka 2018 m. spalio 18 d. Priekulės vaikų lopšeliui-darželiui, laimėjusiam 2018 m. Mokyklų 

edukacinių erdvių kūrimą ir jų naudojimą ugdymo(si) procesui). 2018 m. įstaigos ugdytiniai ir mokytojai 

už aktyvų dalyvavimą buvo paskatinti įvairių sveikatos ir sporto renginių organizatorių padėkos raštais ir 

diplomais. 

Gerų rezultatų pasiekta įgyvendinant trečiąjį uždavinį – siekti partnerystės bei pozityvaus 

bendradarbiavimo su šeima, tobulinant ugdytinių ugdymo(si) įgūdžius. 

Vyko glaudi partnerystė su šeima, socialiniais partneriais. Bendruomenė siekė ugdymo šeimoje ir 

įstaigoje vientisumo ir bendro  tikslo  įgyvendinimo, kūrė puikius vaiko tėvų ir lopšelio-darželio 

santykius, organizavo pagalbos šeimai sistemą. Aktyviai veiklose dalyvauja Derceklių skyriaus 

bendruomenė. Įstaigos bendruomenė kuria stimuliuojančią, palankią psichologinę aplinką, taiko 

aktyvumą skatinančius ugdymo(si) metodus, sudaro palankiausias sąlygas kiekvienam vaikui atsiskleisti 
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ir tobulėti jam priimtiniausiais būdais. Įstaigoje sudarytos kuo puikiausios sąlygos vaikams perimti tautos 

kultūros pagrindus: kalbą, papročius, tradicijas, dorines, estetines nuostatas ir bendražmogiškų vertybių 

pagrindu ugdytis socialiai reikšmingus asmenybės bruožus. 2017–2018 m. m. užtikrintas nenutrūkstamas, 

visapusiškas ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas, į kurio turinį sėkmingai integruotas 

etnokultūrinis ir sveikos gyvensenos ugdymas, skatinamos ir palaikomos bendruomenės narių iniciatyvos, 

siūlymai. Efektyvus bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais, šeima, jų įtraukimas į ugdomąjį procesą: 

organizuotos 6 parodos,  4 išvykos, dalyvauta 9 akcijose, įvairiuose projektuose ir vaikų šventėse, 

konkursuose, aktyviai dalyvauta tradiciniuose ir netradiciniuose miesto, lopšelio-darželio renginiuose.  Į 

kasmetinį įstaigos organizuotą Šeimos šventę kviečiami vaikai, nelankantys ikimokyklinės įstaigos. 

Daugiausia susidomėjimo sulaukė tradicinis lopšelio-darželio renginys „ Močiutės skrynioje – sveikatos 

galia“, kuris jungia net keletą kartų (gauta Klaipėdos rajono savivaldybės 2018 m. lapkričio 23 d. padėka 

„Už etnokultūros, senųjų krašto papročių ir tradicijų puoselėjimą, kūrybiškumą bei šeimos vertybių ir 

bendruomeniškumo stiprinimą“). 

Sėkmingai vykdytas tėvų švietimas: teiktos įvairios specialistų konsultacijos vaikų ugdymo bei 

pagalbos jiems klausimais, organizuoti grupių susirinkimai, seminarai, diskusijos. Kokybiškam ugdymo 

proceso įgyvendinimui bei gerinimui, problemų sprendimui organizuotos Gargždų PPT psichologės D. 

Bartkienės paskaitos tėvams ir pedagogams: „Ko tikėtis būsimam priešmokyklinukui mokykloje“, 

„Emocinis ugdymas“, „Atsparumas stresui ir streso valdymas“, „Darželio vaikų galios ir sunkumai“. 

Sudarytos sąlygos pozityviam tėvystės ugdymui (STEP mokymus tėvų grupėms vedė Gargždų PPT 

psichologė D. Bartkienė). Atlikta naujai pradėjusių lankyti ikimokyklinę įstaigą ugdytinių adaptacijos 

analizė. Galima teikti, kad adaptacijos periodas buvo sėkmingas, vaikai jaučiasi emociškai ir fiziškai 

saugūs, tėvų lūkesčiai pateisinti.  

Bendruomenės atvirumas: paskelbti straipsniai spaudoje „Mažieji priekuliškiai mokėsi saugoti 

Žemę“ (Banga, 2018-04-07, Nr. 26), „Mažieji priekuliškiai mokėsi iš senelių“ (Banga, 2017-12-19). 

Žinios apie įstaigos veiklą visuomenei, tėvams skelbiamos įstaigos interneto svetainėje 

www.priekulesdarzelis.lt  

Dėl lėšų stygiaus liko neestetiškas ir neapšiltintas pastato fasadas, nesuremontuotas rūsys, kuriame 

laikomos daržovės. 
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