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 KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ DIREKTORĖS  

RIMOS SAVVA 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

1. Įstaigos pristatymas: 
1.1. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Inkarėlis“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurioje 

ugdymas organizuojamas lietuvių kalba. Įstaigos adresas - Kauno g. 43, LT-91168 Klaipėda, el. 
adresas: inkarelis@gmail.com, svetainės adresas: inkareliomokykla.lt, tel. (8 46) 31 47 63, tel./faks. 
(8 46) 38 34 14. 

1.2. įstaigos direktorė - Rima Savva, turinti 30 metų vadybinio darbo stažą, atestuota II 
vadybinei kategorijai; 

1.3. darbuotojų skaičius:  
Administracijos darbuotojai  Specialistai Kiti darbuotojai 

               4          21                    19 
1.4. naudojamos patalpos: 

Adresas Plotas (m2)                                    
Kauno g. 43, LT-91168 Klaipėda 1571,56 

1.5. biudžetas: 
Finansavimo šaltiniai Lėšos  

2015 m. 
(tūkst. Eur) 

2016 m. 
(tūkst. Eur) 

Savivaldybės biudžeto lėšos  214,8 208,7 
Įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 
– įmokos įstaigose 

74,0 83,0 

Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti (LR Švietimo ir mokslo 
ministerija –SV05) 

146,8 154,3 

Labdara, parama 2,4 2,2 
2. Įstaigos veiklos rezultatai. 
Įstaigos misija – teikti kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugas, 

atitinkančias vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius, puoselėti individualius vaiko sugebėjimus ir 
polinkius, taupiai ir tikslingai naudoti finansinius, bei žmogiškuosius išteklius. 

Įgyvendinant 2016-2018 m. strateginio veiklos plano tikslus: užtikrinti kokybišką ugdymą, 
gerinti įstaigos materialinę bazę - vykdyta Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimo ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose programa.  

Strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui buvo parengtas 2016 m. veiklos planas, kurio 
prioritetine sritimi išskirtas pagalbos vaikui efektyvinimas, atsižvelgiant į jo interesus ir poreikius, 
vaikų sveikatos stiprinimas ir saugojimas. Numatyti šie metiniai veiklos tikslai: 1) užtikrinti 
kokybišką ugdymą telkiant bendruomenę kurti sveiką, kultūringą aplinką; 2) turtinti vaikų patyrimą 
per sąlytį su gamta, aplinkiniu pasauliu orientuotą į darnų vaikų vystymą(si). Tikslų įgyvendinimui 
suformuluoti 3 uždaviniai ir priemonės jiems pasiekti. Užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso 
organizavimą padėjo mokytojų taryba, įstaigos taryba, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 
(išskyrus psichologus) atestacijos, Vaiko gerovės komisijos ir direktoriaus įsakymu konkrečioms 
problemoms spręsti sudarytos darbo grupės. 

Pasiekti pirmojo uždavinio – užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagalba grįstą, tikslingą vaikų, 
pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, siekiant efektyvios pagalbos vaikui – 
įgyvendinimo kokybiniai rezultatai. Metodinė taryba organizavo pedagogams seminarą „Pagalbos 
vaikui efektyvinimas, ugdant bendrųjų vertybių pagrindus“, kurio metu skaitė 4 pranešimus, vedė 1 
atvirą veiklą, organizavo 3 metodines savaites, metodinių priemonių parodą, 5 šventes, 3 pramogas, 
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2 piešinių parodas, 24 edukacinius renginius, išvykas, išleido laikraščio „Inkarėlio“ pasakojimai“ 
tiražą, įgyvendino 3 trumpalaikius projektus, 3 akcijas, atliko 1 tyrimą, parengė 4 lankstinukus. 
Dalintasi gerąja darbo patirtimi su respublikos kolegomis, kurių metu skaityti pranešimai „Vaikų 
turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo modelis (Pažymėjimas Nr. 837), „Esame skirtingi, bet 
vienas kitam reikalingi (Pažymėjimas Nr. 1270), „Individualios pritaikytos programos 
ikimokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams (Pažymėjimas Nr. SS035-127). 

       2016 m. įstaigoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 
187 ugdytiniams, suformuotos 8 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Įstaigoje teikta 
tėvų apmokama vaikų maitinimo paslauga. 50 % mokesčio lengvata buvo taikyta 9 (4,8 %), 100 % 
mokesčio lengvata - 2 (1,06 %) vaikams. Vykdytos Europos Sąjungos programos: „Pienas 
vaikams“ (1996 Eur), „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ (902 Eur). 2016 m. už vaikų 
išlaikymą įstaigoje surinkta 83000 Eur. Iš jų 12500 Eur panaudota ugdymo priemonių, žaislų, 
žaidimų, grožinės literatūros, higieninių priemonių, virtuvės įrenginių įsigijimui.  

       Teiktos logopedo paslaugos. Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai taisyti 32 (17,1 %) 
vaikams, 2 (6,3 %) iš jų sutrikimai ištaisyti, 30 (93,7 %) - ištaisyti iš dalies. Ligų, traumų prevencija 
rūpinosi bendrosios praktikos slaugytoja I. Serdiuk. Efektyviai vykdyta vaiko sveikatą ir saugumą 
užtikrinančių prevencinių priemonių visuma, organizuotos 5 Klaipėdos apskrities VPK Kelių 
policijos tarnybos, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistų edukacinės-pažintinės 
paskaitos, dalyvauta 3 konkursuose: „Augu sveikas“, „Saugiausias 2016 metų darželis“, „Aš saugus 
– saugus ir tu“. Organizuotas susitikimas tėvams su Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistu 
„Vaiko psichinės sveikatos stiprinimas šeimoje ir darželyje“. 

Sėkmingai vykdytas antrasis uždavinys – veiksmingai tobulinti ugdymo kokybę, 
efektyvinant vaikų pažangumo ir pasiekimų vertinimą bei įsivertinimą, ugdyti vaiko pažinimo 
kompetenciją, puoselėjant sveikos gyvensenos aspektus. Vaikų pažangumo ir pasiekimų vertinimo 
tema organizuotas metodinis pasitarimas, skaityti 2 pranešimai, aptarta kryptinga pedagogo veikla 
siekiant ugdymo tikslų, numatytos priemonės ugdymo kokybei gerinti. Vykdyti praktiniai pedagogų 
mokymai, lektoriai vedė seminarus „Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos planavimo sėkminga 
sąveika“, „Vaikų savivertės ir pasitikėjimo ugdymas darželyje“. Vykdyta tėvų anketinė apklausa 
parodė, kad tėvai gauna išsamią informaciją apie vaiko pasiekimus ir pažangą. Įstaigoje susitarta dėl 
vaikų pasiekimų vertinimo, kuris sudaro galimybę išsiaiškinti vaiko turimą patirtį, poreikius ir 
gebėjimus, numatyti tolesnius ugdymo tikslus. 

Įstaigos pedagogams organizuotas seminaras „Sveikatos mokymo metodų ir inovatyvių 
darbo formų taikymas ugdant vaikų sveiką gyvenseną vaikų lopšelyje–darželyje“, kurio metu 
skaityti 3 pranešimai, pravestos 2 atviros veiklos, 1 metodinė savaitė, metodinių priemonių paroda 
„Pedagogų kūrybiškumas ir iniciatyvumas ugdant vaikų kompetenciją“, 1 šventė, 4 edukaciniai 
renginiai, liaudiškos grupių vakaronės tėvams, 1 pramoga, 3 akcijos, 1 kūrybinių darbų paroda, 
atlikti 4 tyrimai, parengti 3 lankstinukai. 
           Sėkmingai įgyvendintas trečiasis uždavinys - ugdyti savimi pasitikinčius, komunikabilius, 
žingeidžius, gebančius įveikti iškylančias kliūtis, vaikus. Organizuota respublikinė meninio ugdymo 
mokytojų teorinė-praktinė konferencija „Ikimokyklinio muzikinio ugdymo realijos ir perspektyva“ 
(Pažymėjimas Nr. 2279), pristatytas stendinis pranešimas „IKT galimybių naudojimas muzikinio 
ugdymo procese“ (Pažymėjimas Nr. 2270). Organizuota respublikinė sveikatingumo akcija 
„Iškylaujame, rungtyniaujame švenčiame“ skirta Vietos bendruomenės metams paminėti (Padėka), 
Kauno gatvės mikrorajono vaikams ir gyventojams pramoga-renginys Judumo metams paminėti 
„Paspirtukų paradas“ (2016-05-31 dienraštis „Klaipėda“). Tęstas dalyvavimas respublikiniuose 
ekologiniuose projektuose „Mes rūšiuojame“, „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju“, respublikinėje 
ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijoje „Sveikatos Želmenėliai“. 2016 m. įsijungta į 
naujus projektus „DAROM Lietuvai“, „Mano žalioji palangė“.  
            Ženklūs buvo ugdytinių akademiniai ir neakademiniai pasiekimai: tarptautiniame konkurse 
„Sveikuolių sveikuoliai“ gauta Padėka, 3 respublikiniuose kūrybinių darbų konkursuose „Mūsų 
svajonių darželis“, „Augu sveikas“ „Nupiešk sau kojinytes“ - 3 Padėkos, piešinių konkurse-
parodoje „Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“ skirtai Kovo 11-ajai paminėti gautas 
Europos Parlamento narės Vilijos Blinkevičiūtės Diplomas, kaip aktyviausiai bendruomenei, LR 
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Seimo Socialdemokratų frakcijos seniūnės Irenos Šiaulienės Padėka, 2 respublikinėse akcijose 
Laisvės gynėjų dienai paminėti „Atmintis gyva, nes liudija“, Tarptautinei Tolerancijos dienai 
„Tolerancijos paukštis“ – 2 Padėkos, apskrities, miesto 11 kūrybinių darbų parodose, konkursuose – 
32 Padėkos, 5 etnokultūriniuose, muzikiniuose renginiuose, koncertuose – 5 Padėkos. 

Rėmėjų lėšomis ir iš įstaigai skirtų asignavimų įstaiga sėkmingai pasiruošė naujiems mokslo 
metams: atliktas bendrų koridorių, 2 grupių remontas, juose pakeista grindų danga (3300 Eur), 
atliktas dalinis sporto salės, virtuvės remontas (600 Eur), pagal higienos reikalavimus smėlio 
dėžėms pagaminti mediniai dangčiai (1000 Eur) bei 10 aikštelių pastatyti mediniai nameliai-
pavėsinės (2700 Eur), įsigyta 110 pagalvių (454 Eur), 2 šaldytuvai (620 Eur), elektrinis virimo 
katilas (2000 Eur), daržovių pjaustymo-trynimo mašina (968 Eur), tešlos maišytuvas (960 Eur), 
indų bei virtuvės inventoriaus (1300 Eur), informacinių kompiuterinių technologijų: 5 kompiuteriai, 
dokumentų naikintuvas, planšetė (2200 Eur), spaudinių, ugdymo, sporto priemonių už 9000 Eur. 

3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą. 
Siekiant užtikrinti efektyvų įstaigos darbą, demokratišką valdymą, stiprintas savivaldos 

institucijų vaidmuo, darbuotojų atsakomybė už veiklos rezultatus. Direktoriaus įsakymu sudarytos 
darbo grupės: 2017 m. veiklos, Vaiko gerovės komisijos planų, 2017-2019 m. mokytojo ir pagalbos 
mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos rengimui, edukacinių aplinkų 
kūrimui ir tobulinimui, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimui ir švietimui. Organizuotas tėvų 
švietimas: pravesti 3 visuotiniai, ketvirtyje kartą grupių tėvų susirinkimai, parengta 14 informacinių 
lankstinukų, atmintinė „Ką reikėtų žinoti tėvams bendraujant su savo vaikais“, lentose ir segtuvuose 
pateikta aktuali tėvams pedagoginė, psichologinė, prevencinė, sveikatos informacija, švietimo 
naujovės, naujausi įstatymai, organizuotos atvirų durų dienos.  

Svarbus vadybinis tikslas buvo nuolatinė parama bendruomenės narių iniciatyvoms 
formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą. Sėkmingai įgyvendinamas besimokančios organizacijos 
modelis – dėmesys kiekvieno darbuotojo savarankiškai, kūrybingai, atsakingai veiklai. Šiuo tikslu 
pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai tobulino kvalifikaciją tikslingai, atsižvelgiant į įstaigos 
tikslus ir prioritetus. Išklausyta 207 dienos seminarų, mokymų, 1191 val. Darbuotojai motyvuoti 
Padėkos raštais, žodiniais pagyrimais, atminimo dovanėlėmis, piniginėmis išmokomis Šv. Kalėdų 
proga (12554 Eur). Gerinant įstaigos įvaizdį, tęstas bendradarbiavimas su 11 socialinių partnerių. 
Informacija apie įstaigos veiklą skelbta internetinėje įstaigos ir savivaldybės svetainėse. 

Atliktas įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas, kuriame aktyviai dalyvavo savivaldos 
institucijos bei bendruomenės nariai. Visos penkios sritys įvertintos 3 lygiu. Aukščiausiai įvertintos 
temos: 1.1. Etosas (83%) ir 2.3. Ugdymo(si) proceso kokybė (85%). Giluminio vertinimo rezultatai 
parodė, kad įstaigoje numatyta informavimo apie vaiką, jo pasiekimus bei daromą pažangą tvarka 
yra gerai žinoma ir priimtina šeimai. Informacija apie vaiko pasiekimus pateikiama tėvams 
(globėjams, rūpintojams) sistemingai, priimtina forma ir metodais. 

Siekiant užtikrinti efektyvų finansinių išteklių valdymą, įstaigoje sudaryta paramos 
skirstymo komisija, vykdyta gautų asignavimų panaudojimo bei tausojimo kontrolė, materialinių 
vertybių inventorizacija. Apie tikslingą lėšų panaudojimą atsiskaityta bendruomenei, rėmėjams. 

4. Problemos. 
4.1. Įgyvendinant 2016 m. veiklos planą, išryškėjo šios problemos: 1) atlikus pastato 

apžiūrą, nustatyta: susidėvėjusios, pasenusios aplink pastatą užbetonuotos grindjuostės, daug kur 
nuogrystės visai neįrengtos, ko pasekoje drėgmė pažeidžia pastatą – matosi pelėsis; 2) trūksta lėšų 
kiemo takų plytelėms, elektros instaliacijai, santechnikos įrengimams pakeisti, tvorai suremontuoti. 

4.2. 2016 m. atlikti 6 kontroliuojančių institucijų patikrinimai: Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus (3), Klaipėdos 
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (1), Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus (2). Dalis aktuose fiksuotų 
trūkumų buvo pašalinti iš įstaigai skirtų lėšų, dėl kitų – raštu kreiptasi į Klaipėdos miesto 
savivaldybės administraciją.  
 
Direktorė                                                                                                                             Rima Savva 

____________________________________ 


