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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“  

DIREKTORĖS AUŠROS MILVYDIENĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

1. Įstaigos pristatymas: 

1.1. Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“ yra bendrojo tipo ikimokyklinio ugdymo įstaiga, 

Švyturio g. 14 A, Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 31 47 54, el. p. bitute10@balticum-tv.lt. 

1.2. Direktorė Aušra Milvydienė, vadybinio darbo stažas – 17 metų, I vadybos kategorija. 

1.3. Darbuotojų skaičius: 

Administracijos darbuotojai  Specialistai (pedagoginiai ir 

nepedagoginiai darbuotojai) 

Kiti darbuotojai  

3 21 18 

1.4. Naudojamos patalpos: 

Adresas Plotas (m2) Pastabos 

Švyturio g. 14A 733,52 I korpusas 

Sportininkų g. 19A 1022,19 II korpusas 

1.5. Biudžetas: 

Finansavimo šaltiniai 2015 m. 

(tūkst. Eur) 

2016 m. 

(tūkst. Eur) 

Savivaldybės biudžeto lėšos SB  197,6 252,8 

Įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose 

įstaigose – įmokos įstaigose  

93,3 86,3 

Atsitiktinės paslaugos – pajamos už paslaugas, instrumentų 

nuoma  

1,1 0,9 

Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti (MK)  139,4 147,2 

Dotacija minimaliajai mėnesinei algai (MMA) padidinti 2,36 4,1 

Kitos lėšos (labdara, parama, 2% GM)  3,2 2,8 

2. Įstaigos veiklos rezultatai:  

2.1. Misija: lopšelis-darželis „Bitutė“ – nuolat tobulėjanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, 

grindžianti savo veiklą humanistinėmis vertybėmis, demokratijos principais, užtikrinanti vaiko teisių 

apsaugą, sauganti ir stiprinanti vaiko sveikatą, puoselėjanti visas vaiko prigimtines galias, nuolat 

bendradarbiaujanti su šeima. 

2.2. Įgyvendinant 2016 metų veiklos programą buvo siekiama strateginio tikslo – sudaryti 

sąlygas siekti bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybės. Šiam tikslui įgyvendinti buvo 

sumanyti du metiniai tikslai: užtikrinti sėkmingą vaiko socializaciją, ugdyti vaiko empatiškumą, 

formuoti teigiamą savivertę ir suteikti pagalbą vaikui pagal jo poreikius. Numatytos priemonės 

keturiems uždaviniams įgyvendinti.  

2.3. Vykdant 2016 metų tikslus ir uždavinius pasiekti kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai. 

Tikslingai panaudojant biudžeto ir mokinio krepšelio lėšas buvo atnaujintos ir sukurtos naujos 

edukacinės aplinkos, judriosios erdvės darželio kieme. Sėkmingai įgyvendintos įstaigos veiklos, 

ugdymo proceso efektyvinimo, dokumentų valdymo tobulinimo, planavimo, vertinimo ir įsivertinimo, 

šeimos ir darželio bendrystės, tradicijų tęstinumo,  informacinių technologijų diegimo, ugdymo proceso 

dalyvių komunikacijos stiprinimo priemonės. Sistemingai vykdyta  pedagoginė stebėsena, apibendrinta 

grupių sveikatos stiprinimo, kalbos ugdymo, aplinkosaugos projektų įgyvendinimo patirtis. Atliktas 

RVASVT auditas ir sistemingai vykdyta vaikų maitinimo kontrolė, kaupiamas vaikų sveikatos 

duomenų bankas. Ugdytinių lankomumo rodiklis geresnis nei praėjusiais metais.  
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2.4. 2016 metais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos suteiktos 182 

ugdytiniams. Iki rugsėjo 1 dienos veikė 1 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio ugdymo 

grupės. Vykdant Klaipėdos miesto 2015-2018 metų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, nuo naujų mokslo 

metų įstaigoje neteikiamas priešmokyklinis ugdymas. Nuo rugsėjo 1 dienos įstaigoje ugdomi 165 

vaikai, sukomplektuotos 3 ankstyvojo ir 6 ikimokyklinio amžiaus grupės. Lopšelyje-darželyje 

užtikrintas švietimo paslaugų prieinamumas: teikta informacinė, sveikatos priežiūros, specialioji 

pedagoginė, psichologinė, socialinė pagalba vaikui, šeimai. 11 vaikų šeimoms taikyta 50 procentų 

atlyginimo už maitinimo paslaugas lengvata, socialiai remtinų vaikų nebuvo. Kalbos ir komunikacijos 

sutrikimai nustatyti 33 vaikams, iš jų – kalba ištaisyta 14 vaikų. 2 vaikams nustatyti vidutiniai 

specialieji poreikiai. 

3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą: 

3.1. 2016 metais buvo kryptingai vykdomas svetingos įstaigos aplinkos ir modernių edukacinių 

erdvių kūrimas, stiprinama šeimos ir ikimokyklinės įstaigos bendrystė. Aktyvus bendruomenės 

dalyvavimas planuojant, organizuojant ir valdant mokyklos veiklą skatino asmenines ir institucines 

darbuotojų iniciatyvas diegti inovacijas, stiprino profesinę motyvaciją bei bendrą atsakomybę už 

mokyklos veiklos rezultatus. Vadovo inicijuotos darbo grupės kokybiškai parengė metų veiklos planą, 

neformaliojo vaikų švietimo meninio (dailės) ugdymo programą, atliko vidaus auditą. Administracijos 

ir komandų, kūrybinių darbo grupių sprendimų ir veiksmų derinimas sąlygojo įstaigos veiklos 

skaidrumą, gerą vidinę komunikaciją įstaigoje, darbuotojų bei tėvų (globėjų) iniciatyvumą teikiant 

siūlymus įstaigos veiklos kokybės gerinimo klausimais bei sprendžiant iškilusias problemas.  

  Pastovūs ir tvirti įstaigos ryšiai su ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo 

institucijomis, sveikatos apsaugos įstaigomis, kvalifikaciją teikiančiomis institucijomis, seniūnija, 

visuomeninėmis organizacijomis, rėmėjais. Sėkmingai įgyvendinti jungtinės veiklos planai su 6 miesto 

ir šalies institucijomis. Siekiant ugdymosi tęstinumo buvo organizuoti bendri renginiai su Vitės 

pagrindine mokykla (vaikų brandumo mokyklai rodiklių aptarimas, pradinių klasių mokytojų 

susitikimai su būsimųjų pradinukų tėvais, buvusių ugdytinių spektaklis darželyje). Kartu su darželio 

,,Gintarėlis“ ugdytiniais surengtas bendras renginys ,,Atsisveikinimas su jūra“, lopšelyje-darželyje 

,,Giliukas“ dalyvauta ikimokyklinių įstaigų šventiniame koncerte ,,Vasaros spalvų karalystėj“, S. 

Dacho namuose surengta darbų paroda ,,Žibinto šviesa“, vaikų laisvalaikio centre ,,Liepsnelė“ 

dalyvauta kūrybinėje veikloje. Pedagogai ir ugdytiniai aktyviai bendradarbiaudami su Klaipėdos 

Vokiečių bendrija dalyvavo tradiciniuose renginiuose mieste: Vokiečių kultūros dienose, konkurse 

„Vokiška daina“, Šv. Martyno šventėje, Kalėdoms ir Motinos dienai skirtuose renginiuose.  

Bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutu įstaigoje įgyvendintos 2 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Pedagoginio proceso bei pokyčių valdymo problemos“ 

ir „Inovatyvių ugdymo metodų taikymas vaikų darželyje“. Planinga ir kryptinga jungtinė veikla 

praturtino ugdymo turinį, paskatino vaikų pasitikėjimą savimi, savigarbą, tenkino socialinius poreikius, 

suaktyvino metodinę veiklą, sustiprino pedagogų gerosios patirties sklaidą bei mokymąsi partnerystėje.  

3.2. Vadovo iniciatyva įstaigoje kryptingai vykdytas įstaigos veiklos, kaitos procesų, ugdymo 

rezultatų įsivertinimas, pedagoginė stebėsena, pedagogų veiklos refleksija. Vidaus audito, vertinimo ir 

įsivertinimo bei stebėsenos rezultatai panaudoti kiekybiniams ir kokybiniams pokyčiams nustatyti, 

ugdymo procesui, darbuotojų dalykinei kompetencijai tobulinti, veiklos prioritetams numatyti.   

Įstaigoje aktyviai dirbo savivaldos institucijos: buvo organizuoti 5 Mokytojų ir 3 Metodinės 

tarybos posėdžiai, Tėvų taryba posėdžiavo 2 kartus, Mokyklos taryba – 5 kartus. Planingai ir kryptingai 

savo veiklą organizavo Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija, Vaiko gerovės 

komisija, Darbo taryba, Kūrybinės grupės. 2016 metais atestuotas 1 pedagogas. Efektyvi savivaldos 

institucijų veikla sutelkė įstaigos bendruomenę kokybiškai įgyvendinti svarbiausius įstaigos uždavinius, 

paskatino aktyvų dalyvavimą formuojant įstaigos kultūrą, kuriant palankesnes darbo ir poilsio sąlygas.  

3.3. Lopšelyje-darželyje vykdytas tikslingas, lankstus, orientuotas į sėkmingą vaiko raidą, 

ugdymo(si) procesas. Siekiant kryptingo ir sistemingo ugdymo buvo  teikiama pagalba vaikui pagal jo 

poreikius. Įstaigoje vykdytos Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ Ikimokyklinio ugdymo programa ir 

iki rugsėjo 1 d. Priešmokyklinio ugdymo programa. Į ugdymo turinį integruotos tarptautinė vaikų 

socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“, ankstyvojo užsienio kalbos mokymo programa „Vokiečių 



kalba su Hans Hase priešmokyklinėse grupėse ir Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ neformaliojo 

vaikų švietimo sveikos gyvensenos ir kryptingo meninio (dailės) ugdymo  programos. Programų 

įgyvendinimui kryptingai atnaujintos edukacinės erdvės, ypatingą dėmesį teikiant vaiko ugdymui(si) 

tinkamos, pokyčiams palankios aplinkos sukūrimui.  

Praktikoje taikytas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas. Siekiant visuminio vaiko 

asmenybės ugdymosi, vaikai buvo įvertinti 18-oje sričių. Pedagogai nustatė, kuriame pasiekimų 

žingsnyje yra vaikas, palygindami kūrybos darbelius su pasiekimų žingsnių aprašymais ir numatė 

tolesnio ugdymosi žingsnius, kurie taps gairėmis, padedančiomis planuoti  vaikų ugdymąsi. Pasiekimų 

aprašo taikymas padėjo pedagogams vaiko ugdymą ir numatomus ugdymosi pasiekimus aptarti bei 

derinti su ugdytinių tėvais.  

3.4. Įstaiga atvira naujovėms, veikli, informatyvi, išreikštas bendruomenės pasiryžimas 

nuolatos atnaujinti savo žinias, mokytis ir tobulėti. Lopšelyje-darželyje dirba kvalifikuoti ir 

kompetentingi darbuotojai: 1 ekspertas, 4 metodininkai, 9 vyresnieji auklėtojai. 2016 metais vadovai 

tobulino kvalifikaciją seminaruose 84 valandas, pedagogai – 768 valandas, nepedagoginiai darbuotojai 

– 54 valandas. Ugdytiniai aktyviai dalyvavo šalies ir miesto projektuose, konkursuose, renginiuose: 

respublikiniame projekte-parodoje „Mano trispalvė“, foto konkurse „Mano darželis ant palangės“, 

socialinėje iniciatyvoje konkurse „Kamštelių vajus“, konkurse „Sveikatos šaltiniai“, tarptautinės 

programos eTwining projekte „Kalėdų langas“, sveikatingumo projekte „Švarių rankų šokis“, veiksmo 

savaitėje „Be patyčių“, vaikų daržininkavimo iniciatyvose „Eko karta“, televizijos konkurse Dainų 

dainelė“, piešinių konkurse ,,Nupieškime Lietuvos Nepriklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“, 

sporto ir sveikatos šventėse „Su vaikyste ant bangos“, „Bėk, šok, mesk“ ir kt.   

2016 metais materialiniai ir finansiniai ištekliai panaudoti skaidriai, taupiai ir tikslingai, 

sprendimai derinti su bendruomene. Vykdant Klaipėdos švietimo įstaigų, įgyvendinančių 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 2015-2018 metų tinklo pertvarkos bendrąjį 

planą, įstaigai buvo skirta 37000,00 eurų naujų grupių įrengimui. Panaudojant šias lėšas  iš 2 

priešmokyklinio ir 1 vyresniosios grupės naujai įrengtos 1 lopšelio ir 2 jaunesniojo ikimokyklinio 

amžiaus ugdymo grupės. Šiose grupėse atliktas šalto ir karšto vandens vamzdynų, šildymo sistemos ir 

naujų radiatorių įrengimas (15875,47 Eur), pakeista grindų danga (7882,96 Eur), suremontuotos sienos 

(5466,89 Eur), sumontuotos pakabinamos lubos su apšvietimu (2037,37 Eur), įsigyti vaikiški baldai 

(99265,46 Eur), atnaujinta patalynė (2831,90 Eur), sumontuotos ūkinių ir kitų priemonių spintos 

(3504,75 Eur), įsigytos edukacinės priemonės, žaislai (2008,45 Eur). 1 grupėje atliktas kapitalinis 

sanitarinių patalpų remontas (4197,47 Eur). Darželis atsinaujino organizacinę techniką: 3 nešiojami 

kompiuteriai, multifunkcinis aparatas (1505,89 Eur). Taip pat atnaujinta virtuvės ir grupių virtuvėlių 

įranga (2994,01 Eur).  Darželio kieme įrengtas daugiafunkcinis edukacinis žaidimų kompleksas 

ankstyvojo amžiaus vaikams, sumontuotos smėlio dėžės (3596,80 Eur). Klaipėdos miesto savivaldybės 

miesto ūkio departamento socialinės infrastruktūros poskyris organizavo darželio pastatų stogų 

pakeitimą, 5 įėjimo durų pakeitimą bei 3 sanitarinių patalpų remontą.  

 2016 metais įstaiga gavo 2874,72 eurų paramą, iš jų 2072,91 eurų paramai skirto gyventojų 

pajamų mokesčio dalis (2%) ir 801,81 eurų kitų rėmėjų lėšos. Už šias lėšas įsigyta: edukacinės 

priemonės (416,05 Eur), aktyvių lauko žaidimų kompleksas (2049,95 Eur), vaikų nelaimingų atsitikimų 

draudimo paslauga (321,44 Eur), darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas (83,00 Eur), kitos paslaugos 

(178,76 Eur).  

4. Problemos:  

4.1. Įstaigai 56 metai, todėl pagrindinė problema – prastėjanti pastato išorės būklė. Kritinės 

būklės šildymo sistemos vamzdynas. Grėsmę ugdytinių saugumui kelia skylėta tvora, sutrūkinėjusios 

grindinio plytelės, duobėtas asfaltas. Prie darželio tvoros nėra šaligatvio, automobilių stovėjimo vietų, 

darželio teritorijoje neįrengtas apšvietimas.  

      4.2. 2016 metais įstaigoje tikrinimus atliko Klaipėdos miesto valstybinė maisto ir veterinarijos 

tarnyba, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos centras. Patikrinimų metu nustatyta higieninės 

aplinkos reikalavimų neatitikimų, apie trūkumų pašalinimą informuotos atitinkamos tarnybos.  
 

Direktorė           Aušra Milvydienė 


