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                                     PRITARTA                                                         

                 Klaipėdos „Šaltinėlio“ mokyklos – darželio   

         tarybos  2017 m.  sausio mėn. 25 d.  

    protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 1) 

 

KLAIPĖDOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLOS - DARŽELIO DIREKTOĖS  

AUŠROS ASTRAUSKIENĖS 2016 METŲ VEIKLOS  ATASKAITA 

 

1. Įstaigos  pristatymas: 

1.1. Klaipėdos „Šaltinėlio“ mokykla - darželis yra savivaldybės biudžetinė bendrojo ugdymo 

mokykla, įgyvendinanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. Įstaigoje 

2016 metais (2016-01-01 duomenimis) buvo 6 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės, 3 priešmokyklinėio 

amžiaus, 2 pradinės klasės. Įstaigos adresas: Bangų g. 14, 91251 Klaipėda,  telefonas/faksas:     (8 

46) 31 47 61, el. adresas: info@saltinelisklaipeda.lt, internetinės svetainės adresas: 

http://www.saltinelisklaipeda.lt Ugdymas organizuojamas lietuvių kalba. 2014 metais vykdant 

Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarką buvo pradėti įstaigos struktūriniai 

pakeitimai  - uždarius vieną klasę, yra atidaroma darželio grupė,o 2017 m. rugsėjo 1 d. įstaiga taps 

lopšeliu-darželiu. Todėl (2016-09-01 duomenimis) įstaigoje yra 4 priešmokyklinio amžiaus grupės, 

7 darželio grupės, 1 pradinė klasė.  Be to, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė dirba kaip 

administracinis padalinys Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre, Puodžių 1. (4 valandų 

priešmokyklinio ugdymo grupė). 

1.2. Įstaigos direktorė – Aušra Astrauskienė. Pedagoginio darbo stažas – 11 metų. Direktorė 

dirba pirmus metus. 

1.3. darbuotojų skaičius: 

Administracijos darbuotojai 

(direktorius ir jo pavaduotojai) 

Specialistai (pedagoginiai 

ir nepedagoginiai 

darbuotojai) 

Kiti darbuotojai (darbininkai, 

valytojai, budėtojai ir kt.) 

3 28 24 

 

1.4. patalpos: 

Adresas Įstaigos statybos metai Plotas (m2) 

Bangų g. 14, LT-91251 Klaipėda 1978 2198,57 

 

 1.5. biudžetas: 

Finansavimo šaltiniai 
Lėšos (tūkst. Eur) 

Metai 

 2015  2016 

Savivaldybės biudžeto lėšos SB 242,4 268,9 

Pajamos už teikiamas paslaugas SB(SP) 90,4 92,0 

Pajamos iš patalpų nuomos SB(SPN) 1,6 1,5 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB(VB) 183,9 184,0 

Valstybės  biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš VB 

papildomos lėšos) SB 
5,8 4,4 

Kitos lėšos (labdara, parama, 2% GM) 3,7 1,6 

 

2. Įstaigos veiklos rezultatai. 

 2.1. „Šaltinėlio“ mokyklos-darželio misija – įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, 

laiduoti kokybišką  ugdymą, tenkinti vaikų ugdymosi, saviraiškos ir pažinimo poreikius, užtikrinti 

saugias ir sveikas ugdymo ir ugdymosi sąlygas, švietimo ir socialinę pagalbą, racionaliai panaudoti 

turimus materialinius ir žmogiškuosius išteklius. 

2.2.  2016-2018 m. strateginio plano tikslas -  užtikrinti kokybišką ugdymą. 

http://www.saltinelisklaipeda.lt/
http://www.kjc.lt/
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2.3. 2016 metų veiklos prioritetas – sudaryti sąlygas ugdytinių fiziologinių, saugumo, 

socialinių, pažintinių ir saviraiškos poreikių tenkinimui,  pagalbos vaikui efektyvinimui. 

2.4. 2016 metų veiklos tikslas: vaiko kompetencijų ugdymas per individualią pažangą, 

papildant gamtosauginėmis, etnokultūrinėmis, teatrinėmis, sveikatos-judumo, verslumo-profesijų 

pažinimo patirtimis. Tikslų įgyvendinimui, kurių siekia visa mokyklos-darželio bendruomenė, 

numatyti šie uždaviniai: 1. tobulinti ugdymo turinį per formalųjį ir neformalųjį ugdymą, skiriant 

dėmesį gabiems vaikams; siekti  geresnio įstaigos lankomumo; 2. stiprinti viso įstaigos personalo 

profesinių kompetencijų tobulinimą dalyvaujant kvalifikacijos kėlimo kursuose, skiriant didesnį 

dėmesį į kompiuterinio raštingumo kompetencijas, darbo etiką.  3. puoselėti esamas edukacines 

erdves, užtikrinti saugią aplinką. 4. Stiprinti bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais, socialiniais 

partneriais, siekiant įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimo. 

Siekiant įgyvendinti pirmąjį uždavinį - tobulinti ugdymo turinį per formalųjį ir neformalųjį 

(dalyvaujant konkursuose, parodose, projektuose ir kt.) ugdymą, skiriant dėmesį gabiems vaikams, 

siekti geresnio įstaigos lankomumo. Kryptingai siekiant pirmojo uždavinio įgyvendinimo, įstaigos 

personalas vadovavosi šiomis Klaipėdos „Šaltinėlio“ mokykloje-darželyje įgyvendinamomis 

programomis: ,,Šaltinėlio“ mokyklos-darželio „Ikimokyklinio ugdymo programa“, „Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, „Pradinio ugdymo programa“. Tobulinant 

ugdymo turinį ugdytinių pažintiniams gebėjimams puoselėti padėjo neformaliojo vaikų švietimo 

programos: stebėjimų ir eksperimentavimo programa „Atradimų džiaugsmas“, fizinio aktyvumo 

 ugdymo programa „Judėjimas – tai striprybė“, elementarių matematinių vaizdinių formavimo 

 programa „Mažųjų matematika“, sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikata - brangiausias 

turtas“. Be to, įstaiga tradiciškai keletą metų dirba pagal „Gamtosauginių mokyklų programą“, 

socialiniams įgūdžiams ugdyti kaip ir daugelyje kitų įstaigų naudojama tarptautinė prevencinė 

socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai". Įstaigoje ugdomi 119 ikimokyklinukų, 60 

prešmokyklinio amžiaus vaikų, 40 pradinukų. Tobulinti ugdymo turinį per formalųjį ir neformalųjį 

ugdymą, skiriant dėmesį gabiems vaikams daug prisidėjo 3 - ios ir 4 - os klasės mokiniai. Jie, 

palaikomi mokytojų ir tėvų, aktyviai ir rezultatyviai dalyvavo konkursuose, olimpiadose:  Lietuvos 

pradinukų matematikos olimpiadoje (1-oji vieta), ,,Matematikos ekspertas 2016“ (3-oji vieta), 

tarptautiniame matematikos konkurse ,,Pangea 2016“ (1 mokinys - Lietuvos dešimtuke), 

matematikos konkurse ,,Kengūra“ (2 mokiniai pateko į Lietuvos geriausiųjų dešimtuką), Klaipėdos 

miesto pradinių klasių mokinių diktanto konkurse ,,Raštingiausias mokinys 2016“ (1-oji vieta), 

Klaipėdos miesto pradinių klasių mokinių dailyraščio konkurse ,,Dailus raštas akį glosto 2016“    

(3-oji vieta), Klaipėdos moksleivių komandiniame boulingo turnyre (1 ir 2 vietos). Konkurse 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, estafetės ant Akropolio ledo (2-oji vieta), konkurse  ,,AHA SUPER 

KLASĖ“ (4-oji vieta). Atsiskleidė itin gabus mokinys, kuris prizines vietas užėmė net keliuose 

konkursuose. Mokiniai taip pat dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kings“, 

edukaciniame konkurse ,,Olympis – 2016“, Klaipėdos miesto 1-4 klasių skaitovų konkurse 

,,Išskleisk sparnus, vaikyste“, vakarų Lietuvos bei Klaipėdos krašto gimnazijų ir mokyklų 

moksleivių meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos jubiliejiniame konkurse ,,Lietuviško 

žodžio šviesoje“, Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių dailyraščio konkurse 

,,Plunksnelė“, Klaipėdos miesto mokinių konkurse ,,Pažink senuosius klaipėdiškių darbus“, „Kalbų 

kengūra 2016“, 3-iame solidarumo bėgime ,,Gelbėkit vaikus“, projekte „Didžiausia pasaulyje 

programavimo pamoka. Užprogramuota sėkmė „Tu - Gineso pasaulio rekordininkas“, taip pat 

projekte ,,Vilties šokis 2016“, konkurse „Jauna piniginė“, ,,Vilties bėgimas 2016“, ketvirtokai 

dalyvavo 18 pamokų plaukimo projekte ,,Vaikų plaukimo pamokos, saugus elgesys vandenyje“. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai savo veiklą organizavo susitelkę į kūrybines 

grupes, ugdymą vystė tokiomis kryptimis: gamtosauginėmis, etnokultūrinėmis, teatrinėmis, 

sveikatos-judumo ir verslumo-profesijų pažinimo. Nuo 2000 metų įstaigoje vykdoma gamtosauginė 

veikla, dalyvaujama gamtosauginių mokyklų programoje. Šeštąjį kartą (2016 m.) už gamtosauginių 

idėjų propagavimą įstaigai įteikta Žalioji vėliava bei Tarptautinis Gamtosauginių mokyklų 

programos sertifikatas. Siekiant įgyvendinti programos nuostatas buvo dalyvauta įvairiuose 

renginiuose: skaityti pranešimai respublikinėje konferencijoje „Gamta ir mes“, Klaipėdos miesto 

gamtamokslinėje konferencijoje „Pažink mus supantį pasaulį“, dalyvauta parodoje Klaipėdos mieste 

http://www.eco-schools.org/
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„Rudeninis dovanų dekoras“, vaikų piešinių parodoje „Paukštelių margumas“, respublikiniame 

„Žaliosios palangės“ konkurse, akcijoje „Baltasis badas“, organizuotas renginys įstaigoje 

„Ekologinės dienos - 2016“, vykdytas projektas „Laimingas vanduo“, organizuota edukacinė išvyka 

į P. Domšaičio galeriją „Kabo inkilas medely“,  vyko ekskursijos ir kt. Etnokultūrinėmis – 

pilietinėmis iniciatyvomis rūpinosi įstaigoje veikianti „etno“ grupė. Pristatyta atvira veikla miesto ir 

įstaigos pedagogams - etnokultūrinis renginys ,,Juodoji tetulė“ kartu su Klaipėdos senolių 

folkloriniu klubu ,,Šeimyna“, dalyvauta nacionaliniame projekte – konkurse ,,Aš už Lietuvą“, 

piešinių konkurse „Nupieškime valstybės nepriklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“, piešinių 

konkurse „Nupieškime Kovo 11-ąją švenčiančią Klaipėdą", organizuotas rytmetis ,,Adventas atėjo“, 

Užgavėnių šventė ir kt. „Šaltinėlyje“ teatrinėms  iniciatyvoms  palaikyti organizuota teatro savaitė 

„Žaidžiu teatrą“, dalyvauta respublikiniame festivalyje „Vaidinimų kraitelė“ kur parodytas 

spektaklis „Sudilę dantys“, vykdyti projektai „Linksmas liežuvėlis miklūs piršteliai“, „Kalbiname 

pasakų knygą“ „Pati gražiausia mergelė“ ir kt. Sveikatos – judumo iniciatyvos palaikomos taip pat 

keletą metų, o Klaipėdai minint judumo metus organizuotos įvairios sveikatos stiprinimo ir sveikos 

gyvensenos propagavimo veiklos: sveikatingumo savaitės, sporto šventės, akcijos, išvykos prie 

jūros „Sveikatingumo savaitė“, „Su vaikyste ant bangos“ ir kt. Stiprinant vaikų sveikatą ir skatinant 

jų aktyvumą, kūrybiškai buvo įgyvendinamas šalies projektas „Sveikatiada“. Naujausia veikla 

įstaigoje - verslumo ir profesinio orientavimo kryptys. Dalyvauta konkurse ,,Jauna piniginė“, 

seminare „Ankstyvasis ugdymas karjerai“, nuolat organizuojamos ekskursijos į tėvelių darbovietes 

ir įstaigas susipažinti su skirtingomis profesijomis. Pedagogės organizavo ilgalaikius ir 

trumpalaikius projektus: „Laimingas vanduo“, „Medvilnės kelias“, „Auginu ir augu pats“, „Kas 

mus rengia“?, ,,Apkabinkime žemę Valentino dieną 2016‘‘, „Nakties sargas – mėnulis“, „Laimingas 

vanduo – laimingas žmogus“, „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“, ,,Svogūnų 

lenktynės“ ir kt. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacinių sutrikimų tikslingai buvo teikiama 

logopedo pagalba: iš viso 65 vaikams. Ugdytiniai maitinami 3 kartus per dieną. Mokesčių lengvata 

(2016-01-01 duomenimis) už maitinimo paslaugas buvo suteikta 50 proc. 20 – iai vaikų, 100 proc.   4 - 

iems vaikams. Įstaigoje dirbo šios savivaldos institucijos: Įstaigos taryba, Mokytojų taryba, Darbo 

taryba, Metodinė taryba, tėvų grupių aktyvai, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

komisija, Vaiko gerovės komisija. Savivaldos institucijos teikė pasiūlymus įstaigos veiklos bei 

ugdymo tobulinimo klausimais. Ugdymo procese išnaudojamos regioninės sąlygos: miesto centre 

esantys muziejai, edukacijas organizuojančios įstaigos, gamtiniai ištekliai ir kt. Taip pat atlikta 

pageidaujamų papildomų paslaugų poreikio analizė, sudarytos galimybės pageidaujantiems vaikams 

lankyti šokio, krepšinio, karatė ir anglų mokamus būrelius. Siekiant skiepyti sveikos gyvensenos 

įgūdžius, dalyvauta programose „Pienas vaikams“ bei „Europos vaisių vartojimo užtikrinimas 

mokyklose“. Su bendrosios praktikos slaugytoja, pedagogais nuolat analizuojamams vaikų 

sergamumas, lankomumas, vertinami jo rodikliai. 

Įgyvendinant antrąjį uždavinį  - stiprinti viso įstaigos personalo profesines kompetencijas, 

jas tobulinti dalyvaujant kvalifikacijos kėlimo kursuose, skiriant didesnį dėmesį į kompiuterinio 

raštingumo kompetencijas. Mokykloje-darželyje (2016-09-01 duomenimis) dirba 24 pedagoginiai 

darbuotojai: 2 mokytojos, 4 priešmokyklinio ugdymo auklėtojos, 15 auklėtojų, 1 logopedas, 1 

neformaliojo švietimo pedagogas, 1 meninio ugdymo mokytojas. Pedagogai yra įgiję kvalifikacines 

tokias kvalifikacines kategorijas: 12 – auklėtojų metodininkų, 3 – vyresnieji mokytojai, 5 – 

auklėtojai. Vertinant personalo išsilavinimą matyti, kad 23 yra įgijusios auštąjį universitetinį 

išsilavinimą, kitos baigusios kolegijos aukštųjų neuniversitetinių edukologijos krypties 

ikimokyklinio ugdymo studijų programą.  Pedagogės siekė kelti savo kvalifikaciją dalyvaudamos 

kvalifikacijos kėlimo kursuose, iš viso 776 val. Iš jų - mokytojų kompiuteriniam raštingumui ugdyti 

skirta 40 val, nuotolinio kurso seminare dalyvavo 100 val. Kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvavo 

ir aplinkos (nepedagoginis) personalas: auklėtojų padėjėjos dalyvavo konferencijoje „Ikimokyklinis 

ir priešmokyklinis ugdymas: situacija ir visuomenės lūkesčiai 16 val., taip pat kursuose  turizmo 

vadovo kompetencijoms įgyti - 96 val. Mokytojai skleidė savo patirtį miesto ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų metodiniuose pasitarimuose. Įstaigos direktorė savo kvalifikaciją kėlė 80 val. Planingai savo 

veiklą organizavo Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija. Populiarinant 

internetinę „Šaltinėlio“ internetinę svetainę nuolat pedagogų pristatomi įstaigoje organizuoti 
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renginiai ir pasiekimai, atnaujinama informacija, nuotraukų galerija. Be to, įstaigos pedagogai 

publikavo savo renginių ir veiklų straipsnius laikraštyje „Žaliasis pasaulis“, „Švietimo naujienos“, 

internetiniuose portaluose: ikimokyklinis.lt., apkabinkimezeme.lt, „Klaipėdos“ ir „Vakarų 

ekspreso“ dienraščiuose. 

Įgyvendinant 3-ąjį uždavinį  - puoselėti esamas edukacines erdves, užtikrinti saugią aplinką, 

finansinių išteklių valdymas įstaigoje orientuotas į tikslingą materialių ir finansinių išteklių 

panaudojimą: 2016 m. įrengta nauja grupė (18 800 Eur), jai nupirkta baldų, indų, ūkinio 

inventoriaus (2400 Eur), iš viso už 21200 Eur. Taip pat įsigyti 7 dviračių stovai už (1000 Eur), 

sumontuoti langų ribotuvai (2000 Eur), nupirkti lauko įrenginiai, atnaujintas virtuvės inventorius, 

nupirkta baldų ir kito reikalingo inventoriaus ūkinei veiklai, atliktas kai kuriose grupėse (žaidimų 

patalpa, virtuvėlė), pagalbinėse patalpose einamasis remontas, pakeistos naujos durys. Įstaigos 

baldai yra gero stovio, reguliuojamo aukščio, įstaigoje iš viso yra 15 stacionarių kompiuterių, 7 

nešiojami, 8 spausdintuvai, 5 daugiafunciniai įrenginiai, 3 multimedijos ir 1 interaktyvi lenta, 

naudojami 2 telefoninio ryšio taškai. Pagrindinė informacija gaunama ir perduodama elektroniniu 

paštu, visi kompiuteriai prijungti prie internetinio ryšio.  

Įgyvendinant 4-ąjį uždavinį - stiprinti bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais, socialiniais 

partneriais, siekiant įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimo. Ilgametę darbo patirtį turinčios auklėtojos 

nuolat bendrauja su vaikų tėvais individualiai, tėvų susirinkimų metu, renginių metu. Organziuotas 

bendras tėvų susirinkimas. Pagal poreikį su tėvais bendrauja įstaigos administracija. Pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais kitais darželiais. Tuo tikslu  organizuotas 

tradicinis šaškių turnyras „Riešutėlis“, dalyvauta lopšelio-darželio ,,Žiogelis’’ atvirame 

etnokultūriniame – edukaciniame renginyje ,,Amatas valgyt neprašo, o dar ir maitina“, su l/d 

„Radastėlės“ priešmokyklinukais susitikta ekologinės  savaitės metu „Miestas“, vyko projekto „Kas 

mus rengia“ pristatymas mokykloje „Universa VIA“, įstaigos pedagogai vyko į Pakruojo 

ikimokyklinę įstaigą „Saulutė“. Su lopšeliu-darželiu „Žilvitis“ susitikta sportinių pramogų metu, 

abiejų įstaigų priešmokyklinukų pedagogės ir vaikai organizavo matematikos pramogą. Taip pat 

bendradarbiauta Sendvario progimanzija, Klaipėdos I. Simonaitytės viešąja biblioteka, Klaipėdos 

miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų skyriumi, Klaipėdos Universiteto Tęstinių studijų 

institutu, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru. Siekiant vaikų gerovės, 

bendradarbiauta su Klaipėdos PPT, VTAT, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuru, Klaipėdos  

Šeimos ir  vaiko gerovės centru, ir kt. 

3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą: 

Įstaigos direktorė dirbo pirmus metus. 2016 metais dėmesys buvo skiriamas susipažinimui 

su įstaigos bendruomene, įstaigoje dirbančiais darbuotojais, ugdymo proceso organizavimu, 

analizuotos edukacinių aplinkų tobulinimo galimybės, ugdymo (si) sąlygų gerinimas ir kt. 

Darbuotojai buvo skatinami siekti numatytų tikslų, uždavinių, siekti užtikrinti vaikų ir mokinių 

socialinį ir psichologinį saugumą įstaigoje, kelti savo kvalifikaciją, siekti geresnių darbo rezultatų, 

teikti paramą ir pagalbą vaikui ir šeimai, orientuoti į taupų išteklių naudojimą. Mokyklos-darželio 

veikla užtikrinta per mokymų sutarčių įsipareigojimų vykdymą, telktos darbo grupės, 

bendradarbiauta su tėvais ir socialiniais partneriais.  

4. Poreikiai ir sunkumai.  

4.1. Sąlygotos vidaus ir išorės faktorių: neužtikrinamas vaikų fizinis saugumas įstaigos 

teritorijoje (nesaugūs takeliai, aikštelės), dėl drenažo defektų II korpuso rūsyje kaupiasi gruntinis 

vanduo, reikalingas pastato galinių sienų ir stogo apšildymas, sanitarinių mazgų, esančių grupėse, 

skaičius ne visai atitinka higienos normų (palaipsniui atstatomas).  

4.2. 2016 metais įstaigoje buvo atlikti šių kontroliuojančių institucijų patikrinimai: Valstybinė 

darbo inspekcija (1), Klaipėdos Visuomenės sveikatos centras (2), Klaipėdos valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnyba (2). Atsižvelgta į patikrinimų metu nustatytus trūkumus, rekomendacijoms 

įgyvendinti sudaryti trūkumų šalinimo planai, patikrinimo metu nustatyti trūkumai iš dalies 

pašalinti iš įstaigai skirtų aplinkos lėšų. Dėl lėšų stokos kitiems trūkumams pašalinti kreiptasi į 

Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją. 

 

 


