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 KLAIPĖDOS  „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLOS–DARŽELIO, KODAS 290419110, 

2016–2018- ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS 

I. VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Klaipėdos „Šaltinėlio“ mokykla-darželis (toliau – įstaiga) yra bendrojo ugdymo  mokykla, 

įgyvendinanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. Įstaigos adresas – 

Bangų g. 14, LT-91251 Klaipėda, telefonas/faksas: 8 (46) 31 47 61, el. paštas: 

saltinelis.klaipeda@gmail.com, internetinės svetainės adresas http://www saltinelisklaipeda.lt. 

Ugdymas  organizuojamas lietuvių kalba. 

1978 m. gruodžio 13 d. Klaipėdos miesto vykdomojo komiteto sprendimu  įsteigtas 1-asis 

lopšelis-darželis, kuris Klaipėdos miesto valdybos 1991 m. rugpjūčio 29 d. potvarkiu Nr. 459 

reorganizuotas į pradinę mokyklą-darželį „Šaltinėlis“. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 

m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 1-481 įstaiga pavadinta Klaipėdos „Šaltinėlio“  mokykla-darželiu. 

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. 2014 

m. vykdant Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarką buvo pradėti įstaigos 

vidaus struktūros pakeitimai ir, uždarius vieną klasę, atidaryta darželio grupė. Palaipsniui bus 

uždarytos likusios  klasės ir 2017 m. rugsėjo 1 d. įstaiga turėtų tapti lopšeliu-darželiu. 

Šiuo metu  įstaigoje suformuotos  6 ikimokyklinio ir 3 priešmokyklinio ugdymo grupės, 2 

pradinės klasės. Jas  lanko 219 ugdytinių (40 mokinių, 60 priešmokyklinio ir  119 ikimokyklinio 

amžiaus vaikai). Tėvų pageidavimu teikiama papildoma paslauga – 1 pailgintos dienos grupė, 

kurioje 22 mokiniams organizuojamas užimtumas, užtikrinamas ugdymo tęstinumas.  

Mokykloje  dirba 25 pedagoginiai darbuotojai (19,3 etato): 12 auklėtojų, 3 priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, 1 logopedas, 2 neformaliojo švietimo pedagogai, 1 meninio ugdymo mokytojas, 

1 grupės auklėtojas,  2 pradinių klasių  ir 3 dalykų mokytojai. Pedagogai yra įgiję kvalifikacines 

kategorijas: 15 – mokytojai metodininkai, 8 – vyresnieji mokytojai, 2 – auklėtojai, direktoriaus  

pavaduotojas ugdymui – II vadybinę kategoriją.  

 Įstaigoje dirba 25 nepedagoginiai darbuotojai ( 23,25 etato): iš jų direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui ir bendriesiems klausimams, bendrosios praktikos slaugytojas, specialistas, sekretorius, 

sandėlininkas, pagalbinis darbininkas, pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas,  

auklėtojų padėjėjai,  valytojas,  kiemsargis, skalbinių prižiūrėtojas, valgyklos darbininkas, virėjai. 

mailto:saltinelis.klaipeda@gmail.com
http://www/
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2016–2018 metų strateginis planas parengtas atsižvelgiant į Valstybinę švietimo strategiją, 

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę ir mokyklos 

bendruomenės poreikius. 

 

II. PAGRINDINIAI MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS REZULTATAI 

 

Įgyvendinant mokyklos-darželio veiklos prioritetus, siekiama užtikrinti kokybišką ugdymą, 

telkiant bendruomenę bendrai veiklai, kuriant sveiką, saugią, kultūringą aplinką.  

2013–2014 m. m. mokykloje buvo suformuoti keturi pradinių klasių komplektai. Mokslo 

metus pradėjo  ir baigė 86 pradinių klasių mokiniai.  14 ketvirtos klasės mokinių baigė pradinio 

ugdymo programą ir įgijo pradinį išsilavinimą. 72  mokiniai perkelti į aukštesnę klasę. 3 mokiniai 

mokėsi pagal pritaikytas programas. Mokykloje veikė 2 pailgintos dienos grupės, kurias lankė 42 

mokiniai. Dėl mokyklos reorganizacijos  2014-2015 m. m. suformuoti 3 pradinių klasių komplektai 

(66 mokiniai, iš jų dviem mokiniams buvo pritaikytos programos)), o 2015-2016 m.m. – 2 

komplektai (40 mokinių). Tėvų pageidavimų veikia 1 pailginta dienos grupė (24 mokiniai). Visi 

ketvirtos klasės mokiniai baigė pradinio ugdymo programą ir  įgijo pradinį išsilavinimą. 

Dalyvaujant  Nacionalinio egzaminų centro projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo 

ir įsivertinimo įrankių bendrojo  lavinimo mokykloms kūrimas“ gauta objektyvi informacija apie 

ketvirtokų pasiekimų lygį.  

 

Standartizuotų testų vertinimas pagal lygius 

Metai Pasiekimų lygis Matematika Skaitymas Rašymas Pasaulio 

pažinimas 

  Mokin.

skaičius 

Proc. Mok.

sk. 

Proc. Mok.

sk. 

Proc. Mok

.sk. 

Proc. 

2014 Nepatenkinamas 0 0.0 0 0.0 0 0.0   

Patenkinamas 1 8.3 2 15.4 1 7.7   

Pagrindinis 7 58.3 11 84.6 3 23.1   

Aukštesnysis 4 33.3 0 0.0 9 69.2   

2015 Nepatenkinamas 1 5.9 2 11.1 1 5.6 0 0.0 

Patenkinamas 0 0.0 5 27.8 6 33.3 1 5.9 

Pagrindinis  10 58.8 8 44.4 11 61.1 5 29.4 

Aukštesnysis  6 35.3 3 16.7 0 0.0 11 64.7 

 

2014–2015 metais 49 ugdytiniams teikta kompetentinga logopedo pagalba, iš jų 23 vaikams 

kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimai visiškai pašalinti, 26 - iš dalies pašalinti. 2 ugdytiniai 

mokėsi pagal pritaikytas programas. 21 ugdytiniui buvo teikiama 50%, o 3 – 100% maitinimo 

mokesčių lengvata. Tėvų iniciatyva vaikams papildomai teikiamos mokamos šokių, sportinės 

veiklos bei anglų kalbos mokymo paslaugos. 

Mokiniai individualius gabumus plėtojo neformaliojo švietimo būreliuose: sporto, anglų, 

šaškių, saugaus eismo, muzikos, dailės. Parengtos ir įgyvendinamos neformaliojo ikimokyklinių ir 

priešmokyklinio ugdymo vaikų švietimo programos: „Sveikata-brangiausias turtas“, „Judėjimas - 

tai stiprybė“, „Atradimų džiaugsmas“, „Mažųjų matematika“. Sėkmingą ugdymo proceso 

organizavimą užtikrino jo modernizavimas kompiuterine, vaizdo, garso technika. Ugdomajai veiklai 

organizuoti buvo išnaudota netradicinė aplinka: pamokos vyko muziejuose, gamtoje, bibliotekose, 

tėvų darbovietėse, Klaipėdos kelių policijos saugaus eismo klasėje. 1-4 klasėms bei 

priešmokyklinio ugdymo grupėms  nupirkti skaitmeninių pamokų komplektai. Trečioje - ketvirtoje 

klasėje  viena kultūros pamoka  organizuojama  „Dinamo“ baseine. 

Kasmet dalyvaujama akcijose: Labdaros ir paramos fondo „Saulės smiltys“  akcija 

„Baltosios ramunės diena“ - minint tuberkuliozės dieną, „Vilties bėgimas ir „Vilties šokis“, 

„Savaitė be patyčių“, Tolerancijos diena „Kuriame Tolerancijos knygą“. Už pilietiškumo ugdymą 
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gauti padėkos raštai iš Krašto apsaugos ministro Juozo Olekos  bei LR Seimo socialdemokratų 

frakcijos.  

Didelis dėmesys skirtas bendradarbiavimui. Aktyviai dalyvauta „Vilties šokyje-2014“,   

„Vilties šokyje-2015“,  šokių  flashmob‘e (Šv. Pranciškaus onkologijos centro padėka),  mokykloje 

organizuotas 1-ojo solidarumo bėgimas, kurio metu surinkta 440 Lt (Respublikinės organizacijos 

„Gelbėkit vaikus“ padėka).  Kasmet organizuojama šeimos šventė, kurioje dalyvauja ne tik tėvai, 

bet ir seneliai, vyresni broliai ir sesės. Kartu su bendradarbiaujančiomis įstaigomis pravesti 

renginiai: „Sveiks, svieteli margs“, šaškių turnyras „Riešutėlis“, „Ant marių krantelio“, „To 

svietelio margumas, to svietelio skambumas“, piešinių parodos vaikų bibliotekoje „Pelėdžiukas“. 

Pirmą kartą mokykloje organizuotas renginys „Diena kitaip 2014“, kurioje dalyvavo  Šv. 

Pranciškaus onkologijos centro savanoriai, Gargždų ir Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos 

mokytojai ir mokiniai. Dalyvauta „Danės“, „Baltijos“ ir „Marių“  bendruomenių renginyje „Aš 

bendruomenės narys“.  

Įstaigos bendruomenė tęsė dalyvavimą  gamtosauginių mokyklų programoje. 2013 bei 2014 

metais veikla įvertinta Žaliąja vėliava bei Aplinkosauginio komiteto sertifikatu. 2014-2015 mokslo 

metais įstaiga gavo  Aplinkosauginio švietimo fondo „Gamtosauginių mokyklų“ programos ir 

„Wrigley“ įmonės fondo finansavimą projekto „Litter less“ įgyvendinimui (500 $). Aktyviai 

dalyvauta konkurse ,,Myliu švarią Klaipėdą - ,,Rink, vežk ir laimėk!” ir užimta II vieta (prizas - 430 

eurų). 

 Pravestos 8 atviros veiklos mieste ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, 

skaityti 5 pranešimai konferencijose, pristatytos 5 metodinės priemonės. Visi pedagogai  

vidutiniškai po 5 dienas kėlė kvalifikaciją.  

Įstaigoje sudarytos geros sąlygos vaikų fiziniam aktyvumui, maitinimui, saugumui. Sporto 

salė aprūpinta įvairia sportine įranga, grupėse gausu lavinančių priemonių. Vaikų maitinimas 

vykdomas pagal mokslo metų pradžioje suderintą su Visuomenės sveikatos centru valgiaraštį, 

atsižvelgta į tėvų ir darbuotojų apklausos metu teiktus pasiūlymus. Aktyviai dalyvaujama paramos 

programose ,„Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“, kurių dėka vaikai  

papildomai gauna vaisius ir pieno produktus.  

Bendradarbiavimas su tėvais, socialiniais partneriais įtakojo ugdymo paslaugų kokybės 

užtikrinimą, tačiau šis uždavinys bus įgyvendinamas ir sekančiais metais, didesnį dėmesį skiriant 

individualiems vaiko ir šeimos poreikiams. 

 

 

III.  MOKYKLOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

Klaipėdos „Šaltinėlio“ mokykla-darželis patikėjimo teise valdo Klaipėdos miesto 

savivaldybės  perduotą pastatą, kurio bendrasis plotas 2198,57 kv. m. 2013 m. pakeisti visi pastato 

langai, lauko durys.   Tačiau pastato būklė įvertinama tik  patenkinamai, nes reikalingas dalinis šalto 

ir karšto vandens vamzdyno bei kanalizacijos vamzdyno keitimas, šildymo sistemos atnaujinimas, 

virtuvėje neveikia vėdinimo - ventiliacijos sistema.  

2015 m. įrengta nauja grupė (12 454 Eur), nupirkta baldų, indų, ūkinio inventoriaus (6123 

Eur), vienoje grupėje atliktas kosmetinis remontas, pakeista grindų danga hole ir pastatus 

jungiančioje galerijoje, perdažytos sienos koridoriuose (2614 Eur), nupirkti lauko įrenginiai (4753 

Eur),  pakeistos vidaus durys (18 vnt. – 2938 Eur), atnaujintas virtuvės inventorius (3244 Eur), 

nupirkta naujos patalynės (238 Eur), ant langų uždėti  roletai (780 Eur). Ugdomajai veiklai skirta 

1500 Eurų, už juos nupirkta priemonių, žaislų, muzikos prekių. Vaikų saugumui vienoje grupėje 

uždėti langų atidarymo ribotuvai bei radiatorių apsauga (960 Eur). 

 Įstaigos baldai yra gero stovio, reguliuojamo aukščio, pakeistos visų grupių vaikų 

persirengimo spintelės. Įstaigoje kompiuterizuota 14 darbo vietų (7 administracijos, 7 klasėse, 

kabinetuose). Yra 3 nešiojami kompiuteriai, 7 spausdintuvai, 3 daugiafunciniai įrenginiai, 2 

multimedijos ir 1 interaktyvi lenta, naudojamasi 2 telefoninio ryšio taškais. Pagrindinė informacija 

gaunama ir perduodama elektroniniu paštu arba kompiuterine komunikavimo programa „Skype“. 
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Veikia greitaveikis nemokamas internetinis LITNET ryšys, visi kompiuteriai prijungti prie 

internetinio ryšio. 

Įstaigos veiklą kontroliuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir 

kultūros departamento Švietimo skyriaus specialistai ir kitos steigėjo  institucijos. Įstaigos atitikimą 

sveikatos bei higienos reikalavimams prižiūri Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 

Visuomenės sveikatos centras. 

 

IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 
 

Stiprybės 

 

Silpnybės 

1. Aukštas pedagogų profesinis pasirengimas 1. Neišnaudojamos visos galimybės, 

plėtojant įstaigos ir šeimos partnerystę 

vaikų sveikatai stiprinti.  

2. Savivaldos institucijos aktyviai dalyvauja, 

tobulinant įstaigos veiklą 

2. Patenkinamas pastato stovis, prasta lauko 

takų, šaligatvių būklė 

3. Tikslingai dalyvaujama miesto, šalies, 

tarptautinėse programose, projektuose 

3. Nepilnai užtikrinami higienos 

reikalavimai vidaus patalpose 

4. Nuolat tobulinama ugdymo aplinka  

Galimybės 

 

Grėsmės 

1.  Darbuotojų profesinių iniciatyvų skatinimas ir 

pagalba jas įgyvendinant 

1. Didėjanti jaunų šeimų emigracija, 

socialinė atskirtis 

2. Socialinės partnerystės plėtojimas stiprinant 

vaikų saugumą ir sveikatą 

2. Kompiuterinių technologijų įtaka 

ugdytinių bendravimui bei psichologiniam 

vystymuisi 

3. Tėvų edukacinis švietimas ir produktyvus 

bendradarbiavimas 

3. Prastėjanti vaikų sveikata 

 

 

V. VIZIJA IR MISIJA 

 

 Vizija – moderni, atvira kaitai, pajėgi konkuruoti tolydžiai kintančioje švietimo aplinkoje 

įstaiga, stiprinanti bendruomenės narių asmeninę atsakomybę ir pasididžiavimą savo mokykla, 

ugdanti dorą, savarankišką, patriotiškai nusiteikusį vaiką, išlavinusį savo bendrąsias kompetencijas 

ir pasiruošusį tobulėti, mokantis visą gyvenimą.  

 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. 

 

VI. VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Siekiant mokyklos-darželio vizijos, suformuluoti įstaigos veiklos tikslai, uždaviniai bei 

priemonės. Jie pateikiami atskirame priede (žr. priedą). Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama 

pagal 1 lentelėje pateikiamus rezultato kriterijus.  
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1 lentelė 

Tikslo pažangos matavimo rezultato kriterijai 

     

Rezultato vertinimo kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas 
2015 m.  rezultatas 

Numatomi rezultatai 

 2016 m. 2017 m.  2018 m.  

1. Vykdomos ugdymo programos 

atitinka Klaipėdos miesto gyventojų 

poreikius, procentai 

100 100 100 100 

2. Darbuotojų pareigybių skaičius 

neviršija nustatyto didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus, procentai 

100 100 100 100 

3. Darbuotojų profesinis tobulėjimas 

vykdomas nuosekliai ir planingai, 

procentai 

100 100 100 100 

4. Teikiama švietimo, socialinė 

pagalba vaikams atitinka teisės aktų 

nustatytus reikalavimus, procentai 

95 95 95 95 

5. Užtikrinama saugi ir sveika 

ugdymo aplinka, procentai 

90 95 100 100 

6. Įvykdomi teisės aktų nustatyti 

higienos reikalavimai, procentai 

60 80 100 100 

7. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka 

teisės aktų nustatytus reikalavimus 

100 100 100 100 

   

   

 Lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 2 lentelėje. 

 

2 lentelė 

Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai  

 

Ekonominės klasifikacijos grupės 

Asigna-

vimai 

2015-

iesiems 

metams 

Lėšų 

poreiki

s 2016-

iesiems 

metam

s 

2016-

ųjų 

maksi-

malių 

asigna-

vimų 

planas 

Projekta

s 2017-

iesiems 

metams 

Projekta

s 2018-

iesiems 

metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO: 505,7 525,2  525,2 525,2 

1.1. išlaidoms 499,2 525,2  525,2 525,2 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 440,8 388,7  388,7 388,7 

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams 

įsipareigojimams vykdyti 

6,5     

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 505,7 525,2  525,2 525,2 

2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: 501,6 521,2  521,2 521,2 

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:      

2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB 234,3 256,4  256,4 256,4 
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2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos 

(pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) 

85,9 92,0  92,0 92,0 

2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos 

(pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SPN) 

0,6 1,5  1,5 1,5 

2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) 

180,8 171,3  171,3 171,3 

2.1.1.5. Valstybės ir savivaldybės biudžeto 

tarpusavio atsiskaitymų lėšos MK(K) 

     

2.1.1.6. Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių už 

atvykusius mokinius SB(MK) 

     

2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:      

2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai Kt. 4,1 4,0  4,0 4,0 

 

__________________________ 
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Klaipėdos „Šaltinėlio“  mokyklos-darželio  

direktoriaus 2015 m.         d. įsakymo Nr.  

                                                                                                                                                                             priedas 
 

KLAIPĖDOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO 2016–2018 METŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRODUKTO 

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
 

Tikslas Uždavinys 
Priemonės 

pavadinimas 
Atsakingas asmuo 

Produkto vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 
Planuojama reikšmė 

2016 2017 2018 

1. Užtikrinti 

kokybišką 

ugdymą 

1.1. Laiduoti ugdymo 

programų įvairovę 

1.1.1. Ugdymo proceso 

užtikrinimas 

Direktorius Vaikų skaičius, vnt. 219 220 220 

Pedagoginių darbuotojų etatų 

skaičius, vnt. 

22,5 23,6 23,6 

1.1.2. Pradinio, ikimo-

kyklinio ir priešmokyk-

linio ugdymo programų 

įgyvendinimas 

Elena Mockuvienė Vaikų skaičius, vnt. 219 220 220 

Pedagoginių darbuotojų etatų 

skaičius, vnt. 

22,5 23,6 23,6 

1.1.3. Neformaliojo 

vaikų švietimo progra-

mų įgyvendinimas 

Elena Mockuvienė Vaikų skaičius, vnt. 219 220 220 

Pedagoginių darbuotojų etatų 

skaičius, vnt. 

2 2 2 

1.1.4. Vaikų 

saviraiškos poreikių  

tenkinimas 

Elena Mockuvienė Vaikų skaičius, vnt. 219 220 220 

Pedagoginių darbuotojų etatų 

skaičius, vnt. 

22,5 23,6 23,6 

1.1.5. Darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas ir 

atestacijos vykdymas 

Elena Mockuvienė, 

Direktorius 

Kvalifikacijos tobulinimo 

renginių skaičius, vnt. 

25 25 25 

Besiatestuojančių pedagogų 

skaičius, vnt. 

- 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Sudaryti sąlygas 

švietimo paslaugų 

prieinamumui 

 

 

 

 

 

1.2.1. Kokybiško 

maitinimo 

organizavimas 

Asta Babakinienė Vaikų skaičius, vnt. 219 220 220 

Valgyklos darbuotojų etatų 

skaičius, vnt. 

    4 3 3 

1.2.2. Specialiosios pe-

dagoginės  pagalbos 

vaikams teikimas 

Vida Domarkienė 

 

Vaikų skaičius, vnt. 49 49 49 

Pagalbos specialistų etatų 

skaičius, vnt. 

1 1 1 

1.2.4. Pailgintos dienos 

grupės veiklos 

organizavimas 

Direktorius Vaikų skaičius, vnt. 21 - - 

Pedagogų  etatų skaičius, vnt. 0,5 0 0 
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1.3. Užtikrinti sveiką ir 

saugią ugdymo(-si) 

aplinką 

1.4.1. Aplinkos funk-

cionavimo užtikrinimas 

Direktorius Aptarnaujančio personalo 

etatų skaičius, vnt. 

23,25 23,5 23,5 

1.4.2. Sveikatingumo 

projektų įgyvendinimas 

Elena Mockuvienė 

Asta Babakinienė 

Dalia Kondrackienė 

Vaikų skaičius, vnt. 219 220 220 

Pedagoginių darbuotojų etatų 

skaičius, vnt. 

22,5 23,6 23,6 

1.4.3. Aprūpinimas 

ugdymo priemonėmis 

Elena Mockuvienė 

Virginija Šiaulienė 

Įsigytų priemonių skaičius, 

vnt. 

50 50 30 

2. Gerinti 

įstaigos 

materialinę bazę  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Vykdyti teisės aktų 

nustatytus higienos 

reikalavimus 

2.1.1. Maisto bloko 

patalpų ir įrengimų 

atnaujinimas 

((ventiliacijos sistema) 

Virginija Šiaulienė Įsigytų įrengimų skaičius, 

vnt. 

1 - - 

2.1.2. Pėsčiųjų takų ir 

žaidimo aikštelių 

atnaujinimas 

Virginija Šiaulienė Takų ir aikštynų plotas kv.m. 711 711 711 

2.1.3.  Santechninės 

įrangos keitimas 

Virginija Šiaulienė Įsigytų įrenginių sk. vnt. 3 3 2 

2.1.4. Grupių grindų 

dangos atnaujinimas 

Virginija Šiaulienė Grindų plotas kv.m 66 66 66 

2.1.5.  Grupių 

sanitarinių patalpų 

remontas 

Virginija Šiaulienė Sanitarinių patalpų sk. vnt. 3 3 2 

2.1.6. Virtuvės 

remontas 

Virginija Šiaulienė Patalpų plotas kv.m 100 - - 

2.2. Pritaikyti patalpas 

švietimo reikmėms 

2.2.1. Naujos darželio 

grupės įrengimas 

Direktorius Vaikų skaičius, vnt. 20 20 - 

Pedagogų etatų skaičius, vnt. 1,6 1,6 - 

2.2.2. Pasiruošimas 

naujiems mokslo 

metams 

Virginija Šiaulienė Atnaujintų patalpų plotas 

kv.m 

140 125 125 

2.3. Kitos veiklos 

pajamos 

2.3.1. Patalpų nuoma 

laisvu nuo užsiėmimų 

metu  

Virginija Šiaulienė Nuomojamų patalpų skaičius, 

vnt. 

3 3 3 

 

_______________________________________ 

 

Klaipėdos „Šaltinėlio“  mokyklos-darželio laikinai einanti direktoriaus pareigas                                         Elena Mockuvienė

     


