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BĮ KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO „BANGELĖ“ 

DIREKTORĖS JEVGENIJOS ZANKINOS  2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

      1.    Įstaigos pristatymas: 

      1.1. lopšelis-darželis ,,Bangelė‘‘ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti ikimokyklinio ir     

priešmokyklinio ugdymo programas. Įstaigos adresas: Nidos g. 3, LT -  93220 Klaipėda, tel./fax.: 34 21 

19, tel.: 34 47 98; el. adresas: bangele@takas.lt; 

      1.2. įstaigai vadovauja  Jevgenija Zankina, vadybinis stažas -30 m.,  vadybinė kategorija – I. 

      1.3. darbuotojų skaičius: 

Administracijos darbuotojai Specialistai Kiti darbuotojai 

4 30 24 

       1.4. naudojamos patalpos: 

Adresas Plotas (m) 

Nidos g. 3, LT -  93220 Klaipėda 2545,29 m. kv. 

      1.5. biudžetas: 

Finansavimo šaltiniai 2014 m. 2015 m. 

Savivaldybės biudžeto lėšos SB 710,8 Lt. 234,8 Eur. 

Specialiosios programos lėšos(pajamos už 

atsitiktines paslaugas) SB(SP) 

294,9 Lt. 95,8 Eur. 

Specialiosios programos lėšos (pajamos iš patalpų 

nuomos) SB(SPN) 

2,3 Lt. 434 Eur. 

Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio 

atsiskaitymų lėšos MK(K) 

522,6 Lt. 173,3 Eur. 

Europos Sąjungos paramos lėšos ES   

Kiti finansavimo šaltiniai Kt 26,120 Lt. 5,63 Eur. 

        2.    Įstaigos veiklos rezultatai:  

      2.1. Įstaigos misija - aukštos pedagoginės kultūros švietimo įstaiga, orientuota į vaiko sveikatos, kaip 

visapusiškos fizinės, dvasinės ir socialinės gerovės ugdymą. 

      2.2. Įgyvendinant 2013-2015 strateginio veiklos plano tikslą - buvo siekiama sudaryti sąlygas siekti 

bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybės. Šio strateginio tikslo įgyvendinimui iškelti trys 

metiniai tikslai: 1) užtikrinti sėkmingą veiklos ir ugdymo proceso organizavimą; 2) plėtoti pozityvų 

bendruomenės požiūrį į sveikos gyvensenos ugdymą; 3) kurti šiltus, bendradarbiavimu grįstus vaikų, tėvų, 

pedagogų ir specialistų santykiu. Tikslams įgyvendinti numatyti keturi uždaviniai. 

             Nuosekliai įgyvendintas pirmas tikslas. Tikslo įgyvendinimui iškeltas pirmas uždavinys kurti 

saugią, estetišką, vaiko poreikius atitinkančią ugdymosi aplinką. Siekiant saugios, estetiškos ir vaikų 

poreikius atitinkančios aplinkos atlikti lauko teritorijos modernizavimo darbai (6609,21 Eur.) - išardytas 

baseinas, leidęs praplėsti lauko žaidimų teritoriją, atsatytas plytelių grindinys, įrengtos dvi modernios 

smėlio dėžės (1340 Eur.), pašalinti medžių kelmai (300 Eur). Įrengtas žaidimų su smėliu ir vandeniu 

kambarėlis: įsigytas didelis šviečiantis stalas žaidimams spalvų ir formų pažinimui; smėlio ritinėliai su 

įvairiais raštais (963,63 Eur); smėlio ir vandens stalas (500 Eur); piešimo rėmas Isisi (191,42 Eur.). 

Optimaliai panaudotos savivaldybės biudžeto skirtos lėšos  (20,0 tūkst. Eur.) naujos grupės atidarymui: 

patalpų kapitalinis remontas; baldų, žaislų, patalynės, didaktinių priemonių įsigijimas. Ugdymo(si) aplinka 

tikslingai praturtinta įvairiomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinius, protinius, 

estetinius ir dvasinius poreikius atitinkančiomis ugdymo priemonėmis (Opa-pa 267,98 Eur., lego 195,64 

Eur., žaislai, žaidimai, knygos -1561,98 Eur.), sutvarkytas logopedų kabinetas, pakeista grindų danga.                         

mailto:bangele@takas.lt


            Sėkmingai įgyvendintas antras uždavinys - kryptingai ir lanksčiai planuoti ugdymo procesą. Buvo 

vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos, integruojant į jas neformaliojo vaikų 

švietimo sveikos gyvensenos ir bendravimo įgūdžių formavimo valstybine kalba programas. Nuo 2014 m. 

rugsėjo 1 d. priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogai naudojasi komplekto „OPA PA“  ugdomąja 

medžiaga. Tikslingai organizuoti 3 metodiniai pasitarimai, kuriuose aptartas kryptingas ugdymo(si) 

proceso planavimas atpažįstant individualius vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, gilintasi į vaikų 

sveikos gyvensenos ugdymo integravimo galimybes į įvairių ugdymo(si) sričių turinį, bei aptartas 

pedagogo vaidmuo organizuojant žaidybinę veiklą. Aktyviai analizuoti ir taikyti praktiškai nauji leidiniai: 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“, „“Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa“, 

„Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos“. 

           Skatinant vaikų aktyvumą įstaigoje sėkmingai įgyvendinami edukaciniai projektai „Kas 

„Bangelėje“ gyvena?”, „Aš - lašelis ir mano šeima“, „Mes kriaukliukai - maži papuošaliukai“, „Spalvoti 

segtukai - netradicinė ugdymosi priemonė“. 2015 metais organizuota 20 edukacinių užsiėmimų įvairiose 

miesto erdvėse (muziejuose, teatre, futbolo mokykloje, Domšaičio galerijoje); bendri renginiai su 

socialiniais partneriais, kurių metu stiprėjo vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, gilėjo 

asmeninė supančios aplinkos pažinimo patirtis; organizuotos 5 teminės dienos, bendros talkos, šokių ir 

krepšinio užsiėmimai. 

             Pasiekti antro tikslo - plėtoti pozityvų bendruomenės požiūrį į sveikos gyvensenos ugdymą 

rezultatai. Įgyvendinant uždavinį - kurti vaiko poreikius tenkinančią, sveikatai palankią fizinę ir 

psichosocialinę aplinką, siekta kad visos numatytos uždavinių įgyvendinimo priemonės užtikrintų 

bendruomenės narių fizinę, dvasinę ir socialinę gerovę. Puoselėjant sveikos gyvensenos idėjas, pedagogai  

parengė ir įgyvendino 4 projektus. Dalintasi gerąja patirtimi su  miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogais 

metodiniame susirinkime, rodytos atviros veiklos įstaigos pedagogams (4). Organizuotas šviečiamojo 

pobūdžio vaisių vartojimo skatinimo renginys vaikams „Pepės linksmybės“. Tęstas dalyvavimą projekte  

,,Susipažinkime su sporto šakomis‘‘, įsitraukta į respublikinį projektą „Sveikatiada“, kuris paskatino 

organizuoti netradicinius renginius: „Mankštiadą“, „Sveikatiadoj šok ir nesustok“ subūrusius visą 

bendruomenę, dalyvauta miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų sveikatos ir sporto šventėje prie jūros, 

organizuotos vaikų ir tėvų futbolo žaidynės. Pedagogės dalyvavo asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ 

konkurse „Pratybų knygelė“. Ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“. 

Įstaiga dalyvauja programose  “Pienas vaikams”, “Vaisių vartojimo skatinimas”. 

    Siekiant ugdyti vaikų ekologinius pradmenis dalyvauta konkurse „Žalioji palangė“. 

Organizuotos išvykos į Klaipėdos botanikos sodą, Šernų girininkiją. Sėkmingai organizuota ekologinė 

savaitė „Grybacėlė“. Siekiant supažindinti tėvus su sveika gyvensena ir ligų profilaktika organizuota 

gydytojos paskaita „Kodėl serga vaikai?“. 

         Įgyvendintas trečias tikslas - kurti šiltus, bendradarbiavimu grįstus vaikų, tėvų, pedagogų ir 

specialistų santykius. Pirmas uždavinys - plėtojant vaikų kalbinius gebėjimus, sudaryti sąlygas patirti 

sėkmę ir bendravimo džiaugsmą įgyvendintas sėkmingai. Vyko aktyvus bendravimas ir bendrdarbiavimas 

tarp grupių, paskatinęs bendras veiklas: „Spalvotų pasakėlių šalyje“, „Aš prie jūros gyvenu“,  kūrybinė 

veikla „Velykų spalvos“. Vaikų ir pedagogų kūrybinius gebėjimus atskleidė bendruomenės kūrybinės 

raiškos festivalis „Švelnių bangelių apsupti, augame linksmi visi“, temines dienos. 

  Tikslingai vykdytas įstaigos įvaizdžio formavimas. Skleista geroji vaikų kalbos ir bendravimo 

gebėjimų ugdymo patirtis įstaigoje ir mieste: vykdyta projektinė veikla: „Vokiečių kalba su kiškiu Hansu 

priešmokyklinėje grupėje“, „Paskaityk man pasaką, mamyte“,  vestos atviros veiklos įstaigos pedagogams 

(4), parengtas ir pristatytas spektakliukas „Kaip Kriauklytė spalvų ieškojo“  miesto, įstaigos pedagogams 

bei „Ruoniuko“ bibliotekos bendruomenei. Už ilgametį dalyvavimą vaikų kūrybinės raiškos festivalyje 

„Vaidinimų kraitelė“ meninio ugdymo mokytoja buvo apdovanota Klaipėdos miesto Švietimo skyriaus 

vedėjos Padėkos raštu. Ugdytiniai ir pedagogai dalyvavo miesto vaikų kūrybinės raiškos festivaliuose: 

„Pasakų šalyje“, „Žiemos karuselė“, renginyje “Saugokime, ką bočiai paliko - Tėvynę ir kalbą“, vaikų 

piešinių parodose, konkursuose: “Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą”, “Vaikystės vėjas”, 

dalyvauta mokslo ir meno festivalio “Restart” projekte “Vaikystės knyga”, kur vaikų piešiniai buvo įsegti 

į rekordinę knygą, labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ knygų dovanojimo renginyje „Vaikų 

bibliotekėlė 2015“. Pedagogių komanda dalyvavo Ugdymo plėtotės centro organizuotame konkurse 

„Mokytojų šokis“.  



               Plėtojant bendradarbiavimą su šeima siekta ugdymo procese ieškoti naujų  bendravimo formų ir 

metodų: inicijuota  vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybos akciją „Papuoškime medį velykiniais margučiais“, 

kurios metu buvo pakabinta 740 margučių, akcija „Vilties bėgimas“, organizuota mamyčių dienos popietė 

kartu su keramike V.Daukšiene, inicijuoti šeimų apsilankymai spektakliuose, išvyką į naminių gyvūnėlių 

ūkį, tėvų ir vaikų kūrybinės veiklos. Apie įstaigoje vykusius renginius pedagogai informavo visuomenę 

dienraščiuose  „Klaipėda“, „Obzor“, ,,Vakarų ekspresas‘‘, inetrnetinė svetainėje www.bangele.lt.  

            Ugdymo procesas organizuotas nenutrūkstamai ir kokybiškai, tenkinti vaikų poreikiai ir tėvų 

lūkesčiai. Įstaigoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 225 ugdytiniams. 

Teikta būtina ir savalaikė pedagoginė, socialinė ir teisine pagalba vaikui, šeimai. Mokesčio už maitinimą 

lengvata taikyta: 5 šeimoms 100%, 33 šeimoms 50%. Logopedo pagalba teikta 44 ugdytiniams (12 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, iš jų 5 vaikams nustatytas didelis specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių lygis).  Vaiko gerovės komisijai bendradarbiaujant su Pedagogine psichologine tarnyba tikslingai 

teikta pagalba ugdytiniams, pedagogams ir tėvams: tėvams buvo organizuotas susitikimas su psichologe, 

organizuotos psichologinio konsultavimo atvejo analizės pedagogams (dalyvavo 4 pedagogės), 

psichologės dalyvavimas grupės veikloje, tėvų konsultacijos. 

          3.     Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą. 

          3.1.  Svarbus vadybinės veiklos žingsnis - maksimaliai išnaudoti bendruomenės narių gebėjimus, 

nuolatinė parama bendruomenės narių iniciatyvoms, mokymosi aplinkos kūrimas, skatinantis pedagogų 

profesinį tobulėjimą, bendradarbiavimą formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą. Siekiant lankstaus ir 

kryptingo ugdymo proceso planavimo įstaigos pedagogams  organizuoti seminarai: „Vaikų ugdymo 

planavimo ir modeliavimo gairės“, „Ugdymas taikant stotelių metodą“. Buvo kviečiami lektoriai, vedę 

aktualius pedagogams mokymus (psichologinės tarnybos specialistai), suburtos mokymosi grupės, kurios 

vykdė ypatingo atvejo analizę.  

           3.2. 2015 m. atliktas „Platusis“ vidaus auditas.  Giluminiam auditui atlikti pasirinktas 2.2.1. 

pagalbinis rodiklis „Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas“. Giluminio vertinimo rezultatai 

parodė, kad planavimas nuoseklus, remiasi valstybinėmis rekomendacijomis, šeimos poreikiais, tačiau ne 

visada atliepia individualius vaikų ugdymosi poreikius. 

            3.3. Įstaigoje ir toliau sėkmingai įgyvendinamas besimokančios organizacijos modelis - dėmesys 

kiekvieno darbuotojo savarankiškai, kūrybingai ir atsakingai veiklai. Siekiau, kad pedagogai kvalifikaciją 

tobulintų tikslingai, atsižvelgiant į įstaigos tikslus ir prioritetus.  2015 metais kvalifikaciją kėlė visi 

pedagogai 96 dienas: 19 pedagogų daugiau nei 3 dienas, vadovai 22 dienas, administracija 14 dienų. Mano 

vadybinės kompetencijos tobulintos 5 vadybiniuose mokymuose. Per metus įstaigos pedagogai dalyvavo 

įvairiuose miesto, šalies renginiuose, parodose, konkursuose. 

          3.4. Telkiau įstaigos bendruomenę ,,Sveikos  gyvensenos“ bei „Bendravimo įgūdžių formavimas 

valstybine kalba, taikant aktyvios veiklos metodus“ neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimui. 

Priešmokyklinėje grupėje taikytas integruotas mokymosi priemonių komplektas O-PA-PA, vykdytas 

projektas „Vokiečių kalba su kiškiu Hansu priešmokyklinėje grupėje“ pagerino ugdymo kokybę bei leido 

plėtoti ir tobulinti priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas, kokybiškai pasirengiant mokyklai.  

            Įstaigos pedagogai ir vadovai dalinosi gerąją patirtimi asociacijos “Slavų vainikas” konferencijoje, 
Respublikeje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijoje „Sveikatos želmenėliai“ veikloje. 
           3.5. Rūpindamasi įstaigos modernizavimu ir materialinės bazės gerinimu, inicijavau rėmėjų paiešką, 2 

proc. paramos skyrimą įstaigai bei ieškojau kitų potencialių finansinių rėmėjų. 2014 metais atlikti lauko 

teritorijos darbai, įrengtas žaidimų su smėliu ir vandeniu kambarėlis, nuo rugsėjo mėnesio įrengta dar 

viena vaikų ugdymo grupė. Ugdymo(si) aplinka tikslingai praturtinta įvairiomis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinius, protinius, estetinius ir dvasinius poreikius atitinkančiomis 

ugdymo priemonėmis. 

              4.  Problemos.  

              1. Liko neįvykdyti įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymai: vandentiekio, 

kanalizacijos ir šildymo sistemos renovacija, lauko sienų apšiltinimas. Blogėjanti kanalizacijos ir 

vamzdynų būklė sukelia dažnas avarines situacijas. Neužtikrinamas vaikų fizinis saugumas įstaigos 

teritorijoje (nesaugūs takeliai ir tvora). Skurdžios lauko aikštelės, trūksta šiuolaikiškos žaidimų įrangos. 
           2. Įgyvendinant metinį veiklos planą, įvertintos problemos: prastėjanti vaikų fizinė ir emocinė 

sveikata, vaikų sergamumas trukdo užtikrinti ugdymo proceso pastovumą bei pasiekti geresnių rezultatų. 

http://www.bangele.lt/


           3.  Didelė pedagogų kaita, nepakankama naujai priimtų pedagogų kompetencija. 

Lopšelyje-darželyje „Bangelė“ buvo atlikti 5 patikrinimai, iš jų: Klaipėdos m. savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius, Klaipėdos APGV, maisto ir 

veterinarinė tarnyba, Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Archyvas ir ūkio departamentas. Sudaryti 

trūkumų šalinimo planai, dalis trūkumų pašalinta, kitiems šalinti ieškoma lėšų. 

 

 

 Direktorė                                                           Jevgenija Zankina 

 

 

 


