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1. Įstaigos pristatymas. 

1.1. Klaipėdos specialusis lopšelis-darželis „Versmė“ (toliau – lopšelis-darželis) yra 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, 

turinti Vaikystės pedagogikos centro statusą. Įstaigos adresas – Kalnupės g. 6, LT-93173 Klaipėda, 

telefonas/faksas – (8 46) 345 647, elektroninis adresas – versme.klaipeda@gmail.com. 

Vykdant Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. T2-31 

„Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. 

bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2014 m. gegužės 30 d. išleidus 13-ąją ketvirtos klasės 

mokinių laidą, įstaiga (Klaipėdos „Versmės“ specialioji mokykla-darželis) buvo reorganizuota į 

Klaipėdos lopšelį-darželį „Versmė“. Parengti nauji įstaigos nuostatai, patvirtinti Klaipėdos 

savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T2-138. Atnaujinti darbuotojų 

pareigybių aprašymai, įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. 

atidaryta nauja grupė, aprūpinta įvairiomis ugdymo priemonėmis ir kita vaikų veiklai reikiama 

įranga. Šiuo metu įstaigoje veikia 10 grupių: 6 ikimokyklinio ugdymo ir 4 priešmokyklinio ugdymo 

grupės, kurias lanko 113  specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ugdytinių. 

1.2. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorė Vida Martinkienė, turinti 28 metų vadybinio 

darbo stažą, atestuota I vadybine kvalifikacine kategorija.  

1.3. Darbuotojų skaičius: 
 

Administracijos darbuotojai Specialistai Kiti darbuotojai 

4 38 34 
 

1.4. Naudojamos patalpos: 
 

Adresas Plotas (m
2
) 

Kalnupės g. 6, LT-93173  Klaipėda 3323,49  
 

1.5. Biudžetas: 
 

Finansavimo šaltiniai 
Lėšos (tūkst. Lt) 

2013 m. 2014 m. 

Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)  1045,3 1577,7 

Įmokos už teikiamas paslaugas SB(SP) 106,2 114,7 

Įmokos už patalpų  nuomą  5,1 5,1 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija SB(VB)  468,5 589,7 

Kitos lėšos (paramos lėšos, 2 % GPM) 11,8 15,7 

 

2. Įstaigos veiklos rezultatai.  

2.1. Lopšelio-darželio misija – tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius, kokybiškai 

įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, efektyviai bendradarbiauti su 

socialiniais partneriais bei sudaryti sąlygas, užtikrinančias ugdytinių saugumą ir raidą. 

2.2. 2013–2015 m. strateginio veiklos plano tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymą. Šis 

tikslas buvo įgyvendinamas vykdant Ugdymo proceso užtikrinimo programą. 
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2.3. 2014 m. veiklos plane nustatytas prioritetas – individualių ugdymosi poreikių 

tenkinimas skirtingų gebėjimų vaikams. Metinis tikslas – kokybiško ugdymo užtikrinimas, 

pritaikant ugdymo turinį. Tikslo buvo siekiama įgyvendinant 3 uždavinius: kurti optimalias sąlygas 

kiekvieno vaiko individualių gebėjimų realizavimui, tobulinti vaikų pasiekimų vertinimą, sudaryti 

sąlygas bendruomenės narių mokymuisi bendradarbiaujant ir gerosios patirties sklaidai. 

Numatytų uždavinių įgyvendinimo siekė visa įstaigos bendruomenė. 2014 m. įruošti 

logopedinės ritmikos bei dailės terapijos kabinetai, atskiras psichologo kabinetas. Sporto salė 

pritaikyta judesio korekcijos pratyboms. Parengtos ir įgyvendinamos neformaliojo vaikų švietimo 

logopedinės ritmikos ir eksperimentavimo programos. Saugi, funkcionali įstaigos aplinka leidžia 

tenkinti kiekvieno vaiko ugdymosi poreikius bei realizuoti individualius gebėjimus. Mokytojo 

padėjėjai 26 vaikams padėjo saugiai elgtis įvairioje aplinkoje, įsitraukti į ugdomąją veiklą, teikė 

individualią pagalbą rūpinantis asmens higiena. Pedagogų komandos glaudžiai bendradarbiavo su 

šeimomis, neformaliojo švietimo pedagogais ir kitais specialistais rengiant ir įgyvendinant 

pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas, organizuojant grupinį ir individualų korekcinį 

darbą. 69 (61 %) vaikams parengtos pritaikytos, 3 (2,6 %) – individualizuotos programos, 2 

vaikams buvo taikomas sveikatą tausojantis režimas, pritaikytos jų ugdymosi poreikius 

atitinkančios priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos. Šių vaikų ugdymas buvo aptartas 

trišalėse mokymo sutartyse. Psichologinė pagalba buvo teikiam 75 vaikams (66 %), individuali 

judesio korekcija - 17 (15 %), logopedinė ritmika -20 (18 %) ugdytinių. Organizuoti mokymai 

pedagogams apie individualius specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų socialinių, pažintinių, 

funkcinių gebėjimų ugdymą, mokytojų padėjėjams – bendravimo ypatumus su specifinių raidos 

sutrikimų turinčiais vaikais, ugdytinių šeimoms – dailės terapijos ir logopedinės ritmikos 

užsiėmimai. 

Dalyvauta 7 respublikiniuose vaikų meno projektuose („Skėtis mamai“, „Vėtrungė vaikystės 

namams“, „Savaitė be patyčių“), vaikų kūrybos iš smėlio fotografijų parodoje, miesto 

ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybinės raiškos renginiuose. Per metus vyko 30 edukacinių 

užsiėmimų įvairiose miesto erdvėse (muziejuose, teatruose, sporto mokyklose), bendri renginiai su 

tarpinstituciniais partneriais, kurių metu stiprėjo vaikų  bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, 

adaptyvumas, gilėjo asmeninė supančios aplinkos pažinimo patirtis.  

Visi ugdymo procese naudoti ugdymo būdai ir metodai – struktūruota veikla, 

eksperimentavimas, simboliai, žaidybinė veikla savireguliacijos įgūdžių lavinimui – sudarė 

palankias sąlygas vaikų individualių ugdymosi poreikių tenkinimui, saviraiškos plėtotei bei 

emocinio ir fizinio saugumo užtikrinimui. 

Antrojo uždavinio įgyvendinimas – tobulinti vaikų pasiekimų vertinimą – bus tęsiamas ir 

sekančiais metais. Įstaigoje susitarta dėl vaikų pasiekimų vertinimo, kuris sudaro galimybę 

išsiaiškinti vaiko turimą patirtį, savijautą, poreikius, gebėjimus, bendravimo ir veiklos ypatumus, 

numatyti tolesnę ugdymo perspektyvą, galimus pasiekimus. Vaikų daroma pažanga vertinama 

nuolat stebint vaiko veiklą, kalbant su vaiku, analizuojami darbeliai, nuotraukos, tėvų laiškai, 

vaizdo įrašai ir pan. Vaikų pasiekimų išsamūs aprašai rengiami du kartus per metus. Pedagogai 

mokslo metų pradžioje aptaria kiekvieno vaiko individualius raidos ypatumus, numatomos ugdymo 

kryptys ir švietimo pagalbos formos. Mokslo metų pabaigoje įvertinamas vaiko pasiekimų ir 

pažangos lygis, pasiektas per metus. Vaikų kūrybiniai darbai, nuotraukos, aprašai kaupiami 

individualiuose aplankuose papildo pasiekimų aprašus. Tėvai dalyvauja vertinat vaikų pažangą, 

individuali išsami informacija jiems teikiama du kartus per metus, šiuose pokalbiuose kartais 

dalyvauja Vaiko gerovės komisijos atstovai. Gegužės mėnesį atlikta priešmokyklinių grupių ir 4 

klasės mokinių tėvų apklausa apie vaikų ugdymo sąlygas, pasiekimus ir problemas. 

Priešmokyklinio ugdymo grupių daugumos tėvų nuomone, ugdymas darželyje padėjo vaikui 

pasirengti mokyklai (93,3 proc.) bei  pateisino tėvų lūkesčius. Mokinių tėvai vaikų gyvenimą ir 

veiklą mokykloje bei savo santykius su ugdymo įstaiga vertina gerai ir jaučiasi čia gavę tai, ko 

tikėjosi. Tėvams pakako informacijos, kurią gaudavo įvairiais būdais, o ir patys rodė iniciatyvą ir 

dalyvavo mokyklos gyvenime. 
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Trečiojo uždavinio – bendruomenės narių mokymasis bendradarbiaujant ir gerosios patirties 

sklaida – įgyvendinimas yra nuolatinis procesas. Švietimo pagalbos specialistai mokėsi naudoti 

simbolius vaikų komunikavimui gerinti, susipažino su programinės įrangos Boardmaker V6 

galimybėmis, kurios pagalba kuriamos komunikavimo knygelės, elgesio taisyklės ir kitos ugdymui 

reikalingos priemones, aptarė logopedinio masažo būdus ir instrumentus. Auklėtojos gilino 

ugdomosios veiklos planavimo įgūdžius, vyko ilgalaikio ir savaitės plano sudarymo pratybos. 

Psichologas vedė ilgalaikius mokymus bei praktinę veiklą (22 užsiėmimai) bendruomenės nariams 

apie vaikų netinkamo elgesio atpažinimą, priežastis, efektyvius korekcijos būdus. Susibūrusios 

savanoriško mokymosi grupės analizavo struktūruoto ugdymo privalumus ugdymo procese. 13 

pedagogų praktinės veiklos patirtį apie vaikų komunikavimą simbolių pagalba, logopedinio masažo 

būdus, smėlio terapijos įtaką autistiškų vaikų ugdymui, netradicines meninės veiklos priemones 

skleidė miesto bei respublikos pedagogų renginiuose. Miesto ir respublikos ikimokyklinių įstaigų 

pedagogams pravesti 23 kvalifikaciniai seminarai (3 pedagogų autoriniai renginiai). Respublikinėje 

ikimokyklinių įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacijos konferencijoje skaitytas pranešimas 

„Teigiamų emocijų svarba, vaikų, turinčių raidos sutrikimų, fiziniam ugdymui“. Praktinio darbo 

patirtimi dalintasi ir tarptautiniame projekte „Sveikas, pasauli!”, kuriame vaizdo konferencijų metu 

ugdytiniai ir pedagogai pradėjo pažintį su Kroatijos ir Slovėnijos vaikų darželiais. 

Pedagogai kvalifikaciniuose tobulinimo renginiuose praleido 234 dienas (5,8 dienos 1 

pedagogui, 2013 m. – 5,2 dienos). 17 pedagogų dalyvavo projektų „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo plėtra” ir „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymosi formų plėtra“ II etapo 

mokymuose. Visiems įstaigos pedagogams organizuoti 3 seminarai. Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo metu su 14 partnerių keistasi turima patirtimi apie veiksmingiausius vaikų 

ugdymo būdus ir metodus.  

3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą. 

Svarbus vadybinis tikslas buvo maksimalus kolektyvinių gebėjimų išnaudojimas siekiant 

teigiamų pokyčių. Nuolatinė parama bendruomenės narių iniciatyvoms, mokymosi aplinkos 

kūrimas, skatinantis pedagogų profesinį tobulėjimą, bendradarbiavimą taip pat buvo svarbūs 

vadybinės veiklos žingsniai, formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą. Buvo kviečiami lektoriai, vedę 

aktualius įstaigos pedagogams mokymus (Vaiko raidos centro specialistai, elgesio terapijos 

konsultantai), suburtos savanoriškos mokymosi grupės, analizavusios struktūruoto mokymo 

problemas, dalijamasi sėkmingais praktinės veiklos pavyzdžiais, analizuojamos vaikų įgūdžių 

vertinimo metodikos, tobulinami grupinio mokymosi įgūdžiai. Vyko bendri šeimų užsiėmimai, 

kuriuos vedė psichologas kartu su logopedinės ritmikos, dailės terapijos specialistais. Įstaigos ir 

kolektyvo tarybų atstovai, tėvų aktyvo nariai padėjo spręsti sudėtingas mokyklos-darželio 

reorganizavimo problemas, talkino priimant svarbius sprendimus dėl darbuotojų atleidimo uždarius 

paskutinę klasę. 

Tirti ir analizuoti įstaigos veiklos rezultatai. Gerai vertinta saugi, visų poreikius atitinkanti 

aplinka, ugdymo programų atitiktis vaikų gebėjimams ir interesams (71 % ketvirto lygio vertinimų), 

įstaigos populiarumas ir prestižas (78 % ketvirto lygio vertinimų). Dėmesio nusipelno vaikų 

sveikatos stiprinimas (dominuoja trečio lygio vertinimai). Dažnos kai kurių vaikų ligos įtakoja 

ugdymosi procesą ir jo rezultatus. Daugumos tėvų nuomone, ugdymas darželyje padėjo vaikui 

pasirengti mokyklai – taip teigia 93,3 % šeimų. Tyrimas parodė, kad tėvai tikisi iš savo vaikų kur 

kas daugiau, nei vaikai pajėgia, tėvams mažiau svarbus yra vaikų gebėjimas laikytis taisyklių, 

paisyti bendrų susitarimų, nors mokykloje šie dalykai vieni iš svarbesnių. 

Mokyklos valdymo srityje siūlyta atkreipti dėmesį į personalo ir komandų telkimą. Įstaigos 

psichologas atliko darbuotojų sociometrinį tyrimą, kuriuo siekta nustatyti įstaigos bendrą 

psichologinį klimatą bei įvertinti  struktūrinių pokyčių būtinumą. Atsižvelgus į tyrimo rezultatus, 

performuotos darbuotojų komandos. Ir tai buvo ganėtinai didelis iššūkis vadovui, kurio sėkmingas 

išsprendimas pagerino vaikams teikiamos pagalbos kokybę. 

2014 m. vadybinės veiklos patirtimi dalintasi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 

projekte „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose“, Plungės specialiojo 

ugdymo centro seminare. Dalyvauta penkių švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinime siekiant 
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aukštesnės vadybinės kategorijos Klaipėdos ir Palangos miestuose. Vadybinės kompetencijos 

tobulintos 8 respublikiniuose vadybiniuose mokymuose. Aktyviai dalyvauta ŠMM įgyvendinamo 

Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

plėtra“ veikloje (12 dienų respublikiniuose mokymuose buvau programos lektore). Dirbta darbo 

grupėje, rengiant atnaujintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą.  

4. Problemos. 

4.1. Įgyvendinant metinę veiklos programą, įvertintos problemos: prastėjanti vaikų fizinė ir 

emocinė sveikata, dažnos ligos trukdo užtikrinti ugdymo pastovumą bei pasiekti geresnių rezultatų. 

Per maža tėvų pagalba vaikams, įgyvendinant pritaikytas ugdymo programas. 

Nepakankama kai kurių pedagogų kompetencija dirbant su specifinių ugdymosi poreikių 

turinčiais vaikais. 

Skurdžios lauko aikštelės, trūksta šiuolaikiškos žaidimų įrangos, lavinančios vaikų 

kūrybiškumą, judesių koordinaciją.  

4.2. Kontroliuojančios institucijos 2014 m. įstaigoje atliko 3 patikrinimus: Klaipėdos 

valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – 1, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras – 1, 

Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba – 1. Aktuose pateiktos rekomendacijos 

įgyvendintos, dėl įstaigą juosiančios tvoros aukščio neatitikimo standartams kreiptasi į Klaipėdos 

miesto savivaldybės administraciją. 

 

 

Direktorė                                                                                               Vida Martinkienė 

 


