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1. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS: 

 
1.1. Mokyklos pavadinimas: Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“, adresas: Savanorių 

g., 4, Kretinga, LT-97108, el.paštas: info@pasaka.kretinga.lm.lt , telefono numeris: (8 445) 79344. 

1.2. Mokyklos vadovas: Judita Leščiauskienė. 

1.3. Mokinių: 

Bendras  Iš jų: 

mokinių/vaikų ikimokyklinio priešmokyklinio 1-4 kl. 5-10 kl. 11-12 kl. 

skaičius amžiaus vaikų amžiaus vaikų mokinių mokinių mokinių 

115 93 22 0 0 0 
 

1.4. Darbuotojų skaičius : 

Administracijos 

darbuotojai 

Pedagoginiai darbuotojai Nepedagoginiai 
darbuotojai 

Kiti darbuotojai 

5 13 11 1 visuomenės sveikatos 

biuro darbuotojas 
 

1.5.Naudojamos patalpos: 

Adresas Plotas (kv.m.) Pastabos 

Bendras plotas Naudingas plotas Vienam 

mokiniui/vaikui 

tenkantis plotas 

Savanorių g. 4, 

Kretinga, 

LT-97108 

830 m² 726,82 m² 6,32 m² - 

 
 

2. ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

2.1. VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS. 2017 metais Kretingos lopšelio-darželio 

„Pasaka“ (toliau tekste - Lopšelis-darželis) prioritetinė veiklos sritis ugdymo procese - ugdymo 

kokybės gerinimas, tobulinant vaikų pasiekimų vertinimą, plėtojant vaikų kūrybiškumą, sveiką 

gyvenseną. Tikslas - bendradarbiaujant su tėvais vaikų ugdymą personalizuoti, pritaikyti kiekvienam 

vaikui pagal jo patirtį, poreikius ir galimybes. Siekiant realizuoti šį tikslą, Lopšelio-darželio 

bendruomenei iškelti konkretūs uždaviniai: 

 siekti kokybiškesnio vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo;  

 tobulinti partnerystę su tėvais, sudaryti sąlygas visapusiškai vaiko raidai ir 

individualiems poreikiams tenkinti, gabumams ugdyti; 

 orientuoti ugdymą į fizinių, psichinių, kūrybinių ir socialinių galių atskleidimą bei 

sveikos gyvensenos idėjų sklaidą; 
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 siekti kryptingo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo.  

2.1.1. 2017 m. įstaigoje buvo atliktas veiklos kokybės įsivertinimas. Analizuota 4 sritis 

– Vaiko poreikių tenkinimas. Pasirinkti rodikliai 4.2.1. Individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių 

ir socialinių poreikių tenkinimas. 4.2.2. Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas (papildomos paslaugos: 

meninis, sportinis ugdymas ir kt.). Tikslas - įvertinti lopšelio-darželio „Pasaka“ vaikų poreikių 

tenkinimo kokybę. Uždaviniai: išsiaiškinti, kaip įstaigos sukurtoje aplinkoje tenkinami vaiko 

poreikiai (saugumo, emociniai, fiziniai, socialiniai), išanalizuoti, kaip vykdoma vaikų kompetencijų 

ugdymo(-si) kokybė, įvertinti vaikų saviraiškos ir saviugdos poreikių tenkinimą. Buvo parengtos ir 

pateiktos anketos tėvams (globėjams) ir pedagogams portale www.apklausa.lt. Jų analizė pristatyta 

tėvams (globėjams) ir pedagogams. Apklausoje dalyvauti buvo pakviesti 164 tėvai (globėjai). 

Dalyvavo 48 tėvai (globėjai) ir 14 pedagogų. Atlikta dokumentų analizė. Nustatytas 3 lygis. 

Lopšelyje-darželyje yra tinkamai tenkinami vaiko poreikiai (saugumo, emociniai, fiziniai, 

socialiniai). Tėvus (globėjus) tenkina vaikų kompetencijų ugdymo (-si) kokybė. Tobulintina veiklos 

sritis rodiklis 4.2.2. Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas. 

2.1.2. Vykdoma ugdymo proceso priežiūra. Didelis dėmesys skiriamas naujai 

pradėjusioms dirbti ikimokyklinio ugdymo auklėtojoms. Lopšelio-darželio pedagogai planingai 

dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose (iš viso 294 val.), konferencijose, metodinėse 

dienose bei dalis pedagogų dalijosi gerąja patirtimi atvirų veiklų metu „Kolega – kolegai“. Šiais 

metais kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvavo virėjos, taip pat kvalifikaciją nuolat kelia įstaigos 

vyr. buhalterė, ūkio dalies vedėja, raštinės vedėja (iš viso 64 val.). Parengti tvarkų aprašai: 

2017-10-26 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-68 „Dėl smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir 

stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 2017-10-31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-72 

patvirtintas Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ „Dėl vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos 

aprašas tvirtinimo“, 2017-12-22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-103 „Dėl informacinių ir 

komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos 

tvirtinimo“. 

2017 metais organizuoti keturi lopšelio-darželio „Pasaka“ metodinės tarybos 

susirinkimai. Jų metu buvo pristatyta ir aprobuota 17 metodinių priemonių individualiam bei 

grupiniam darbui su vaikais. 2017 m. balandžio 6 d. mūsų įstaigoje vyko metodinė diena rajono 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimas ir 

įsivertinimas“. Atviras veiklas rodė ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Roma Lukienė 

„Dantukus valau – vargo nematau!“ ir ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Romualda 

Idzelienė „Kur mūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės?“. Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji 

auklėtoja Vaida Adomavičienė atliko tyrimą, kurio metu įsivertino vaikai, vertino tėvai bei pedagogai 

ir skaitė pranešimą „Tėvų ir pedagogų efektyvus bendravimas vertinant vaiko pasiekimus ir 

pažangą“. Po stebėtų veiklų ir išklausyto pranešimo vyko diskusijos vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimo, tėvų į(si)traukimo į ugdymą klausimais. Metodinėje dienoje dalyvavo 24 pedagogai iš 

mūsų bei kitų Kretingos ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 

Planingai vykdyta Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacija: logopedei 

Gitanai Domarkienei suteikta logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija. 

2.1.3. 2017 m. lapkričio 27 d. vyko visuotinis tėvų susirinkimas, kurio metu 

lopšelio-darželio direktorė supažindino tėvus su pokyčiais įstaigoje. Išrinkti nauji nariai į 

lopšelio-darželio Tarybą. Kretingos Visuomenės sveikatos biuro direktorė V. Petrutytė pristatė 

būsimą valgiaraštį nuo 2018 metų sausio 1 dienos. Atsakė į tėvams iškilusius klausimus.  

Su Lopšelio-darželio Taryba bei pedagogų taryba derinami numatyti didesnės vertės 

pirkiniai, edukacinių aplinkų kūrimas, švenčių organizavimas ir kiti aktualūs klausimai. Siekiant 

ugdymo kokybės ir atsižvelgiant į strateginius ir metų tikslus nuolat kuriama ir atnaujinama vaikų 

ugdymosi aplinka. Nupirkti du nauji kompiuteriai (810 €), trys projektoriai ir ekranai (1290 €), 

spalvotas lazerinis spausdintuvas (248 €). Dviejose grupėse nupirktos naujos kėdutės vaikams (940 

€), vienoje grupėje pakeistas kilimas (170 €), vaikiška sofutė (198,47 €), 1 didelė sofa (158 €). 

Virtuvėje nupirkta konvekcinė krosnelė (3972 €) bei sutvarkytas jos prijungimas (elektra (760 €), 

vanduo (300 €). Įvestas įstaigos internetas (966 €). Bus lavinami vaikų emociniai-socialiniai įgūdžiai 



per Kimochi ugdymo programą (299,70 €).  Nuolat atnaujinami ir papildomi vaikų žaislai ir 

knygelės.    

2.2. ĮSTAIGOS VYKDYTOS PROGRAMOS, PROJEKTAI. Įgyvendintos ikimokyklinio 

ugdymo, priešmokyklinio ugdymo programos ir sveikatą stiprinančios mokyklos programa „Auk 

sveikai, gyvenk linksmai!“. Kryptingo meninio ugdymo (šokio, muzikos, dailės ir technologijų, 

keramikos) programa vykdyta iki 2017 rugsėjo mėnesio. Vaikai sistemingai vertinami visus metus, 

duomenys kaupiami Vaiko pažangos ir pasiekimų aplankuose. Lopšelyje-darželyje teikiama 

specialioji logopedinė pagalba 32 vaikams, vienam iš jų, atsižvelgiant į PPT skyriaus specialistų 

rekomendacijas, nuo 2017 m. lapkričio mėnesio skirta auklėtojo padėjėja. 2 kartus per mėnesį lankosi 

Kretingos švietimo centro PPT skyriaus psichologė, kuri konsultuoja tėvus ir pedagogus, dirba su 

vaikais. Psichologė skaitė šiuos pranešimus tėvams: „3-7 m. vaikų seksualinis elgesys, seksualiniai 

vaikų žaidimai“ (gegužės 17 d.), „Vaikų adaptacijos laikotarpio įveikimo galimybės“ (rugsėjo 7 d.), 

vyko diskusijos. 

2.2.1. 2017 m. sėkmingai plėtojama sveikatinimo veikla, įgyvendinama programa „Auk 

sveikai, gyvenk linksmai!“. Kiekvieną mėnesį grupėse vyko užsiėmimai, renginiai, mankštos, skirtos 

sveikai gyvensenai skatinti: sveikatos valandėlės „Lašelis ir pelytė“, „Sveika valgyti košytę“, 

„Sveikatos dienos“, sportinės pramogos, „Jei nori būti sveikas – sportuok“, „Sportuok linksmai“; 

rytinės mankštos salėje, nuo 2017 m. gruodžio mėnesio du kartus per savaitę mankštas veda direktorė 

Judita Leščiauskienė; akcijos „Švarus vaikas – linksmas, sveikas“, „Švarių rankų dienelė“; konkursas 

tarp grupių - „Sveikas maistas - sveikas vaikas“; prevencinės veiklos „Saugus elgesys žiemą“ ir kt. 

Didelis dėmesys skiriamas vaikų emociniam ugdymui, nuolat grupėse vyksta pokalbiai, žaidimai. 

Bendradarbiaujame su Kretingos visuomenės sveikatos biuro specialistais, kurie periodiškai 

organizuoja vaikams įvairias sveikatinimo veiklas (smagūs pratimai plokščiapėdystės profilaktikai ir 

kt.). Pedagogai grupėse kaupia pedagoginę ir metodinę medžiagą grupių Sveikatos aplankuose. 

Auklėtojos dalyvavo sportiniuose renginiuose, respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

projekte ,,Mažųjų olimpiada“ I etape, rajoninėse varžytuvėse „Futboliukas“, priešmokyklinių 

ugdymo grupių konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ rajoniniame etape, priešmokyklinėse sportinėse 

žaidynėse „Linksmi ir vikrūs“. 

Dalyvaudami sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle ieškome kuo įvairesnių veiklos 

formų. Organizuota miesto lopšelių-darželių vaikams sportinė pramoga miesto stadione „Su mankšta 

būsi sveikas visada!", prisijungiant prie Lietuvos olimpinės akademijos inicijuotos „Judėjimo 

savaitės 2017“. 

2.2.2. 2017 m. organizuoti jau tapę tradiciniais renginiai: Kretingos rajono švietimo 

įstaigų 5-6 metų vaikų pleneras „Rudens mozaika". Surengta rajoninė paroda ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo vaikų, vaikų tėvelių ir auklėtojų „Balti žiemos stebuklai“, kuri vyko 

Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje. Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja L. Narmontienė 

inicijavo pažintį su asociacija „Vydūno šviesa“, vykdytas bendras renginys – akcija „Balto angelo 

diena“ (2017-12-13 minint Šv. Liucijos dieną).  

Bendradarbiaujama su kitomis įstaigomis. Glaudus ryšys su M. Valančiaus viešąja 

biblioteka, su šventine programa „Pabūkime geresni“ lopšelio-darželio „Pasaka“ vaikai lankėsi 

Kretingos DVC, su advento programa pas mus svečiavosi Kretingos Simono Daukanto 

progimnazijos mokiniai, Neringos meno mokyklos mokiniai bei jų mokytojai rodė muzikinį 

spektaklį.  

2.2.3.Visose ikimokyklinio ugdymo grupėse auklėtojos vykdė įvairių krypčių 

projektus: tautinio pažinimo ir tradicijų puoselėjimo „Rieda metų ratai“, gamtinio pažinimo „Didelės 

ir mažos miško paslaptys“, „Metų ratas“, sveikos gyvensenos „Mažais žingsneliais į sveikatos šalį“, 

smulkiosios ir stambiosios motorikos lavinimo „Miklūs piršteliai“. Auklėtojos renkasi projektų temas 

ir tikslus, kurie dera su ikimokyklinio ugdymo programa, grupės perspektyviniais planais bei 

Lopšelio-darželio veiklos planu. Priešmokyklinio ugdymo grupėse vaikai vykdo tarptautinį projektą 

„Zipio draugai". Grupėse vykdomos įvairios veiklos įtraukiant tėvus per projektinę veiklą „Tėvų 

savanorystė“.  



2.2.4. 2017 m. veiklos planą įgyvendinome gerai. Iš 2014-2020 m. strateginio plano 

metinės analizės rezultatų matyti, kad  numatytus strateginius tikslus stengiamasi įgyvendinti 

nuosekliai, pagal turimas ir papildomai skiriamas lėšas bei intelektualinius resursus. 

 

 

 

 

3.1. Biudžetas: 

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Lt) Lėšos 

2016 m. 

(tūkst. eurų) 

2017 m. 

(tūkst. eurų) 

Savivaldybės biudžeto lėšos 148,0 159,9 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (mokinio krepšelio 

lėšos) 

138,4 117,9 

Kitos lėšos (paramos lėšos, 2 proc. GPM, deleguotos, apyvartinės 

lėšos) 

1,0 0,6 

ES lėšos 0 0 

Valstybės biudžeto lėšos  2,3 5,9 

Spec. programų lėšos 38,5 35,0 

 

3. PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 

PRIEDAS. Finansinės ataskaitos pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-1027 „Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų 

finansinių ataskaitų rinkinių ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimo ir 

teikimo tvirtinti tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintą tvarkos aprašą. 

 

 

4. PROBLEMOS, PASTABOS, PASIŪLYMAI 

Kretingos lopšeliui-darželiui „Pasaka“ reikalingas remontas: išorės sienų apšiltinimas, 

dažymas, lietaus kanalizacijos aplink pastatą įrengimas, I-me aukšte esančių grupių, kai kurių 

kabinetų, salės  remontas, visame pastate reikalingas vamzdynų, šildymo sistemos keitimas. 

 

 
Direktorė                          Judita Leščiauskienė 

     

      

PRITARTA 

Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ 

Tarybos 2018 m. vasario 19 d.  

protokolu Nr. V5-5 

 
 


