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KLAIPĖDOS „VARPELIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO 2019 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 
 

Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio (toliau – Mokykla) 2019-2021 metų strateginio ir 

2019 metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštos švietimo paslaugų 

kokybės užtikrinimą ir Mokyklos materialinės bazės gerinimą. Pasirinkta 2019 metų prioritetinė 

kryptis – užtikrinti individualią įvairių gebėjimų mokinių pažangą. Metinės veiklos tikslai – tobulinti 

kiekvieno mokinio (vaiko) pažangos matavimo sistemą bei stiprinti pozityvią emocinę aplinką, 

lemiančią gerą mokinių (vaikų), mokytojų ir kitų bendruomenės narių savijautą. Šių tikslų sistemingai 

buvo siekiama šiais veiklos plano uždaviniais: individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, 

atsižvelgiant į individualią kiekvieno vaiko pažangą; sistemingai analizuoti mokinių (vaikų) pažangą 

ir apibendrinti rezultatus; tenkinti mokinių (vaikų) ugdymosi poreikius, taikant ir naudojant 

projektinę, kūrybinę ir kitą mokinių ugdomąją veiklą: gamtamokslinio tyrinėjimo ir 

eksperimentavimo, skaitymo gebėjimų ugdymo ir kt.; kurti dinamiškas, vaikams atviras ir 

funkcionalias ugdymosi aplinkas. Vadybiniai siekiai 2019 metais buvo orientuoti į mokytojų, 

pagalbos specialistų, vadovų ir kitų Mokyklos darbuotojų kryptingą bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų ūgtį, informacinės mokyklos sistemos tobulinimą ir edukacinių aplinkų bei ugdymo 

procese naudojamų ugdymo priemonių modernizavimą. 

Mokykloje užtikrintas nenutrūkstamas ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis vaikų 

ugdymas. 2019 m. rugsėjo 1 dienos duomenimis ugdyti 277 vaikai. Mokykloje įgyvendinamos 3 

ugdymo programos: ikimokyklinio ugdymo (6 grupės – 119 vaikų), priešmokyklinio ugdymo (2 

grupės – 41 vaikas) ir pradinio ugdymo (5 klasės – 117 mokinių). Ugdymo programas įgyvendino 26 

pedagogai (25,76 etato), dirbo 26 nepedagoginiai darbuotojai (22,79 etato). Mokiniams siūlytos 5 

neformaliojo vaikų švietimo programos, kuriose dalyvavo visi mokyklos mokiniai (100%). 2019 m. 

sėkmingai užbaigtas tarptautinis ERASMUS+ KA2 projektas YOMAI. Pradėti vykdyti nauji 

ERASMUS+ KA2 projektai WINTER ir „Edukacinių procesų modernizavimo ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose“ finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Vykdyti 3 šalies 

projektai, organizuotos 92 pamokos/veiklos netradicinėse ugdymo aplinkose, 40 tradicinių ir 

netradicinių renginių vaikų saviraiškai tenkinti, kuriuose dalyvavo Mokyklos pedagogai, ugdytiniai 

ir jų tėvai. Mokykloje sėkmingai taikomos prevencinės socialinių įgūdžių programos „Antras 

žingsnis“ ir „Obuolio draugai“, priešmokyklinėse grupėse – „Zipio draugai“. 3-4 metų mažiaus 

ikimokyklinio ugdymo grupėje. Pradėta taikyti emocinio intelekto ugdymo programa „Kimoči“. 

Priešmokyklinio ugdymo grupėse sėkmingai įgyvendinamas Vilniaus Goethe‘s instituto projektas 

„Vokiečių kalba priešmokykliniame ugdyme. Pirmoji pažintis“. Pradinėse klasėse sėkmingai 

įgyvendinama ekonominio raštingumo pradmenų programa. 

Sėkmingą 2019 metų veiklos plano įgyvendinimą rodo mokinių pasiekimai. Visi ketvirtokai 

(25 mokiniai) įgijo pradinį išsilavinimą. Aukštą mokinių pasiekimų lygį atskleidė 2019 metų 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) rezultatai 4 ir 2 klasėse. Šie rezultatai yra 

aukštesni nei kitų šalies mokyklų mokinių. 4 klasės matematikos vertinimai pagal lygius siekė: 

aukštesniuoju lygiu 50,0 proc., pagrindiniu – 50,0 proc.; skaitymo vertinimai siekė: aukštesniuoju – 

65,2 proc., pagrindiniu – 30,4 proc., patenkinamai – 4,3 proc.; rašymo vertinimai siekė: aukštesniuoju 

– 56,5 proc., pagrindiniu – 30,4 proc., patenkinamai – 13,0 proc.; pasaulio pažinimo vertinimai siekė: 

aukštesniuoju – 73,9 proc., pagrindiniu – 26,1 proc. 2 klasės NMPP rezultatai: matematika 

įvertinimas siekė 81,8 proc.; skaitymas – 70,8 proc.; rašymas (teksto kūrimas) – 92,0 proc.; rašymas 

(kalbos sandaros pažinimas) – 87,0 proc. Mokiniai yra tarptautinių, respublikinių olimpiadų, 

konkursų 1–3 vietų laimėtojai. Vaikų kūrybinių iniciatyvų fondo organizuojamame respublikiniame 
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projekte anglų kalbos „Kengūra-2019“ 5 mokiniai laimėjo Auksinius anglų kalbos „Kengūra“ 

diplomus, 2 mokiniai – Sidabrinius; lietuvių kalbos „Kengūroje“ – 2 mokiniai Auksinius, 2 

Sidabrinius ir 1 –  Oranžinės „Kengūros“ diplomus. Klaipėdos miesto pradinių klasių mokinių 

diktanto konkurse „Raštingiausias mokinys 2019“ 1 mokinys laimėjo pirmąją vietą, 1 mokinys – 

trečiąją vietą, miesto pradinių klasių mokinių dailyraščio konkurse „Plunksnelė“ laimėta 3 vieta, o 

dailaus rašto konkurse „Dailus raštas akį glosto“ Mokyklos mokiniai laimėjo 2 ir 3 vietas. Klaipėdos 

miesto ir regiono antrų klasių mokinių anglų kalbos konkurse „I know English“ laimėta 1 vieta, 

respublikiniame 2-4 klasių angliškos dainos konkurse „Sing Along 2019“ laimėtas pagrindinis 

GrandPrix. Klaipėdos miesto šiaurinės dalies mokyklų 1-4 klasių mokinių šaškių turnyre Mokyklos 

komanda užėmė 1 vietą. Klaipėdos miesto mokinių sporto žaidynių Mero taurei laimėti plaukimo 

varžybose mergaičių komanda užėmė 3 vietą. 

2019 metais ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vidutinis lankomumas buvo 

81,25 proc. Pradinių klasių vidutinis mokinių lankomumas – 95 proc. (visos pamokos pateisintos). 

Logopedo pagalba (1 etatas) buvo teikta 43 vaikams, 17 iš jų – pradinių klasių mokiniams. Kalbos ir 

kiti komunikacijos sutrikimai visiškai pašalinti 45 proc., dalinai pašalinti – 55 proc. vaikų. 

Tikslingai pasirinkdami kvalifikacijos tobulinimo seminarus, 2019 metais kiekvienas 

pedagogas vidutiniškai kvalifikaciją tobulino 7,6 dienas per metus. Atsižvelgiant į 2019 metų veiklos 

tikslus bei uždavinius, didžiausias dėmesys skirtas dalykinių, metodinių kompetencijų ugdymui, 

vaikų asmeninės pažangos matavimo sistemos tobulinimui, pozityvios emocinės aplinkos stiprinimui. 

Visiems darbuotojams organizuoti seminarai „Vaiko emocijų ir netinkamo elgesio valdymas“ bei 

„Streso ir įtampos darbe valdymas“. 2 kartus per metus organizuojamos gerosios patirties sklaidos 

pamokos/veiklos „Kolega-kolegai“. Per metus Mokyklos mokytojams parodyta 15 atvirų 

pamokų/veiklų, tėvams 5 dalyko ir 8 integruotos pamokos. Organizuoti mokymai Skuodo rajono 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams, rodytos atviros veiklos studentams iš Limburgo Adolf-

Reichwein (Vokietija) mokyklos. 3 Mokyklos mokytojai skaitė pranešimus miesto ir šalies 

metodinėse dienose, 1 mokytojas dalyvavo projekto „Stažuotės Lietuvoje“ organizuotoje stažuotėje. 

2019 metais Mokykloje pedagoginę praktiką atliko 1 studentas iš Klaipėdos Universiteto, 1 studentas 

iš Klaipėdos valstybinės kolegijos, 1 studentas iš Panevėžio kolegijos ir 2 studentai iš Adolf-

Reichwein (Vokietija) mokyklos. 

2019 metais įsivertinta Mokyklos veiklos kokybė. Atliktas veiklos rodiklių „Mokinio 

pasiekimai ir pažanga“ ir „Ugdymo(si) organizavimas“ pamatavimai. Rezultatai parodė, kad tirta 

sritis atitinka 3 lygį (gerą). Išvadose pažymima, kad mokiniams aiškūs Mokyklos susitarimai, 

mokinio įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos lygis yra optimalus, individualūs mokinio 

pasiekimai ir pastangos matomi. 

Mokyklos išlaikymui 2019 metais skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai 

dėl jų panaudojimo derinti su Mokyklos ir Tėvų tarybomis. Mokyklos paramos, rėmėjų bei 

savivaldybės lėšomis atlikti materialinės bazės atnaujinimo darbai: nupirkti nauji vadovėliai ir 

mokymo priemonės, įsigytas 1 naujas lauko žaidimo įrengimas, įrengta lauko klasė, sveikatingumo 

Kneipo takas, pakeisti ir įrengti vidaus patalpų, lauko šviestuvai, atnaujinti grupių, klasių baldai (18,8 

tūkst. Eur), atliktas 3 klasių/grupių remontas (perdažytos sienos ir lubos, pakeistos grindys – 2,7 tūkst. 

Eur), Mokyklos valgykloje bei virtuvėlėse atnaujinti indai, sanitarinių patalpų inventorius. Iš 

Švietimo informacinių technologijų centro gauta 14 naujų kompiuterių, Mokyklos patalpose 

pastiprintas bevielio interneto ryšys. Iš papildomų savivaldybės biudžeto lėšų buvo renovuoti 

Mokyklos pastato priešgaisrinių išėjimų laiptai. 

Planuodama 2020 metų veiklą, Mokyklos bendruomenė susitarė dėl prioriteto – užtikrinti 

individualią kiekvieno vaiko pažangą emociškai saugioje, pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grįstoje 

aplinkoje. 
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