
2010-2015 m. 

 

  2010 m. įstaigos pedagogų komandos parengti lankstinukai laimėjo garbingą III vietą 

Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai" konkurse 

„Įdomiausias lankstinukų komplektas vaikų sveikatinimo tema".  

  2011 m. lopšelio-darželio „Želmenėlis" pedagogai kartu su Klaipėdos valstybinės kolegijos 

Pedagogikos fakultetu organizavo tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Pedagogo 

kūrybiškumo raiška ir galimybės planuojant, kuriant ir tobulinant modernią ugdymo aplinką".  

  2011 m. Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai" 

konkurse ,,Mano geriausias pranešimas" įstaigos pedagogo pranešimas ,,Nuovargio prevencijos 

priemonių taikymas lopšelyje-darželyje ,,Želmenėlis" pripažintas geriausiu ir įvertintas I-a vieta.  

  2012 m. už ilgametę aktyvią ir kūrybingą veiklą stiprinant vaikų sveikatą ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje, sveikatos stiprinimo idėjų plėtrą lopšelio-darželio „Želmenėlis“ bendruomenė apdovanota 

LR Sveikatos apsaugos viceministro padėkos raštu.  

  2013 m. už aktyvų dalyvavimą nacionaliniame renginyje „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga 

per Lietuvą“ Klaipėdos mieste kolektyvinėje mankštoje vaikams „Pavasarį smagu sportuot visiems 

kartu“ lopšelis-darželis „Želmenėlis“ apdovanotas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštu.  

  2013 m. už vaikų sveikatos stiprinimą fiziniu aktyvumu lopšelis-darželis „Želmenėlis“ 

apdovanotas Kūno kultūros sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės padėkos 

raštu.  

  2013 m. Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis" už kūrybiškumą apdovanotas tarptautinio 

projekto „Baltijskije iskry“  talentų konkurso „Iskorka“ padėkos raštu.  

  2013 m. priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir pedagogas už dalyvavimą Europos 

Parlamento narės Radvilės Morkūnaitės – Mikulėnienės inicijuojamo projekto „Žaliasis kodas“ 2013 

metų kūrybiniame EKO konkurse „Žaliosios paslaptys“ apdovanoti vardiniais diplomais.  

  2013 m. priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai už dalyvavimą piešinių konkurse „Sportas ir 

aš“ apdovanoti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidento diplomais.  

  2014 m. priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogai už bendradarbiavimą mokant vaikus saugumo 

ir vykdant prevencinę veiklą apdovanoti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

padėkos raštais.  

  2014 m. priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir pedagogas už dalyvavimą tarptautiniame 

konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ apdovanoti Klaipėdos miesto sveikatos biuro padėkos raštu.  

  2014 m. priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir pedagogai už aktyvų dalyvavimą projekto 

„Susipažinkime su sporto šakomis“ renginiuose apdovanoti Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos, 

futbolo mokyklos bei Lietuvos regbio federacijos  diplomais ir padėkos raštais.  

  2014 m. Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ugdytiniai ir pedagogai už 

dalyvavimą  vėtrungių metams skirtuose renginiuose „Lai vėtrungė mums rodo kelią“, „Nešk laiveli, 

vėtrungėlę“, „Kuriame vėtrungę“ apdovanoti Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro 

ir kitų organizatorių padėkos raštais.  

  2014 m. priešmokyklinio ugdymo „Žiniukų“ ir „Liūtukų“ grupių ugdytiniai ir pedagogai už aktyvų 

dalyvavimą miesto piešinių parodose „Pražydusios svajonės“ apdovanoti Klaipėdos miesto pedagogų 

švietimo ir kultūros centro padėkos raštais.  

  2014 m. Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“ už aktyvų dalyvavimą ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų sporto ir sveikatos šventėje prie jūros „Draugystės krantas“ apdovanotas Klaipėdos miesto 

pedagogų švietimo ir kultūros centro padėkos raštu.  

  2014 m. priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir pedagogas už dalyvavimą tarptautiniame 

meniniame – kūrybiniame projekte „Mano lėlė“ apdovanoti  projekto koordinatorių Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Puriena“ padėkos raštu.  



  2014 m. už nuoširdų bendradarbiavimą vystant ir populiarinant krepšinio sporto šaką Klaipėdos 

mieste, rūpinantis moksleivių laisvalaikio užimtumu bei sveikatos stiprinimu Klaipėdos lopšelio-

darželio „Želmenėlis“ direktorė Genovaitė Žmuidienė apdovanota Klaipėdos krepšinio mokyklos 

padėkos raštu.  

  2015 metais įstaigos ugdytiniai ir pedagogai už aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, 

miesto vaikų kūrybinės ir meninės raiškos festivaliuose, kūrybinių darbų parodose, konkursuose, 

akcijose yra apdovanoti Europos Parlamento narės Vilijos Blinkevičiūtės, Krašto apsaugos ministro 

Juozo Oleko, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro, Klaipėdos miesto lengvosios 

atletikos mokyklos, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro ir kitų organizatorių padėkos 

raštais ir vardiniais diplomais.  


