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2016 METŲ VEIKLOS  ATASKAITA  

 
I SKYRIUS  

ĮSTAIGOS PRISTATYMAS  
 
        Šiaulių lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ yra bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo 
įstaiga, kuri pavaldi Šiaulių miesto savivaldybei. Įstaigos  veiklos pradžia 1983 m. rugsėjo mėn.. 
Įsikūręs Zoknių mikrorajone Radviliškio g. 86, LT-76369, Šiauliai; tel. 8 41 543 014, el. p. 
auksinis.raktelis@splius.lt. Sukurta įstaigos internetinė svetainė www. auksinisraktelis.mir.lt, 
kurioje skelbiama informacija apie darželio veiklą.  
        Įstaigos rėžimas – 5 d.d. Grupių darbo laikas nuo 7.30 iki 18.00 val., budinčios grupės darbo 
laikas nuo 7.00 iki 19.00 val.  
 Įstaigoje veikia 6 grupės:  

- ankstyvojo amžiaus – Kūlverstuko“ grupė. 
- ikimokyklinio ugdymo: „Pagranduko“, „Malvinos“, „Vyturėlių“, „Nykštukų“ 

grupės. 
- priešmokyklinio ugdymo – „Saulės zuikučių“ grupė. 

 
VAIKŲ SKAIČIUS PAGAL GRUPES 

 

Eil.  
Nr. 

Grupių pavadinimas Vaikų skaičius 
2016-09-01 

Vaikų skaičius 
2016-12-31 

1. „Kūlverstuko“ grupė 15 16 

2. „Nykštukų“ grupė 21 21 

3. „Pagrandukų“ grupė 17 17 

4. „Malvinos“ grupė 21 21 

5. „Vyturėlių“ grupė 20 20 

6. „Saulės zuikučių“ grupė 15 18 

Iš viso: 109 113 

 
Didėja vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų skaičius. Per metus logopedo pagalba buvo 
teikiama daugiau nei 26 vaikams. Specialistė teikia metodinę pagalbą pedagogams, konsultuoja 
tėvelius. 
 

MOKESČIO LENGVATOMIS NAUDOJASI: 
 
 

Grupės 
pavadinimas 

50% 100% Soc. rizikos 
šeimos  

Vaikai iš 
rajonų 

Nemokami 
pietūs ir 
pavakariai 

„Kūlverstuko“  1 2 1 -  

„Nykštukų“  2 1 1 -  

„Pagrandukų“ 2 1 4 -  

„Malvinos“ 6 1 3 -  

„Vyturėlių“ 1 1 - -  

„Saulės 
zuikučių“ 

4 2 2 - 3/1 

Iš viso  16 8 11 - 3/1 

 

mailto:auksinis.raktelis@splius.lt


MISIJA – laviname psichines ir fizines vaiko galias, brandiname mokyklai. 

VIZIJA – sukurti estetišką, jaukią, aktyvuojančią ugdomąją aplinką, laiduojančią visapusišką 
asmenybės skleidimąsi. 

Įstaigos veiklos strategija siejasi su metiniu veiklos planu, tikslais ir uždaviniais. 

2016 M. TIKSLAI: 

1. Ugdomojo kokybės tobulinimas skatinant vaikų patirtinį mokymąsi. 

2. Pedagogų kompetencijos tobulinimas. 

3. Materialinės bazės gerinimo ir ugdymo modernizavimas. 

 
2016 M. UŽDAVINIAI: 
 
1.1. Gerinti ugdomojo proceso kokybę. 

1.2. Vaikų pasiekimų vertinimas. 

2.1. Skatinti kelti profesinę kompetenciją. 

2.2. Tobulinti komandinio darbo projektinę veiklą „Sugaukim saulės juoką“. 

2.3. Skleisti meninių-kūrybinių gebėjimų patirtį su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis. 

2.4. Vystyti įstaigos ir šeimos partnerystę siekiant darnios asmenybės ugdymo. 

2.5. Tęsti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

3.1. Turtinti ugdomąją aplinką. 

3.2. Renovuoti įstaigos patalpas. 

 
Teigiami pokyčiai: 

- ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus ugdomoji veikla  planuojama ir organizuojama 

vadovaujantis ,,Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis‘‘ ; 

- priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai ugdomi pagal ,,Bendrąją ugdymo ir ugdymo(si ) 

programą‘‘; 

- sėkmingai įgyvendinama tarptautinė socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai‘‘; 

- tarptautinis projektas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą‘‘ tęsiamas  lavinant ugdytinių kalbą ir 

komunikaciją per  įvairius pojūčius : regą , skonį, lytėjimą,  uoslę, klausą; 

- ugdymo aplinka papildyta naujomis technologijomis; 

- sėkmingai tęsiamas komandinės veiklos projektas ,,Sugaukim saulės juoką‘‘; 

- vykdoma vaikų sveikatos stiprinimo ir saugojimo programa ,,Sveikatos abėcėlė‘‘; 

- efektyvus tėvų dalyvavimas  ugdymo procese ir kultūriniame įstaigos gyvenime;   

- dalyvaujama   nacionalinėje programoje ,,Sveikatiada“. 

Veiklos trūkumai: 
- dėl lėšų stokos  nepanaikintas baseinas ir pavėsinė; 

- nelygi teritorijos danga kelia pavojų aktyviam vaikų judėjimui; 

- trūksta lėšų darželio aikštelių įrengimui; 

- reikalinga pastato ir stogo renovacija; 

- susidėvėję grupių virtuvinių baldų komplektai. 

 
 



Įstaigoje dirba 28 darbuotojai, iš jų 13 pedagogų. 
Išsilavinimas: aukštasis – 10 pedagogų, aukštesnysis – 3 pedagogai.  
Pedagogų atestacijos kategorija: vyr. mokytojas – 12, neatestuotų pedagogų – 1. 
Direktorius — III vadybinė kategorija, pedagoginis stažas — 32 m., vadybinis — 29 m.. 
Direktoriaus pavaduota ugdymui – III vadybinė kategorija, pedagoginis stažas — 34 m., vadybinis 
— 22 m..  
 

PEDAGOGŲ DARBO STAŽAS 
 
 

Nuo 0 iki 4 m. Nuo 4 iki 10 m. Nuo 10 iki 15 m.  Nuo 15 ir daugiau  

0 3 0 10 

 
 

PEDAGOGŲ AMŽIUS 
 
 

30 – 34 m.  1 

35-39 m. 2 

40-44 m. 3 

45-49 m. 2 

50 – 54 m. 0 

55-59 m. 3 

60 ir daugiau  - 

 
II SKYRIUS  

ŠVIETIMO KULTŪROS POLITIKOS IŠMANYMAS, ĮSTAIGOS STRATEGIJOS 
KŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 
         Direktoriaus įsakymu kasmet sudarytos darbo grupės parengė 2017 – 2019 metų strateginį ir 
2016 metų veiklos planus. Lopšelio-darželio strateginio plano ir metinės veiklos tikslus, uždavinius 
ir priemonių įgyvendinimą analizavome Pedagogų ir Įstaigos tarybos posėdžiuose. Stengiamės 
įgyvendinti numatytus tikslus ir uždavinius.  
        Įstaigos tarybos, Pedagogų tarybos, Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, grupių tėvų 
susirinkimuose analizavome ir vertinome ugdymo programų ir planų įgyvendinimą, vaikų ugdymo 
(si) rezultatus, grupių komplektavimą. Bendruose darbuotojų susirinkimuose aptariami Strateginis ir 
metinis veiklos planai, biudžeto formavimas ir vykdymas, sanitarinių-higieninių normų vykdymas. 
        Kokybiškas Ikimokyklinio ugdymo programos „Vaikystės spalvos“ realizavimas, dalyvavimas 
tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, dalyvavimas 
tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą“, papildomo ugdymo organizavimas, sudarė 
galimybes mūsų ugdytiniams tenkinti prigimtinius, kultūrinius, socialinius, pažintinius poreikius, 
meninius gebėjimus bei saviraišką ugdytis muzikos salėje. Įstaigoje neformaliojo ugdymo mokytoja 
organizuoja darbą su muzikai ir vaidybai gabiais vaikais.  
          2016 metais tęsiame įstaigoje susiformavusių tradicijų įgyvendinimą, siekiame jų 
atnaujinimo, sėkmingai tęsiamas komandinės veiklos projektas „Sugaukim saulės juoką“, vykdėme 
pagal sezoniškumą įstaigos interjero apipavidalinimą. 
          Rengėme šventes, pramogas, parodas.  
          2016 m. vykdėme priežiūrą: Įstaigos veiklos, ugdymo proceso, vaikų saugumo, sveikų 
ugdymo sąlygų.  
          Siekdama gerinti vaikų mitybą ir padidinti suinteresuotumą vartoti vaisius ir daržoves 
inicijavau įstaigos dalyvavimą jas remiamoje programoje „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų 
ugdymo įstaigose“. 
          Įstaigoje su ugdytinių tėvais sudaryti sutartis, kuriose numatytos jų teisės pareigos ir vaikų 
ugdymo sąlygos. 
          Tėvai dalyvavo vaikų ugdomojoje veikloje, renginiuose, šventėse, parodose, akcijose. 
Bendradarbiavome su socialiniais partneriais. 
          Sudarytos naujos maisto sutartys su įmonėmis ir organizacijomis dėl maisto produktų, 



ugdomųjų priemonių, žaislų, dėl įvairių paslaugų ir darbo teikimo. 
 

 

III SKYRIUS  

UGDYMO IR METINĖS VEIKLOS PROCESO VALDYMAS 

 

        Pedagogės rengia ilgalaikius „Ugdymo metų planus“ pagal ugdymo plėtotės centro 

metodininkų parengtą 1 pavyzdį. Ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo pedagogės rengia savaitinius 

ugdomosios veiklos planus vadovaujantis „Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis 

rekomendacijomis“. Pedagogės nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. ugdomosios veiklos planus rengia 

kompiuterizuotai, atsisakyta popierinio varianto. 

       Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus ugdytinių gebėjimų vertinimus atlikome vadovaujantis 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“, nustatyti vaikų pasiekimų ir pažangos žingsniai. 

       Priešmokyklinio amžiaus ugdytinių pasiekimai vertinami pagal 5 gebėjimų sritis. 

       Įstaigos projektai: 

- bendradarbiavimo projektas „Mano kelias į mokyklą“ su Zoknių progimnazijos mokiniais; 

- komandinio darbo projektas „Sugaukim saulės juoką“; 

- tarptautinis projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą“; 

- vaikų sveikatos stiprinimo ir saugojimo programa „Sveikatos abėcėlė“; 

- nacionalinė sveikatingumo programa „Sveikatiada“; 

- projektas „Gero elgesio abėcėlė“. 

 

       Įstaigos renginiai: 

- 2016-03-20 piešinių paroda skirta žemės dienai; 

- 2016-04-14 akcija „Mano grupė pati švariausia“; 

- 2016-05-28 sporto šventė „Aš ir tu, sportuokime kartu“; 

- 2016-10-07 bendruomenės ekskursija, „Panemunės pilys“; 

- 2016-10-19 projektas „Mašos ir lokio nuotykiai rudenį“; 

- 2016-10-20 pramoga „Skėčių paradas“; 

- 2016-12-(18-20) kūrybinių darbų paroda „Kalėdinis atvirukas “; 

- 2016-12-(20-21) kalėdinis rytmetis bendruomenei, judesio ir emocijų teatro vaidinimas 

„Snieguolė ir septyni Nykštukai“. 

 

      Dalyvavimas miesto mastu ir tarptautiniuose organizuojamuose renginiuose:  

- 2016-02-11 dalyvavome konkurse „Lietuva iš Plius Plius“. Už dalyvavimą visos grupės 

apdovanotos konstruktoriais.; 

- 2016-02-17 dalyvavimas tarptautiniame konkurse „Tvirta šeima-akmuo Tėvynės pamate“. 

„Nykštukų“ gr. ugdytinė Rugilė Kielaitė laimėjo II vietą (auklėtoja Irina Veniulienė); 

- 2016-03-(14-20) dalyvavome savaitė „Be patyčių“: 

- Piešinių paroda „Nusišypsok draugui“; 

- Eilėraštukų apie draugystę kūrimas; 

- Vaidinimas „Būk mano draugas“. Vaidino „Saulės zuikučių“ gr. ugdytiniai. 

- 2016-04-04 dalyvavimas nacionaliniame konkurse „Nusipiešk sau kojinytes“. Dalyvavo 

„Malvinos“, „Nykštukų“, „Vyturėlių“, „Saulės zuikučių“ grupių vaikai. 

- 2016-04-14 dalyvavome Šiaulių apskrities lopšelių-darželių ugdytinių „Šaškių turnyre“. 

„Saulės zuikučių“ gr. ugdytinė Ema Milenčiūtė laimėjo VI vietą iš 34 dalyvių (auklėtoja 

Jūratė Petrauskienė). 

- 2016-04-18 dalyvavome metodų mugėje „Žaidimų vaivorykštė“, kuri vyko Vilniuje. Savo 

gamybos ugdymo priemonę pristatė priešmokyklinės grupės pedagogė Jūratė Petrauskienė, 

įteiktas pažymėjimas. 



- 2016-04-21 ekologinis konkursas „Mano žalioji palangė“. „Malvinos“ gr. auklėtojai Žanai 

Narmontienei įteiktas pažymėjimas. 

- 2016-04-27 dalyvavome Šiaulių regiono parodoje „Pasipuošęs senas batas“. Auklėtojoms 

Natalijai Goroškienei, Jūratei Sakalienei, Žanai Narmontienei įteikti pažymėjimai. 

- 2016-04-(15-27) dalyvavome konkurse „Gandrus pasitinkant“. Auklėtojai Žanai 

Narmontienei  įteiktas pažymėjimas. 

- 2016-04-29 dalyvavome Zoknių progimnazijos renginyje „Tau mamyte“. Dalyvavo 12 

mergaičių iš „Saulės zuikučių“ grupės. Neformaliojo ugdymo mokytojai Irenai Eirošytei 

įteiktas pažymėjimas. 

- 2016-05-17 dalyvavome miesto šokių ir dainų festivalyje „Mažųjų gegužinė“. Neformaliojo 

ugdymo mokytojai Irenai Eirošytei įteiktas pažymėjimas. 

- 2016-05-27 dalyvavome parodoje-konferencijoje „Čia mano Šiauliai-gimtasis miestas“. 

Pedagogėms Daliai Poškienei, Jūratei Sakalienei ir Jūratei Petrauskienei įteikti pažymėjimai. 

- 2016-09-15 dalyvavome plenere „Rudens mozaika“. Pedagogėms Daliai Poškienei, Irenai 

Eirošytei, Jūratei Petrauskienei, Natalijai Goroškienei, Žanai Narmontienei, Virginijai 

Mačiulienei, Irinai Veniulienei įteiktos pažymos. 

- 2016-10-24-11-28 dalyvavome respublikiniame ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame 

projekte „Pasakų laboratorija“. Auklėtojoms Tatjanai Dužinienei, Marjanai Buinauskienei 

įteikti pažymėjimai. 

- 2016-11-14-12-14 dalyvavome ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybinių 

darbų parodoje-konkurse „Gaminu lėles“. Auklėtojai Natalijai Goroškienei įteiktas 

pažymėjimas. 

 

 

IV SKYRIUS  

ŽMOGIŠKŲJŲ IR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

        Pagal Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymą, lopšelio-darželio nuostatus, strateginį planą, 

pedagogų atestacijos nuostatus, metinį veiklos planą, administracija, pedagogai ir kiti darbuotojai 

gilino savo žinias ir tobulinimo kvalifikacijas seminaruose. 

         Kvalifikacijos kėlimui panaudota lėšų 1274,41 €. Darbuotojų susirinkimuose, Pedagogų ir 

Įstaigos tarybose buvo nagrinėjami įstaigos finansavimo klausimai, biudžeto taupymo galimybės. 

Pagal finansų kontrolės taisykles vykdėme darbo užmokesčio, medžiagų tvarkymo ir nurašymo 

kontrolę. Visi finansiniai dokumentai, tarifikacija, sąmatos, ataskaitos patvirtintos direktoriaus 

parašu. Laiku teikiamos ataskaitos finansų ir švietimo skyriui, sodrai, mokesčių inspekcijai.  

         Per 2016 m. įsigijome: 

- Tvora – 7800 €; 

- 8 nešiojami kompiuteriai ir monitorius – 3972 €; 

- Konvekcinė krosnelė – 1800 €; 

- „Malvinos“, „Saulės zuikučių“ gr., ūkio dalies vedėjo kabinete žaliuzės – 507.49 €; 

- „Nykštukų“ gr. siurblys – 95 €; 

- Remonto darbai – 1381.24 €; 

- Vyriausiojo buhalterio, raštinės vedėjo kabinetuose spintos dokumentams – 585.64 €; 

- „Saulės zuikučių“ gr. rūbų spinta – 86.60 €; 

- Indai į grupes – 298.85 €; 

- Kanceliarinės prekės – 268.03 €; 

- Švaros ir higienos prekės – 748.88 €.; 

- Lauko aikštelės žaidimų kompleksas – 3368.72 €. 

Darbuotojų ir tėvų parama 2 proc. – 1302,52 €. 

 



V SKYRIUS  

APIBENDRINIMAS 

 

       Įstaiga 2016 m. užbaigė be kreditorinio įsiskolinimo. Tikslingai naudodami sąmatoje 

numatytas lėšas, praturtinome materialinę bazę. Teikiant vaikų saugumą, emocinius ir 

socialinius poreikius užtikrinta netik ugdymo(si) kokybė ir veiksmingumas, bet ir 

bendradarbiavimu pagrįsti santykiai, pedagogų etikos normų laikymasis. Sudarytos 

bendruomenei sąlygos tobulinti savo kvalifikaciją ir profesines kompetencijas.  

      Direktorė vadovauja Pedagogų tarybai, vykdo asignavimų valdytojo funkcijas teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

      2017 m. skatinsiu darželio bendruomenę dalyvauti konkursuose, projektuose, parodose, 

renginiuose ir modernizuosiu lauko žaidimų aikšteles. 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

SUDERINTA                                                                
Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ 
Įstaigos tarybos posėdžio                                                          
2017-01-04 protokolu Nr. ĮP-1  
 

 


