
 
 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „AUKSINIS RAKTELIS“ 
                                                                                                                                                                                            
 

2017 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. Kad įstaigos veikla būtų žinoma ir prieinama visuomenei nuolat 
atnaujinama ir papildoma informacija internetinėje svetainėje: www.auksinisraktelis.mir.lt.  
        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: „Vyturėlių“, „Nykštukų“, „Pagrandukų“, „Malvina“ 

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

 
VAIKŲ SKAIČIUS PAGAL GRUPES 

 

Eil.  
Nr. 

Grupių pavadinimas Vaikų skaičius 
2017-09-01 

Vaikų skaičius 
2017-12-31 

1. „Kūlverstuko“ grupė 16 16 

2. „Vyturėlių“ grupė 20 20 

3. „Nykštukų“ grupė 20 20 

4. „Pagrandukų“ grupė 20 18 

5. „Malvinos“ grupė 20 20 

6. „Saulės zuikučių“ grupė 20 18 

Iš viso: 116 112 

 
 

Vaikų 
grupės 

Lopšelio gr. 3 m. 
amžiaus 
gr. 

4 m. 
amžiaus 
gr. 

5 m. 
amžiaus 
gr. 

Skirtingo 
amžiaus  

gr. kartu su 
ikimokyklin

ėmis 
jungtinėmis 

PUG kartu 
su PUG 

jungtinėmis 

Savaitini
ų gr. 

Iš 
viso 

Grupių 
skaičius 

1 1 1 2 0 1 0 6 

Vaikų 
skaičius 
grupėse 

16 20 20 38 0 18 0 112 

 
Įstaigoje taikoma paslauga – logopedo pagalba. Logopedas pagalbą suteikia – 27 ugdytiniams ir 
teikia metodinę pagalbą pedagogams ir tėvams. 

 
PER 2017 M. Į ĮSTAIGĄ ATVYKO IR IŠVYKO UGDYTINIŲ: 

 

Grupė Atvyko Išvyko 

Lopšelio gr. 9 4 

Darželio gr. 10 9 

Priešmokyklinio ugdymo gr. 1 18 

Iš viso 30 31 

 

mailto:auksinis.raktelis@splius.lt


 
MOKESČIO LENGVATOMIS NAUDOJASI: 

 
 

Grupės 
pavadinimas 

50% 100% Soc. rizikos 
šeimos  

Vaikai iš 
rajonų 

Nemokami 
pietūs ir 
pavakariai 

„Kūlverstuko“  - 1 2 -  

„Vyturėlių“ 3 - 2 -  

„Nykštukų“  2 - 1 -  

„Pagrandukų“ 3 1 3 -  

„Malvinos“ 4 - 2 -  

„Saulės 
zuikučių“ 

3 1 - - 3/1 

Iš viso  15 3 10 - 3/1 

 

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. 

2017 M. TIKSLAI: 

1. Ugdomojo proceso tobulinimas. 

2. Pedagogų kompetencijos tobulinimas. 

3. Ugdomosios aplinkos modernizavimas. 

 

 
2017 M. UŽDAVINIAI: 
 
1.1. Taikyti įvairias ugdymo strategijas. 

1.2. Tobulinti pedagogų kompetenciją vertinant vaikų pasiekimus bei pažangą. 

2.1. Skatinti pedagogus nuolat rūpintis savo asmeniniu ir profesiniu tobulėjimu. 

2.2. Tobulinti komandinį darbą įgyvendinant projektą „Sugaukim saulės juoką“. 

2.3. Tobulinti vaikų sveikatos stiprinimo ir saugojimo programos „Sveikatos abėcėlė“ narių veiklą. 

2.4. Efektyviai bendradarbiauti su bendruomene ir kitais socialiniais partneriais. 

3.1. Modernizuoti ugdomąją aplinką. 

3.2. Renovuoti įstaigos patalpas. 

 
Teigiami pokyčiai: 

- ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus ugdomoji veikla  planuojama ir organizuojama 

vadovaujantis „Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programa „Vaikystės 

spalvos“; 

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

programą‘‘; 



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

- tęsiamas tarptautinis projektas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“; 

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

- sėkmingai įgyvendinama vaikų sveikatos stiprinimo ir saugojimo programa ,,Sveikatos 

abėcėlė“; 

- efektyvus tėvų dalyvavimas  ugdymo procese ir kultūriniame įstaigos gyvenime;   

- dalyvaujama   nacionalinėje programoje ,,Sveikatiada“; 

- žaidimų aikštelės papildytos naujais įrenginiais. 

 

Veiklos trūkumai: 
 

- dėl lėšų stokos  nepanaikinta pavėsinė; 

- nelygi teritorijos danga kelia pavojų aktyviam vaikų judėjimui; 

- reikalinga pastato renovacija; 

- susidėvėję grupių virtuvinių baldų komplektai. 

 
 
Įstaigoje dirba 29 darbuotojai, iš jų 14 pedagogų. 
Išsilavinimas: aukštasis – 11 pedagogų, aukštesnysis – 3 pedagogai.  
Pedagogų atestacijos kategorija: vyr. mokytojas – 13, neatestuotų pedagogų – 1. 
Direktorius — III vadybinė kategorija, pedagoginis stažas — 33 m., vadybinis — 30 m.. 
Direktoriaus pavaduota ugdymui – III vadybinė kategorija, pedagoginis stažas — 35 m., vadybinis 
— 23 m..  
 

PEDAGOGŲ DARBO STAŽAS 
 
 

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

1 1 1 10 

 
 

PEDAGOGŲ AMŽIUS 
 
 

20-25 m. 1 

30 – 34 m.  1 

35-39 m. 1 

40-44 m. 3 

45-49 m. 2 

50 – 54 m. 1 

55-59 m. 5 

60 ir daugiau  - 

 
II SKYRIUS  

ŠVIETIMO KULTŪROS POLITIKOS IŠMANYMAS, ĮSTAIGOS STRATEGIJOS 
KŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 
         Kasmet direktoriaus įsakymais sudarytos darbo grupės: rengia 2018 – 2020 metų strateginį 
planą suderinimui, 2018 metų veiklos planą suderinimui, 2018-2020 metų mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos rengimui. Strateginio plano ir 
metinės veiklos tikslus, uždavinius ir priemonių įgyvendinimą analizavome Pedagogų ir Įstaigos 



tarybos posėdžiuose.  
        Analizavome ir vertinime ugdymo programų ir planų įgyvendinimą, vaikų ugdymo (si) 
rezultatus, grupių komplektavimą Įstaigos tarybos, Pedagogų tarybos, Vaiko gerovės komisijos 
posėdžiuose bei grupių tėvų susirinkimuose. Visuotinių darbuotojų susirinkimuose aptariami 
Strateginiai ir metiniai 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.  
          2017 metais sėkmingai tęsiamas komandinės veiklos projektas „Sugaukim saulės juoką“, 
vykdėme pagal sezoniškumą įstaigos interjero apipavidalinimą. 
          Rengėme šventes, pramogas, parodas.  
          2017 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“ ir „Pienas vaikams“. 
          Įstaigoje su naujai atvykusiais ugdytinių tėvais sudaromos sutartys, kuriose numatytos jų 
teisės pareigos ir vaikų ugdymo sąlygos. 
          Skatinome tėvus aktyviai dalyvauti vaikų ugdomojoje veikloje, renginiuose, šventėse, 
parodose, akcijose. Bendradarbiavome su socialiniais partneriais. 
          Pratęstos 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 2017 m. rugsėjo 1 d. ugdomosios veiklos planus rengia 

kompiuterizuotai, dirba su elektroninių dienynu „Mūsų darželis“. 

       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 „Mokausi gyventi be patyčių“; 

- projektas „Atliekos – tai ne šiukšlės“. 

 

   

 

 

 

   



 Kūrybinių darbų parodos: 
 
- 2017–05  Šiaulių ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybinių darbų paroda ,,Tau, 
mamyte‘‘; 
- 2017-04 (10-21) Ugdytinių- pedagogų – tėvų kūrybinių darbų paroda ,, Velykų varpeliai  žadina 
mus‘‘; 
- 2017- 04(10-21) Ugdytinių piešinių paroda ,, Vaikų pažadai Žemei‘‘; 
- 2017-11 (6-10) Ugdytinių- pedagogų – tėvų kūrybinių darbų paroda ,,Atliekos , tai ne šiukšlės‘‘. 
 
               
Dalyvavimas miesto mastu ir respublikiniuose renginiuose: 
                                     

1. Tarptautinis projektas-konferencija 
,,Augu su knyga‘‘ 

2017-01-(16-
31) 

Tatjana Dužinienė Vilniaus l-s 
,,Žiedas‘‘ padėka. 

2. Respublikinis  vaikų piešinių 
konkursas ,,Vaikų žemėlapiai‘‘.    

2017-01-10 Jūratė Petrauskienė, auklėtiniui Erikui 
Kalniečiui įteikta padėka.  

3. Festivalis, skirtas vasario 16-ajai 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 
paminėti ,,Skiriu tėvynei Lietuvai‘‘. 

2017-02-15 Irena Eirošytė , įteikta padėka. 

4. Priešmokyklinių grupių  skaitovų 
konkursas ,,Gražiausi žodžiai 
Lietuvai‘‘. 

2017-03-07 Jūratė Petrauskienė, ugdytinei Kamilai 
Kojelei įteikta padėka  

5. Piešinių konkursas ,,Sveiki dantukai 
– laiminga šypsena‘‘. 

2017-03(9-
10) 

Irina Veniulienė. Padėkos įteiktos 
ugdytiniams : Emilijai Rakūnaitei, 
Kristupui Turčinskui, Kamilai Kojelei 
,Sofijai Jurgelionytei, 

6. Paukščių inkilų paroda-konkursas 2017-03-16 Marjana Buinauskienė , Tatjana 
Dužinienė, įteikta padėka. 

7. Paroda-konkursas ,,Mano knygos 
skirtukas‘‘  

2017-03-08 Jūratė Petrauskienė, įteikta padėka. 

    

8. Respublikinė ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
piešinių paroda ,,Šypsokis, žeme‘‘. 

2017-03-20 Padėkos įteiktos : Natalijai 
Goroškienei, Žanai Narmontienei, 
Jūratei Sakalienei 

9. Ikimokyklinių įstaigų viktorina 
,,Sveikatiada‘‘ 

2017-04-05 Dalia Poškienė, Jūratė Petrauskienė 
,,Saulės zuikučių ‘‘ grupės komanda 
užėmė II vietą. Padėkos įteiktos: 
Kristupui Turčinskui, Sofijai 
Jurgelionytei, Kamilai Kojelei, 
Emilijai Rakūnaitei. 

10.  Kūrybinių darbų paroda, skirta 
Pasaulinei ligonių dienai paminėti 
,,Leis pradžiuginti Tave‘‘ 

 
Piešinių paroda vaikų ligoninėje , 

skirta  ,,Žemės dienai‘‘  

2017 vasaris-
kovas 

 
2017-03-20 

 
II komandos nariams įteikta 
Respublikinės Šiaulių ligoninės , 
Moters ir vaiko klinikos direk. pavad. 
padėka. 

11. Šiaulių apskrities lopšelių-darželių  
Priešmokyklinio ugdymo grupių 
ugdytinių 
 šaškių turnyre. 

 

2017-04-21 Jūratė Petrauskienė. Ugdytiniui Lukui 
Jaugeliui įteikta padėka. 

12 Šiaulių miesto ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų bendruomenių 
kūrybinių darbų parodoje ,,Mažieji 
mūsų draugai‘‘ 

 

2017-04-24  Jūratė Sakalienė, Jūratė 
Petrauskienė, Natalija Goroškienė. Už 
dalyvavimą įteikta padėka. 

 
 

13. Rudens mozaika ,,Gėlių simfonija‘‘ 2017-10-12 Dalia Poškienė. Irena Eirošytė, Irina 



Veniulienė, Jūratė Petrauskienė, 
Marjana Buinauskienė  

14. Respublikinis ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų projektas ,,Gražiausi 
linkėjimai Lietuvai 

2017-10- Jūratė Petrauskienė, Marjana 
Buinauskienė 

15. Respublikinis ikimokyklinių ugdymo 
įstaigų bendruomenės narių 
kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų 
parodoje ,,Kalėdinių varpelių 
spindesys‘‘  

2017-12(14-
31) 

Jūratė Petrauskienė, Irina Veniulienė, 
Marjana Buinauskienė, Natalija 
Goroškienė 

16. Respublikinis ikimokyklinio, 
pradinio ir kitų ugdymo įstaigų vaikų 
kūrybinių darbų paroda ,,Gimtinės 
sodas‘‘ , skirtas Lietuvos šimtmečiui 
paminėti 

2017-12(14-
19) 

Jūratė Petrauskienei, Marjanai 
Buinauskienei,  Irinai Veniulienei 
įteikta padėka. 

17. Dalyvavimas kompozicijų parodoje 
,,Žiemos akimirkos‘‘ 

2017-12-(19-
29) 

 

Irena Eirošytė, Dalia Poškienė. Už 
dalyvavimą įteikta padėka. 

    
 

 

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 1035,00 Eur.. 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 2017 m. įsigijome: 

- Vyriausiojo buhalterio kabinete Monitorių – 179.00 Eur.; 

- Sekcija ugdymo priemonėms – 490.00 Eur.; 

- Lauko suoliukai – 270.00 Eur.; 

- Nauji žaidimo aikštelių įrenginiai – 11400.00 Eur.; 

- 6 smėlio dėžės su stogeliais – 2340.04 Eur.; 

- Spausdintuvas – 313.39 Eur.; 

- 3 spintos grupių ugdymo priemonėms – 270.00 Eur.; 

- Kompiuterinė dėžė – 555.39 Eur.; 

- Fotoaparatas – 388.99 Eur.; 

- Kanceliarinės prekės – 1287.37 Eur.; 

- Statybinių ir santechnikos prekių įsigijimas remontams – 2404.36 Eur.; 

- 3 staliukai su suoliukais, skirti vaikų žaidimo aikštelėms – 768.00 Eur.; 

Darbuotojų ir tėvų parama 2 proc. – 1230,97 Eur.. 

 

 

 

 

 

 



 

V SKYRIUS  

APIBENDRINIMAS 

 

       2017 m. skirtos lėšos pagerinti materialinę bazė įstaigos išlaikymui buvo naudojamos 

racionaliai ir taupiai. Teikiant vaikų saugumą, emocinius ir socialinius poreikius užtikrinta netik 

ugdymo (si) kokybė ir veiksmingumas, bet ir bendradarbiavimu pagrįsti santykiai, pedagogų 

etikos normų laikymasis.  

        Direktorės iniciatyva pedagogai buvo skatinami savarankiškai, suteikiant jiems daugiau 

atsakomybės ir kūrybinės laisvės, planuoti ir organizuoti ugdymo procesą. Įstaigos veiklos 

planavimo sistema sudarė prielaidas efektyviam įstaigos funkcionavimui bei užtikrino 

sistemingo, kryptingo, kokybiško ugdymo ir sveikatinimo proceso organizavimą. 

        Sudarytos bendruomenei sąlygos tobulinti savo kvalifikaciją ir profesines kompetencijas.  

Direktorė vadovauja Pedagogų tarybai, vykdo asignavimų valdytojo funkcijas teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

        2018 m. skatinsiu darželio bendruomenę dalyvauti konkursuose, projektuose, parodose, 

renginiuose. 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

SUDERINTA                                                                
Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ 
Įstaigos tarybos posėdžio                                                          
2018-01-09 protokolu Nr. ĮP-1  
 

 


