
                  

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS RAKTELIS“ 

 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS  

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1. Šiaulių lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė 

įstaiga. Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams pritaikytas ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo programas.  

 

2. Direktorė Roma Butkienė, vadybinis stažas įstaigoje 1 mėnuo, terminuota darbo sutartis             

baigiasi 2024 m. kovo 11 d.  

 

3. Informacija apie ugdytinius ir grupes.  

Ugdytiniai pagal amžių / 

grupes  

 

2018-ųjų 

metų 

rugsėjo 1 d. 

/  2017  

metų 

rugsėjo 1 d. 

faktas 

Grupės, kurios nesiekia  

mažiausio sąlyginės 

grupės vaikų skaičiaus* 

(2017 metų rugsėjo 1 d. 

faktas) 

Grupių, kurios viršija  

bazinį grupės dydį,** ir 

vaikų skaičius, viršijantis 

nustatytą dydį  

(2018-ųjų metų rugsėjo 1 

d. faktas) 

Iš viso (skaičius) 110/116 0 1/1 

Iki 2 metų 10/6 0 0 

Nuo 2 iki 3 metų  21/9 0 1/1 

Nuo 3 iki 6 metų 67/83 0 0 

Nuo 6 metų (priešmokyklinio 

ugdymo grupė) 

12/18  0 0 

 

* Mažiausias sąlyginės grupės  vaikų skaičius, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679: iki 2 metų – 5 vaikai, nuo 2 iki 3 metų – 8 vaikai, nuo 3 iki 6 metų 

– 10 vaikų, nuo 6 metų – 10 vaikų. 

** Bazinis grupės dydis, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. 

nutarimu Nr. 679: iki 2 metų – 10 vaikų, nuo 2 iki 3 metų – 15 vaikų, nuo 3 iki 6 metų – 20 vaikų, nuo 6 

metų – 20 vaikų. 

 

4. Informacija apie darbuotojus. 

Darbuotojai  

 

Pareigybių ir etatų skaičius Vienam 

pedagogui 

tenkančių 

vaikų 

skaičius 

Vaikų, kuriems 

nustatyti specialieji 

ugdymosi poreikiai ir 

teikiama pagalba, 

skaičius ir dalis 

2017 

metų 

faktas 

2018-

ųjų 

metų 

faktas 

2018-aisiais 

metais 

nepanaudota 

Iš viso (skaičius) 29 29 0 – – 

Administracija 2 2 0 – – 

Pedagogai   10, 5 et. 10, 5 0 et. 10, 5 – 

Pagalbos vaikui, šeimai 

specialistai 

1et. 1, 5et.  0 et. – logopedo – 28/100 proc.; 

socialinio pedagogo – 

19/100 proc.         

  

Kiti darbuotojai 15 et. 15et. 0 et. – – 

Vidutinis pedagoginių 0, 6 0, 7 – – – 
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darbuotojų atlyginimas 

per mėn. (tūkst. eurų) 

Vidutinis kitų darbuotojų 

atlyginimas per mėn. 

(tūkst. eurų) 

0, 4 

 

0, 5 

 
– – – 

 

5. Įstaigos finansavimas. 

Finansavimo šaltiniai 

 

2018-ųjų 

metų 

faktas 

2017 

metų 

faktas  

2018-ųjų metų / 

2017 metų lėšų 

dalis darbo 

užmokesčiui 

2018-ųjų metų / 

2017 metų lėšų 

dalis kitoms 

reikmėms 

Iš viso (tūkst. eurų) 357, 6 333, 2 62, 1 %/ 59, 1 % 37,9 %/ 40, 1 % 

Valstybės finansavimas (MK ar ML) 119, 6 108,07  

Kitos valstybės dotacijos 0 0 

Savivaldybės finansavimas 194, 1 175, 8 

Įstaigos pajamų lėšos 43, 4 46, 1 

Projektai 0 0 

Labdara, parama  0, 8 1, 4 

 

6. Įstaigos infrastruktūra  

    Lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“ yra vienas pastatas. Bendras plotas 1774,65 kv. m. 

Higienos pasas išduotas Šiaulių visuomenės sveikatos centro 2011 m. birželio 16 d.  Nr. HP-168. 

 

II SKYRIUS  

VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

  

7. 2018 metais įstaiga nuolatinio vadovo neturėjo, todėl metinės veiklos užduotys direktoriui 

nebuvo suformuluotos.  

 

8. Įstaigos 2018-2020 metų strateginio veiklos plane 2018-aisiais metais suplanuotos veiklos 

(tikslų ir priemonių įgyvendinimo rezultatai). 

2018-ųjų metų tikslas, 

uždaviniai, priemonės 

 

Siekiniai (rezultato vertinimo, produkto 

kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas) 

Siekinių 

įgyvendinimo 

faktas  

1. Tikslas.  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas.  

1.1. Uždavinys. Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.  

1.1.1. ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų įgyvendinimas. 

Vaikų skaičius /115 

Grupių skaičius / 6 

Etatų skaičius / 29 

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa 

„Vaikystės spalvos“ 

 

Į ugdymo programų įgyvendinimą įtraukti 

vaikų tėvai. 

Ugdymo programų įgyvendinimas 

papildytas neformaliuoju vaikų švietimu. 

 

Ugdymo programų įgyvendinimas 

papildytas grupių projektais. 

Ugdymo programų įgyvendinimas 

115 

6  

29 et.  

Programą 

įgyvendina 5 grupės 

 

Tėvai dalyvavo 9 

renginiuose 

 

Įgyvendintos 3 

programos, užimta 

40 ugdytinių 

(34,7%) 

Vykdyti 5 grupių 

projektai 

 

Dalyvauta 6 veiklose 
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praplėstas socialinių partnerių organizuotose 

veiklose. 

1.1.2. socialinių įgūdžių 

programos „Zipio draugai“ 

įgyvendinimas. 

Tęsiamas socialinių įgūdžių programos 

„Zipio draugai“ įgyvendinimas. 

20 (17,4%) 

ugdytinių dalyvavo 

programoje 

1.1.3. tarptautinio projekto 

„Vaiko kelias į gražią kalbą“ 

įgyvendinimas. 

Tęsiamas tarptautinio projekto „Vaiko kelias 

į gražią kalbą“ įgyvendinimas. 

Projekto veiklose 

dalyvavo 75 

ugdytiniai (65,2%) 

1.1.4. įgyvendinami emocinių, 

sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo, ankstyvosios 

prevencijos projektai. 

Įgyvendinti du ankstyvosios prevencijos 

projektai. 

Projektuose 

dalyvavo 3 grupių 

ugdytiniai. 

1.2. Uždavinys. Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas. 

1.2.1. kvalifikacijos kėlimas. 1 pedagogas įgijo aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją. 

Vienam pedagogui 

suteikta 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojo 

metodininko 

kvalifikacinė 

kategorija. 

1.2.2. gerosios patirties sklaida. 3 pedagogai skleidė gerąją savo patirtį Suorganizuota atvira 

veikla, parengtas ir 

pristatytas stendinis 

pranešimas 

2. Tikslas. Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ materialinės ir techninės bazės stiprinimas. 

2.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką materialinės bazės funkcionavimą bei ugdymo bazės 

modernizavimą. 

2.1.1. pastato sienų apšiltinimas 

ir nuogrindų tvarkymas; 

Įgyvendintas investicijų projektas „Šiaulių 

lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ pastato 

sienų apšiltinimas“  

100 % 

2.1.2. vamzdyno bei grupių 

sanitarinių mazgų atnaujinimas. 

Parengtas vienas investicinio projekto 

aprašymas 

Finansavimas 

neskirtas. Atliktas 

vienos grupės 

tualeto-prausyklos 

patalpų vamzdyno ir 

sanitarinių mazgų 

remontas įstaigos 

lėšomis 

2.1.3. virtuvės įrangos 

atnaujinimas, koridorių ir 

laiptinių remontas; 

Atnaujinta virtuvės įranga ir atliktas 

koridorių bei laiptinių remontas 

Įsigyti 2 šaldytuvai. 

Atliktas koridorių 

remontas. Laiptinių 

remontas neatliktas 

dėl lėšų trūkumo. 

2.1.4. grupių patalpų remontas; Atliktas vienos grupės kosmetinis remontas 100 % 

2.1.5 minkšto inventoriaus Atnaujinti auklėtojų padėjėjų darbo rūbai. 100 % 
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atnaujinimas. 

2.1.6. teritorijos tvarkymas ir 

atnaujinimas. 

Dviejų gėlynų atnaujinimas, pavojingų 

medžių panaikinimas. 

100 %. Papildomai 

atlikta žaidimo 

įrenginių patikra ir 

trūkumų šalinimas. 

2.1.7. IKT priemonių įsigijimas. Įsigytas kompiuterio monitorius 100 % 

 

 

III SKYRIUS  

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS PASIEKIMAI 

 

9. Neformaliojo ugdymo pasiekimai. 

9.1. Ugdytinių pasiekimai įvairiuose konkursuose, varžybose.  

 

Lygmuo 

Įstaigos ugdytinių, dalyvavusių 

konkursuose, varžybose, skaičius 

 

1–3 vietų laimėtojų skaičius 

 2017 metai 2018-ieji metai 

Miesto lygmuo 24 5 vaikai 

(Priešmokyklinių 

grupių viktorinoje 

„SVEIKATIADA“ 

2017-04-05 l/d 

„Ąžuoliukas“ 

laimėta II vieta) 

 

1 vaikas 

(„Paukščių inkilų 

paroda-konkursas“ 

2017-03-16) 

5 vaikai 

(Priešmokyklinių 

grupių viktorinoje 

„SVEIKATIADA“ 

2018-02-27 l/d 

„Ąžuoliukas“ 

laimėta I vieta) 

Šalies lygmuo 6 0 0 

Tarptautinis lygmuo 0 0 0 

 

9.2. Įstaigoje organizuota renginių 2018-aisiais metais. 

Lygmuo Renginių skaičius 

 

Dalyvių skaičius* 

Mokyklos lygmuo 12 760 

Miesto lygmuo 1 

(Priešmokyklinių grupių 

viktorina „Sveikatiados 

iššūkis - Medus ne tik gardu, 

bet ir sveika!” 2018-10-10) 

20 

Šalies lygmuo 0 0 

Tarptautinis lygmuo 0 0 

 

* Tas pats vaikas gali būti nurodomas ne vieną kartą. 

 

IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS IR VERTINIMAS  
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10. Įstaigos veiklos įsivertinimas atliktas vadovaujantis Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas 2018 metų veiklos savianalizės protokolu, kurio forma patvirtinta 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A-1430. 

Įstaigos veiklos įsivertinimo 2018-ųjų metų rezultatai: kokybės vertinimo lygis – 2,6 (aukščiausias 

vertinimo lygis - 4).  

Rodiklio pavadinimas Rodiklio aprašymas 

Stiprieji veiklos aspektai 

Ugdymo(si) programų įvairovė.  

Bendradarbiavimo kultūra. 

Pedagogų ir vaikų tėvų sąveika. 

Pastato ir kiemo būklė. 

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa, 

integruojami projektai į ugdymo turinį; vykdomas 

komandinis darbas; kryptingas bendradarbiavimas 

su šeima; renovuotas lopšelio-darželio pastatas; 

atnaujinta lauko edukacinė aplinka. 

Silpnieji veiklos aspektai 

Ugdytinių pasiekimai ir jų vertinimas. 

Bendradarbiavimo kultūra. 

Neformalusis švietimas. 

 

Per mažas dėmesys vaiko pasiekimų tobulintinoms 

sritims; trūksta paramos naujiems specialistams; 

nepakankama neformaliojo vaikų švietimo 

įvairovė. 

Tobulintini veiklos aspektai 

Ugdymo(si) pasiekimai. 

Bendradarbiavimo kultūra. 

Neformalusis švietimas. 

 

Pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimai; sukurta paramos naujiems 

pedagoginiams specialistams tvarka; išplėsta  

neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovė. 

 

11. Įstaigos veiklos išorės vertinimas 2018-aisiais metais.  

Išorės vertinimą, patikrinimą 

atlikusios institucijos 

pavadinimas 

Vertintos, tikrintos įstaigos 

veiklos sritys  

Vertinimo, patikrinimo išvados 

ir rekomendacijos, direktoriaus 

veikla, atsižvelgiant į išvadas ir 

rekomendacijas 

Šiaulių valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba. 2018-07-18 

Savikontrolės sistemos 

kontrolė, biocidinių produktų 

naudojimo kontrolė, higienos 

kontrolė. 

Didelė dalis ankstesnio 

patikrinimo akte nurodytų 

trūkumų pašalinta.  

Neatnaujintos grupių virtuvėlėse 

indų laikymui skirtos spintelės, 

neįsigyti šaldytuvai. 

Trūkumai pašalinti iš dalies. 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyrius. 

2018-01-02 

Vaikų registravimo ir priėmimo 

į Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo įstaigas, vykdančias 

ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo 

programas, tvarkos aprašo 

įgyvendinimas. 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui vykdyti ikimokyklinio 

ugdymo grupės dienynų pildymo 

priežiūrą. Informaciją apie 

laisvas vietas grupėse skelbti 

lopšelio-darželio internetinėje 

svetainėje – trūkumas pašalintas. 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyrius. 

2018-03-12 

Vaikų, turinčių elgesio ar/ir 

emocijų sunkumų, specialiųjų 

ugdymosi poreikių tenkinimas 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose 

Vaiko gerovės komisijos darbe 

nustatyta esminių trūkumų, kurie 

yra pašalinti: patobulintas 

Komisijos veiklos planavimas, 

protokolavimas, darbas su tėvais.  

Vietoj judesio korekcijos 

mokytojo įsteigtas 0,5 etato 

socialinio pedagogo darbui su 

vaikais, turinčiais elgesio ir 

emocijų sutrikimų, bei ir jų 

tėvais. 

Šiaulių miesto savivaldybės Vaikų pasiekimų vertinimas Grupių metiniuose planuose į 
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administracijos Švietimo, kultūros 

ir sporto departamento švietimo 

skyrius. 2018-11-20. 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje. 

ugdymosi prioritetus įrašyti 

nustatytas silpnąsias ir stipriąsias 

pasiekimų sritis. Sustiprintas 

dėmesys silpnųjų pasiekimų 

sričių ugdymui. 

Šiaulių miesto savivaldybės 

Kontrolės ir audito tarnyba. 2018-

10-15 

Maitinimo organizavimo 

švietimo įstaigose patikrinimas. 

Stiprinti vidaus kontrolę dėl 

įstaigoje sunaudojamų maisto 

produktų kiekio. Vykdyta 

dažnesnė maisto produktų kiekio 

sunaudojimo kontrolė. 

Nacionalinis visuomenės sveikatos 

centras prie sveikatos apsaugos 

ministerijos. 2018-10-01 

Operatyvioji valstybinė 

visuomenės sveikatos saugos 

kontrolė. 

Nustatytas „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrųjų 

sveikatos saugos reikalavimų“, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2010 

m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 

313, 37 punkto reikalavimų 

pažeidimas. Įsigyti ir sudėti langų 

ribotuvai. 

Nacionalinis visuomenės sveikatos 

centras prie sveikatos apsaugos 

ministerijos. 2018-12-05 

Grįžtamoji valstybinė 

visuomenės sveikatos saugos 

kontrolė. 

Atliekant grįžtamąją kontrolę 

nustatyta , kad ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo veikla 

vykdoma nepažeidžiant Lietuvos 

higienos normos HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimų“, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2010 

m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 

313. 

 

V SKYRIUS  

AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

           12. Nurodyti problemas ir galimus jų sprendimo būdus. 

Kai kurios įstaigos vidaus erdvės neatitinka maisto ir veterinarijos tarnybos keliamų reikalavimų. 2018 m. 

lopšelis-darželis pateikė projektą vamzdyno bei grupių sanitarinių mazgų atnaujinimui, tačiau 

finansavimo negavo. Įgyvendinus šį projektą, grupių erdvės atitiktų maisto ir veterinarijos tarnybos 

normas.   Sena nusidėvėjusi elektros instaliacija. 2019 m. planuojama pateikti investicinio projekto 

aprašymą, projekto įgyvendinimas leistų atliepti elektros įrenginių įrengimo taisykles, higienos normas, 

darbų saugos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Nepakankamai saugi lauko erdvė. 2018 m. investicinio 

projekto lėšomis buvo atlikta pastato renovacija, tačiau nesutvarkytas šalia esantis yrantis pavėsinės 

pastatas, keliantis pavojų vaikų ir darbuotojų saugumui. 2019 m. planuojamas pateikti investicinio 

projekto aprašas pavėsinės pastato renovacijai. Įgyvendinus šį projektą, būtų užtikrintas tinkamas 

higienos      normų ir saugos reikalavimų laikymasis.  

________________________ 
 


