
                  PRITARTA 

                  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

                  2020 m. birželio   d. sprendimu Nr. T- 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS RAKTELIS“ 

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS  

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

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

Lopšelis-darželis vykdė ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams pritaikytas ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo programas.  

 

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

baigiasi 2024 m. kovo 11 d. 

 

3. Informacija apie ugdytinius ir grupes.  

Ugdytiniai pagal amžių / 

grupes  

 

2019-ųjų 

metų 

rugsėjo 1 d. 

/2018  metų 

rugsėjo 1 d. 

faktas 

Grupės, kurios nesiekia  

mažiausio sąlyginės 

grupės vaikų skaičiaus* 

(2019 metų rugsėjo 1 d. 

faktas) 

Grupių, kurios viršija  

bazinį grupės dydį,** ir 

vaikų skaičius, viršijantis 

nustatytą dydį  

(2019-ųjų metų rugsėjo 1 

d. faktas) 

Iš viso (skaičius) 110/116 0 0 

Iki 2 metų 14/6 0 0 

Nuo 2 iki 3 metų  34/9 0 0 

Nuo 3 iki 6 metų 62/83 0 0 

Nuo 6 metų (priešmokyklinio 

ugdymo grupė) 

0/18 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 

2018 

metų 

faktas 

2019 

metų 

faktas 

2019 metais 

nepanaudota 

Iš viso (skaičius) 29 29 0 – – 

Administracija 2 2 0 – – 

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

Pagalbos vaikui, šeimai 

specialistai 

1, 5 et. 1, 5 et. 0 – logopedo – 20/100 

proc.; 

socialinio pedagogo – 

17/100 proc.         

Kiti darbuotojai 15 et. 15 et. 0  – – 
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Vidutinis pedagoginių 

darbuotojų atlyginimas 

per mėn. (tūkst. eurų) 

0, 7 1,0 – – – 

Vidutinis kitų darbuotojų 

atlyginimas per mėn. 

(tūkst. eurų) 

0, 5 

 

0,8 – – – 

 

5. Įstaigos finansavimas. 

Finansavimo šaltiniai 

 

2019 

metų 

faktas 

2018 

metų 

faktas  

2019 metų / 2018 

metų lėšų dalis 

darbo 

užmokesčiui 

2019 metų / 

2018 metų 

lėšų dalis 

kitoms 

reikmėms 

Iš viso (tūkst. eurų) 389, 3 357, 6 82,7%/ 62, 1 % 17,3%/ 37,9 % 

Valstybės finansavimas (MK ar ML) 130, 6 119, 6  

Kitos valstybės dotacijos 0 0 

Savivaldybės finansavimas 216, 3 194, 1 

Įstaigos pajamų lėšos 41, 6 43, 4 

Projektai 0 0 

Labdara, parama  0, 8 0, 8 

 

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. Direktorės Romos Butkienės 2019 metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas.  

Metinės veiklos 

užduotys  

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

Asmenybės ūgtis 

1.1. Gerinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimus. 

1.1.1. Sukurta 

vaikų pasiekimų 

įsivertinimo 

sistema. 

 

1.1.1.1. 90% 6 metų vaikų 

geba pagal pateiktą formą 

įsivertinti savo pasiekimus 

(2019 m. II ketvirtis).  

 

100% priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikų įsivertina savo 

atliktas užduotis. Rodiklis 

pasiektas. Duomenys sukaupti 

individualaus vertinimo 

segtuvuose. 

1.1.1.2. 40% 4-5 metų 

vaikų geba pagal pateiktą 

formą įsivertinti savo 

pasiekimus (2019 m. IV 

ketvirtis). 

100% 4 metų vaikų geba 

įvertinti savo emociją atlikus 

užduotį. 100% 5 metų vaikų 

įsivertina savo dalyvavimą 

ugdomoje veikloje ir savo 

užduoties atlikimo lygį pagal 

pateiktą auklėtojos formą. 

Rodiklis pasiektas. 

Įsivertinimo duomenys 

kaupiami individualiuose 

ugdytinių segtuvuose. 

Įsivertinimo sistema svarstyta 

Metodinės grupės pasitarime 

(2019-05-15 Nr. MGP-5). 
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1.1.1.3. 90% dirbančių 

specialistų dalyvauja 

vaikų pasiekimų vertinime 

(2019 m. I-IV ketvirtis).   

100% dirbančių specialistų 

dalyvauja vaikų pasiekimų 

vertinime. Rodiklis pasiektas. 

Vertinimo išvados svarstytos 

Metodinės grupės susirinkime 

(2019-05-15 protokolas Nr. 

MGP-5), Pedagogų tarybos 

posėdyje (2019-05-27 

protokolas Nr. PP-2), 

visuotiniame darbuotojų 

susirinkime (201-05-20 

protokolas Nr. VD-2), 

visuotiniame tėvų susirinkime 

(2019-05-30 protokolas Nr. 

TV-1), Įstaigos tarybos 

posėdyje (2019-05-21 

protokolas Nr. ĮP-2). 

1.1.2.Vykdoma 

vaikų socialinių-

emocinių 

gebėjimų 

pažangos 

stebėsena.  

1.1.2.1. 100% vaikų 

nustatytas socialinių-

emocinių gebėjimų lygis 

(2019 m. II ketvirtis).  

Nustatytas 100% ugdytinių 

socialinių-emocinių gebėjimų 

lygis. Rodiklis pasiektas. 

64,5% ugdytinių yra pasiekę 

pakankamą savo amžiui 

socialinių-emocinių gebėjimų 

lygį.  Rezultatai svarstyti 

Įstaigos tarybos posėdyje 

(2019-05-21 protokolas Nr. ĮP-

2), visuotiniame tėvų 

susirinkime (2019-05-30 

protokolas Nr. TV-1 ), 

Pedagogų tarybos posėdyje 

(2019-05-27 protokolas Nr. 

PP-2). Vertinimo medžiaga 

kaupiama 2019 m. vaikų 

pasiekimų vertinimo 

dokumentuose. 

1.1.2.2. 100%  vaikų 

atliktas grįžtamasis 

socialinių-emocinių 

gebėjimų lygio 

nustatymas (2019 m. IV 

ketvirtis).        

100% (70 ugdytinių), 

neišvykusių iš ugdymo 

įstaigos, įvertinti pakartotinai. 

Rodiklis pasiektas. Rezultatai 

aptarti administracijos 

pasitarime (2019-12-16 

protokolas Nr. AP-6), 

Metodinės grupės pasitarime 

(2019-11-20 protokolas Nr. 

MGP-9). 

1.1.2.3. 50% ugdytinių 

pagerėjo socialiniai - 

emociniai gebėjimai (2019 

m. IV ketvirtis). 

Socialiniai-emociniai 

gebėjimai pagerėjo 84% 

ugdytinių. Rodiklis pasiektas. 

(2019-12-16 administracijos 

pasitarimo protokolas Nr. AP-

6).  

1.1.3. Pagerėjo 

vaikų pasiekimai 

rašytinės kalbos 

1.1.3.1. Vaikų 

skaičiavimo ir matavimo 

Vaikų skaičiavimo ir matavimo 

gebėjimai pagerėjo 20% (nuo 

2,83 žingsnelio rudenį iki 3,42 
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bei skaičiavimo 

ir matavimo 

ugdymo srityse. 

bei problemų sprendimo 

ugdymo srityse 

gebėjimai pagerėjo ne 

mažiau kaip 10% (2019 

m. IV ketvirtis).  

žingsnelio pavasarį), o 

problemų sprendimo gebėjimai 

paaugo 15% ( nuo 3,03 

žingsnelio rudenį iki 3,3 

žingsnelio pavasarį). Rodiklis 

pasiektas.  (2019 m. vaikų 

pasiekimų vertinimo 

dokumentai). 

1.1.3.2. Suorganizuoti 

renginiai rašytinės kalbos 

bei skaičiavimo ir 

matavimo ugdymo srityse 

rezultatams atskleisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.3. Konkursas 

„Gražus mano vardas“ 

(2019 m. II-IV ketvirtis). 

Kartą per savaitę grupėse 

vyksta ugdomosios veiklos, 

skirtos tyrinėjimui, stebėjimui, 

skaičiavimui ir matavimui. 

Vyko viktorina ,,Pagalvok, 

suskaičiuok, atsakyk“. 

Dalyvavo 14 ugdytinių. 

Skaičiavimo ir matavimo 

gebėjimai pakilo 0,59 

žingsnelio (nuo 2,83 iki 3,42 

žingsnelio). Rodiklis 

pasiektas. (2019 m. vaikų 

pasiekimų vertinimo 

dokumentai). 

Vyko projektas  „Gražus mano 

vardas“, kuriame dalyvavo  20 

ugdytinių su šeimomis, paroda 

„Mano mėgstamiausia pasaka“, 

dalyvavo 110 ugdytinių. 

Rodiklis pasiektas. Ugdyti 

rašytinės kalbos gebėjimai 

pagerėjo 0,52 žingsnelio (nuo 

2,92 iki 3,44 žingsnelio). 

Informacija apie renginius 

skelbiama įstaigos internetinėje 

svetainėje: 

https://www.auksinisraktelisld.

lt/ naujienų skiltyje. 

1.2. Šiaulių miesto 

vaiko asmenybės 

ūgties koncepcijos 

nuostatas integruoti į 

lopšelio-darželio 

veiklas. 

1.2.1. Sukurta 

socialinių 

kompetencijų 

ugdymo sistema. 

 

1.2.1.1. Sukurtas ir 

įgyvendinamas lopšelio-

darželio socialinių 

kompetencijų ugdymo 

(toliau - SKU) modelis 

(2019 m. I-IV ketvirtis).  

Socialinių kompetencijų 

ugdymo veiklose dalyvavo 80 

mokinių iš Zoknių, 2 iš 

„Juventos“ ir 1 iš Jovaro 

progimnazijų.  SKU sistemoje 

per 2019 metus paskelbtos 48 

veiklos. Rodiklis pasiektas. 

SKU veiklų aptarimas vyko 

2019-11-06 metodinės grupės 

susirinkime, protokolo Nr. 

MGP-8. 

1.2.1.2. Į SKU veiklas 

įtraukta ne mažiau kaip 

50 % įstaigos ugdytinių 

(2019 m. III – IV 

ketvirtis). 

48 SKU veiklose, vykdytose 

progimnazijų mokinių, 

dalyvavo apie 80% įstaigos 

ugdytinių.  Rodiklis pasiektas. 

34 įstaigos ugdytiniai patys 

atliko 2 SKU veiklas Zoknių 

progimnazijoje.  

https://www.auksinisraktelisld.lt/
https://www.auksinisraktelisld.lt/
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1.2.1.3. Vykdant SKU 

veiklas bendradarbiaujama 

su Zoknių progimnazija 

(2019 m. I-IV ketvirtis). 

Zoknių progimnazijos mokiniai 

prisidėjo prie šių veiklų 

organizavimo: „Marguti, tu 

gražus“, „Abėcėlės šventė“, 

augalų sėja ir priežiūra, pasakų 

sekimas ir vaidinimas, 

žaidimai. Rodiklis pasiektas. 

Informacija apie renginius 

skelbiama įstaigos internetinėje 

svetainėje: 

https://www.auksinisraktelisld.

lt/ naujienų skiltyje. 

Ugdymas(is) 

1.3.  Užtikrinti 

ugdymo kokybę ir 

įvairovę. 

 

1.3.1. Į 

ikimokyklinio 

ugdymo veiklas 

integruojama 

socialinių ir  

emocinių 

kompetencijų 

ugdymo 

programa 

„Kimochis“. 

1.3.1.1. Programa 

„Kimochis“ integruota 1 

įstaigos ikimokyklinio 

ugdymo grupėje (2019 II 

ketvirtis). 

 

Socialinio-emocinio ugdymo 

programa „Kimochis“ 

vykdoma 4 darželio grupėse. 

Rodiklis pasiektas. (Pedagogų 

tarybos posėdžio 2019-09-04 

protokolas Nr. PP-3). 

1.3.2. 

Tobulinamas 

ugdymas, 

stiprinant 

refleksijos 

kultūrą. 

 

1.3.2.1. Ne rečiau kaip 

kartą per mėnesį pedagogų 

susirinkimuose 

reflektuojamas programų, 

projektų įgyvendinimas, 

kokybė, siūlomos 

programų ir veiklų 

tobulinimo gairės. (2019 

m. III – IV ketvirtis). 

Programų, projektų,  

įgyvendinimo refleksija vyko 

Pedagogų tarybos posėdžiuose 

(2019-03-19 Nr. PP-1, 2019-

05-27 Nr. PP-2), metodinės 

grupės susirinkimuose (2019-

01-25 Nr. MGP-1, 2019-04-16 

Nr. MGP-3, 2019-10-03 Nr. 

MGP-6, 2019-11-06 Nr. MGP-

8), projektų „Sugaukime saulės 

juoką“ ir „Sveikatos abėcėlė“ 

įgyvendinimo komandų 

pasitarimuose 

(neprotokoluojami). Rodiklis 

pasiektas. 

1.3.2.2. Kartą per metus 

organizuojami vadovų ir 

pedagogų individualūs 

metiniai pokalbiai apie 

ugdomosios veiklos 

pasiekimus, perspektyvas 

(2019 m. II ketvirtis). 

Pedagogų ir vadovų metinis 

pokalbis vyksta vadovaujantis 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų metinių pokalbių 

tvarkos aprašu, patvirtintu 

2019-04-15 direktoriaus 

įsakymu Nr. V-32. Rodiklis 

pasiektas. 

1.3.3. Pagerėjo 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių (toliau -  

SUP) vaikų 

pasiekimai ir 

tapo sklandesnė 

adaptacija. 

1.3.3.1. 10 % sumažėjo 

SUP vaikų, kuriems 

reikalinga socialinio 

pedagogo pagalba (2019 

m. I-IV ketvirtis). 

 

Mokslo metų pabaigoje vaikų, 

kuriems reikalinga socialinio 

pedagogo pagalba, sumažėjo 

28,5 % . Rodiklis pasiektas. 

(2019 m. vaikų pasiekimų 

vertinimo dokumentai, VGK 

dokumentai). 

1.3.3.2. Kiekvienam SUP 

vaikui parengtas (2019 m. 

26 vaikams teikta logopedo 

pagalba ir 21 – socialinio 

https://www.auksinisraktelisld.lt/
https://www.auksinisraktelisld.lt/
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III ketvirtis) ir 

įgyvendinamas 

individualus ugdymo 

planas (2019 m. I-IV 

ketvirtis), vaikai daro 

pažangą. 

pedagogo pagalba, parengti ir 

įgyvendinti 25 individualaus 

ugdymo planai (25 

ugdytiniams). Rodiklis 

pasiektas. (Vaiko gerovės 

komisijos 2019-05-16 

protokolas Nr. 5, 2019-09-21 

protokolas Nr. 7). 100% šių 

ugdytinių padarė pažangą 

(2019 m. vaikų pasiekimų 

vertinimo dokumentai, VGK 

dokumentai). 

1.3.3.3. 10% sutrumpėjo 

dvikalbių ugdytinių 

adaptacijos laikotarpis 

(2019 m. IV ketvirtis). 

Įstaigoje ugdomi 8 dvikalbiai 

ugdytiniai. Rodiklis pasiektas 

iš dalies. Adaptacijos ir 

ugdymo ypatumai aptari Vaiko 

gerovės komisijos 2019-04-19 

posėdyje, protokolas Nr. 3, 

metodinės grupės susirinkime 

2019-11-06, protokolas Nr. 

MGP-8. Kitakalbiam 

ugdytiniui sudarytas 

individualus kalbos ugdymo 

planas (duomenys kaupiami 

individualiuose vaiko 

pasiekimų dokumentuose). 

Ugdymo(si) aplinka  

1.4. Modernizuoti 

lopšelio-darželio 

aplinką. 

1.4.1. Parengti 

investicinių 

projektų 

aprašymai. 

 

1.4.1.1. Parengtas ir 

Šiaulių miesto 

savivaldybei pristatytas 

investicinio projekto 

aprašymas dėl  elektros 

instaliacijos (2019 II 

ketvirtis). 

Projekto aprašymas parengtas, 

pristatytas, tačiau 

nefinansuotas (2019-04-25 Nr. 

S-65). Rodiklis įgyvendintas. 

1.4.1.2. Parengtas ir 

Šiaulių miesto 

savivaldybei pristatytas 

investicinio projekto 

aprašymas dėl  pavėsinės 

ir jos aplinkos atnaujinimo 

(2019 II ketvirtis). 

Projekto aprašymas parengtas, 

pristatytas, tačiau 

nefinansuotas (2019-04-25 Nr. 

S-64). Rodiklis įgyvendintas. 

1.4.2. 

Atnaujintos 

grupių 

erdvės ir 

ugdymo 

priemonės. 

1.4.2.1. Atliktas 1 grupės 

virtuvėlės remontas (2019 

m. III ketvirtis). 

Atliktas 2 grupių virtuvėlių 

remontas. 

Rodiklis pasiektas. 

1.4.2.2. Nupirkti mobilūs 

baldai 1 grupei (2019 m. 

III-IV ketvirtis). 

Nupirkti 5 reguliuojamo 

aukščio stalai 1 grupei. 

Rodiklis pasiektas iš dalies. 

1.4.2.3. Įrengti apsauginiai 

roletai 2 grupių patalpose 

(2019 m. III-IV ketvirtis). 

Įrengti roletai 1 grupėje. 

Rodiklis pasiektas iš dalies. 

1.4.2.4. Edukacinė 

įstaigos aplinka papildyta 

skaitmeninėmis 

ugdymo(si) priemonėmis 

(III-IV ketvirtis).  

Įsigytas Bee-bot 6 robotų 

komplektas su įkrovimo stotele 

ir kilimėliais. Rodiklis 

pasiektas iš dalies. 
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1.4.2.5. Atnaujintos 2 

grupių ugdomosios 

priemonės: 1 lopšelio 

grupės ir 1 ikimokyklinio 

ugdymo grupės. 

Grupėms įsigytas kilimas, 

veidrodžiai, stalai (560 eurų), 

edukaciniai žaislai emocijų, 

spalvų, formų ir kitų objektų 

pažinimui, tyrinėjimams, 

smulkiosios motorikos 

lavinimui,  knygos, 

kanceliariniai reikmenys (700 

eurų). Rodiklis pasiektas. 

Lyderystė ir 

vadyba 

1.5.  Atnaujinti 

lopšelio-darželio 

veiklą 

reglamentuojančius 

dokumentus ir 

viešąją informaciją. 

1.5.1. Lopšelio-

darželio veiklą 

reglamentuojant

ys dokumentai 

atitinka šiuo 

metu galiojančių 

įstatymų 

reikalavimus. 

1.5.1.1. Parengtos naujos 

redakcijos darbo tvarkos 

taisyklės (2019 m. III 

ketvirtis). 

 

Parengtos naujos redakcijos 

darbo tvarkos taisyklės (2019-

12-05 patvirtintos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-117), su jomis 

supažindinti darbuotojai. 

Rodiklis pasiektas. 

1.5.1.2. Parengta ir 

įgyvendinama lopšelio-

darželio  darbuotojų 

asmens duomenų 

apsaugos  tvarka (2019 m. 

I ketvirtis). 

2019-06-05 direktoriaus 

įsakymu Nr. V-56 patvirtintos 

Asmens duomenų tvarkymo 

taisyklės. Jos paskelbtos 

įstaigos tinklalapyje. Rodiklis 

pasiektas. 

1.5.2. 

Atnaujintas 

lopšelio-darželio 

interneto 

tinklalapis ir 

informacijos 

pateikimas 

bendrosiose 

įstaigos erdvėse. 

1.5.2.1. Parengtas 

lopšelio-darželio 

tinklalapio atnaujinimo 

projektas (2019 II 

ketvirtis). 

 

Parengtas tinklalapio 

atnaujinimo projektas, 

svarstytas 2019-04-16 

metodinės grupės pasitarime, 

protokolas Nr. MGP-3. 

Rodiklis pasiektas. 

1.5.2.2. Bendradarbiaujant 

su svetainės 

administratoriumi 

atnaujintas lopšelio-

darželio interneto 

tinklalapis (2019 IV 

ketvirtis). 

Nuo 2019 m. liepos mėnesio 

veikia atnaujintas, patobulintas 

įstaigos interneto puslapis, 

atitinkantis teisės aktų 

reikalavimus. Rodiklis 

pasiektas. 

1.5.2.3 Sukurtas 

reprezentacinis įstaigos 

stendas (2019 m. III 

ketvirtis). 

Sukurtas 1 reprezentacinis 

įstaigos stendas, viešinamas I 

aukšto koridoriuje. Rodiklis 

pasiektas. 

 

8. Įstaigos 2019-2021 metų strateginio veiklos plane 2019 metais suplanuotos veiklos (tikslų ir 

priemonių įgyvendinimo rezultatai). 

2019 metų tikslas, uždaviniai, 

priemonės  

Siekiniai (rezultato vertinimo, produkto 

kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas) 

Siekinių 

įgyvendinimo 

faktas  

1. Tikslas.  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas.  

1.1. Uždavinys. Pagerinti vaikų pasiekimus.  

1.1.1. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų įgyvendinimas 

Vaikų skaičius /115 

Grupių skaičius /6 

Etatų skaičius /29 

Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės 

spalvos“ 

 

110 

6  

29   

Programą 

įgyvendina 6 grupės 
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Į ugdymo programų įgyvendinimą įtraukti 

vaikų tėvai 

Įsitraukta į socialinių kompetencijų ugdymą 

(SKU) 

Tėvai dalyvavo 15 

renginių 

 

Įgyvendintos 48 

SKU veiklos  

1.1.2. Programų, projektų 

integravimas į ikimokyklinio 

ugdymo turinį 

Ugdymo turinio realizavimo priemonių 

skaičius / 9 

 

9 

1.2. Uždavinys. Teikti sistemingą ir veiksmingą švietimo pagalbą kiekvienam vaikui. 

1.2.1. Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų tobulintinų pasiekimo sričių 

gebėjimų gerinimas 

Socialinių-emocinių ugdytinių gebėjimų 

tobulinimas - 50% ugdytinių pažanga 

Skaičiavimo ir matavimo bei problemų 

sprendimo ugdymo sričių 

gebėjimai pagerėjo ne mažiau kaip 10% 

 84%  

 

20% 

15% 

1.2.2. Asmeninės vaiko 

saviraiškos poreikio tenkinimas 

Neformaliojo vaikų švietimo programų 

skaičius /4 

 

Neformaliojo švietimo užsiėmimus 

lankančių vaikų padaugėjo 10 % 

 

3 

 

 

Užimti 72 

ugdytiniai, t. y. 

66%.  

Padaugėjo 30% 

1.2.3. Specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimas 

Tarptautinis projektas „Vaiko kelias į gražią 

kalbą“ įgyvendinamas 6 grupėse, numatyti 8 

renginiai 

Vaiko gerovės komisijos veiklos 

tobulinimas. / 7 posėdžiai 

Įgyvendinta 12 

projekto priemonių 

6 grupėse. 

 

9 

1.2.4. Sveikatinimo projektų 

įgyvendinimas 

Įgyvendinti nacionalinę programą 

„Sveikatiada“ 

Įgyvendinti ilgalaikį projektą „Sveikatos 

abėcėlė“ 

Įgyvendintos 8 

priemonės.  

 

Pravesta 19 

renginių. 

2. Tikslas. Ugdymo ir kitų aplinkų atnaujinimas. 

2.1. Uždavinys. Užtikrinti įstaigos sėkmingą funkcionavimą. 

2.1.1. Vidaus patalpų remontas Atlikti kosmetinį II aukšto koridorių sienų 

remontą 

Suremontuoti 2 grupių virtuvėles, pakeisti 

jose vamzdyną 

Koridoriaus grindų remontas 

Atlikta 

 

Atlikta 

 

 Neatlikta 

2.1.2. Pedagogų ir kitų darbuotojų 

darbo sąlygų gerinimas 

2 grupių virtuvėlių baldų atnaujinimas 

Biuro baldų atnaujinimas /2 

IKT įrangos atnaujinimas / 2 

Apsauginių nuo saulės roletų įsigijimas / 2 

grupėse 

Atlikta 

4 

4 

1 grupėje 

 

2.1.3. Lauko želdinių įsigijimas Įkurti įstaigos teritorijoje sodą/ 5 Projekto lėšomis 

įsigyti 36 želdiniai 

2.1.4. Pastato būklės gerinimas Pateikti 3 investicinių projektų aprašymai: 

vamzdynų ir sanitarinių mazgų atnaujinimo; 

elektros instaliacijos atnaujinimo;  avarinės 

būklės pavėsinės pastato renovavimo 

Finansavimas 

neskirtas. Įstaigos 

lėšomis atnaujinti 2 

grupių virtuvėlių 

vamzdynai. 

2.2. Užtikrinti įstaigos higienines sąlygas 
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2.2.1. Sanitarinių-higieninių 

priemonių įsigijimas 

Įstaigą 100% aprūpinti sanitarinėmis-

higienos prekėmis 

100 % 

2.2.2. Inventoriaus įsigijimas 2 grupių baldų atnaujinimas/10  

Darbo darbužių atnaujinimas  

Darbo priemonių, įrankių įsigijimas/2 

5 

100% 

5 

 

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 

2018 metai 2019 metai 

Miesto lygmuo 58 5 vaikai 

(Priešmokyklinių 

grupių viktorinoje 

„Sveikatiada“ 

2018-02-27 l./d. 

„Ąžuoliukas“ 

laimėta I vieta) 

5 vaikai 

(Priešmokyklinių 

grupių viktorinoje 

„Sveikatiada“ 

2019-03-07 l./d. 

„Ąžuoliukas“ 

laimėta III vieta) 

Šalies lygmuo 30 0 1 

(Respublikinis 

patriotinio 

eilėraščio 

konkursas 

Radviliškyje „Aš 

Lietuvą nešuosi 

širdyje“ 

2019-03-07 mėn. 

laimėta II vieta) 

Tarptautinis lygmuo 4 0 0 

 

9.2. Įstaigoje organizuota renginių 2019-aisiais metais. 

Lygmuo Renginių skaičius 

 

Dalyvių skaičius* 

Mokyklos lygmuo 32 1820 

Miesto lygmuo 2 

(Priešmokyklinių grupių 

viktorina „Sveikatiados 

iššūkis – „Aš ir tu 

pajudėkime kartu“ 2019-11 

mėn.) 

(Socialinių partnerių sporto 

šventė „Būryje draugų 

sportuot smagu“ 2019-05-23) 

 

25 

 

5 

 

 

20 

Šalies lygmuo 1 

(Respublikinė ikim. ir 

priešm. amžiaus vaikų darbų-

12 

 



10 
 

fotografijų paroda „Moliūgai 

ir emocijos“ 2019-10-25)  

Tarptautinis lygmuo 0 0 

 

* Tas pats vaikas gali būti nurodomas ne vieną kartą. 

 

IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS IR VERTINIMAS  

 

10. Įstaigos veiklos įsivertinimas atliktas vadovaujantis Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas 2019 metų veiklos savianalizės protokolu, kurio forma patvirtinta 

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

veiklos įsivertinimo 2019 metų rezultatai: kokybės vertinimo lygis – 2,67 (aukščiausias vertinimo lygis - 

4). Atlikta SSGG analizė. 

Rodiklio pavadinimas Rodiklio aprašymas 

Stiprieji veiklos aspektai 

Ugdymo(si) programų įvairovė.  

Bendradarbiavimo kultūra. 

Pedagogų ir vaikų tėvų sąveika. 

Pastato ir kiemo būklė. 

Integruojami projektai į ugdymo turinį; nuolatinė 

vykdomų veiklų refleksija ir tobulinimas, 

orientavimasis į ugdymo kokybę; vykdomas 

komandinis darbas; kryptingas bendradarbiavimas 

su šeima, Zoknių progimnazija ir Zoknių 

bendruomene; renovuotas lopšelio-darželio 

pastatas, kryptingas vidaus patalpų remontas;  

tvarkoma lauko edukacinė aplinka. 

Silpnieji veiklos aspektai 

Ugdytinių pasiekimai ir jų vertinimas. 

Planavimo gebėjimai. 

IKT įgūdžiai. 

 

Tobulintinas ugdymo individualizavimas; trūksta 

gebėjimo planuoti ugdomąsias veiklas pedagogų ir 

įstaigos lygmenimis; dalies darbuotojų 

nepakankami IKT gebėjimai. 

Tobulintini veiklos aspektai 

Ugdymo individualizavimas. 

Ugdytinių pasiekimai. 

Ugdymosi aplinkos. 

Pagerinti ugdytinių pasiekimai; patobulintas 

ugdymo individualizavimas; įrengtos naujos 

edukacinės erdvės. 

 

11. Įstaigos veiklos išorės vertinimas 2019-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 miesto savivaldybės 

administracijos Žmonių gerovės ir 

ugdymo departamento Švietimo 

skyrius. 2019 m. kovo 18d. 

Mokytojų priėmimo į darbą ir 

atleidimo Šiaulių miesto 

savivaldybės ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose situacija ir 

atitiktis Mokytojų priėmimo ir 

atleidimo iš darbo tvarkos 

aprašo reikalavimams. 

Lopšelyje-darželyje pedagogai 

priimami į darbą, vadovaujantis 

Mokytojų priėmimo ir atleidimo 

iš darbo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 

2011-09-15 įsakymu Nr. V-1680 

„Dėl Mokytojų priėmimo ir 

atleidimo iš darbo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

Šiaulių valstybinė maisto 

veterinarijos tarnyba.  

2019 m. balandžio 24 d. 

Maisto saugos, kokybės, 

higienos, ženklinimo 

kontrolės, su maistu 

Grubių kokybės, higienos, 

saugos, savikontrolės, 
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besiliečiančių medžiagų ir 

gaminių saugos, kokybės, 

ženklinimo kontrolės, šalutinių 

gyvūninių produktų saugos, 

kokybės, ženklinimo 

kontrolės, RVASVT sistemos 

ir (ar) GHP auditas, 

tinkamumo vartoti terminų 

kontrolės, laikymo sąlygų 

kontrolės, atsekamumo 

kontrolės, savikontrolės 

sistemos kontrolė, personalo 

higienos kontrolės, 

technologijų kontrolės, maisto 

priedų naudojimo kontrolės, 

biocidinių produktų naudojimo 

kontrolės, saugos kontrolės, 

kokybės kontrolės, higienos 

kontrolės, ženklinimo 

kontrolės. 

ženklinimo pažeidimų 

nenustatyta. 

Pateiktas trūkumų šalinimo 

planas iki 2019-04-30. 

Atliktas dviejų grupių virtuvėlių 

remontas. 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Žmonių gerovės ir 

ugdymo departamento Švietimo 

skyrius. 2019 m. lapkričio 25 d. 

Vaikų lankomumo 

patikrinimas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose. 

Lopšelyje-darželyje registruojant 

ir priimant vaikų į įstaigą 

vadovaujamasi Vaikų 

registravimo ir priėmimo į 

Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo įstaigas, vykdančias 

ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo 

programas, tvarkos aprašu, 

patvirtintu Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2016-10-06 

sprendimu Nr. T-356 „Dėl 

Vaikų registravimo ir priėmimo į 

Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo įstaigas, vykdančias 

ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo 

programas, tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. Vaikų skaičius 

grupėse atitinka Higienos 

normos reikalavimus. 2019 m. 

rugsėjo mėn. nustatytas vaikų 

lankomumas – 71, 4 proc., o 

spalio mėn. – 64, 7 proc. 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Žmonių gerovės ir 

ugdymo departamento Švietimo 

skyrius. 2019 m. lapkričio 25 d. 

Specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimas 

ikimokyklinėse ugdymo 

įstaigose vaikams, turintiems 

labai didelius ir didelius 

specialiuosius ugdymo(si) 

poreikius. 

Lopšelyje-darželyje yra 9 vaikai, 

turintys didelius specialiuosius 

ugdymo(si) poreikius (SUP). 

Dalis jų logopedo pratybose (3 

vaikai) nėra prilyginami dviem 

vaikams. Vaiko gerovės 

komisijos 2019-09-21 posėdyje 

Nr. VGK-7 svarstytas logopedo 

tvarkaraštis, numatytas pagalbos 

intensyvumas (4 k./sav.). 
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Pratybos vedamos sistemingai, 

vaikų lankomumas fiksuojamas 

ir temos nurodomos E-dienyne. 

VGK specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių įvertinimo ir ugdymosi 

pasiekimų aprašai, stebėjimo 

kortelės, tėvų sutikimai pildomi, 

vadovaujantis teisės aktais. Nėra 

vienos VGK pažymos dėl 

specialiojo ugdymosi ir švietimo 

pagalbos skyrimo. Visiems 

vaikams, turintiems didelius 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius, rengiami pagalbos 

vaikui planai. 

Siūlymai ir rekomendacijos: 

1. Sudarant Švietimo pagalbos 

gavėjų sąrašą, vaikus, kuriems 

PPT nustatyti dideli ar labai 

dideli SUP, prilyginti dviem 

vaikams. 

2. Esant galimybei, steigti 

švietimo pagalbos specialistų 

etatus: specialiojo pedagogo (0,3 

et.) ir judesio korekcijos 

pedagogo (0,15 et.), didinti 

logopedo pareigybę (0,1 et.). 

3. Vaikams, kuriems VGK, tėvų 

sutikimu, skiriama švietimo 

pagalba, parengti Pažymą dėl 

specialiojo ugdymosi ir (ar) 

švietimo pagalbos skyrimo. 

Nuo 2020 sausio 1 dienos 

įsteigtas 0,25 et. specialiojo 

pedagogo. 

 

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. 

2019 m. lopšelis-darželis pateikė projektą vamzdyno bei grupių sanitarinių mazgų atnaujinimui, tačiau 

finansavimo negavo. Įstaigos lėšomis 2019 m. atnaujintas 2 grupių virtuvėlių vamzdynas. Įgyvendinus šį 

projektą, ir kitų grupių erdvės atitiktų maisto ir veterinarijos tarnybos normas.   Sena nusidėvėjusi elektros 

instaliacija. 2019 m. pateiktas investicinio projekto aprašymas, tačiau finansavimas negautas. Šios 

problemos įstaigos lėšomis išspręsti nepajėgsime. 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. pateiktas investicinio projekto aprašymas 

pavėsinės pastato renovacijai, tačiau lėšos neskirtos. Įstaigos lėšų šiems darbams atlikti nepakanka.  

 

________________________ 


