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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGIAGĖLĖ“ DIREKTORIAUS VEIKLOS 2015 

METAIS ATASKAITA 
 

1. Informacija apie direktorių: 

1.1. Direktoriaus vardas, pavardė – Galina Stepanovienė . 

1.2. Direktoriaus vadybinis stažas toje įstaigoje– 30 m. 

1.3. Turima vadybinė kategorija ir įgijimo (atitikties patvirtinimo) data – III vadybinė 

kategorija. Vadybinės kategorijos įgijimo data – 1999-03-30, atitikties patvirtinimo data 2015-04-

14. 

      2. Bendra informacija apie įstaigą ir pokyčius joje: 

Eilė

s 

Nr. 

Sritys ir veiklos kriterijai 
2014 metų 

faktas 

2015 metų 

faktas 

Trumpas  

komentaras, jeigu 

situacija pablogėjo 

ar nepakito 

1. Vykdomų programų įvairovė  
(grupių ir vaikų skaičius ..../....) 

13/245 13/247  

1.1. Ankstyvojo 1/16 2/30  

1.2. Ikimokyklinio 10/182 9/162  

1.3. Priešmokyklinio 2/47 2/55  

2. Ugdymo priemonių atnaujinimas 

pagal ugdomas kompetencijas 
(atnaujinta priemonių dalis (procentais) nuo 

bendro priemonių skaičiaus) 

   

2.1. Pažintinė 23,6 15  

2.2. Sveikatos saugojimo 7,3 15  

2.3. Komunikacinė 20,4 15  

2.4. Socialinė 21,1 15  

2.5. Meninė 13,9 15  

2.6. Kita 13,7 15  

3. Personalas (skaičius) 61 56  

3.1. Pedagogai 29 23  

3.2. Pagalbos vaikui, šeimai pedagogai 6 6  

3.3. Kitas personalas 26 27  

3.4. Vidutinis pedagoginio personalo 

atlyginimas per mėn. 

536 Eur. 645 Eur.  

3.5. Vidutinis kito personalo atlyginimas per 

mėn. 

343 Eur. 357 Eur.  

3.6. Vaikų, tenkančių vienam pedagogui, 

skaičius 

12 12  

4. Bendruomenės nuomonė dėl ugdymo 

(-si) aplinkos ir darbo sąlygų  
( l. gera, gera, patenkinama, nepatenkinama) 

   

4.1. Pastato būklė Patenkinam

a 

 

Patenkinam

a 

Atlikta stogo 

renovacija, 

reikalinga pastato 

sienų renovacija 

4.2. Personalo darbo sąlygos Geros L. geros  

4.3. Ugdymo aplinkos Geros Geros  

5. Finansavimas (tūkst. eurų)    



2 
 

5.1. Valstybės finansavimas (MK) 206,9 234,508  

5.2. Savivaldybės finansavimas 243 242,72  

5.3. Įstaigos pajamų lėšos 103,8 106,2  

5.5. Projektai 2,3 0,3  

5.6. Labdara, parama (pinigais) 2,4 1,8  

5.7. Kita (projektai, labdara, parama)    

3. Sėkmingiausios įstaigos direktoriaus 2015 m. veiklos priemonės, iniciatyvos. 

3.1. vaikų pasiekimams gerinti: 

Didinant specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymosi veiksmingumą įsteigtas specialiojo 

pedagogo 0,75 etatas (iš darbo užmokesčio ekonomijos). 

Vykdyta tarptautinė programa „Zipio draugai“. 

Sudarytos sąlygos lankytis papildomuose neformaliojo švietimo būreliuose: anglų kalbos, 

krepšinio, tautinių šokių, dailės. 

Lopšelio-darželio muzikinė grupė „Rugiagėlė“ laimėjo I vietą Baltijos šalių vaikų ir jaunimo 

populiariosios muzikos atlikėjų konkurse „Dainuok, žiemužėle 2015“. 

Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo projekte „Sveikatos šalis“ laimėta 300 Eur. 

Stiprinant bendradarbiavimą su tėvais neformalioje aplinkoje surengta sporto šventė „Ir maži, ir 

dideli, sportą mylime visi“, organizuoti renginiai: „Dainuoja visa šeima“, liaudiška vakaronė 

„Susikibo seneliai ir anūkėliai“, dalyvauta respublikinėje akcijoje „Šoka visa Lietuva“. 

3.2. Vykdant patyčių prevenciją: 

Dalyvauta projekte „Aš neskriaudžiu kitų – prisijunk ir tu“. 

3.3. Modernizuojant ugdymo bazę: 

Nupirkti 8 nešiojami kompiuteriai (auklėtojoms), 3 magnetolos bei laminavimo aparatas. 

Įsigyta magnetinė lenta. 

Nupirktas projektorius ir ekranas. 

3.4. Kuriant saugias ir sveikas darbo sąlygas:  

Suremontuotos „Kiškučių“ ir „Peliukų“ grupių virtuvės, įrengti nauji baldai ir pastatytos 

indaplovės. 

Suremontuotos „Saulyčių“ ir „Boružėlių“ grupių prausyklos, joms užsakytos naujos spintelės 

su praustuvais. „Boružėlių“ grupėje padarytos naujos tualeto pertvaros. 

3 grupėse nupirkti nauji kilimai. 

Atliktas remontas „Nykštukų“ grupės rūbinėje ir pastatytos naujos persirengimo spintelės. 

Miegamuosiuose perdažytos lovos, įsigyti nauji čiužiniai ir antklodės. 

2 grupėms nupirkti nauji indai. 

Virtuvei nupirkta konvekcinė krosnis, elektrinė mėsmalė, nauji nerūdijančio plieno puodai ir 

dubenys. 

4. Stiprieji ir silpnieji mokyklos veiklos aspektai 2015 metais. 

4.1. Stiprieji veiklos aspektai: 

Vykdoma gerosios patirties sklaida. 

Atnaujinama ir turtinama įstaigos ugdomoji aplinka. 

Teigiamas mikroklimatas bendruomenėje, pedagogų ir kitų bendruomenės narių iniciatyvumas, 

aktyvumas, naujovių siekimas.  

4.2. Silpnieji veiklos aspektai: 

Vertinimo ir įsivertinimo sistemos tobulinimas. 

Nepakankamas dalyvavimas projektuose, konkursuose. 

Reikalinga pastato renovacija. 

Nepakankamas teritorijos saugumas, nes tvora neatitinka higienos normų. 

Nepanaikintas lauko baseinas. 

 

–––––––––––––––– 


