
PRITARTA 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2020 m. birželio       d. sprendimu Nr. T- 

 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“  

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS  

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1. Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“ (toliau – lopšelis-darželis) yra Šiaulių miesto 

savivaldybės biudžetinė įstaiga. Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-

darželis. Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, teikia 

ugdymosi pagalbą specialiųjų ugdymo poreikių turintiems (kalbos ir kalbėjimo, mokymosi sunkumų 

dėl sulėtėjusios raidos, įvairiapusių raidos sutrikimų) vaikams. 

              2. Direktorė Roma Jarulienė, vadybinis stažas lopšelyje-darželyje 1 metai 5 mėnesiai, 

terminuota darbo sutartis baigiasi 2023-11-18. 

3. Informacija apie ugdytinius ir grupes.  

 

Ugdytiniai pagal amžių / 

grupes  

 

2019 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 metų rugsėjo 1 d. 

faktas) 

Iš viso (skaičius) 215 / 218 – – 

Iki 2 metų 4/ 5 – – 

Nuo 2 iki 3 metų 41/47 – – 

Nuo 3 iki 6 metų 143/ 141 – – 

Nuo 6 metų 

(priešmokyklinio ugdymo 

grupė) 

27/ 25 – – 

 

* 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 

nepanau-

dota 

Iš viso (skaičius) 57 57 0,57 – – 

Administracija 2 2 0 – – 

Pedagogai 24 23 0,07 9,35 – 
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Pagalbos vaikui, 

šeimai specialistai 
7 7 0 – 

logopedo – 60/100 proc.; 

specialiojo pedagogo  – 

19/100 proc.;               

socialinio pedagogo - 

27/100 proc.;                  

mokytojo padėjėjo –    

1/100 proc.;                

kita (judesio korekcijos 

mokytojo) – 43/100 proc.        

Kiti darbuotojai 24 25 0,5 – – 

Vidutinis pedagoginių 

darbuotojų 

atlyginimas per mėn. 

(tūkst. eurų) 

880 1072 – – – 

Vidutinis kitų 

darbuotojų 

atlyginimas per mėn. 

(tūkst. eurų) 

501 774 – – – 

 

    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) 755,2 698,95 84,0 %  / 81,5% 16,0 % / 18,5% 

Valstybės finansavimas (MK ar 

ML) 

307,20 275,10  

Kitos valstybės dotacijos – – 

Savivaldybės finansavimas 351,00 305,60 

Įstaigos pajamų lėšos 94,9 113,96 

Projektai – 3,29 

Labdara, parama  2,1 1,0 

 

    6. Įstaigos infrastruktūra (pastatų skaičius (jeigu daugiau nei vienas, nurodyti jų lokacijos 

vietas), bendras plotas, ar išduotas higienos pasas. 

    Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“ yra vienas pastatas. Bendras plotas 2471,07 kv. m. Higienos 

pasas išduotas Šiaulių visuomenės sveikatos centro 2015 m. balandžio 13 d. Nr. HP-71. 

 

II SKYRIUS  

VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

7. Įstaigos direktoriaus 2019 metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas. 

 

Užduotys  Siektini rezultatai  

Rezultatų vertinimo 

rodikliai  
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos)  

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

Asmenybės 

ūgtis 

7.1. Pagerinti 

1.1.1. 7.1.1. Pagerinti 

įstaigą lankančių 

vaikų pasiekimai 

7.1.1.1. Sukurta vaiko 

savęs vertinimo sistema. 

 

7.1.1.1. Sukurta vaiko savęs 

vertinimo sistema (2019-09-13 

metodinės tarybos protokolas 
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ugdytinių 

pasiekimus. 

 

 

 

 

sakytinės, rašytinės 

kalbos ir problemų 

sprendimo ugdymo 

srityse. 

 

7.1.1.2. 40 proc. vaikų 

gebės įsivertinti savo 

pasiekimus. 

 

7.1.1.3. Vaikų, 

padariusių pažangą, 

pasiekimų žingsnių 

vidurkis: 

sakytinės kalbos – 3,0; 

rašytinės kalbos – 3,0; 

problemų sprendimo – 

3,06. 

Nr. 5). 

7.1.1.2. Savo pasiekimus geba 

įsivertinti 60 proc. 4 – 6 m. 

vaikų (2019-11-07 metodinės 

tarybos protokolas Nr. 6). 

7.1.1.3. Sudarytos sąlygas 

vaikų ugdymosi poreikiams 

tenkinti. Vaikų, padariusių 

pažangą, pasiekimų žingsnių 

vidurkis: 

sakytinės kalbos – 3,46 ; 

rašytinės kalbos – 3,63 ; 

problemų sprendimo – 3,69. 

7.1.2. Įtraukti tėvai 

į vaikų pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimą. 

 

7.1.2.1. Su vaikų 

pasiekimų matavimo 

sistema supažindinta 100 

proc. tėvų. 

 

7.1.2.2. 75 proc. tėvų 

(globėjų) gebės 

objektyviai vertinti vaikų 

pažangą ir pasiekimus. 

7.1.2.1. Su vaikų pasiekimų 

matavimo sistema supažindinta 

100 proc. tėvų (grupių tėvų 

susirinkimų 2019-10-07 ir 

2019-10-08 protokolai). 

7.1.2.2. 90 proc. tėvų (globėjų) 

geba objektyviai vertinti vaikų 

pažangą ir pasiekimus  

(2019-05-29 pedagogų tarybos 

posėdžio protokolas Nr. PT-2). 

Ugdymas(is) 

7.2. Užtikrinti  

kokybišką, 

vaikų 

individualius  

poreikius  

atitinkantį, 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą(si). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1. Teikiama 

sisteminga ir 

veiksminga  

švietimo pagalba 

kiekvienam  

vaikui. 

7.2.1.1. Visiems 

vaikams, kuriems  

nustatyti specialieji 

ugdymosi poreikiai, 

teikiama savalaikė, PPT 

rekomenduota pagalba, 

suformuotos 3 SUP 

grupės. 

7.2.1.2. Atliktas  

tyrimas ,,Teikiamos 

pagalbos vaikui 

veiksmingumas“. 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.3. Parengta, 

patvirtinta ir įdiegta 

pagalbos teikimo vaikui 

veiksmingumo vertinimo 

sistema. 

7.2.1.1. PPT rekomenduota 

savalaikė pagalba teikiama 100 

proc. specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų, 

suformuotos 3 specialiosios 

paskirties (logopedinės) 

grupės. 

 

7.2.1.2. Atlikto tyrimo 

,,Teikiamos pagalbos vaikui 

veiksmingumas“ rezultatai 

pristatyti įstaigos tarybai ir 

grupių tėvų komitetų 

pirmininkams. 98 proc. tėvų 

(globėjų) tenkina specialistų 

pagalba jų vaikui, 96 proc. tėvų 

pasitiki specialistais (2019-04-

04 protokolas Nr. TRP-1).  

7.2.1.3. Parengta, patvirtinta ir 

diegiama pagalbos teikimo  

vaikui veiksmingumo  

 vertinimo sistema  

(direktoriaus 2019-12-31  

įsakymas Nr. V-110). 

7.2.2. Užtikrinta 

neformaliojo 

švietimo įvairovė. 

 

 

7.2.2.1. 75 proc. 

ugdytinių dalyvaus 

 edukacinėse išvykose. 

 

 

7.2.2.1. Edukacinėse išvykose, 

dalyvavo 79 proc. ugdytinių 

(direktoriaus įsakymai dėl 

grupių edukacinių išvykų). 
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7.2.2.2. Organizuota ne 

mažiau kaip 20  

edukacinių renginių 

pilietiškumo, 

etnokultūros, gamtos ir 

ekologijos temomis. 

 

7.2.2.3. Per savaitę 

vykdomi 9 etninio  

ugdymo užsiėmimai  

2–6 m. vaikams. 

 

 

7.2.2.4. Tėvų 

pageidavimu, sudarytos 

ne mažiau kaip 5 sutartys 

su neformaliojo vaikų 

švietimo teikėjais. 

Užsiėmimus lankys apie 

70 proc. ugdytinių. 

 

7.2.2.2. Organizuota 20 

renginių, iš jų: 

pilietiškumo – 6 ; 

etnokultūros – 10;   

gamtos ir ekologijos – 4. 

(2019 m. renginių ir mokinių 

saviraiškos tenkinimo planas). 

7.2.2.3. Meninio ugdymo 

mokytojui sudarytos sąlygos 

per savaitę vykdyti 10 etninio 

ugdymo užsiėmimų (meninio 

ugdymo mokytojo užsiėmimų 

tvarkaraštis). 

7.2.2.4. Atsižvelgiant į tėvų 

pageidavimus dėl jų vaikų 

neformaliojo švietimo, 

sudarytos 5 sutartys su 

neformaliojo švietimo 

teikėjais: dailės, anglų kalbos, 

krepšinio, futbolo, jogos. 

Patenkinti 71,2 proc. ugdytinių 

poreikiai. Panaudotas įstaigos 

pedagogų potencialas: meninio 

ugdymo mokytojas savo darbo 

laiku vedė ansamblių bei 

solistų repeticijas, su jais 

dalyvavo šventėse ir 

konkursuose; judesio 

korekcijos mokytojas treniravo  

pavienius vaikus ir komandas 

lengvosios atletikos, estafečių, 

dviratukų varžyboms. 

7.2.3. Įgyvendinti 

projektai, 

programos 

ugdytinių bendrųjų  

kompetencijų  

ugdymui. 

7.2.3.1. Visi ugdytiniai 

dalyvaus 3 projektuose, 2 

programose: 

• daržovių auginimo ir 

sveikos mitybos projekte 

„Sodinčius“; 

• respublikinėje UPC 

programoje STEAM; 

• respublikinėje  

fizinio aktyvumo ir 

sveikos mitybos  

programoje 

„Sveikatiada“; 

• tarptautinėje  

socialinių įgūdžių 

 ugdymo programoje 

,,Zipio draugai“; 

• socialinių kompetencijų 

ugdymo (SKU) modelio 

įgyvendinimo. 

7.2.3.1. Pedagogai su 

ugdytiniais dalyvauti šalies ir 

tarptautiniuose projektuose. 

Dalyvauta 6 projektuose, 3 

programose. 

Respublikiniuose projektuose 

dalyvavusių ugdytinių dalis:  

 „Sodinčius“– 79 proc. ; 

 STEAM mokyklų tinklo 

projekte – 100 proc. 
https://duomenys.ugdome.lt/?/tink

lai/steam/med=38/682 ; 

 „Sveikatiada“ – 100 proc. 
http://sveikatiada.lt/school-filter/s;  

 „Futboliukas“– 37 proc.; 

  „Lietuvos mažųjų žaidynės“ – 

100 proc.; 

 „Žaidimai moko“ – 14 proc. 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų. 

https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/682
https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/682
http://sveikatiada.lt/school-filter/s
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Programose dalyvavusių 

ugdytinių dalis: 

 Tarptautinė specialiosios 

olimpiados programa „Jaunieji 

atletai“ – 9 proc.; 

 „Zipio draugai“ – 14 proc. 

(2019-05-31 sutartis 

Nr./578/ZD/TI/2019);  

 Šiaulių miesto SKU modelio 

įgyvendinimo programoje – 

100 proc. (2019-05-29 sutartis 

Nr. SŽ-590). 

Ugdymo(si) 

aplinka 

7.3. 

Modernizuoti 

lopšelio-darželio 

edukacines 

vidaus ir išorės 

aplinkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1. Atnaujintos 

grupių edukacinės 

aplinkos. 

 

 

 

 

7.3.1.1. Atnaujinta 

grupių baldų dalis – 15 

proc. 

7.3.1.2. Atliktas dviejų 

grupių miegamųjų 

remontas. 

7.3.1.3. Pakeistos dviejų 

grupių durys. 

7.3.1.4. Atnaujinta 

ugdymo priemonių  dalis 

– 20 proc.  

7.3.1.1. Atnaujinta grupių 

baldų dalis 15 proc. 

 

7.3.1.2. Atliktas „Drugelių“ ir   

„Kačiukų“ grupių miegamųjų 

remontas. 

7.3.1.3. Pakeistos „Gandriukų“ 

ir „Meškiukų“ grupių durys. 

7.3.1.4. Atnaujinta ugdymo 

priemonių dalis – 20 proc.                                

7.3.2. Atnaujintos 

lopšelio-darželio 

teritorijos 

edukacinės 

aplinkos. 

7.3.2.1. Įrengtas 

sveikatinimo (Kneipo) 

takas. 

 

 

7.3.2.2. Įsigyti įrenginiai 

ir įrengta žaidimų 

aikštelė 3 – 4 metų 

vaikams. 

7.3.2.1. Įrengtas sveikatinimo 

(Kneipo) takas, kuris buvo 

atidarytas 2019-09-20 sporto 

šventės „Aš, tėtis ir mama – 

sportiška šeima“ metu. 

7.3.2.2. Įrengta žaidimų 

aikštelė 3 – 4 metų vaikams. 

7.3.3. Patobulintos 

įstaigos bendrosios 

erdvės. 

7.3.3.1. Parengti ir 

Šiaulių miesto 

savivaldybei teikti lauko 

laiptų rekonstrukcijos bei  

vidaus laiptų  

remonto investicinių 

projektų aprašymai. 

7.3.3.1. Parengti lauko laiptų 

rekonstrukcijos bei vidaus 

laiptų remonto investicinių 

projektų aprašai, kurie 2019 m. 

balandžio 29 d. buvo teikti 

Šiaulių miesto savivaldybei. 

Lėšų neskirta. 

7.3.3.2. Atliktas 

darbuotojų posėdžių 

kambario ir virtuvėlės 

remontas, pakeistos 

durys. 

 

7.3.3.2. Atliktas darbuotojų 

posėdžių kambario ir virtuvėlės 

remontas, pakeistos 3 durys. 

Atliktas, besiribojančios su 

šiomis patalpomis, mažosios 

salės kosmetinis remontas 

7.3.4. Naudojamos 

IT ugdymo proceso 

planavimui ir 

organizavimui. 

 

7.3.4.1. 24 (72 proc.) 

pedagogai patobulins 

skaitmenines 

kompetencijas. 
  
 
 

7.3.4.1. Skaitmenines 

kompetencijas patobulino 33 

(100 proc.) pedagogai: išmoko 

dirbti elektroninio dienyno 

„Mūsų darželis“ sistemoje, 

naudoti ugdymui Bee-bot 

robotą. 14 pedagogų gilino 
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7.3.4.2. Ugdytinių 

lankomumo ir maitinimo 

apskaita, veiklos 

planavimas, darbuotojų 

bei ugdytinių tėvų 

informavimas vykdomas 

el. dienyne „Mūsų 

darželis“. 
7.3.4.3. Prie įstaigos 

elektroninio dienyno 

prisijungs 100 proc. 

ugdytinių tėvų, el.  

dienynas bus tikslingai 

naudojamas  

informavimui apie vaiko 

ugdymą ir jo pasiekimus. 

IKT naudojimo gebėjimus 

Švietimo centro 

organizuotuose kursuose, 

konsultavosi su Dainų 

progimnazijos pedagogais dėl 

SMART lentos naudojimo, 

7.3.4.2. Ugdytinių lankomumo 

ir maitinimo apskaita, veiklos 

planavimas, darbuotojų bei 

ugdytinių tėvų informavimas 

vykdomas el. dienyne „Mūsų 

darželis“. 

 

 

7.3.4.3. 100 proc. ugdytinių 

bent vienas iš tėvų (globėjų) 

prisijungė prie el. dienyno 

„Mūsų darželis“. 

 

Lyderystė ir 

vadyba 

7.4. Kurti 

lopšelio-darželio 

bendruomenės 

bendradarbiavi

mo kultūrą. 

 

 

 

 

 

7.4.1. Skatinama 

pedagogų, 

pagalbos mokiniui 

specialistų 

pasidalytoji 

lyderystė.  

7.4.1.1. Visi pedagogai ir 

pagalbos mokiniui 

specialistai dalyvaus 6 

ilgalaikių darbo grupių 

veikloje. 

7.4.1.1. Visi pedagogai ir 

pagalbos mokiniui specialistai 

dalyvavo 6 ilgalaikių darbo 

grupių veikloje (2019-01-02 

direktoriaus įsakymai Nr. V-11 

– V-16). 

7.4.2. Įstaigos 

bendruomenė  

įtraukta į įstaigos 

valdymą. 

 

 

 

 

 

7.4.2.1. Atliktas įstaigos 

veiklos platusis auditas, 

apklausiant darbuotojus 

ir ugdytinių tėvus 

(globėjus). 

 

 

 

7.4.2.2. Atliktas įstaigos 

veiklos SSGG  

ištyrimas, duomenys 

panaudoti veiklos  

planavimui. 

 

 

 

7.4.2.3. Organizuota 

pedagogų, tėvų (globėjų), 

socialinių partnerių 

apskritojo stalo diskusija 

„Tikslas vienas“. 

 

 

 

7.4.2.1. Įstaigos veiklos 

plačiojo audito rezultatai 

pristatyti Įstaigos tarybos ir 

grupių tėvų komitetų 

pirmininkų posėdyje (2019-04-

04 protokolas Nr. TRP-1), 

paskelbta įstaigos elektroninėje 

svetainėje. 

7.4.2.2. SSGG analizė 

pristatyta Pedagogų 

tarybos posėdyje (2019-11-13 

protokolas Nr. PT-4), 

skelbiama įstaigos 

elektroninėje svetainėje. 

Rezultatai panaudoti 2020 m. 

įstaigos veiklos planavimui. 

7.4.2.3. Bendruomenės 

apskritojo stalo diskusija 

„Tikslas vienas“ vyko  

2019-11-21. Dalyvių idėjos 

panaudotos 2020 m. veiklos 

planavimui 

https://rugiagele.tavodarzelis.lt/

?s=tikslas+vienas 

https://rugiagele.tavodarzelis.lt/?s=tikslas+vienas
https://rugiagele.tavodarzelis.lt/?s=tikslas+vienas
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7.4.2.4. Suburti grupių 

tėvų komitetų pirmininkų 

tarybą. 

7.4.2.4. Suburta grupių tėvų 

komitetų pirmininkų taryba 

(Įstaigos tarybos 2019-04-04 

protokolas Nr. TRP-1), kuri 

teikia siūlymus dėl įstaigos 

veiklos kokybės, padeda 

organizuoti renginius. 

7.4.3.  

Su partneriais 

laimėtas ES 

paramos inovatyvių 

metodų diegimo 

projektas pagal 

09.2.1-ESFA-K-

728 priemonę  

„Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo  

mokyklų veiklos 

tobulinimas“.  

7.4.3.1. ES paramos  

inovatyvių metodų 

diegimo projekto 

„Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo  

mokyklų veiklos  

tobulinimas“ 

įgyvendinimui pritraukta 

lėšų 19 000 Eur, projekte 

dalyvaus 6 įstaigos 

pedagogai. 

7.4.3.1. Parengtas ES paramos 

inovatyvių metodų diegimo 

projektas su Šiaulių miesto 

lopšeliais-darželiais „Berželis“, 

„Kūlverstukas“, „Pupų pėdas“, 

Logopedinės mokyklos 

ikimokykliniu skyriumi.  

Negautas finansavimas. 

7.4.4. Įstaigos  

pedagogų 

lyderystės ir 

bendradarbiavimo 

kompetencijų 

tobulinimas. 

7.4.4.1. Dalyvavimas 

nacionalinėje programoje  

„Bendradarbystės erdvė: 

mokyklų vadovai ir 

pavaduotojai“. 

7.4.4.2. 25 proc. 

pedagogų dalyvaus 

nacionalinėje ilgalaikėje 

kompleksinėje 

programoje „Darželių 

bendrystės erdvė: 

įgalinančios partnerystės 

link“. 

7.4.4.1. Ilgalaikės 

kvalifikacijos tobulinimo  

programos 6 veiklose (40 

akademinių valandų) dalyvavo 

2 vadovai. 

7.4.4.2. Programoje „Darželių 

bendrystės erdvė: įgalinančios 

partnerystės link“, nacionalinio 

ir regioninio lygmens 

renginiuose dalyvavo 8 (26 

proc.) pedagogai, kurie įgyta 

patirtimi dalijosi su įstaigos 

kolegomis.  

 

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

ir priemonių įgyvendinimo rezultatai). 

 

2019-ųjų metų tikslas, 

uždaviniai, priemonės 

Siekiniai (rezultato 

vertinimo, produkto 

kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas) 

Siekinių įgyvendinimo faktas 

01. Tikslas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo poreikių tenkinimas. 

01.01. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką, vaikų individualius poreikius atitinkantį, ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą(si). 

01.01.01. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programų 

vykdymas. 

Grupių ir ugdytinių  

skaičius 13/215. 

Suformuota 13 grupių,  

ugdytinių skaičius – 215. 

Vaikų, padariusių 

pažangą, sakytinės kalbos, 

rašytinės kalbos, 

problemų sprendimo 

srityse pasiekimų žingsnių 

vidurkis, lyginant su 2018 

metais, išauga 0,5 balo. 

Vaikų, padariusių pažangą, pasiekimų  

žingsnių vidurkis padidėjo daugiau nei buvo 

planuota: 

sakytinės kalbos – 0,56 balo; 

rašytinės kalbos – 0,70 balo; 

problemų sprendimo – 0,71 balo. 
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Įsitraukti į 5 miesto,  

šalies edukacinius 

projektus, konkursus, 

susijusius su vaikų 

kalbinių gebėjimų ir 

socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymu. 

Įsitraukta į 7 projektus, konkursus, parodas  

susijusias su vaikų kalbinių ir socialinių 

emocinių kompetencijų ugdymu: 

- Lietuvos - Latvijos projektas ,,Join and 

interdisciplinary long life learning for 

professionals working with sensorimotor 

disorders"; 

- Respublikinis projektas „Mokomės žaisdami“; 

- Tarptautinis projektas ,,Draugystės pynė“. 

- Metodinių darbų paroda ,,Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno 

turtinimas“; 

- Respublikinė metodinė-praktinė konferencija 

,,Specialiųjų poreikių vaikų emocijų, 

pažintinių ir kalbinių procesų ugdymas“; 

- Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

paroda ,,Gerumo trupinėliai“; 

- Tarptautinė ankstyvosios prevencijos  

     programa ,,Zipio draugai“ specialiosios    

     paskirties ir bendrojo ugdymo grupių  

     vaikams; 

- Tarptautinė virtuali fotografijų paroda ,,Nors 

penkias minutes per dieną“; 

- Edukacinių kūrybinių darbų paroda  ,,Įkvėpk – 

iškvėpk – kalbėk“. 

01.01.02.  

Ugdytinių 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

tenkinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialiosios paskirties 

(logopedinių) grupių ir 

ugdytinių skaičius – 3/30. 

Suformuotos 3 specialiosios (logopedinės) 

paskirties grupės: ikimokyklinio ugdymo 

 4 m. ir 5 m. vaikams ir priešmokyklinio  

ugdymo. Ugdoma 30 vaikų, turinčių didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Ugdytiniams PPT 

nustatyti specialieji 

ugdymosi poreikiai 

tenkinami 100 proc. 

Pagalbos mokiniui ir šeimai specialistai 

sistemingai stebėjo ugdytinius ugdymosi 

procese, bendradarbiavo su vaikų tėvais.  

Ugdytiniams PPT nustatyti specialieji ugdymosi 

poreikiai tenkinami 100 proc.  

Suteikta savalaikė  

švietimo pagalba  

ugdytiniams – 100 proc. 

100 proc. vaikų suteikta savalaikė švietimo 

pagalba. Paslaugas teikė 4 logopedai, 

 specialusis pedagogas (1 et.), socialinis  

pedagogas (0,5 et.), judesio korekcijos 

 mokytojas (0,78 et.), mokytojo padėjėjas 

(1 et.).2019 m. I pusm. papildomai įsivesta 

logopedo 0,4 etato, II pusm. – 0,3 etato.  

01.01.03.  

Sudaryti sąlygas 

vaikų 

etnokultūrinių, 

gamtos ir ekologijos 

žinių  

plėtojimui įstaigoje 

ir už jos ribų. 

Įsitraukti į UPC  

organizuojamą STEAM  

mokyklų tinklo veiklą, 

dalyvaujančių ugdytinių 

dalis – 100 proc. 

Esame patvirtinti STEAM tinklo dalyviai. 

Veikloje dalyvauja 100 proc. ugdytinių. 

Įkurta Atradimų (STEAM) laboratorija, kuri 

nuolat papildoma inovatyviomis mokymo 

priemonėmis. Plėtojamas vaikų patyriminis 

ugdymas(is) tyrinėjant, kuriant, bendraujant, 

taikomi įvairesni mokymo metodai.  

01.01.04.  

Ugdymo priemonių  

Įsigytų ugdymo 

priemonių vaikų 

Įsigyta ugdymo(si) priemonių – 65 proc., iš jų: 

40 proc. – gamtos pažinimui, tyrinėjimams; 
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įsigijimas. kalbiniam, gamtiniam bei 

ekologiniam ugdymui 

dalis – 65 proc. 

17 proc. – komunikacinei veiklai;  

8 proc. – ekologiniam ugdymui, sveikatos 

saugojimui. 

01.02. Uždavinys. Tobulinti bendrąsias lopšelio-darželio bendruomenės kompetencijas. 

01.02.01.  

Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Vidutinis pedagogų  

kvalifikacijos tobulinimo 

dienų skaičius – 5. 

33 pedagogai kvalifikacijos tobulinimo  

renginiuose dalyvavo vidutiniškai po 6,2 dienas. 

3 kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyko 

įstaigoje, iš jų 2 – pedagoginių ir psichologinių 

kompetencijų, 1 – dalykinių (vaikų sportinių bei 

sveikatos stiprinimo įgūdžių lavinimo) 

kompetencijų tobulinimo.  

01.02.02. 

Suorganizuoti tėvų 

švietimo  renginiai. 

Renginių skaičius – 3; 

dalyvavusių tėvų 

(globėjų) dalis – 60 proc. 

Įvyko 4 tėvų (globėjų) švietimo renginiai: 

„Pozityvi disciplina. Kaip sudrausminti  

nedrausminant ?“, „Sveikatai palanki mityba“, 

„Kaip pakviesti vaiką valgyti ?“, „Kaip paruošti 

vaiką darželiui ?“. 

Dalyvavo apie 65 proc. tėvų. Gautas žinias tėvai 

taikė savo vaikų kasdienių įpročių ir įgūdžių 

diegimui. Vaikai greičiau adaptavosi 

ikimokyklinėje įstaigoje. 

01.02.03.  

Edukacinių renginių 

ugdytiniams  

organizavimas. 

Edukacinių išvykų – 20, 

dalyvavusių ugdytinių  

dalis – 75 proc. 

Organizuotos 33 edukacinės išvykos, 

dalyvavusių ugdytinių dalis – 79 proc. Vaikų 

patyriminiam ugdymui pasinaudota  

išorinėmis edukacinėmis aplinkomis. 

01.02.04.  

Pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimas. 

Veiklų skaičius – 3, 

dalyvavusių tėvų 

(globėjų) dalis – 80 proc. 

Organizuotos 3 veiklos, dalyvavusių tėvų 

skaičius daugiau nei 85 proc. 

 

01.03. Uždavinys. Propaguoti lopšelyje-darželyje sveiką gyvenseną. 

01.03.01. 

Sveikatingumo 

projektų rengimas ir 

įgyvendinimas. 

 

 

Parengti sveikatą  

Stiprinančios mokyklos 

programą „Sveikatos 

takeliu“, įsijungti į 

Nacionalinį sveikatą 

stiprinančių mokyklų 

tinklą. 

Įstaiga pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla 

(Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo 

komisijos 2019-12-10 posėdžio protokolas Nr.2). 

Nuo 2020 m. bus vykdoma sveikatą stiprinanti 

programa „Sveikatos takeliu“. Sertifikatas galios 

iki 2024 m. gruodžio 10 d. Direktoriaus įsakymu 

sudaryta (2020-01-03 Nr. V-4) programos 

įgyvendinimo grupė. 

Įgyvendinti 2 

sveikatinimo projektai 

ir/ar programos, dalyvaus 

100 proc. ugdytinių. 

 

Įgyvendinti 3 respublikiniai sveikatinimo 

projektai: „Futboliukas“, „Sveikatiada“, 

„Lietuvos mažųjų žaidynės“ ir Tarptautinė 

specialiosios olimpiados programa „Jaunieji 

atletai“. Parengtas ir įgyvendintas lopšelio-

darželio projektas ,,Sveikas ir saugus“. Dalyvavo 

100 proc.ugdytinių.  

01.03.02. 

Prevencinių 

renginių 

organizavimas. 

Organizuoti 6 renginiai, 

dalyvaus 100 proc. 

ugdytinių. 

Organizuota 11 prevencinių renginių: 

„Tolerancijos diena“, ,,Tarptautinė šypsenų 

diena“, „Diena be automobilio“, Pasaulinė 

emocijų diena, Prevencinė savaitė „Būkime 

saugus!”, susitikimas su šuniuku Amsiumi, 

„Emocijų ruduo“, „Popierinė svajonė“, „Gerumo 

obuolėlis“, „Gerumas gerumu“, Pasaulinė Dauno 

sindromo diena. Dalyvavo 100 proc. ugdytinių. 
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02. Tikslas. Lopšelio-darželio materialinės ir techninės bazės stiprinimas. 

02.01. Uždavinys. Gerinti lopšelio-darželio higienines sąlygas ir saugumą. 

02.01.01. Lopšelio 

grupių vonių 

pakeitimas. 

Pakeista lopšelio  

grupės vonia. 

Pakeista vonia „Pagrandukų“ lopšelio  

grupėje, panaudota 120 Eur. 

02.01.02.  

Koridoriaus 

remontas. 

Suremontuotas vienas 

koridorius. 

 

Suremontuoti du jungiamieji koridoriai, juose 

įrengtos edukacinės aplinkos: paveikslų galerija 

bei smulkiosios motorikos lavinimo galerija, 

panaudota 1200 Eur. 

02.01.03. 

Teritorijos vaizdo 

stebėjimo kamerų 

įrengimas. 

Įrengtos 8 lauko stebėjimo 

kameros. 

Atnaujinta lauko stebėjimo įranga, įrengtos 8 

stebėjimo kameros, panaudota 2030 Eur.  

Įstaigos aplinką galima stebėti nuotoliniu būdu. 

02.02. Uždavinys. Kurti šiuolaikišką, estetišką ir vaikų poreikius tenkinančią aplinką. 

02.02.01. Grupių  

miegamųjų 

remontas. 

Suremontuoti du grupių 

miegamieji. 

Suremontuoti „Drugelių“ ir „Kačiukų“, grupių 

miegamieji: panaudota 860 Eur. 

02.02.02. Baldų 

 grupėms įsigijimas. 

Įsigyti baldai dviems 

grupėms. 

Nupirkti baldai „Kačiukų“ ir „Pagrandukų“ 

grupėms, panaudota 400 Eur. 

02.02.03. Grupių 

durų pakeitimas. 

Pakeistos dviejų grupių 

durys. 

Pakeistos „Gandriukų“ ir „Meškiukų“ grupių 

durys, panaudota 460 Eur.  

02.03. Uždavinys. Lauko edukacinių erdvių įrengimas ir atnaujinimas. 

02.02.01. Žaidimų 

aikštelės įrengimas. 

Įrengta žaidimų aikštelė  

3 – 4 metų vaikams.  

Įrengta žaidimų aikštelė 3 – 4 metų vaikams, 

panaudota 3000 Eur. 

02.02.02. Sveikatos 

(Kneipo) tako  

įrengimas.  

Įrengtas sveikatos 

(Kneipo) takas. 

Įrengtas sveikatos (Kneipo) takas, panaudota 

1720 Eur. 

02.02.03. 

Teritorijos 

apželdinimas žema-

ūgiais spygliuočiais 

medžiais. 

Apželdinta 10 m 

teritorijos. 

Apželdinta 10 m teritorijos smaragdinėmis 

tujomis, panaudota 100 Eur. 

 

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 3 6 - 

Šalies lygmuo 216 - - 

Tarptautinis lygmuo 6 6 2 

 

9.2. Įstaigoje organizuota renginių 2019 metais. 

 

Lygmuo Renginių skaičius 

 

Dalyvių skaičius* 

Mokyklos lygmuo 40 8600 
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Miesto lygmuo 3 270 

Šalies lygmuo - - 

Tarptautinis lygmuo - - 

 

* Tas pats vaikas gali būti nurodomas ne vieną kartą. 

 

IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS IR VERTINIMAS  

 

10. Įstaigos veiklos įsivertinimo 2019 metų rezultatai. 

 

Rodiklio pavadinimas Rodiklio aprašymas 

Stiprieji veiklos aspektai 

Vaiko ugdymas ir ugdymasis. 

Programų atitiktis vaikų ugdymosi 

poreikiams ir interesams (2.1.3.). 

 

 

 

 

 

Ugdomosios veiklos tikslingumas, 

veiksmingumas  ir kūrybiškumas 

(rodiklis 2.4.2.). 

Visos įgyvendinamos programos dera su lopšelio-

darželio  parengta ugdymo programa „Vaikystės 

takeliu“ bei priešmokyklinio ugdymo programa, 

užtikrina ugdymo tęstinumą, yra orientuotos į visuminį 

vaiko ugdymą. Programų tikslai, uždaviniai ir turinys 

atitinka vaikų amžių, poreikius, galimybes ir interesus. 

Programų atnaujinimas siejamas su pasikeitusiais 

vaikų poreikiais.  

Ugdomoji veikla atliepia vaikų ugdymosi poreikius, 

interesus bei gebėjimus, yra tikslinga ir veiksminga, 

įvairi ir kūrybiška, ją labai gerai vertina 75% 

respondentų. Aktyviai vykdoma projektinė veikla (6 

respublikiniai projektai, 2 tarptautinės programos), joje 

dalyvavo 100 proc. vaikų. Įstaiga tapo STEAM tinklo 

nariais.79 proc. ugdytinių turėjo galimybę išvykti į 

išorines edukacines aplinkas. 

Parama ir pagalba vaikui, šeimai. 

Individualių vaiko saugumo, emocinių, 

fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas 

(rodiklis 4.2.1.). 

 

 

 

 

Vaiko sveikatos stiprinimas  

(rodiklis 4.2.4.). 

 

Vaiko gerovės komisija rūpinasi kiekvieno vaiko 

individualiais poreikiais, emociniu, fiziniu saugumu, 

socialinių poreikių tenkinimu. Bendrauja ir 

bendradarbiauja su vaiku, jo šeima. Teikiama 

logopedo,  socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, 

judesio korekcijos mokytojo pagalba visiems vaikams, 

kuriems yra nurodyta PPT pažymose.  

Sudarytos palankios sąlygos vaiko fizinei ir 

psichologinei sveikatai stiprinti. Įstaiga įsijungė į 

Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. 

Parengta sveikatinimo programa „Sveikatos takeliu“ 

Silpnieji veiklos aspektai 

Ištekliai. 

Finansavimas (rodiklis 5.3.1.) 

 

 

 

 

 

Ugdymą (-si) skatinanti aplinka  

(rodiklis 5.2.2.) 

 

 

Finansavimas, gaunamos lėšos laiduoja gerą įstaigos 

veiklą. Bendruomenė reguliariai informuojama apie 

gaunamas biudžetines ir nebiudžetines lėšas, finansinę 

mokyklos būklę. Nepakankamai veikia rėmėjų 

paieškos sistema. Nepritraukiamos projektų lėšos 

ugdymo(si) erdvių bei žmogiškųjų išteklių 

tobulinimui.  

Sukurta aplinka iš dalies tenkina vaikų ugdymo(si) ir 

kitus poreikius: būtina atnaujinti apie 30 proc. 

bendrųjų ir grupių patalpų; įsigyti inovatyvių 

priemonių STEAM ugdymui; įrengti aplinkas vaikų 
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sveikatinimui, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams;  

įrengti 2 lauko žaidimų aikšteles.  

Tobulintini veiklos aspektai 

Vaiko ugdymo(si) pasiekimai. 

Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant 

vaiko pasiekimus ir juos vertinant  

(rodiklis 3.1.1.). 

 

 

 Yra sukurta vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo 

sistema. Ne visuomet vaikų pasiekimo rezultatai 

panaudojami tikslingai. Vaikų galimybės ir pastangos 

panaudojamos tik iš dalies. 2020-2022 m. 

strateginiame bei 2020 m. veikos plane numatytos 

priemonės vaikų ugdymosi pažangos gerinimui: bus 

tobulinama vaiko savęs vertinimo sistema; siekiama, 

kad savo pasiekimus gebėtų įvertinti ne mažiau, kaip 

60 proc. ugdytinių; į vaiko pažangos vertinimą 

įtrauksime visus ugdytinių tėvus(globėjus). 

 

11. Įstaigos veiklos išorės vertinimas 2019 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. 

Mokytojų priėmimo ir 

atleidimo iš darbo tvarkos 

aprašo įgyvendinimas 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje. 

Esminių trūkumų nenustatyta. 

Rekomenduojama rengiant 

direktoriaus įsakymus dėl atrankos 

skelbimo, vykdymo pedagogų 

pareigybėms užimti, sąvokas 

formuluoti vadovaujantis Mokytojų 

priėmimo ir atleidimo iš darbo 

tvarkos aprašo sąvokomis. 

Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos 

Šiaulių valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba. 

Planinė maisto tvarkymo 

vieta, patalpos bei maisto 

saugos, kokybės, higienos, 

ženklinimo kontrolė. 

Higienos, kokybės, saugos, 

savikontrolės, ženklinimo pažeidimų 

nenustatyta.  

Įsigyti naujas produktų pjaustymo 

lenteles – įsigyta 2019-05-19. 

Atlikti virėjų buitinių patalpų 

remontą – įvykdyta 2019-05-31. 

Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos 

Šiaulių valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba.  

 

Neplaninis patikrinimas.  

Maisto saugos, kokybės, 

higienos, ženklinimo, 

tinkamumo vartoti, laikymo 

sąlygų, atsekamumo kontrolė, 

kontrolės sistemos kontrolė, 

personalo higienos kontrolė, 

biocidinių produktų 

naudojimo, saugos, kokybės, 

higienos kontrolė.  

Dėl ūmios žarnyno infekcijos 

susirgimų vaikų ugdymo įstaigoje 

sustabdyta maisto bloko veikla – 

2019-05-20 sudaryta vaikų maitinimo 

sutartis su UAB „Averita“. 

Atlikti maisto tvarkymo patalpų 

dezinfekciją – įvykdyta 2019-05-21.  

Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos 

Šiaulių valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba.  

Periodinė kontrolė. 

Dėl maisto tvarkymo vietos 

dezinfekcijos efektyvumo 

nustatymo. 

Lopšelio-darželio maisto bloko 

veikla atkurta 2019-05-29. 

Šiaulių miesto savivaldybės 

Kontrolės ir audito tarnyba.  

 

Įstaigos 2018 m. gruodžio 31 

d. biudžeto vykdymo ir 

finansinių ataskaitų rinkinių 

Visi audito procedūroms pateikti 

dokumentai buvo išsamūs ir 

galutiniai, o dokumentų kopijos 
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duomenų atitikimą apskaitos 

registrams bei vertintas 

biudžeto lėšų naudojimo 

teisėtumas. 

atitinka originalus.  

Neatitikimų nenustatyta. 

Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie 

Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerijos Šiaulių 

departamentas. 

Periodinė kontrolė. Įvertinti 

ugdymo įstaigos vykdomos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

veiklos atitiktį Lietuvos 

higienos normos HN 75:2010 

ir Lietuvos higienos normos 

HN 75:2016 reikalavimams. 

Priešmokyklinio ugdymo grupėje  

„Bitutės“ įrengti tualetų kabinas – 

įrengta 2019-12-03. 

Pašalinti dėl įstaigos pastato 

rekonstrukcijos broko sudrėkusių A 

jungiamojo koridoriaus lubų  

defektus – atliktas viso koridoriaus 

remontas 2019-10-14. 

Rekonstruoti įstaigos lauko laiptus: 

nesaugūs, ištrupėję ir laiptų turėklų 

vertikalaus dalijimo bekliūtis tarpas 

yra didesnis nei 0,10 cm –

neįvykdyta, nes negauta Šiaulių 

miesto savivaldybės lėšų.  

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Žmonių 

gerovės ir ugdymo 

departamento Švietimo 

skyrius. 

Specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimas vaikams, 

turintiems labai didelius ir 

didelius specialiuosius 

ugdymo poreikius. 

Esant galimybei didinti logopedo 

 (0,3 et.), specialiojo pedagogo (0,6 

et.), judesio korekcijos pedagogo 

(0,05 et.) pareigybes – padidintos 

užimamos pareigybių dalys: 

logopedo - 0,3 et., specialiojo 

pedagogo – 0,3 et., judesio 

korekcijos pedagogo – 0,07 et. 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Žmonių 

gerovės ir ugdymo 

departamento Švietimo 

skyrius. 

Vaikų lankomumo 

patikrinimas. 

Esminių trūkumų nenustatyta. 

Rekomenduojama direktoriaus 

įsakymų pavadinimus rašyti 

vadovaujantis teisės aktų sąvokomis. 

 

V SKYRIUS  

AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

12. Problemos ir galimi jų sprendimo būdai. 

Dalis pedagogų nėra atviri pokyčiams, t. y. ugdyme vengia taikyti inovatyvius metodus, 

informacines technologijas, kūrybiškai modeliuoti ugdymą.  

Sprendimo būdai: 

- Kryptingai tobulinti pedagogų dalykines ir bendrąsias kompetencijas. 

- Intensyvinti pedagogų metodinę veiklą įstaigoje ir už jos ribų. 

- Tobulinti pedagogų veiklos vertinimo ir įsivertinimo sistemą. 

Tikslinga atnaujinti 30 proc. lopšelio-darželio bendrųjų ir grupių edukacinių aplinkų, 

planuojama skirti remontui dalį įstaigos pajamų lėšų.  

___________________________ 
                   
 
 


