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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DAINELĖ“ DIREKTORIAUS VEIKLOS  

(ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas)                            2015 METAIS ATASKAITA  
 

1. Informacija apie direktorių: 

1.1. Direktoriaus vardas, pavardė – Daiva Jankuvienė. 

1.2. Direktoriaus vadybinis stažas toje įstaigoje – 2,6 m. 

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

2. Bendra informacija apie įstaigą ir pokyčius joje: 

Eilės 

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 ..../....) 

  

Siekiame užtikrinti Higienos 

normų reikalavimus. 
1.1. Ankstyvojo 2/32 2/31 

1.2. Ikimokyklinio 6/123 6/125 

1.3. Priešmokyklinio 2/42 2/40 

2. Ugdymo priemonių atnaujinimas 

pagal ugdomas kompetencijas 
(atnaujinta priemonių dalis (procentais) 

nuo bendro priemonių skaičiaus) 

4,9 2,9 
Mažesnis buvo poreikis, nes 

nemažai priemonių įsigijome 

2014 m.  

3. Personalas (skaičius)    

3.1. Pedagogai 17 17  

3.2. Pagalbos vaikui, šeimai pedagogai 1 1  

3.3. Kitas personalas 23 23  

3.4. Vidutinis pedagoginio personalo 

atlyginimas per mėn. 

624,11 674  

3.5. Vidutinis kito personalo atlyginimas 

per mėn. 

346,14 411,66  

3.6. Vaikų, tenkančių vienam pedagogui, 

skaičius 

11 11  

4. Bendruomenės nuomonė dėl 

ugdymo (-si) aplinkos ir darbo 

sąlygų (l. gera, gera, patenkinama, 

nepatenkinama) 

   

4.1. Pastato būklė patenkinama gera  

4.2. Personalo darbo sąlygos l. gera l. gera  

4.3. Ugdymo aplinkos l. gera/gera gera Grupės yra remontuojamos bei 

atnaujinamos atsižvelgiant į 

turimas lėšas. Įstaigos teritorija 

yra nuolatos semiama vandens, 

todėl sudėtinga sukurti tinkamas 

edukacines erdves lauke. 

5. Finansavimas (tūkst. eurų)    

5.1. Valstybės finansavimas (MK) 135,9 154  

5.2. Savivaldybės finansavimas 178,4 194,6  

5.3. Įstaigos pajamų lėšos 74,2 86,5  

5.5. Projektai 0,14 0,7  

5.6. Labdara, parama (pinigais) 1,85 3,4  

5.7. Kita (projektai, labdara, parama) - 22,5  

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

pasiekimams gerinti, vykdant patyčių prevenciją, modernizuojant ugdymo bazę, kuriant saugias ir sveikas darbo sąlygas 

ar tobulinant įstaigos veiklą kitoje pasirinktoje srityje). Pasirinkti 3–4 priemones, iniciatyvas. 

3.1. Siekiant gerinti vaikų pasiekimus buvo tenkinami vaikų pažinimo, saviraiškos ir 

lavinimosi poreikiai bei saugoma ir stiprinama vaiko fizinė ir psichinė sveikata. Buvo sudarytos 
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sąlygos 6 papildomoms veikloms vykdyti įstaigoje. Parengtas planas su muzikai gabiais vaikais 

„Muzikos žaismas“ ir įgyvendintas su 16 vaikų. Įgyvendintas įstaigos projektas „Vaidina visas 

lopšelis-darželis“. Parengta ir parodyta 10 spektaklių. Suorganizuota šventinė savaitė „Po pasakos 

sparnu“. 2015-05-08 su 2 spektakliais 5 pedagogai ir 2-jų grupių vaikai dalyvavo Žagarėje 

vykusiame teatrų festivalyje-seminare „Žagarės Vyšniuko gimtadienis 2015“. Įgyvendinome 2 

miesto projektus: „Sveikas vaikas – sveikoje bendruomenėje“ (300 Eur) ir „Sveika šeima – sveika 

bendruomenė“ (350 Eur), 1 respublikinį sveikatinimo projektą „Vaikų sveikatos stiprinimo, vaikų 

sveikatos ugdymo programa“. Su ugdytinių komanda dalyvavome konkurse „Sveikuolių 

sveikuoliai“ (užimta trečia vieta), kitų įstaigų organizuojamose sportinėse pramogose, varžybose, 

renginiuose, šventėse.  

3.2. Siekiau darbuotojų motyvuoto atvirumo kaitai, pozityvaus dalykinio bendravimo ir 

bendradarbiavimo, veiklos efektyvumo, stiprinant darbuotojų atsakomybę už veiklą. Kvalifikaciją 

pedagogai tobulino tikslingai, atsižvelgiant į įstaigos tikslus ir prioritetus. Profesiniam tobulėjimui 

panaudotos 77 dienos (464 val.). Mano iniciatyva 2015 m įstaiga aktyviai įsijungė į eTwinning 

projektų dalyvavimą. Pedagogai dalyvavo 4 projektuose: „10 eTwinning šypsenų“, „Game Cup“, 

„Etnografijos puoselėjimas darželyje“, „Pictures Telling Stories about Europe“. Įvykdytos 9 veiklos 

(parodos, konkursai, seminarai ir kt.) respublikos mastu, 25 – miesto mastu, daugiau nei 30 veiklų 

įstaigoje. Įstaigoje pravestos tradicinės kalendorinės šventės, atlikti 4 tyrimai, dalyvauta 4 

respublikiniuose konkursuose. 

3.3. Siekiant kuo glaudžiau bendradarbiauti su ugdytinių tėvais subūriau grupių tėvų aktyvą, 

inicijavau 2-jų, jau tradicinėmis tampančių, bendruomenės švenčių organizavimą: „Ačiū diena“ ir 

šeimos šventės „Man gera čia“. Suorganizuotos akcijos: mamos dienai skirta gėlių žiedų iš 

plastikinių šaukštelių dėliojimas įstaigos kieme; „10 eTwinning šypsenų“; „akcija „Padovanok 

saulės miestui po mažą saulytę“, kurios metus apsodinta įstaigos teritorija geltonomis našlaitėmis; 

kalėdinio burbulo gamyba (jų pagaminta 3, jais papuošta įstaigos teritorija). 

3.4. Siekiant sudaryti modernias, sveikas ir saugias vaikų ugdymo(si) ir bendruomenės 

darbo sąlygas vienoje grupėje atliktas kapitalinis remontas, pakeisti radiatoriai, vamzdynas, 

išardytos sieninės lovos, o vietoj jų nupirktos 25 naujos mobilios lovelės bei įrengta spinta 

patalynės laikymui, nupirktos 3 grupėms spintelės vaikų lauko drabužėliams. Lopšelio grupės 

ugdytiniams nupirktos naujos kėdutės (16 vnt.). Įsigytas stalas pedagogų pasitarimams, užsakyti ir 

pagaminti stendai koridoriuose bei grupių pavadinimų lentelės. Lauke atnaujintas eksterjeras: 

įsigyta naujų želdinių, 2 medinės žaidimų aikštelės. Gavus finansavimą iš Šiaulių miesto 

savivaldybės vasarą buvo atliktas maisto bloko kapitalinis remontas, pakeista ventiliacija, įsigyti 

nauji maisto ruošimo stalai bei elektrinis virimo katilas, vandens pašildytuvas. Įsigyti 5 nauji 

kompiuteriai ir interaktyvioji lenta, įrengta 1 nauja edukacinė erdvė - teatro svetainė. Nuolatos yra 

gerinamas įstaigos įvaizdis, atnaujinama vaikus, darbuotojus ir tėvus supantis įstaigos aplinka.  

4. Stiprieji ir silpnieji mokyklos veiklos aspektai 2015 metais. 
Į įstaigos įsivertinimą buvo įtraukta visa bendruomenė. Atlikus platųjį auditą daugiausia 

balų surinko šie veiklos rodikliai: vaiko teisių garantavimas mokykloje, vaiko teisių atstovavimas 

visuomenėje, ugdymo organizavimo kokybė, vaiko sveikatos stiprinimas, ugdymą(-si) skatinanti 

aplinka, vadovo profesinė kompetencija.  

Šie veiklos rodikliai buvo įvertinti 3 lygiu, tačiau surinko mažiausiai balų: psichologinė ir 

socialinė pagalba ir lygių galimybių suteikimas ir teisingumas.  

2016 metų mokyklos veiklos plane numatytos priemonės silpnųjų aspektų tobulinimui. 

______________________________ 


