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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DAINELĖ“ 

DIREKTORIAUS VEIKLOS 2016 METAIS ATASKAITA 
 

1. Informacija apie direktorių: 

1.1. Direktoriaus vardas, pavardė – Daiva Jankuvienė. 

1.2. Direktoriaus vadybinis stažas toje įstaigoje– 4 m. 

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

kategorija, 2016-12-23. 

 

2. Bendra informacija apie įstaigą ir pokyčius joje: 

Eil. 

Nr. 
Sritys ir veiklos kriterijai 

2015 

metų 

faktas 

2016 

metų 

faktas 

Trumpas  komentaras apie 

įvykusį pokytį 

1. Ugdytiniai (skaičius) 197 195 Siekiame užtikrinti Higienos 

normų reikalavimus. 

1.1. Gyvenantys Šiaulių mieste 197 195  

1.2. Ne Šiaulių miesto gyventojai    

2. Grupių ir ugdytinių skaičius pagal amžių    

2.1. Lopšelio grupė, vaikai nuo 0 iki 3 metų 2/32 2/31  

2.2. Ikimokyklinio ugdymo grupė, vaikai nuo 3 iki 

5 metų 

6/125 6/121  

2.3. Priešmokyklinio ugdymo grupė, vaikai nuo  6 

metų 

2/40 2/43  

3. Vykdomos programos (įrašyti) 

(grupių ir vaikų skaičius ..../....)  

   

3.1. Ikimokyklinio 8/157 8/152  

3.2. Priešmokyklinio 2/40 2/43  

4. Darbuotojai (skaičius)    

4.1. Pedagogai 20 20  

4.2. Pagalbos vaikui, šeimai specialistai 1 1  

4.3. Kiti darbuotojai 22 22  

4.4. Vidutinis pedagoginių darbuotojų atlyginimas 

per mėn. 

692 799  

4.5. Vidutinis kitų darbuotojų atlyginimas per mėn. 411,66 462  

5. Finansavimas (tūkst. eurų) 439,2 480,5  

5.1. Valstybėsfinansavimas (MK) 150,9 172,9  

5.2. Kitos valstybės dotacijos 3,1 3,6  

5.3. Savivaldybės finansavimas 194,6 211,5  

5.4. Įstaigos pajamų lėšos 86,5 88,2 Pagerėjo vaikų lankomumas, 

todėl surinkome dagiau tėvų 

įmokų. 

5.5. Projektai 0,7 1,0 Vykdėme 3 projektus. 

5.6. Labdara, parama  3,4 3,3  

 

3. Sėkmingiausios įstaigos direktoriaus 2016 metais veiklos priemonės, iniciatyvos. 

3.1. Siekiant užtikrinti ugdymo programų įvairovęir kokybęinicijavau projektinės veiklos 

vykdymą įstaigoje: parengtas ir įgyvendintas įstaigos projektas „Po pasakos sparnu“:Sudariau 

sąlygas parengti spektaklį ,,Amarėlio pyragas” ir 2016-04-09 dalyvauti Lietuvos lėlių teatrų 

apžiūroje – šventėje ,,Molinuko teatras 2016“ Rietave. Gautas finansavimas ir įgyvendinti 3 miesto 

projektai: „Sveikas vaikas – sveikoje bendruomenėje“ (500 Eur), „Augu sveikas ir stiprus“ (260 

Eur) ir „Saugau aplinką ir save“ (220 Eur). 
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3.2. Siekdama tobulinti įstaigos veiklą: 

 inicijavau įstaigos perėjimą prie naujo ugdomosios veiklos organizavimo modelio: tas 

pats pedagogas vaikus lydi nuo lopšelio iki priešmokyklinės grupės, o jei turi tinkamą kvalifikaciją 

ir išleidžią į mokyklą; 

 įdiegta el. sistema „Mano dienynas“; 

 pasidalinta gerąja darbo patirtimi: 2016-10-21 pravestas seminaras Šiaulių regiono 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Vaiko ir gamtos harmonija“, parodytos 4 

atviros veiklos; 

 inicijavau įstaigos prisijungimą prie Virtualaus mokinių socialinių kompetencijų ugdymo 

modelio veiklos kalendoriaus (SKU kalendorius), pasirašiau sutartį su Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriumi dėl bendradarbiavimo, sudarant sąlygas dalyvauti Šiaulių bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniams savanoriškoje veikloje, įgyvendinant mokinių profesinį veiklinimą. 

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“. Subūriau darbo grupę,kuri parengė ir koordinavo programos 

„Sėkmingas darželio ir šeimos ryšys“įgyvendinimą. 2016-05-12 organizavau ir vedžiau 

bendruomenės diskusiją forum teatro metodu „Ugdytinių tėvai - partneriai ar stebėtojai?“.  

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

darbo sąlygas vienoje grupėje atliktas kapitalinis remontas, nupirktos 25 naujos lovelės. Visose 

grupėse pakeistos spintelės vaikų lauko drabužėliams. Lopšelio grupės ugdytiniams nupirktos 

naujos kėdutės ir staliukai. Atnaujinta ugdomoji aplinka salėse: įsigyta vaikiška sportinė įranga, 

sporto salės langai uždengti apsauginiu tinklu, meninio ugdymo salėje sudėtos medinės grindys, 

langai uždengti roletais nuo saulės. Lauke atnaujintas eksterjeras, įrengtos naujos ugdomosios 

erdvės: pastatytos 2 medinės žaidimų aikštelės, atnaujintos smėlio dėžės, įrengtas ,,Sveikatos 

takelis“ ir „Vaistažolių kampelis“, pastatyti 2 suoliukai su stalais po įstaigos kieme esančiais 

medžiais, įrengta edukacinė erdvė ,,Saulės laikrodis“. Įsigyti 3 nauji kompiuteriai, 

spausdintuvas.Inicijavau investicinio projekto pateikimą Šiaulių miesto savivaldybei ir gavus 

finansavimą vasarą darželis aptvertas nauja tvora. 

4. Stiprieji ir silpnieji įstaigos veiklos aspektai 2016 metais. 

Stiprieji ir silpnieji įstaigos veiklos aspektai nustatyti atlikus platųjį auditą,vykdant 

diskusijas, pedagogų ir įstaigos tarybos posėdžių metu.  

Stiprieji veiklos aspektai 

 Geras lopšelio-darželio įvaizdis, tradicijų puoselėjimas - įstaigos tradicijas kuria ir 

palaiko visa bendruomenė. 

 Vaiko teisių garantavimas ir poreikių tenkinimas.Įstaigoje sudarytos sąlygos, 

laiduojančios gerą vaiko savijautą, tenkinančios vaikų saviraiškos poreikius. 

 Vadovo veiklos veiksmingumas(užtikrinama gera ugdymo, teikiamų paslaugų kokybė, 

bendruomenės sutelktumas, veiksmingas problemų sprendimas, vykdomi projektai vietos ir regiono 

mastu, kuriami ir palaikomi įvairūs ryšiai su kitomis mokyklomis ir socialiniais partneriais, 

teigiamai veikiantys lopšelio-darželio veiklą). 

 Lopšelio-darželio atvirumas pokyčiams, įstaigos veikla tenkina vietos bendruomenės 

poreikius.  

Silpnieji veiklos aspektai 

 Pedagogų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant, pedagogai ir 

tėvai tariasi tik atskirais vaikų vertinimo ir skatinimo klausimais. 

 Lopšelio-darželio parengta ugdymo programa iš dalies atitinka valstybės nustatytus 

reikalavimus. 

 

 

_____________________ 


