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1. Informacija apie direktorių: 

1.1. Direktoriaus vardas, pavardė – Daiva Jankuvienė. 

1.2. Direktoriaus vadybinis stažas toje įstaigoje – 5 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 

2016 

metų 

faktas 

2017 

metų 

faktas 

Trumpas  komentaras 

apie įvykusį pokytį 

1. Ugdytiniai (skaičius) 195 193 Siekiame užtikrinti Higienos 

normų reikalavimus. 

1.1. Gyvenantys Šiaulių mieste 195 193  

1.2. Ne Šiaulių miesto gyventojai    

2. Grupių ir ugdytinių skaičius pagal amžių 10 10  

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

2.2. Ikimokyklinio ugdymo grupė, vaikai nuo 3 iki 5 

metų 

6/121 6/121  

2.3. Priešmokyklinio ugdymo grupė, vaikai nuo 6 

metų 

2/43 2/41  

3. Vykdomos programos (įrašyti)  

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

   

3.1. Ikimokyklinio 8/152 8/152  

3.2. Priešmokyklinio 2/43 2/41  

4. Darbuotojai (skaičius) 43 43  

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. 

799 806  

4.5. 

Vidutinis kitų darbuotojų atlyginimas per mėn. 

462 557 Padidėjo MMA ir auklėtojų 

padėjėjoms nustatytas C 

lygis, skirtas didesnis 

koeficientas. 

5. Finansavimas (tūkst. eurų) 480,5 587  

5.1. Valstybės finansavimas (MK) 172,9 179,7  

5.2. Kitos valstybės dotacijos 3,6 7,4  

5.3. Savivaldybės finansavimas 211,5 305,8  

5.4. Įstaigos pajamų lėšos 88,2 90,6  

5.5. Projektai 1,0 1,2  

5.6. Labdara, parama  3,3 2,3  

3. Sėkmingiausios įstaigos direktoriaus 2017 metais veiklos priemonės, iniciatyvos. 

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

poreikiai: vykdoma projektinė veikla: įgyvendintas įstaigos projektas „Po pasakos sparnu“ ir 3 miesto 

projektai: „Sveikas vaikas – sveikoje bendruomenėje“ (600 Eur), „Augu sveikas ir stiprus“ (350 Eur) ir 

„Mes žemės draugai“ (260 Eur).  

3.2. Inicijavau ir sudariau sąlygas pasidalinti patirtimi: Šeduvos lopšelyje-darželyje lėlių teatrų 

festivalyje ir Žagarėje Algimanto Raudonikio meno mokyklos organizuotame trečiajame lėlių teatrų 

festivalyje „Žagarės „Vyšniuko“ gimtadienis-2017“ parodyti lėlių spektakliai ,,Amarėlio pyragas” ir 
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,,Kalėdinė kojinė“; Šiaulių miesto ugdymo įstaigų pedagogams suorganizuota apskritojo stalo diskusija 

,,Aplinkosauginio, ekologinio – patyriminio ugdymo ikimokyklinėse įstaigose patirtis“ ir ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų pedagogų ir vaikų pažintinė konferencija „Mano sveikuoliška šeima“.  

3.2. Sėkmingai inicijavau papildomų lėšų pritraukimą – pateikus investicinius projektus gautas 

finansavimas net 3 priemonėms įgyvendinti. 

3.3. Pakoreguota lopšelio-darželio ugdymo(si) programa, pervadinta į „Man gera čia“. 

Programos tikslai, uždaviniai, principai atitinka šiuolaikines ugdymo tendencijas. Ugdymo turinys yra 

integruotas ir sudarytas, atsižvelgiant į 1-6 m. vaiko amžiaus tarpsnio ypatumus ir pateikiamas pagal 18 

ugdymo(si) sričių. Programoje nurodyti vaikų ir ugdytojų veiklos kryptys ir būdai bei numatytos 

perspektyvinės/projektinės temos. 

3.4. Parengtas darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas, įvertinta 17 darbuotojų. 

4. Stiprieji ir silpnieji mokyklos veiklos aspektai 2017 metais. 
Stiprieji ir silpnieji įstaigos veiklos aspektai nustatyti atlikus platųjį auditą, vykdant diskusijas, 

pedagogų ir įstaigos tarybos posėdžių metu.  

Stiprieji veiklos aspektai 

 Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis pagal vaikų amžių, poreikius bei interesus: 

priemonės yra atnaujinamos kiekvienais metais. 

 Vaiko teisių garantavimas ir poreikių tenkinimas: 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. 

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

visa bendruomenė. Lopšelyje-darželyje yra veiksminga įvaizdžio kūrimo sistema ir kultūra. 

Silpnieji veiklos aspektai 

 Psichologinė ir socialinė pagalba vaikams. Mokykloje veikia veiksminga socialinių ir 

psichologinių poreikių nustatymo ir pagalbos teikimo sistema, tačiau dažniausiai teikiama tik ypatingais 

atvejais, kai yra akivaizdžiai reikalinga. 

 Paslaugų tikslingumas. Lopšelyje-darželyje paslaugų teikimas grindžiamas jų poreikio 

analize. Tačiau dauguma paslaugų teikiama komerciniais tikslais.  

5. Įstaigai skirtų tikslinių priemonių pagal Savivaldybės 2017 metų planą įgyvendinimas: 

Priemonės 

pavadinimas 

Skirta lėšų 

(eurai) 

Panaudota 

lėšų (eurai) 

Atlikti darbai/ 

pasiektas rezultatas 

Vamzdynų ir 

santechninių 

mazgų 

atnaujinimas 

63600 63600  Pakeistas visas lopšelio-darželio vandentiekio ir 

kanalizacijos vamzdynas; 

 suremontuoti 6 grupių sanitariniai mazgai;  

 visoje įstaigoje pakeisti radiatoriai – sudaryta 

galimybė reguliuoti šilumą lopšelio-darželio 

patalpose. 

Žaidimų 

aikštelių 

modernizavimas 

20400 20400  Nupirkti ir sumontuoti 3 vaikų žaidimų įrenginiai; 

 įrengta smūgį silpninanti guminė danga su vejos 

borteliais po 2 žaidimo aikštelėmis (60 m²); 

 įrengta smūgį silpninanti guminė danga su vejos 

borteliais ant asfaltuotų takelių (150 m²). 

Ilgalaikio 

materialiojo 

turto remontui 

17700 17700  Atliktas kapitalinis remontas visų lopšelio-

darželio išorinių laiptų (8 vnt.); 

 įrengti 6 turėklai; 

 pakeistos 8 lauko durys.  

 

Direktorė     Daiva Jankuvienė 


