
ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VOVERAITĖ“ 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Lopšelio-darželio pristatymas 

1.1. Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“ įsteigtas 1973 m. sausio 8d. 

1.2. Lopšelio-darželio „Voveraitė“ savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė. 

1.3. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija – Šiaulių 

miesto savivaldybės taryba. 

1.4. Lopšelio-darželio buveinė – Saulės takas 7, LT-78302 Šiauliai, internetinė svetainė – 

www.voveraite.mir.lt, el. paštas voveraite@splius.lt, tel. (8 41) 55 25 91. 

1.5. Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga 

lopšelis-darželis. 

1.6. Lopšelis-darželis – ikimokyklinio ugdymo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams pritaikytas 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas. 

1.7. Mokomoji kalba – lietuvių kalba. 

1.8. Grupių darbo trukmė – 10,5 val. 

2. Lopšelio - darželio patalpos 

Naudojamos patalpos Patalpų plotas (m2) 

Visas plotas 2275,29 

Grupių patalpų, miegamųjų, valgomųjų, žaidimų 

patalpų plotas 

1625,88 

Lauko teritorija 11761 

3. Lopšelio-darželio darbuotojai 

3.1. Direktorė – Laimutė Laurutytė, vadybinio darbo stažas 13 metų. 

3.2. Darbuotojai. Iš viso lopšelyje-darželyje dirba 38 darbuotojai (vienam pedagoginiui 

darbuotojui yra vaiko priežiūros atostogos). 

Vadovai 

(skaičius/etatai) 

Pedagogai 

(skaičius/etatai) 

Kiti darbuotojai 

(skaičius/etatai) 

2/2 17/16,22 19/18,5 

 

3.3. Pedagogų išsilavinimas. Lopšelio-darželio vadovai ir visi pedagogai turi aukštąjį 

išsilavinimą. 4 pedagogai baigė magistrantūros studijas. 2017 metais 100 proc. pedagogų tobulino 

savo kvalifikaciją. 



3.4.Kvalifikacinė kategorija. 

Pareigybė Kvalifikacinė kategorija 

Direktorius  III vadybos kvalifikacinė kategorija 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui III vadybos kvalifikacinė kategorija 

1 pedagogas Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė 

kategorija 

12 pedagogų  Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė 

kategorija 

3 pedagogai Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinė kategorija 

1 pedagogas Specialiojo pedagogo (logopedo) 

4. Komplektavimas 

Lopšelio 

grupės 

3 metų 

amžiaus 

grupės 

4 metų 

amžiaus 

grupės 

Skirtingo  

amžiaus 

grupės 

5 metų 

amžiaus 

grupės 

6 metų 

amžiaus 

grupės 

2 1 2 1 1 2 

Iš viso grupių: 9 

 

5. Ugdytiniai 

5.1. Lopšelyje-darželyje yra 170 vietų ugdytis vaikams. 2017 metų rugsėjo 1 d. 

duomenimis ugdomi 166 vaikai. Pagal amžiaus grupes: ikimokyklinio amžiaus – 131 vaikas, 

priešmokyklinio amžiaus – 35 vaikai. 2017 metų gruodžio 31 d. duomenimis lopšelyje-darželyje iš 

viso buvo ugdomas 171 vaikas. 

5.2. Vaikų išlaikymas. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 

5d. sprendimu Nr. T-352 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ buvo taikomos lengvatos lopšelio-darželio ugdytinių tėvams. Mokesčio lengvatos 

taikomos 6 šeimoms – 100 proc., 12 šeimų – 50 proc., nemokamas maitinimas skirtas 2 

ugdytiniams. 

5.3. Vaikų sveikatos būklė. Pagal profilaktinių sveikatos pažymų duomenis iš 166 

ugdytinių (rugsėjo 1 d. duomenimis) 55 vaikai neturi jokių sveikatos sutrikimų, yra sveiki. Tai 

sudaro 33 proc. lopšelio-darželio vaikų. Pastebimas regos sutrikimų ir nervų sistemos sutrikimų 

didėjimas. 106 vaikams (63,8 proc.) yra sveiki dantys. 

5.4. Švietimo pagalbos gavėjai. Šiais metais logopedo pagalba buvo teikiama 49 vaikams, 

turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Fonologinis kalbos sutrikimas nustatytas 23 vaikams; 

žymus kalbos neišsivystymas – 1; vidutinis kalbos neišsivystymas – 16 vaikų ir nežymus kalbos 

neišsivystymas – 8 ir negalia dėl įvairiapusio raidos sutrikimo – 1 vaikui. 2017 metais kalbą pavyko 

ištaisyti 13 vaikų, tai yra 26,3 proc. visų vaikų. 

  



6. Lopšelio-darželio veikla ir pasiekti rezultatai 

6.1. Organizuojant ir vykdant lopšelio-darželio ,,Voveraitė“ veiklą vadovautasi šalies ir 

savivaldybės švietimo politiką reglamentuojančiais dokumentais, lopšelio-darželio 2017-2019 m. 

strateginiu veiklos planu, 2017 metų veiklos planu. 

Įgyvendinant lopšelio-darželio 2017 metų veiklos tikslus buvo siekiama: kokybiško 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo, efektyvinti bendruomenės narių 

bendravimą ir bendradarbiavimą, stiprinti materialinę ir techninę bazę. Šiems tikslams pasiekti buvo 

įgyvendinami uždaviniai: gerinti vaikų ugdymo(si) proceso kokybę, užtikrinti sveikatos stiprinimo 

ir saugojimo sistemos lopšelyje-darželyje funkcionavimą, plėtoti veiksmingą tėvų ir pedagogų 

bendradarbiavimą, padedantį gerinti vaikų ugdymo kokybę, gerinti lopšelio-darželio kolektyvo 

mikroklimatą. Stiprinant materialinę ir techninę bazę, buvo numatyta atnaujinti lopšelio-darželio 

vidaus edukacines erdves, gerinti lopšelio-darželio lauko edukacines erdves. 

6.2. Teigiami veiklos pokyčiai: 

6.2.1. Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal atnaujintą 

lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą „Pažinimo takeliu“. 

6.2.2. Atliktas tyrimas ir parengtas Gero lopšelio-darželio „Voveraitė“ modelis. 

6.2.3. Sukurtas lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo modelis. 

6.2.4. Parengtas ir įgyvendintas vaikų pažintinės veiklos planas. 

6.2.5. Finansuoti ir įgyvendinti du projektai – sveikatos saugojimo ir stiprinimo projektas 

„Vaikų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos formavimas“, aplinkosaugos projektas „Sveikatos 

takeliu“. 

6.2.6. Gerinant lopšelio-darželio lauko edukacines erdves, įrengtas Sveikatos takelis. 

6.2.7. Organizuota metodinė diena miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams 

„Mokomės augti sveiki, stiprūs, saugūs“. 

6.2.8. Tobulėja trumpalaikio ugdomosios veiklos planavimas ir ugdomosios veiklos 

organizavimo kokybė. 

6.2.9. Suorganizuotos Atvirų durų dienos lopšelyje-darželyje. Tėvams sudaryta galimybė 

stebėti savo vaiko ugdymą(si) grupėje, įvairiuose renginiuose. Grupės ugdomojoje veikloje, 

renginiuose dalyvavo 49 proc. tėvų. 

6.2.10. Sudaryta darbo grupė ir atliktas platusis visų lopšelio-darželio veiklos sričių 

įsivertinimas parodė, kad dauguma veiklos sričių vertinamos 3 lygiu. Lyginant su 2016 metų 

įsivertinimo rezultatais, visos sritys įvertintos aukštesniais balais. Giluminiam veiklos įsivertinimui 

tirti pasirinkti srities „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ rodikliai: šeimos įtraukimas į vaikų 

ugdymo(si) procesą; šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė bei šeimos gaunamos 



informacijos kokybė. Atliktas tyrimas siekiant išsiaiškinti šeimos ir lopšelio-darželio 

bendradarbiavimo svarbą ugdant vaikus bei pateiktos išvados ir siūlymai. 

6.2.11. Vaikų maitinimo paslaugos 100 proc. atitinka teisės aktais nustatytus reikalavimus. 

Vaikų maitinimas organizuotas rengiant 30 dienų perspektyvinius valgiaraščius – reikalavimus. 

6.2.12. Siekiant gerinti lopšelio-darželio kolektyvo mikroklimatą, organizuotos pažintinės 

išvykos darbuotojams į Zarasus ir Kauno muzikinį teatrą bei kitos šventės. Organizuotas seminaras 

„Darbuotojų pažinimas, motyvacija, funkcijos“. Parengtas Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas. 

6.2.13. Įsigyti 4 kompiuteriai ikimokyklinio ugdymo grupėms. 

6.2.14. Atnaujintos ugdymo priemonės. 

6.2.15. Atnaujinant vidaus edukacines erdves atliktas 2 grupių „Gudručiai“ ir „Voveriukai“ 

patalpų remontas, 2 grupių „Gudručiai“ ir „Kodėlčiukai“ sanitarinių patalpų remontas, 2 grupių 

„Svirpliukai“ ir „Kodėlčiukai“ rūbinių remontas, atnaujinti grupių baldai. 

6.2.16. Gerinant lauko edukacines aplinkas įrengtos trys lauko žaidimų aikštelės su danga, 

lopšelio-darželio teritorija aptverta nauja tvora. 

6.2.17. Apšiltintos lopšelio-darželio pastato sienos. 

6.3. Veiklos trūkumai: 

6.3.1. Tobulintinas vaikų pažangos vertinimas. 

6.3.2. Kai kurie pedagogai dar neturi gerų savaitinės veiklos planavimo įgūdžių. 

6.3.3. Reikalinga aktyvinti tėvų dalyvavimą vaiko ugdymo(si) procese ne kaip stebėtojais, 

o kaip dalyviais. 

6.4. Ugdymo(si) programų įgyvendinimas. 

Siekiant sudaryti sąlygas kokybiškam ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui(si) pedagogai 

savo darbe vadovavosi ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo takeliu“ (2013). Nuo 2017 m. 

rugsėjo mėn. ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal atnaujintą lopšelio-darželio 

ikimokyklinio ugdymo programą „Pažinimo takeliu“.  

Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdyti pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą 

(2014). Pedagogai atsižvelgdami į kiekvieno vaiko poreikius lanksčiai taikė bendrąją programą, 

individualizavo ir diferencijavo ugdymo turinį bei metodus. Priešmokykliniu ugdymu siekta 

sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti 

jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje. 

Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį integruotos prevencinės programos, 

sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa ,,Sveikas darželis“. Taip pat į priešmokyklinio ugdymo 

turinį integruojama tarptautinė vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programa „Zipio draugai“. 

Vaikų gebėjimų atskleidimui, jų kryptingam papildomam ugdymui įgyvendintos 

programos, skirtos ugdyti vaikų asmenines, kūrybines, socialines kompetencijas bei tenkinti jų 



saviraiškos poreikius. Atsižvelgiant į tėvų pageidavimą, 2017 metais lopšelyje-darželyje 

organizuotos neformaliojo ugdymo – futbolo, dainavimo, šokių, anglų k., ankstyvosios robotikos 

būrelių paslaugos. 

Pedagogai kvalifikaciją tobulino atsižvelgdami į kvalifikacijos tobulinimo planą. Vis dar 

jaučiasi pedagogų pasyvumas siekiant auklėtojo metodininko kvalifikacinės kategorijos. 

6.5. Vaiko gerovės komisijos veikla. 

2017 m. lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija organizavo 5 posėdžius. Posėdžių metu 

buvo aptariamas vaikų sergamumas ir lankomumas, priemonės vaikų sergamumui mažinti, saugios 

ir palankios vaiko ugdymui(si) aplinkos kūrimas įstaigoje, buvo aptarti vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių, kalbos sutrikimai, dinamika, kalbos ugdymo programos, prevencinių renginių 

organizavimas. Vaiko gerovės komisija parengė lopšelio-darželio Smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo tvarkos aprašą ir lopšelio-darželio Prievartos ir smurto prieš vaikus, krizinių 

situacijų valdymo prevencijos ir intervencijos priemonių planą. 

2017 metais logopedo pagalba buvo teikiama 49 vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų. Fonologinis kalbos sutrikimas nustatytas 23 vaikams; žymus kalbos neišsivystymas – 1 

vaikui; vidutinis kalbos neišsivystymas – 16 vaikų; nežymus kalbos neišsivystymas – 8 ir negalia 

dėl įvairiapusio raidos sutrikimo – 1 vaikui. 2017 metais kalbą pavyko ištaisyti 13 vaikų, tai yra 

26,53 proc. visų vaikų. 

Logopedinių pratybų metu buvo vystomi vaikų pažintiniai procesai, lavinamas 

artikuliacinis aparatas, mokoma taisyklingo kvėpavimo, lavinama foneminė klausa ir smulkioji 

motorika. Sudaromi garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai, turtinamas aktyvusis ir pasyvusis 

žodynas. Ugdomas gramatinės kalbos taisyklingumas ir rišlioji kalba. Vyko nuolatinis  bendravimas 

ir bendradarbiavimas su vaikų tėvais. Tėvai buvo konsultuojami individualiai, logopedas jiems 

sistemingai rengė užduotis darbui su vaiku namuose. Per 2017 m. pedagoginės psichologinės 

tarnybos specialistai ištyrė 12-os vaikų kalbą. 

Į ugdymo turinį buvo integruota „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencinė programa“. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai dalyvauja tarptautinėje 

ankstyvosios prevencijos programoje „Zipio draugai“. Buvo įgyvendinti vaikų ir bendruomenės 

sveikatą stiprinantys projektai: „Sveikas darželis“, „Spalis — sveikatos mėnuo“, „Savaitė be 

patyčių“, šeimų šventė „Pabūkime kartu“. Vaikams buvo surengti prevenciniai saugaus elgesio 

aplinkoje ir kelyje renginiai, visą spalio mėnesį vaikams prevencine tema vyko pramogos, praktiniai 

užsiėmimai. Organizuota saugaus eismo savaitė „Saugiai į darželį, saugiai į namus“, susitikimas su 

policijos nuovados darbuotojais. Praktinių užsiėmimų metu vaikai buvo mokomi saugiai pereiti per 

gatvę, elgesio taisyklių gyvenvietėje, keliuose, transporte. Prisijungėme prie Šiaulių m. visuomenės 

sveikatos biuro akcijos „Mankštink kojas, kvėpuok švaresniu oru“. 



Informaciniuose stenduose tėvams nuolat teikta informacija apie dažnai pasitaikančias 

ligas ir jų profilaktiką. Vykdyta vaikų sergamumo apskaita, organizuotos visuomenės sveikatos 

priežiūros specialisto (iki š.m. rugsėjo mėn. — bendrosios praktikos slaugytojo) užsiėmimai 

vaikams sveikatos saugojimo, savisaugos, fizinio aktyvumo temomis. Įsigyta naujų priemonių vaikų 

fizinei veiklai organizuoti. 

Nuolat vyko auklėtojų glaudus bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais ir darželio logopedu, 

kuris padėjo spręsti iškilusias vaikų elgesio problemas grupėse. Visų grupių auklėtojai reguliariai 

teikė tėvams (globėjams) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo 

ir kitais aktualiais klausimais konsultacijas, patarimus, ruošė stendinę bei dalomąją informaciją 

iškilusių sunkumų, problemų bei džiaugsmų tema. 

6.6. Lopšelio-darželio savivaldos institucijų veikla. 

6.6.1. Lopšelio-darželio ,,Voveraitė“ taryba yra aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos 

institucija. Taryba telkė tėvus, pedagogus, vietos bendruomenę demokratiškam įstaigos valdymui, 

padėjo spręsti aktualius klausimus. 2017 m. įvyko 4 lopšelio-darželio tarybos posėdžiai. Lopšelio-

darželio taryboje buvo sprendžiami visi klausimai susiję su ugdymo, ūkine ir finansine įstaigos 

veikla, svarstytas Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ nuostatų pakeitimo projektas, pristatytos 

atliktų tyrimų išvados. Buvo aprobuotas 2018-2020 metų strateginis veiklos planas, pritarta 2018 

metų veiklos planui. 

6.6.2. Lopšelio-darželio ,,Voveraitė“ pedagogų taryba yra nuolat veikianti lopšelio-darželio 

savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro 

įstaigos direktorius, visi pedagogai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdyme 

dalyvaujantys asmenys. Šiemet įvyko 4 planuoti pedagogų tarybos posėdžiai, kurių metu buvo 

sprendžiami aktualūs ugdymo klausimai, aptartas vaikų daromos pažangos ir pasiekimų vertinimas 

įvairaus amžiaus tarpsniais, išanalizuotas vaikų sergamumas, lankomumas. Analizuotas vaikų 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, pristatyti Gero darželio „Voveraitė“ bruožai, 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. Aptarti lopšelio-darželio 

veiklos planavimo dokumentai – strateginis ir metinis veiklos planai. 

6.7. Metodinės grupės veikla. 

2017 m. lopšelio-darželio metodinės grupės tikslas buvo plėtoti veiksmingą tėvų ir 

pedagogų bendradarbiavimą, padedantį gerinti vaikų ugdymo kokybę. Tikslo įgyvendinimui buvo 

organizuoti 5 metodinės grupės susirinkimai, kurių metu aptartos įvairios šventės, ugdomosios 

veiklos, ieškota naujų būdų bei priemonių, kaip pagerinti ugdomąją veiklą. Daug dėmesio lopšelyje-

darželyje skirta sveikos gyvensenos įgūdžių skleidimui ir puoselėjimui. 

Suplanuoti ir vesti įvairūs renginiai ir šventės: 

6.7.1.1. „Voveraitės gimtadienis“; 



6.7.1.2. Vasario 16-oji – valstybės atkūrimo šventė „Lietuva – Tėvynė mūsų”; 

6.7.1.3. Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“; 

6.7.1.4. Šventė „Kaziuko mugė”; 

6.7.1.5. „Rid rid rid margi margučiai”; 

6.7.1.6. Organizuotas renginys pasaulinei Žemės dienai paminėti; 

6.7.1.7. Vaikų ir tėvelių šventė „Pabūkime kartu”; 

6.7.1.8. Šventė „Lik sveikas, darželi”; 

6.7.1.9. Šventė „…ir atėjo rudenėlis”; 

6.7.1.10. Projektas ,,Spalis-sveikatos mėnuo“; 

6.7.1.11. Šventė „Šviesoforas – mano draugas”; 

6.7.1.12. Sporto šventė ,,Dainuokim, šokim ir sportuokim“; 

6.7.1.13. Adventiniai rytmečiai; 

6.7.1.14. Kalėdos „Žiema, žiema už lango”; 

6.7.1.15. Edukacinės išvykos (Jaunųjų gamtininkų stotis, Katinų muziejus, „Titnago“ 

spaustuvė, Šiaulių geležinkelio muziejus, Lietuvos pašto skyrius, Šiaulių Žaliūkių malūno sodyba, 

Šiaulių miesto biblioteka, Šiaulių krepšinio akademija, Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namai); 

6.7.2. Dalyvauta kartu su ugdytiniais, tėveliais miesto ir respublikos renginiuose: 

6.7.2.1. Lieporių mikrorajono spartakiadoje penkiamečiams „Sportuojame žaisdami“; 

6.7.2.2. Miesto ikimokyklinukų futbolo turnyre „Šiauliai arena cup-2017“; 

6.7.2.3. Šiaulių Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčioje 

rytmetyje „Atsisveikinimas su Beatliejumi“; 

6.7.2.4. Festivalyje „Skiriu Tėvynei-Lietuvai“; 

6.7.2.5. Šiaulių miesto bibliotekos renginyje „Gimiau po Lietuvos medžiu“ 

6.7.2.6. Šiaulių miesto Žemės dienos renginyje „2017 šokis Žemei“; 

6.7.2.7. Lieporių parke akcijoje „Neterškime upelio“; 

6.7.2.8. Konferencijoje „Ridikėlio džiaugsmai ir rūpesčiai“; 

6.7.2.9. Šokių ir dainų festivalyje „Mažųjų gegužinė“; 

6.7.2.10. Renginyje – masinėje mankštoje „Judėjimo banga“; 

6.7.2.11. Šiaulių miesto ikimokyklinukų sporto žaidynėse „Mažasis olimpietis“; 

6.7.2.12. Respublikinėje vaikų ir jaunimo giesmių šventėje „Giesmių pynė Marijai“; 

6.7.2.13. Šiaulių miesto ikimokyklinukų akcijoje „Dovana mamytei“; 

6.7.2.14. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių skyriuje vaikų darbelių 

paroda „Tau mano, mamyte“; 

6.7.2.15. Šiaulių miesto plenere „Rudens mozaika“; 



6.7.2.16. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro rudens šventėje „Jau gėrybių pilni 

aruodai“; 

6.7.2.17. Konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“; 

6.7.2.18. Tarptautinėje pažintinėje-praktinėje konferencijoje „Kaip senieji giedojo, taip 

jaunieji dainuoja“ Joniškyje; 

6.7.2.19. Šiaulių miesto kompozicijų parodoje „Žiemos akimirkos“; 

6.7.2.20. Respublikinėje akcijoje neįgaliųjų dienai paminėti „Aš ir Tu – tai Mes“; 

6.7.2.21. Respublikiniame šeimų Kalėdinių dainų koncerte „Man labai patinka Kalėdos“; 

6.7.2.22. Renginyje „Gerumo angelas“; 

6.7.2.23. Respublikiniame sveikatą stiprinančių mokyklų pozityvios psichosocialinės 

aplinkos projekte „Pasidalinkime draugyste“; 

6.7.2.24. Respublikiniame „Sveikatiados“ projekte. 

6.8. Lopšelio-darželio pasiekimai ir laimėjimai: 

6.8.1. Šiaulių Gegužių progimnazijos padėka už dalyvavimą valstybės atkūrimo dienai 

paminėti skirtame miesto mokinių festivalyje „Skiriu Tėvynei – Lietuvai“; 

6.8.2. Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro diplomas už konkurso „Sveikuolių 

sveikuoliai“ II vietos laimėjimą; 

6.8.3. Vilniaus botanikos sodo padėka už dalyvavimą ekologiniame konkurse „Mano žalioji 

palangė“; 

6.8.4. Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro padėka už vaikų fizinio aktyvumo 

skatinimą, atliekant visuotinę mankštą „Judėjimo banga“ sveikatinimo renginiuose; 

6.8.5. Šiaulių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ padėka už dalyvavimą Šiaulių apskrities 

lopšelių-darželių ugdytinių šaškių turnyre; 

6.8.6. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio 

departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus padėka už nuostabią dovaną mūsų planetai – masinį 

„2017 šokį Žemei“ ir aktyvų dalyvavimą pilietinėje meninėje akcijoje „Mažas maišelis – didelė 

žala“; 

6.8.7. Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro padėka už dalyvavimą akcijoje 

„Mankštink kojas, kvėpuok švaresniu oru“; 

6.8.8. Šiaulių rajono kultūros centro padėka lopšelio-darželio „Voveraitė“ ansambliui 

„Mažieji voveriukai“ už dalyvavimą šventėje „Gyvenimo verpetuos“; 

6.8.9. Šiaulių rajono kultūros centro padėka už nuoširdų ir puikų pasirodymą rudens 

šventėje „Jau gėrybių pilni aruodai“; 

6.8.10. Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro padėka už dalyvavimą piešinių konkurse 

„Sveiki dantukai – laiminga šypsena“; 



6.8.11. Asociacijos „Maži žingsneliai“ padėka už neatlygintiną pasirodymą socialinėje 

akcijoje „Aš ir tu — tai mes“; 

6.8.12. Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos padėka už gražią ir nuotaikingą 

programą renginyje „Gerumo angelas 2017“; 

6.8.13. Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ padėka už dalyvavimą kompozicijų parodoje 

„Žiemos akimirkos“; 

6.9. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

Bendradarbiavome su Šiaulių Gegužių progimnazija. Progimnazijos pedagogai dalyvavo 

priešmokyklinių grupių ugdytinių tėvų susirinkimuose, organizavo ugdytiniams edukacines veiklas. 

Priešmokyklinių grupių pedagogai ir vaikai dalyvavo mokyklos sporto renginiuose, dailės darbų 

parodose. 

Gražiai bendradarbiauta su Šiaulių miesto lopšeliais-darželiais „Gintarėlis“, 

„Kūlverstukas“, „Žiogelis“, Logopediniu lopšeliu-darželiu, Šiaulių miesto viešosios bibliotekos 

Lieporių filialu. Organizuoti bendri renginiai, dalintasi patirtimi. 

Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnybos specialistai teikė konsultacijas. 

7. Lopšelio-darželio finansinės veiklos ataskaita 

Lopšelio-darželio finansavimas 2017 metais, Eur. 

7.1. Savivaldybės biudžeto asignavimų planas 2017 metams buvo 217,1 tūkst. Eur, visa 

suma gauta ir išleista. 122,8 tūkst. Eur išleista darbo užmokesčiui, 37,7 tūkst. Eur – socialinio 

draudimo įmokoms, 0,3 tūkst. Eur – ryšių paslaugoms, 4,6 tūkst. Eur – kitų prekių įsigijimui, 0,7 

tūkst. Eur – ilgalaikio turto remontui, kvalifikacijos kėlimui – 0,3 tūkst. Eur, 20,7 tūkst. Eur – 

komunalinėms paslaugoms, 1,2 Eur – kitoms paslaugoms ir 0,6 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms. 

Teritorijos aptvėrimui gauta 11,1 tūkst. Eur, viso lėšos panaudotos tvoros įsigijimui. Ikimokyklinių 

įstaigų žaidimo aikštelių modernizavimui gauta 17,2 tūkst. Eur, visos lėšos panaudotos lauko 

žaidimo įrenginių ir guminės dangos po ja įrengimui. 

7.2. Mokinio krepšelio lėšų planas 2017 m.: gauti asignavimai ir kasinės išlaidos sudaro 

154,5 tūkst. Eur, iš jų pedagogų darbo užmokestis – 113,7 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos – 

 
Iš viso lėšų Mokinio 

krepšelio lėšos 

Valstybės 

lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Įstaigos 

pajamų lėšos 

Patvirtinti 

asignavimai 
449 179 154 500 6 579 217100 71 000 

Gautos lėšos 445 280 154 500 6 579 217099 67 102 

Kreditinis 

įsiskolinimas 

- -  - - 



34,9 tūkst. Eur, išlaidos spaudiniams sudarė – 0,9 tūkst. Eur, kitoms prekėms – 2,7 tūkst. Eur, 

kvalifikacijos kėlimui – 0,8 tūkst. Eur, kitoms paslaugoms – 1,5 tūkst. Eur. 

7.3. Valstybės lėšos buvo skirtos tik darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, 

atitinkamai 5,1 tūkst. Eur ir 1,5 tūkst. Eur, visos lėšos panaudotos tiksliai pagal ekonominę 

klasifikaciją. 

7.4. Įstaigos pajamų programos 2017 m. asignavimų planas sudarė 71 tūkst. Eur, gauta ir 

panaudota – 67,1 Iš jų: 10,7 tūkst. Eur darbo užmokesčiui, 3,3 tūkst. Eur socialinio draudimo 

įmokoms, 40,3 tūkst. Eur mitybai, aprangai ir patalynei – 1,9 tūkst. Eur, 6,6 tūkst. Eur kitoms 

prekėms, kvalifikacijos kėlimui – 0,1 tūkst. Eur, komunalinėms paslaugoms – 0,2 tūkst. Eur ir 

kitoms paslaugoms – 4 tūkst. Eur. 

Lopšelis-darželis 2017 m. gruodžio 31 dienai kreditorinių įsiskolinimų tiekėjams neturėjo. 

7.4.1. Duomenys apie įstaigos pajamas, Eur: 

 Gauta 

pajamų 

Pervesta į 

biudžetą 

Gauta iš 

biudžeto 

Panaudota 

gautų lėšų 

Likutis 

Įmokos už 

išlaikymą 

74215,77 73310 66802,20 66802,20 6507,80 

Nuomos 

pajamos 

478,50 426 300 300 126 

7.5. Tėvų įmokų sąskaitos likutis 2017 metų pradžiai 266,90 Eur, metų pabaigai – 1225,17 

Eur. 

7.6. Lopšelis-darželis 2017 m. gavo 2 proc. GPM pagal Lietuvos Respublikos gyventojų 

pajamų mokesčio įstatymą paramą 1 258,68 Eur. 

7.7. Priskaičiuotos vaiko išlaikymo įstaigoje lėšos per 2017 m. sudarė 73,5 tūkst. Eur, 

gautos – 72,4 Eur. 

 Likutis metų 

pradžiai 

Priskaičiuota Gauta Likutis metų 

pabaigai 

Vaiko išlaikymo 

įstaigoje lėšos, tūkst. Eur 

7,2 73,5 72,4 8,3 

7.8. Mokinių nemokamo maitinimo lėšos per 2017 metus – 4,8 tūkst. Eur, iš jų finansavo 

soc. skyrius 0,3 tūkst. Eur ir Šiaulių m. savivaldybė – 4,5 tūkst. Eur. 

7.9. 2017 m. įstaigai skirtos lėšos panaudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai derinti su 

lopšelio-darželio savivaldos institucijomis, bendruomene. 

8. Lopšelio-darželio ūkinės veiklos ataskaita 

8.1. Lopšelio-darželio teritorija aptverta nauja tvora. 

8.2. Išpjauti 4 seni medžiai bei 200 metrų gyvatvorės (gavus Aplinkos skyriaus leidimą). 

8.3. Apšiltintos lopšelio-darželio pastato sienos. 



8.4. Renovuotos „Gudručiai“, „Kodėlčiukai“ grupių sanitarinės patalpos. 

8.5. Atliktas „Gudručiai“, „Voveriukai“ grupių patalpų remontas. 

8.6. Suremontuotos „Svirpliukai“ ir „Kodėlčiukai“ grupių rūbinių patalpos. 

8.7. Įrengtas visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kabinetas. 

8.8. Įsigyta dažų, perdažyti laiptai pradedant naujuosius mokslo metus. 

8.9.  Įrengtos trys lauko žaidimų aikštelės su smūgį silpninančia danga. 

8.10. Įsigytos naujos rankšluostinės – „Gudručiai“, „Kodėlčiukai“ grupių sanitarinėse 

patalpose. 

8.11. Atnaujinta dalis minkšto inventoriaus (pagalvės, čiužiniai, patalynė, rankšluostukai). 

8.12. Grupių patalpos atnaujintos baldais: 

8.12.1. 10 vnt. spintų ugdymo priemonėms laikyti (aktų salėje, „Pabiručiai“, „Gudručiai“, 

„Voveriukai“, „Kodėlčiukai“, „Pelėdžiukai“, „Skruzdėliukai“ grupėms); 

8.12.2. 2 vnt. lentynų „Gudručiai“, „Voveriukai“ grupėms; 

8.12.3. baldai logopedo kabinetui, kilimas; 

8.12.4. 8 vnt. keturių vietų drabužių spintelės „Banga“ „Pabiručiai“, „Nykštukai“ grupėms; 

8.12.5. stalas visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kabinetui; 

8.12.6. rūbų kabykla; 

8.12.7. naujai edukacinei erdvei (bibliotekėlei) įsigyta 2vnt. staliukų „Gėlytė“, 22 vnt. 

kėdučių, 2 vnt. pufų rinkinių su stovu. 

8.13. Lopšeliui-darželiui nupirkta cheminių medžiagų patalpų priežiūrai, valymo ir 

higienos prekių. 

8.14. Vertikalios žaliuzės raštinės kabinetui. 

8.15. Pirkta elektros ir buities prekių lopšelio-darželio poreikiams. 

8.16. Nupirkta nauja mėsos malimo mašina, magnetinė lenta virtuvės peiliams laikyti, 

gastronominis indas mėsai su dangčiu. 

8.17. Įsigytos desertinės lėkštutės, termosas. 

8.18. Nupirkta 5 vnt. vidinių durų bendro naudojimo patalpose pakeisti. 

8.19. Įdėta 3 vnt. koridoriaus durų. 

8.20. Įsigyti 4 kompiuteriai ikimokyklinio ugdymo grupėms. 

9. Vadovo indėlis tobulinant lopšelio-darželio administravimą 

2017 metais siekiau profesionaliai valdyti įstaigą, užtikrinant sėkmingą jos veiklą, 

efektyviai naudojant turimus išteklius. Telkiau lopšelio-darželio bendruomenę 2017 – 2019 metų 

strateginio, 2017 metų veiklos planų įgyvendinimui, vadovavau 2018-2020 metų strateginio, 2018 

metų veiklos planų rengimui. Organizavau administracijos, darbuotojų, bendruomenės 

susirinkimus, bendradarbiavau su ugdytinių tėvais. Vadovavau pedagogų tarybos posėdžiams, 



kuriuose analizuoti ugdymo klausimai, aptartas Gero darželio „Voveraitė“ modelis. Inicijavau ir 

sudariau sąlygas lopšelio-darželio bendruomenei kurti ir tobulinti edukacines erdves, įsigyjant naujų 

ugdymo priemonių. Skatinau pedagogų bendradarbiavimą su kitų lopšelių-darželių pedagogais, 

dalyvaujant įvairiuose renginiuose. Rūpinausi tikslingu pedagogų kvalifikacijos tobulinimusi, 

skatinau dalintis savo patirtimi su miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogais. Plėtojau lopšelio-

darželio IKT infrastruktūrą: kompiuterizuotos visų pedagogų darbo vietos, sudarytos sąlygos 

informacines technologijas naudoti ugdymo procese. 

Lopšelio-darželio veiklos klausimus derinau lopšelio-darželio taryboje. 

Pradedant 2017-2018 mokslo metus, sėkmingai sukomplektuotos lopšelio-darželio grupės, 

patenkinti beveik visų vaikų priėmimo į įstaigą tėvų poreikiai. 2017 metais daug dėmesio skyriau 

ugdymo aplinkų tvarkymui: atliktas dviejų grupių sanitarinių patalpų remontas, suremontuotos 

dviejų grupių, dviejų grupių rūbinių patalpos, perdažyti laiptinių laiptai; grupės, logopedinis 

kabinetas atnaujinti naujais baldais. Inicijavau lauko aplinkos tvarkymo darbus – tęstas pažeistų 

puvinio medžių iškirtimas, gyvatvorių nupjovimas (gavus Aplinkos skyriaus leidimą), lopšelio-

darželio teritorija aptverta nauja tvora. Įgyvendintas investicinis projektas – apšiltintos lopšelio-

darželio pastato sienos. Parengti du nauji investiciniai projektai – elektros instaliacijos keitimo ir 

šildymo sistemos keitimo projektai. Inicijavau ir pradėti vykdyti lopšelio-darželio vidinio kiemelio 

tvarkymo darbai. Organizuota pavasarinė bendruomenės talka. Lauko edukacinė aplinka praturtinta 

trimis naujomis žaidimų aikštelėmis su kritimo smūgį mažinančia danga. 

2017 metais leidau personalo valdymo, lopšelio-darželio veiklos, ugdymo ir kitais 

klausimais įsakymus, kontroliavau jų vykdymą. Vykdžiau savivaldybės biudžeto asignavimų 

valdytojo funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

______________________ 

 


