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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu  ir  Šiaulių  rajono  savivaldybės  tarybos  veiklos  reglamento,  patvirtinto  Šiaulių  rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos  veiklos  reglamento  patvirtinimo“,  208  punktu,  Šiaulių  rajono  savivaldybės  taryba
n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti  Šiaulių  r.  Kuršėnų  lopšelio-darželio  ,,Eglutė“  2018  metų  veiklos  ataskaitą
(pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Antanas Bezaras
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PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-40

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019-01-25  Nr. VD-2
Kuršėnai

1. Įstaigos pristatymas.
1.1. Adresas, rekvizitai.
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“.
Teisinė forma: Šiaulių r. savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Adresas: V. Kudirkos g. 28, Kuršėnai, Kuršėnų miesto seniūnija, LT-81149 Šiaulių rajonas.
Įstaigos kodas: 290083670.
Telefonas (8 41) 58 14 76. Mob. + 370 620 91 176. Faks. (8 41) 58 20 00.
Elektroninis  paštas  –  info@kursenueglute.lt. Internetinis  tinklalapis  –

www.kursenueglute.lt.
Steigėjas: Šiaulių rajono savivaldybė, turinti juridinio asmens statusą, kodas 111105174.
1.2. Įstaigos vadovas. Nuo 2015 m. balandžio 1 d. įstaigai vadovauja Dainora Kuprienė,

turinti 34 m. pedagoginio darbo stažą.
1.3. Ugdytinių skaičius (fiksuojant kasmet rugsėjo ir sausio 1 d. duomenimis, skaičiaus

pokytis per pastaruosius 3 metus) bei preliminarus jų skaičius artimiausius 3 metus.
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UGDYTINIŲ SKAIČIAUS POKYTIS PER 3 METUS

SAUSIO 1 D. Stulpel i s1

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įstaigą lankė 157 ugdytiniai. 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis
įstaigą lanko 155 ugdytiniai. Eilėje – 55 registruoti prašymai. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pageidauja
lankyti 29 vaikai.

1.4.  Darbuotojų skaičius  ir  jo  dermė su galiojančiais  teisės  aktais,  kaita  per  ataskaitinį
laikotarpį (administracija, pedagoginiai darbuotojai ir kiti darbuotojai).

Klasifikacija Darbuotojų skaičius Etatų skaičius
Administracija 3 4

mailto:info@kursenueglute.lt
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Pedagoginiai darbuotojai (be vadovų) 25 25,61
Kiti darbuotojai 26 20,60

Iš viso: 54 50,21

2018  m.  direktoriaus  pavaduotojo  ugdymui  funkcijas  (liga,  išėjimas  į  pensiją)  atliko
direktorius.  Per  ataskaitinį  laikotarpį  darbuotojų  prašymu  atleisti  3  pedagogai,  priimti  3
pedagoginiai darbuotojai iki kol įvyks atrankos konkursas (paskelbtas 2019 m. sausio mėnesį).

1.5. Pedagogų išsilavinimas ir kvalifikacija, kvalifikacinių reikalavimų atitikimas.
2018  m.  dirbančių  pedagogų  (be  vadovų)  buvo  25,  iš  jų:  12  su  aukštuoju,  13  su

aukštesniuoju  išsilavinimu;  11  ikimokyklinio  ugdymo  pedagogų,  4  priešmokyklinio  ugdymo
pedagogai,  3  logopedai,  2  specialieji  pedagogai,  2  judesio  korekcijos  mokytojai,  1  plaukimo
instruktorius, 1 meninio ugdymo mokytojas, 1 neformaliojo ugdymo mokytojas.

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos:
Kvalifikacinės kategorijos

Mokytojo Vyresniojo auklėtojo Metodininko
5 13 7

1.6. Vadovo nuožiūra pateikiama papildoma informacija.
Per  metus  iš  viso  pedagogai  dalyvavo  161  kvalifikacijos  kėlimo  renginiuose.

Kvalifikacijos  kėlimo  renginių  vidurkis  vienam  pedagogui  –  7.  Įgyvendinant  Švietimo  mainų
paramos fondo Erasmus+ projektą „ABA-our new view in special education“ mokytojai, švietimo
pagalbos  specialistai  turėjo  galimybę  tobulinti  kompetencijas  dalyvaudami  tarptautiniuose
mokymuose  ,,Autism spectrum and Use of  ABA in Educational  Organizations“,  organizuotame
įstaigos  seminare  „ABA-ONV  šiandienos  mokyklose“.  Įgyvendinto  Švietimo  paramos  fondo
Erasmus+  mobilumo  projekto  „Digital  opportunites  in  preschool“  („Skaitmeninių  technologijų
diegimas  ikimokyklinėje  įstaigoje“)  metu 16  įstaigos  darbuotojų  dalyvavo  mokymuose
„Bendradarbiavimo  įrankiai  komandiniam  darbui“,  „Bendradarbiaudami  kuriame  video“,
„Multimedijos leidyba“. Turėjo galimybę užsienyje tobulinti kompetencijas pritaikant informacines
technologijas bendradarbiavimui.

Pagal  pateiktus  mokytojų  prašymus  Kuršėnų  lopšelio-darželio  „Eglutė“  atestacijos
programoje  2019–2021  metams  numatyta  atestuoti  4  pedagogus:  2  vyresniojo  auklėtojo,  2
metodininko kvalifikacinėms kategorijoms įgyti.

2. Įstaigos veikla.
Įstaigos metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo rezultatai.
2.1. Savivaldybės strateginis tikslas. Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų

prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas (kodas 2.1.)
2.2.  Įstaigos  strateginis  tikslas. Gerinti  ugdymo  kokybę  ir  siekti  nuolatinio  profesinio

tobulėjimo.
2.2.1. Metinis tikslas. Stiprinti lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo efektyvumą.
Uždaviniai:
1. Stiprinti vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą partnerystėje su šeima.
2. Tobulinti darbuotojų veiklos įsivertinimo ir atsiskaitymo tvarką.
3. Plėsti švietimo pagalbos šeimai galimybes vaiko individualios pažangos siekimui.
4. Plėtoti mokytojų kompetencijas orientuotas į patirtinį vaikų ugdymą.
2.3.  Įstaigos  strateginis  tikslas.  Modernizuoti  vidaus  ir  lauko  edukacines  erdves,

formuojant svetingos aplinkos kultūrą.
2.3.1. Metinis tikslas. Didinti ugdymo veiksmingumą ir patrauklumą, kuriant inovatyvias

edukacines aplinkas.
Uždaviniai:
1.  Stiprinti  mokytojų  kompetencijas panaudojant  pažangias  informacinių  technologijų

priemones ugdymo procese.
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2. Praplėsti vidaus ir lauko edukacinių erdvių funkcionalumą patirtiniam vaikų ugdymui.
3.1.  Savivaldybės strateginis tikslas. Efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo

valdymo užtikrinimas (kodas 4.1).
3.2. Įstaigos metinis tikslas. Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą.
Uždaviniai:
1. Atsižvelgiant į ugdytinių poreikius ir gebėjimus bei ikimokyklinio ugdymo metodines

rekomendacijas įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo programą.
4. 1. Savivaldybės strateginis tikslas. Saugumo rajone didinimas (kodas 4.2.).
4. 2. Įstaigos metinis tikslas. Užkirsti kelią patyčioms, smurtui lopšelyje-darželyje.
Uždaviniai:
1. Vykdyti prevencines programas.
2. Formuoti bendruomenėje saugios elgsenos įgūdžius.
Pasiekti rezultatai.
Atsižvelgiant  į  ugdytinių  poreikius  ir  gebėjimus  bei  ikimokyklinio  ugdymo  metodines

rekomendacijas  įgyvendinama  ikimokyklinio  ugdymo  programa  „Eglynėlis“,  „Bendroji
priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“. Lopšelyje-darželyje įdiegus elektroninį dienyną ir
prijungus pedagogus prie  sistemos,  tobulintas  veiklos  planavimas,  vaikų pasiekimų ir  pažangos
vertinimas.  Pritaikyta Scratch programėlė mokomųjų žaidimų kūrimui.  Vaikų dėmesio susilaukė
tarptautinis  projektas  „My ICT Christmas  e  Twinning“. Sudarytos  sąlygos  vaikams  papildomai
tobulinti  gebėjimus  būreliuose,  atliepiami  jų  poreikiai.  Stiprinant  bendradarbiavimą  su  šeima,
įgyvendinti projektai įstaigoje: „Lietuvai 100 metų“, „Švenčių šurmuly“, „Pažink gimtąjį miestą“,
„Ikimokyklinukų  žiemos  olimpiada  2018“,  „Lietuvos  mažųjų  žaidynės  2018“,  „Beactive-judėk
šokio  ritmu  2018“,  „Kurk,  pažink,  atrask“.  Įgyvendintos  edukacinės  programos  „Rudeninės
vitaminų  dovanos“,  „Šokolado  dirbtuvės  mažiesiems“.  Gautos  padėkos  už  dalyvavimą  Šiaulių
rajono  švietimo  įstaigų  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  amžiaus  ugdytinių  sporto  šventėje
„Judėjimo  džiaugsmas“,  dramos  šventėje-festivalyje  „Vaikystės  aitvarai“,  Kuršėnų  miesto  VII
rudens gėrybių mugėje „Jomarkas“, Europos sporto savaitės projekte „BEACTIVE – judėk šokio
ritmu 2018“ įgyvendinimą.

Užkertant  kelią  patyčioms,  smurtui  parengtas  lopšelio-darželio  patyčių  prevencijos  ir
intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. Lopšelio-darželio bendruomenė dalyvavo veiksmo savaitėje
„Patyčioms Ne 2018“, vykdytos akcijos „Tolerancijos diena“, „Aš saugus, kai žinau“, formuojami
bendruomenėje saugios elgsenos įgūdžiai, skatinamas pozityvus elgesys.

Parengtas  Kuršėnų  lopšelio-darželio  „Eglutė“  darbuotojų  veiklos  įsivertinimo  ir
atsiskaitymo tvarkos aprašas. Vykdomas metinis darbuotojų pokalbis, aptariami pasiekti rezultatai,
pateikiamas  argumentuotas  įvertinimas,  numatomos  kartu  ir  kitų  metų  užduotys.  Darbuotojų
visuotiniame susirinkime aptariamos tobulintinos kryptys. Sudaryta darbo grupė lopšelio-darželio
bendruomenės narių bendradarbiavimo, įvaizdžio kūrimo, kultūros stiprinimui.

Mokytojų veikla  vertinama vadovaujantis  Kuršėnų lopšelio-darželio  „Eglutė“  mokytojų
veiklos vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašu,  vykdoma pedagoginė priežiūra. Savo metodinės
veiklos  rodiklius,  rezultatus,  pokyčius  mokytojai  fiksuoja  „Mokytojų  metodinės  veiklos
įsivertinimo  anketoje“.  Ataskaitos  svarstomos  mokytojų  taryboje,  priimami  sprendimai  veiklos
tobulinimui.

2018 m. tęsiamas Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ projekto „ABA-our new view
in  special  education“  („ABA-ONV  šiandienos  mokyklose“) Nr.  2016-1-LT01-KA201-023166
įgyvendinimas.  Parengta  patirčių  priemonė  ,,ABA-ONV  in  Today's  schools“,  kuri  patalpinta
Moodle  sistemoje,  prieinama  viešai  https://elearning.aba-onv.eu/course/view.php?id=4.
Organizuotas  seminaras  „Programa  „ABA-ONV  šiandienos  mokyklose  Moodle  sistemoje“,
priemonė pristatyta  įstaigos,  rajono, respublikos mokytojams. Vykdyta bendruomenės,  socialinių
partnerių anketinė apklausa https://docs.google.com/…/1FAIpQLScPS7bz-rCxlORMd…/viewform,
įvertintas  programos  poveikis.  Organizuotos  įstaigoje  individualios  projekte  dalyvaujančių
specialistų praktinės konsultacijos pedagogams ir tėvams.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPS7bz-rCxlORMd9Vnz6vnqkXID4s0tgt9kz_orXiFi_skZg/viewform?usp=sf_link&fbclid=IwAR1MGh1_pmXu8ftI6H3SCyZPD-N__sD2h2g7icWErj8AcNeek2_1XMISfgY
https://elearning.aba-onv.eu/course/view.php?id=4&fbclid=IwAR20UN1D25Ep2LE6Vu_r-iQsCHzggQDvJehmTmA2d_yD-fj1lD4KuXdYTU4
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Įgyvendintas  Švietimo  mainų  paramos  fondo  Erasmus+  mobilumo  projektas  „Digital
opportunites  in  preschool“  („Skaitmeninių  technologijų  diegimas  ikimokyklinėje  įstaigoje“).
Tobulintos  kompetencijos  užsienyje,  kaip  sustiprinti  informacinių  technologijų  panaudojimą
bendradarbiavimui  ir  ugdymo  proceso  gerinti.  16  įstaigos  pedagogų  dalyvavo  mokymuose
„Bendradarbiavimo  įrankiai  komandiniam  darbui“,  „Bendradarbiaudami  kuriame  video“,
„Multimedijos  leidyba“.  Stiprinamas  bendradarbiavimas,  mokytojai  motyvuoti  informacinių
technologijų  veiksmingam  pritaikymui  ugdomojoje  veikloje  bei  bendradarbiavimui  su  šeima.
Tarptautinėje  konferencijoje  „FUN  for  everyone“  pasidalinta  patirtimi,  kaip  įstaigoje
organizuojamos šventės su specialiųjų poreikių vaikais. Viena mokytoja turėjo galimybę vykti  į
Norvegiją ir tobulinti kompetencijas mokymuose „Inovatyvių IKT panaudojimas ikimokykliniame
ir pradiniame ugdyme“.

Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ organizuotas seminaras „Inovatyvūs ugdymo metodai ir
jų taikymas sveikos gyvensenos ugdyme“, pasidalinta gerąja darbo patirtimi su Klaipėdos kūno
kultūros mokytojais. Įstaigos mokytojai  dalyvavo ir savo patirtimi pasidalino pedagogų etninėje
metodinėje  dienoje-sambūryje  Kelmėje,  skaitytas  pranešimas  „Advento  vakaronė  Kuršėnų
lopšelyje-darželyje  „Eglutė“.  Utenoje  vykusioje  praktinėje-metodinėje  konferencijoje  „Ugdymo
kaita darželiuose ar genialumas paprastume?“ pasidalinta patirtimi apie įstaigoje teikiamas švietimo
pagalbos paslaugas, aptartos galimybės, kaip darželyje tobulinti edukacines erdves patirtiniam vaikų
ugdymui.

2.2. Ugdytinių pasiekimai ir pažanga.
Vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas du kartus metuose (rudenį ir pavasarį). Ikimokyklinio

amžiaus  vaikų  pasiekimai  vertinami  vadovaujantis  lopšelio-darželio  „Eglutė“  ikimokyklinio
ugdymo programa „Eglynėlis“, priešmokyklinio amžiaus – „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir
ugdymosi programa“. Vertinimu pirmiausia siekiame įžvelgti  tai,  ką vaikas jau geba padaryti  ir
numatyti būdus siekti pažangos. Ugdymo procese vyrauja vertinimas, kuris padeda ugdytis, siekti
vis geresnių rezultatų, patirti sėkmę, atradimo ir pažinimo džiaugsmą. 2018 m. vaikų pasiekimų
vertinimas  fiksuojamas  elektroniniame  dienyne.  Vaikas  stebimas  nuolat,  fiksuojami  „Vaiko
pasiekimų  aplanke“  faktai  (piešiniai,  darbeliai,  nuotraukos,  vaikų  sukurti  pasakojimai  ir  pan.),
atskleidžiantys  vaiko  gebėjimus,  daromą  pažangą.  Vaikų  pasiekimus  vertina  visi  pedagogai,
dalyvaujantis vaiko ugdyme. Į vaikų pasiekimų vertinimą ir pažangos siekimą įtraukiami švietimo
pagalbos  specialistai  ir  tėvai. Vaikų  tėvams  informacija  apie  vaikų  pasiekimus  teikiama
individualiai.  Mokytojų  taryboje  aptariamos  tobulintinos  ir  stiprios  kryptys,  padedančios  siekti
pažangos. Atkreiptas dėmesys į gabių vaikų ugdymą. Specialiųjų poreikių vaikų daroma pažanga
aptariama Vaiko gerovės komisijoje. Pastebima, kad tėvai nepakankamai aktyviai dalyvauja vaiko
pasiekimų vertinime, neprisiima atsakomybės kartu siekti vaiko pažangos.

Lopšelio-darželio ugdytiniai ir jų pedagogai dalyvauja konkursuose, kuriuose yra įvertinami
individualiomis padėkomis. Dalyvauta Šiaulių regiono dainų ir šokių šventėje Vardan tos...“, vaikų
šokių šventėje „Vaikystės šaly 2018“, respublikinėje akcijoje „Švarių rankų šokis“, respublikiniame
projekte  „Auskim,  auskim  Lietuvos  šimtmečio  juostą“,  Šiaulių  rajono  ikimokyklinio  ugdymo
įstaigų  šokių  šventėje  „Medutis“,  Šiaulių  rajono  vaikų  ir  moksleivių  lietuvių  liaudies  kūrybos
atlikėjų šventėje ,,Jurja“.

2.3. Ugdymo(si) galimybių ir sąlygų sudarymas.
Lopšelyje-darželyje  sukomplektuota  10  grupių:  2  ankstyvojo,  4  ikimokyklinio,  2

priešmokyklinio ir 2 specialiojo ugdymo grupės. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas 109 vaikams,
priešmokyklinis  ugdymas  –  34,  specialusis  –  12.  Sudarytos  sąlygos  ugdytis  įvairių  poreikių
vaikams. Atliepiant tėvų poreikius specialiųjų poreikių 41 vaikui taikomas integralusis ugdymas
bendrojo ugdymo grupėse.  Darželyje  teikiama specialioji  pagalba (logopedo,  judesio  korekcijos
mokytojo, specialiojo pedagogo). Švietimo pagalba 2018 m. buvo teikta 56 ugdytiniams. Pagal tėvų
prašymus vandens procedūrų užsiėmimus lankė 118 ugdytinių.

Mokesčių lengvata vidutiniškai per metus taikyta 37 ugdytiniams. Pailgintos dienos grupės
(17.30–18.30 val.) paslaugomis naudojosi 10 ugdytinių.
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Integravus į  ugdomąjį  procesą parengtą priemonę  ,,ABA-ONV in Today's  schools“ atrasti
būdai, kaip palengvinti autistiškų vaikų ugdymą(si) darželyje, kaip padėti šeimai.

Sudarytos sąlygos vaikams tenkinti saviraiškos poreikius būreliuose: muzikos, dailės, judesio.
Būrelių  paslaugomis  vidutiniškai  per  metus  naudojosi  90  vaikų.  Už gautas  salės  nuomos  lėšas
renginių organizavimui nupirktas „Burbuliatorius“, personažų rūbai.

2.4. Veiklos įsivertinimas, pažangos ataskaitos.
2018  metais  atliktas  Valstybės  kontrolės  auditas,  Švietimo  mainų  paramos  fondo patikra.

Trūkumai  pašalinti  pagal  gautas  patikros  išvadas  ir  rekomendacijas.  Atlikta  anketinė  apklausa
„Mokytojų ir tėvų veiklos dermė, skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant“, „Lopšelio-darželio
bendruomenės  narių  bendravimo  ir  bendradarbiavimo  kokybė“.  Moodle  sistemoje  vykdytos
anketinės bendruomenės apklausos „Autizmas emocijų ir elgesio sutrikimai“, „Aba-onv in today's
schools“  vertinimas  –  darželio  bendruomenės  požiūriu“.  Apklausos  rezultatai  atskleidė,  kokie
pokyčiai yra veiksmingi, kokias sritis reikia tobulinti stiprinant bendradarbiavimą bei atnaujinant
ugdymo turinį inovatyviomis edukacinėmis priemonėmis.

Sudaryta  darbo  grupė  atliko  lopšelio-darželio  2018  m.  veiklos  įsivertinimą.  Savivaldos
institucijose  aptartos  tęstinumo  ir  naujų  galimybių  kryptys  2019  m.  Atkreiptas  dėmesys,  kaip
užtikrinti  įgyvendintų projektų tęstinumą ir  pritaikyti  mokymuose įgytas kompetencijas gerinant
ugdymo kokybę, kaip efektyviau pritaikyti netradicinės veiklos formas, padedančias gerinti vaikų
patirtinį ir socialinių-emocinių įgūdžių ugdymą, siekti asmeninės pažangos.

2.5. Vadovo nuožiūra pateikiama papildoma informacija.
2018 m. vadovo veiklos siekis: užtikrinti įgyvendintų tarptautinių projektų tęstinumą;  teikti

profesionalią pagalbą tėvams, auginantiems specialiųjų poreikių vaiką, tobulinti aplinką specialiojo
ugdymo  grupėse;  stiprinti  specialistų  bendradarbiavimą,  kurti  tam  palankią  ugdymosi  aplinką;
pritaikyti  įgytą  patirtį  užsienyje  ir  aktyviau  diegti  informacines  technologijas  didinant  ugdymo
veiksmingumą ir patrauklumą; organizuoti įstaigoje seminarus, paskaitas darbuotojų motyvavimui,
pozityvaus požiūrio formavimui, nuolatiniam profesiniam tobulėjimui.

3. Lėšų naudojimas.
3.1. Biudžetas 2018 m. 2019 m.
3.1.1. Mokymo lėšos 177 000 Eur 183 648 Eur

3.1.1.1. Iš jų darbo užmokesčiui 131 107 Eur 175 057 Eur

3.1.2. Savivaldybės lėšos 390 002 Eur 429 554 Eur

3.1.2.1. Iš jų darbo užmokesčiui 256 111 Eur 374 510 Eur

3.2. Pajamos už teikiamas paslaugas (nurodyti
paslaugas ir surenkamas lėšas) (Tėvų įnašai, 
mityba) 

46 700 Eur 47 800 Eur

3.3. Pajamos už patalpų nuomą (nurodyti 
nuomojamas patalpas ir surenkamas lėšas) 

300 Eur 300 Eur

3.4. Kitos gaunamos lėšos
2 292,32 Eur (2 % GPM)
Rėmėjų labdara 300 Eur

2292,32 Eur 
(2 % GPM)

3.5. Įsiskolinimai einamųjų metų sausio 1 d.
2 777,65 Eur

(mityba, SODRA)

3.6. Vadovo nuožiūra pateikiama papildoma informacija.
Iš mokymo lėšų įsigytos priemonės lauko žaidimams „Traukinukas“, „Karuselė“ „Lauko

virtuvėlė“.  Organizuotos  edukacinės  išvykos  vaikams:  į  Šiaulių  šokolado  muziejų,  Naisius  ir
Dargaičius „Ar pažįsti savo karštą?“, Kurtuvėnų regioninį parką „Žvenk žirgelis lankoj“. Lopšelyje-
darželyje vykdyta edukacinė programa „Daržoviukai“.

Iš  Šiaulių  rajono savivaldybės  biudžeto  lėšų  įsigyta  virtuvei  nerūdijančio  plieno stalai,
dielektriniai  kilimėliai,  langų ribotuvai grupėse, cirkuliacinis siurblys, radiatoriai.  Suremontuotas
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kabinetas  direktoriaus  pavaduotojui  ugdymui.  Nupirktos  keturios  smėliadėžės.  Dvejose  grupėse
pakeisti radiatoriai, pastatytas cirkuliacinis siurblys. Rėmėjų lėšomis nupirkta lauko supynė.

2 proc. gyventojų paramos lėšas, lopšelio-darželio tarybos pritarimu, 2019 m. numatyta
panaudoti  lauko  žaidimų  aikštelių  atnaujinimui,  įrengiant  edukacines  erdves  vaikų  aktyvumui,
kūrybiškumui, veiklų tęstinumui užtikrinti.

Įstaigai  reikalingas  kapitalinis  remontas  (šildymas,  vandentiekis,  elektros  instaliacija,
tualetai, laiptinės, lauko laiptai, kiemo danga). Dėl remonto darbų pateikta paraiška Šiaulių rajono
savivaldybės administracijai.

4. Vadovo indėlis, įgyvendinant ir tobulinant įstaigos veiklą.
Sėkmingai  įgyvendintos  suplanuotos  2018  metų  vadovo  užduotys,  atliepiant  įstaigos

metinius strateginius tikslus, užtikrinant darbo kokybę ir atsakomybę.
Įgyvendinant Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ projektą  „ABA-our new view in

special  education“  („ABA-ONV  šiandienos  mokyklose“) Nr.  2016-1-LT01-KA201-023166
parengtas  intelektinis  patirčių  produktas  ,,ABA-ONV in  Today's  schools“  bendradarbiaujant  su
socialiniais  partneriais  (Joniškio  lopšelis-darželis  „Ąžuoliukas“,  Klaipėdos  lopšelis-darželis
„Versmė“, Šiaulių logopedinis darželis).  Užtikrinamas tarptautinio projekto tęstinumas, plečiamos
bendradarbiavimo  galimybės,  dalijamasi  gerąja  darbo  patirtimi,  stiprinamas  švietimo  pagalbos
teikimas  vaikams,  tėvams,  pedagogams.  Rengiant  produktą  buvo  atliktas  lyginamasis  tyrimas.
Direktorius atsakingas už teisinės bazės ir galimybių analizę.

2018-02-22 kartu su darbo grupe organizuotas  pedagogams seminaras „Projekto veiklų
pristatymas“ Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje. 2018-10-24 įstaigoje organizuotas
praktinis  seminaras  ,,Inovatyvūs  ugdymo  metodai  ir  jų  taikymas  vaikų  sveikos  gyvensenos
ugdyme“.  Pasidalinta  gerąja  darbo  patirtimi  su  Klaipėdos  miesto  kūno  kultūros  mokytojais,
švietimo pagalbos specialistais, tobulintos sveikatos ugdymo kompetencijos.

2018-02-26 ir  2018-03-19 organizuotos gydytojo terapeuto konsultacijos pedagogams ir
tėvams.  Užtikrinamas  veiksmingesnis  darbas,  stiprinamas bendradarbiavimas,  švietimo pagalbos
teikimas tėvams, auginantiems specialiųjų poreikių vaikus. Konsultuota 10 pedagogų ir suteiktos 2
konsultacijos tėvams.

Įgyvendinamas mobilumo projektas „Skaitmeninių technologijų diegimas ikimokyklinėje
įstaigoje“.  Tobulintos  kompetencijos  užsienyje  siekiant  sustiprinti  informacinių  technologijų
panaudojimą  įstaigoje  bendradarbiavimui  ir  ugdymo  proceso  gerinti.  Organizuoti  įstaigoje
mokymai,  mokytojai  inicijuojami  tobulinti  veiklų  planavimą  ir  organizavimą  pritaikant
informacines technologijas patirtiniam vaikų ugdymuisi.

Pateikus paraišką Šiaulių rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto programos projektų
finansavimo atrankos konkursui gautas finansavimas. Projekto lėšomis įsigyta priemonių fiziniam
vaikų  aktyvumui  skatinti,  organizuoti  masiniai  renginiai.  Ataskaita  parengta  Šiaulių  rajono
savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui.

Pasirašytos  nuomos  sutartys  su  dailės,  muzikos,  judesio  būrelio  mokytojais.
Organizuojamų  užsiėmimų  metu  sudarytos  sąlygos  vaikams  tobulinti  gebėjimus,  atliepiami  jų
poreikiai.  Kartu  su  lopšelio-darželio  taryba  įstaigos  bendruomenė  2019  m.  rengs  projektą
edukacinių  erdvių  sukūrimui  lauko  žaidimų  aikštelėse,  sudarant  galimybes  vaikų  saviraiškai,
kūrybiškumui, pažinimui per patirtinį ugdymąsi.

5. Apibendrinimas.
2019  m.  vienas  iš  pagrindinių  tikslų  –  kartu  su  bendruomene,  pritraukiant  socialinius

partnerius, parengti ir įgyvendinti projektą edukacinių, inovatyvių erdvių sukūrimui lauko žaidimų
aikštelėse.  Praplėsti  lauko  edukacinių  erdvių  funkcionalumą  veiksmingam  patirtiniam  vaikų
ugdymui,  saviraiškai,  kūrybiškumui.  Užtikrinti  įgyvendintų  tarptautinių  projektų  tęstinumą
organizuojant mokymus, atnaujinti grupių aplinką inovatyviomis priemonėmis.

________________________________
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