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2016-01-15 

 

 

I. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 
 

2015 metais lopšelio-darželio „Žibutė“ iškelti prioritetai remiantis įstaigoje atlikto 

plačiojo audito rezultatais: įstaigos vietą bendruomenėje vertinimo rodiklis atitiko III vertinimo 

lygį. Įstaigos bendruomenė supažindinta su vertinimo srities rezultatais, kurie panaudojami įstaigos 

veiklai tobulinti.  

                 Prioriteto kryptims įgyvendinti sudaryta 2015 m. veiklos programa, patvirtinta 2015 m. 

vasario 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-102. 

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“ 2015 metais veikė 6 grupės: 2 – lopšelinio 

amžiaus, 3 – ikimokyklinio amžiaus, 1 – priešmokyklinio ugdymo grupė.  

2015 m. sausio 1 d. lopšelyje – darželyje buvo 93 sąrašiniai vaikai. 2015 m. gruodžio 31 

d. – 96 vaikai. Socialinę paramą mokiniams gavo 2015 m. sausio 1 d. – 2 vaikai; 2015 m. gruodžio 

31 d. – 3 vaikai. Logopedo paslaugos buvo teikiamos 24 vaikams, turintiems kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų. Mokslo metų eigoje sutrikimas pašalintas 11 vaikų, iš jų  5 

priešmokyklinės grupės vaikams – kalba ištaisyta. Logopedo pagalba bus tęsiama 3 

priešmokyklinio amžiaus vaikams mokykloje. 

2015 metais lopšelyje-darželyje dirbo 32 darbuotojai: 15 – pedagogų, 17 – kiti  

darbuotojai. 12 pedagogų turi aukštąjį išsilavinimą, 3 – aukštesnįjį išsilavinimą.  

Įgyvendinant 2015-2017 metų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

programą, 2016 m. II pusmetį 1 auklėtoja sieks vyresniosios auklėtojos kategorijos. Kvalifikacija: 8 

auklėtojos turi vyresniosios auklėtojos kategoriją, 1 – vyresniosios muzikos mokytojos kategoriją; 1 

– vyresniojo specialiojo pedagogo, 1 – logopedo-metodininko kategoriją, 1 – auklėtojo-

metodininko kategoriją, direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui patvirtino atitikti III-ai 

vadybinei kategorijai. 

Dalyvaujame programose „Vaisiai vaikams“, „Pienas vaikams“, vaikai nemokamai 

gauna vaisių ir pieno produktų. 

Socialinė paramą gauna – 5 vaikai, 50% mokesčio lengvatą gauna – 13 vaikų, 100% 

mokesčio lengvatą – 2 vaikams turintiems negalios lygį, 3 vaikai iš socialinės rizikos šeimų.  

Taikytos tėvams įvairios bendradarbiavimo ir informavimo formos. Organizuotuose 

grupių susirinkimuose 2015 m. rugsėjo mėn. supažindinti su Priešmokyklinio ugdymo programa, 

integruota tarptautine programa „Zipio draugai“ ir OPA-PA, priešmokyklinio ugdymo priemonių 

komplektu. Pristatyta Ikimokyklinio ugdymo programa „Žibutės žiedlapėliai“, V dalis, ugdymo 

pasiekimai ir jų vertinimas. Susirinkimuose dalyvavo 80% tėvų.  2015 m. lapkričio 4 d. įvyko 

grupių tėvų komitetų pirmininkų ir narių forumas ,,Įstaigos dabartis ir vizija‘‘. Svečiuose dalyvavo 

Pušaloto mikrorajono bendruomenės  pirmininkė Irena Dulkienė. Bendruomenė informuota apie 

finansinę įstaigos būklę, pasiekimus , grėsmes. Aptarti, įgyvendinti  Kalėdiniai kultūriniai renginiai, 

aptarti klausimai dėl aplinkos saugumo. 

Siekiant saugios aplinkos, iš surinktų  2% paramos lėšų- 1510,30 euro atlikta: nupirktos 

priemonės 5 gr. miegamojo patalpos remontui - 287,45 euro, apmokėti 5gr. miegamojo patalpos   

remonto darbai – 210,00 euro, rankšluosčiai vaikams - 187 vnt., suma - 178,31 euro, lemputės  30 
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vnt. – 75,82  euro, priešmokyklinio ugdymo grupėje, kilimas 1 vnt. - 44,40 euro, dulkių siurblys 

Karcher 1 vnt. - 62,70 euro, filtrai dulkių siurbliui – 2 vnt., 3 pak., sumoje 41,49 euro, šepetys 

grindims 1 vnt., sumoje 20,99 euro, biuro kėdės kabinetams 3 vnt., sumoje 181,86 euro, kilimėliai 

kabinetams 6 vnt., sumoje 51,08 euro, spec. rūbai: prijuostė – 8 vnt., sumoje 59,60 euro, pirštinės 

pašiltintos 2 vnt.,  sumoje 4,00 euro,  liemenė 1 vnt.- 15,00 euro, kostiumas 1 vnt., sumoje 16,05 

euro, puschalatis 11 vnt., sumoje 165,00 euro, kelnės 4 vnt., sumoje 39,20 euro,  švarkai 4 vnt., 

sumoje 56,00 euro, skarelės 1 vnt., sumoje 1,35 euro. Darbuotojų iniciatyva ir pagalba jų pačių bei 

jų šeimos narių , suremontuotas (perdažytas, perklotos grindys) medicinos kabinetas, atnaujintos 

kabinetų, salės kėdės.  

Informacijos sklaida bendruomenei vyko per lankstinukus, susirinkimus, atviras veiklas, 

renginius. Operatyviai buvo teikiama informacija įstaigos grupių stenduose, darželio internetinėje 

svetainėje.  

Vadovaujantis Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklėmis, patvirtintomis 2015-01-07 direktoriaus įsakymu Nr. V-91 skelbti metų eigoje Viešųjų 

pirkimų konkursai, maisto produktams įsigyti, bei kitų prekių, paslaugų, darbų  įsigijimui.  

Direktoriaus inicijuotas lopšelio-darželio visų vaikų draudimas nuo nelaimingų 

atsitikimų. Direktoriaus 2015-09-22 įsakymas Nr. V-153 „Dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų 

apmokėjimo“. UAB DK „PZU Lietuva“ draudimu, vienerių metų (79,81 € už 92 vaikus iš tėvų lėšų 

vaikų ugdymui).   

Laikytasi HN 75:2010 reikalavimų. Vyr. slaugytoja vykdė priežiūrą, reikalavimų 

laikymosi įstaigoje, stebėjo vaikų sergamumą, lankomumą, mitybą. Nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio  

lopšelyje-darželyje dirba  Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Simona Baranauskaitė.  

Parengti sveikatos aktualia tema straipsniai tėvams. Organizuotos vaikams 16 sveikatos valandėlių,  

pasirengta ir dalyvauta konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ I-ame etape. Tėvams organizuota žalingų 

įpročių prevencijos paroda, dalyvavo 22 tėvai. 

 

2015 m. 

 Vidutiniškai lankė Lankytų dienų Praleistų dienų Dėl ligos 

Lopšelis 17 3376 1277 715 

Darželis 54 11497 4117 1061 

Viso: 71 15073 5394 1776 

 

Mokytojų tarybos posėdžių metu buvo svarstomi šie klausimai:  socialinės rizikos šeimų 

stebėjimas, dėl pedagogų dalyvavimo seminaruose, naujų mokslo metų vaikų skaičiaus pateikimo; 

pritarimas Ikimokyklinio ugdymo programai ,,Žibutės žiedlapėliai“, V dalis  Ugdymo pasiekimai ir 

jų vertinimas; programų įgyvendinimo analizė, aptartos problemos, pasiekimai, tobulintinos veiklos 

sritys; 2015-2016 m. m. priešmokyklinio ugdymo plano pritarimas, 2015-2016 m. m. ugdymo plano 

pritarimas, įgyvendinant metinės veiklos programos prioritetus. 

 

2015 m. ( Eurais) skirtos lėšos: 

 

1.Savivaldybės biudžetas – 311400 €. 

Iš jų:  

1.1.Aplinkai – 207200 €. 

1.2.Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (mokinio krepšelis) – 77200 €. 

1.3.Specialiosios lėšos – 27000 €. 

2.Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (nemokamas maitinimas) – 500 €. 

2.1.Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (socialinių pedagogų programos) – nėra. 

2.2.ES lėšos –  nėra. 

3. 2 proc. parama – 1510,30 €.  
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II. ĮSTAIGOS VEIKLAI TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

 
Įstaigos veiklai turėjo įtakos šie veiksniai: 

 

Politiniai veiksniai. 

 Atnaujintas priešmokyklinio ugdymo turinys diegiamas nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.,  

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo 

bendroji programa. 

 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas  ,, Dėl atlyginimo už vaikų, 

ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2014 

m. spalio 23d. sprendimu Nr.1-312, papildymo. 2015 m. lapkričio 26 d. Nr. 1-305. 

 Panevėžio rajono vaikų ugdymasis Panevėžio miesto lopšeliuose-darželiuose.  

 

Ekonominiai veiksniai.  

 Nustatytas tėvams (globėjams) 0,43 € mokestis įstaigos reikmėms.  

 2% parama – tėvų, darbuotojų pajamų mokestis, galimybė atlikti patalpų remonto 

darbus. 

 Mokinio krepšelio lėšos – racionaliai panaudotas  pedagogų kvalifikacijos 

kėlimui, ugdymo priemonių atnaujinimui, edukacinių aplinkų paieškai, IKT atnaujinimui. 

 Atliekami viešieji pirkimai metams prekėms, paslaugoms, darbams įsigyti.  

 

Socialiniai veiksniai. 

 Mažos pajamos skatina tėvus ieškoti  pašalpų iš Valstybės. 

 Socialinę pašalpą gauna vaikai, vadovaujantis Panevėžio miesto Savivaldybės 

administracijos socialinės paramos skyriaus pažymomis. 

 Problemiškos šeimos, gaunančios lengvatą pagal Panevėžio miesto vaikų teisių 

pažymas. 

 Nauja sutartis su socialiniais partneriais – Šilutės lopšeliu-darželiu „Žibutė“, 

susipažinta su edukacinėmis erdvėmis. 

 

Techniniai veiksniai. 

 Atnaujinta kompiuterinė įranga. Įsigyti 2 kompiuteriai. Viso kabinetuose yra 6 

kompiuteriai. 

 Atnaujinta internetinė svetainė www.zibute.eu. 

 Pedagogai naudojasi kompiuterio programomis MS Office Excel – vaikų 

lankomumui žymėti, WORD – pranešimams, informacijai, projektams, renginiams, savianalizei t.t. 

 

III. ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 
2015 metų strateginiais tikslais siekėme: efektyviai organizuoti įstaigos veiklą, 

užtikrinant sėkmingą ugdymosi proceso organizavimą, įtraukti socialinius partnerius į ugdymo 

proceso veiksmingumą, siekti pedagogų kvalifikacijos. Atsižvelgiant į šeimų poreikius, turimus 

išteklius buvo patvirtinti grupių skaičius ir modeliai Panevėžio miesto  savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2015 m. liepos 17 d. Nr. A-663, įsakymu. Parengti detalūs ilgalaikiai ir trumpalaikiai 

planai, individualizuotas  ugdymas kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams. Vaiko 

gerovės komisijos pirmininkas, logopedai teikė individualias konsultacijas  tėvams. 

Organizuoti 6 metodinės grupės pasitarimai. Aptarti sveikatos įgūdžių ugdymo, 

priešmokyklinio ugdymo priemonių dermė su programa, kūrybinė saviraiška per liaudies muziką, 

http://www.zibute.eu/
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meną, parengta sveikatos ugdymo pratybų knygelė. Pasidalinta kūrybiniais aktyviais pedagogo 

darbo metodais su vaikais. Ugdytiniai įsisavino priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą. Į 

mokyklas išėjo  17 vaikų, 76 procentai  pasiektas brandumas. Organizuotos teminės savaitės: 

saugaus  eismo , susitikimas su policininkais, tarpininkaujant Šiaurinei bibliotekai; kūrybiškumo- 

menas, lauko erdvėse. Organizuotos vaikų darbų parodos 2 - Panevėžio raj. lopšelis-darželis 

,,Gandriukas“, 1- Šilutės lopšelis- darželis ,,Žibutė“. Parengtos 6 vaikams edukacinės programos. 

Parengtas patvirtintas 2015-2016 m. m. priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas, 

dalyvauta „Zipio draugai“ programoje. Organizuotos 2 atviros veiklos, 1 - kūrybinių darbų 

,,Delninukų“ paroda, miesto  ikimokyklinių įstaigų pedagogams, 1-kvalifikacijos tobulinimo 

renginys per PPŠC ,,Edukacinės aplinkos, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kompetencijų ugdymas“. 

Pedagogai dalyvavo  kvalifikaciniuose tobulinimosi  renginiuose, kursuose, 

seminaruose. Viso - 382 valandų, vadovaujantis Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašu LR 

ŠMM 2014-08-29, įsakymu  Nr. V-774. Stebėjo ir vertino kitų įstaigų ugdomąją veiklą 20 %. 

Informacija talpinta informaciją apie įstaigos veiklą ugdymo aktualijas, prioritetus 

internetinėje svetainėje www.zibute.eu.  

 

Veiklos tikslų įgyvendinimas 

 

2015 metais buvo iškeltas veiklos prioritetas: tobulinti vertinimą vaikų gebėjimų 

ugdymo procese, įtraukti socialinius partnerius į ugdymo proceso veiksmingumą, siekti pedagogų 

kvalifikacijos.  

Iškelti metiniai tikslai:  

1. Efektyviai organizuoti įstaigos veiklą, užtikrinant sėkmingą ugdymosi proceso 

organizavimą.  

 

2. Įtraukti socialinius partnerius į ugdymo proceso veiksmingumą.  

 

3. Siekti pedagogų kvalifikacijos.  

 

Įstaigos vykdytos programos projektai 

 

                   Programoje numatytos priemonės uždavinių įgyvendinimui; 

 

Pasiektas pirmasis uždavinys – ugdymo organizavimas, planavimas, refleksija, 

vertinant vaikų gebėjimus ugdymo procese, plečiant lauko edukacines erdves.  

Nuosekli įstaigos veiklos planavimo sistema, ilgalaikis ir trumpalaikis planavimas 

sudarė prielaidas efektyviam įstaigos funkcionavimui bei užtikrino kryptingo, kokybiško ugdymo 

organizavimą. Kompetetingi pedagogai tęsė Ikimokyklinio ugdymo „Žibutės žiedlapėliai“ ir 

Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programų įgyvendinimą, kurios orientuotos į 

visapusišką vaiko tobulėjimą. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas vaiko ugdymosi 

kompetencijoms, kūrybiškumo saviraiškos skatinimui, tyrinėjimui, eksperimentavimams. 

Įgyvendinant Ikimokyklinio ugdymo programą sėkmingai diegiame ugdytinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo dalį, kurioje pasiekimų vertinimo kriterijai orientuoti į ugdymo perspektyvų 

įžvalgą. Visi priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai sėkmingai įsisavino Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą ir įgijo būtinas kompetencijas ugdymuisi 

mokykloje. Pagėrėjo pedagogų gebėjimas stebėti, analizuoti, vertinti ugdymo rezultatus.  

Už mokinio krepšelio pinigus įsigyta: žaislai, priemonės-1000 eurų, knygos – 394 euro, 

pažintinės ekskursijos – 473 euro, kvalifikacijai – 427 euro, įsigyti 2 kompiuteriai – 500 eurų. 

Įgyvendinant antrąjį uždavinį – sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumui ugdytis 

sveikatingumui palaikyti, gamtos pažinimui, kalbos turtinimui. 

http://www.zibute.eu/
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 Tenkinant ugdytinių saviraiškos poreikius, skatinant kūrybiškumą buvo organizuoti 

meniniai, tautiniai renginiai: ,,Kaziuko mugė  bendruomenei“, ,,Kepurę laikau, margučių prašau“, 

šventės ,,Raudonikio gimtadienis“, programos, išvykos, konkursai, parodos ,,Moliūgų žibintų 

paroda“ ,,Kalėdinio žaisliuko“. Plėtojant socialinę ir pažintinę kompetencijas buvo vykdomos 

edukacinės veiklos: ,,Apie bitučių gyvenimą“, ,,Aš sveikas ir saugus gamtoje“, ,,Susitikim prie 

žibalinės lempos“, ,,Spalvos ir spalvutės‘‘, ,,Kai tavo rankose šienas atgyja“. Akcija -  Rozalimo  

Švč. Mergelės Marijos parapijos senjorų namuose bendruomenei- meninis vakaras Advento tema. 

Akcija lopšelio-darželio ,,Žibutė“ bendruomenei ,,Padovanok perskaitytą knygą“. Akcija Sausio 13-

ai ,,Atmintis gyva, nes liudija“.  

Darželio ugdytiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose miesto renginiuose: priešmokyklinio 

amžiaus vaikų  komanda ,, Sveikuolių sveikuoliai“ I-ame etape, kūrybinių darbų ,,Delninukų“, 

,,Velykų verbos“ parodoje, ikimokyklinių įstaigų estafečių varžybose, šaškių turnyre, Žemės dienos 

programoje mieste. 

Ugdytinių kūrybiniai darbai buvo eksponuojami: lopšelio-darželio erdvėse, Šiaurinėje 

bibliotekoje, Panevėžio raj. lopšelyje-darželyje ,,Gandriukas“, Šilutės lopšelyje-darželyje     

Žibutė“.  

Sėkmingai plėtojama ugdytinių partnerystė kuriant palankias sąlygas vaikų saviraiškai. 

Tėvai kartu su pedagogais įgyvendino akciją „Kamštelių vajus 2015 m.“, įsijungė į kultūrinį 

bendruomenės gyvenimą, padėjo organizuoti šventes. 

Organizuotos sveikatos valandėlės, susitikimai su policininkais, stiprinant vaikų 

sveikatą, gilinant sveikatos žinias, formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius. 2015 m. gruodžio mėn. 

paruošta, pateikta paraiška  dalyvauti projektų ,,Mano darželis – sveikatos lašelis“, finansuojamų 

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo  specialiosios programos lėšomis, 

konkurse. 

 Pedagogų indėlis, dalyvauta respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai“ konkurse parengiant pratybų knygelę ,,Kaip augti sveikam“. 

Galime teigti, kad sukurtos palankios sąlygos vaikų saviraiškai ir kūrybiniams 

poreikiams tenkinti. Panaudotos tėvų lėšos vaikų ugdymui grupėms: kanc. prekėms - 588.20 euro. 

Švaros palaikymo priemonėms, statybos remonto priemonėms - 1524,22 euro. 

 

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį – tobulinant pedagogų profesinę partnerystę.  

Didelis dėmesys skiriamas pedagogų profesiniam tobulėjimui: vadovai kvalifikaciją 

tobulino 72 val., pedagogai – 312 val. Nuolatinis pedagogų profesinis tobulėjimas pozityviai įtakojo 

ugdymo turinio kaitą ir darbo kokybę. Sudarytos  sąlygos pedagogų gerosios patirties sklaidai 

įstaigoje ir mieste: pravestos dvi atviros veiklos, 1-a paroda, organizuotas 1 kvalifikasijos 

tobulinimosi renginys.  

Veiklos plėtojimas motyvavo pedagogus profesiniam tobulėjimui, atsinaujinimui, 

kryptingumui.  

Aktyviai veikė Vaiko gerovės komisija, konsultacinės pagalbos teiktos ugdytinių 

tėvams. Tėvai domėjosi vaiko raida, specialiuoju ugdymu. Buvo siekiama užtikrinti vaiko teises, 

garantuoti lygias ir saugias ugdymosi sąlygas.  

Organizuoti 3 tėvų susirinkimai metų eigoje, kalbėtasi vaikų adaptacijos, 

priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo organizavimo klausimais. Teikiamų paslaugų įvairovė 

teikiama visuomenei internetinėje svetainėje: www.zibute.eu. 

Aktyvi pedagoginė veikla leido pasiekti geresnių veiklos rezultatų.   

 

 

ĮSTAIGOS VYKDYTOS PROGRAMOS, PROJEKTAI 

 

1. Įstaigoje rengti, įgyvendinti trumpalaikiai grupių projektai. Ikimokyklinio 

ugdymo programai įgyvendinti: ,, Kūrybiškumo ugdymas kasdieninėje veikloje“ ,,Spalvotas pasakų 

http://www.zibute.eu/
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namelis“, ,,Saviraiškos skatinimas liaudies muzika“, ,,Priešmokyklinio ugdymo priemonių Opapa 

dermė su Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“, ,,Sveikos gyvensenos ugdymas“. 

 

 Padėka lopšelio-darželio kolektyvui už dalyvavimą draugiškame gamtai konkurse 

,,Kamštelių vajus“ 2015 m. Komandinį darbą kartu su tėvais. 

 Padėka lopšelio-darželio kolektyvui už dalyvavimą ir bendrystės jausmą, 

dalyvaujant Panevėžio 512 gimtadienyje. 2015-09-10 

 Padėka už dalyvavimą piešinių  parodoje „Aš tikrai myliu Lietuva“, lopšelis-

darželis  „Kregždutė“ 2015-03-13. 

 Padėka už dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje „Margutis“, lopšelis-darželis 

„Jūratė“ 2015-04-10. 

 Padėka už dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje „Netradicinės eglutės“, lopšelis-

darželis „Kregždutė“ 2015 m. 

 Diplomas Panevėžio  kultūros ir  sporto centras, estafečių varžybos ,,Olimpinės 

viltys‘‘  2015-04-16. 

 Padėka už dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje „Velykų verbos“, lopšelis-

darželis „Taika“ 2015-04-10. 

 Padėka  už dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje „Paukštelio namelis“, lopšelis - 

darželis „Draugystė“ 2015 m. 

 Paraiška dalyvauti Panevėžio miesto Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos  lėšomis, konkurse, įgyvendinant  projektą „Mano darželis, sveikatos 

lašelis“ 2015-12-29. 

 Diplomas ugdytinei, Ievai Meškauskaitei, už dalyvavimą Panevėžio miesto 

ikimokyklinių įstaigų šaškių turnyre. 2015 m., lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė“. 

 Padėkos raštas  už dalyvavimą  2015 m. konkurse ,,Pratybų knygelė 

ikimokyklinukams“ ir nuoširdžią veiklą  saugant  stiprinant  vaikų sveikatą. Respublikinė 

ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai“. 

 Darbuotojų akcija Rozalimo senjorų namuose ,, Sekundė“ 2016-01-13 d. Nr. 7. 

 Kūrybinių darbų paroda ,,Delninukas“ , lopšelis-darželis ,,Žibutė“ 2015-03-30. 

 

PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 

 

2015 m. (Eurų) skirtos lėšos: 

 

1.Savivaldybės biudžetas – 311400 €. 

Iš jų:  

1.1. Aplinkai – 207200 €. 

1.2.Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (mokinio krepšelis) – 77200 €. 

1.3.Specialiosios lėšos – 27000 €. 

2.Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (nemokamas maitinimas) – 500 €. 

2.1.Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (socialinių pedagogų programos) – nėra. 

2.2.ES lėšos – nėra. 

3. 2% parama – 1510,30 €.  

 

Visos lėšos panaudotos (tūkst. Eurų.): 

 

 Biudžeto lėšos Mokinio krepšelio lėšos Spec. lėšos 

 Atlyginimams 139300 56600 - 

 Sodrai 43100 17500 - 

 Mityba 4100 - 18800 



7 

 

 Elektros energijai 

apmokėti 

1800 

 

- 

 

2000 

 

 Ryšiai - 500 200 

 Ilgalaikis turtas -  - - 

 Prekės (žaislai, 

spaudiniai, 

kanceliarinės 

prekės, švaros 

prekės ir kt.) 

- 

 

 

 

1800 

 

2200 

 

 Vandentiekis ir 

kanalizacija 

1500 

 

- 

 

1600 

 

 Einamo remonto 

išlaidos 

300 

 

- 

 

600 

 

 Kvalifikacijos 

kėlimas 

- 

 

500 - 

 Kitos paslaugos 

(atliekų 

tvarkymas, 

kenkėjų kontrolė, 

varžų matavimai, 

svarstyklių patikra 

t.t.) 

 Šildymas 

- 

 

 

 

 

 

 

17100 

300 

 

 

 

 

 

 

- 

1100 

500 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

IV. NUSTATYTOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 2016-2017 M.M. 

 
Strateginiam planui: 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo turinio naujovių taikymas.  

 Įstaigos veiklos kokybės gerinimas. Atvirumas pokyčiams. 

 Sveikatos stiprinimas, siekiant saugios ugdymosi aplinkos, atnaujinant 

materialinę bazę.  

Nurodyti uždaviniai įgyvendinimui: 

1) Ekologinis ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje per meninę- 

pažintinę veiklą. 

2) Užtikrinti tęstinumą turtinant įstaigos materialinę bazę, atliepiančią švietimo 

tendencijas ir įstaigos bendruomenės poreikius.  

3) Skatinti savivaldos institucijų bendradarbiavimą kuriant mokyklos kultūrą,  rengiant 

strateginius įstaigos dokumentus.  

 

 

Direktorė      Dalia Mačiukienė 


