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ANYKŠČIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2019 m. kovo 28 d. Nr. 1-TS-106
Anykščiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
19 punktu, Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Anykščių rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-88 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 116 ir 118 punktais, Anykščių rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
Pritarti Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ 2018 metų veiklos ataskaitai
(pridedama).

Mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas

Sigutis Obelevičius

PRITARTA
Anykščių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-TS-106

ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
PERSONALO IR FINANSŲ VALDYMAS
2018 m. Anykščių vaikų lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ (toliau – lopšelis-darželis) buvo
vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.
2018 m. lopšeliui-darželiui vadovavo direktorė Irena Petraitienė, įgijusi III vadybinę
kvalifikacinę kategoriją, vadybinis stažas – 30 metų, pedagoginis stažas – 40 metų. Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui – Vitalija Čypienė, vadybinis darbo stažas – 10 metų, pedagoginis darbo stažas –
29 metai. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – Virginijus Greičiūnas, vadybinis stažas – 25
metai.
Lopšelio-darželio darbuotojų skaičius – 37, iš jų: 19 pedagoginių darbuotojų (17 dirba pagal
pagrindinių pareigų darbo sutartis (12 ikimokyklinio ugdymo mokytojų ir priešmokyklinio ugdymo
mokytojų, 1 socialinis pedagogas, 1 logopedas, 1 neformaliojo švietimo mokytojas, 1 direktorius, 1
direktoriaus pavaduotojas ugdymui); 2 dirba pagal nepagrindinių pareigų darbo sutartis (2 neformaliojo
ugdymo pedagogai). Pedagogai yra įgiję kvalifikacines kategorijas: 2 auklėtojo, 9 vyr. auklėtojo, 1
auklėtojo-metodininko, 1 vyr. logopedo, 1 vyr. socialinio pedagogo, 1 vyr. muzikos mokytojo, 1 vyr.
treneris, 1 kūno kultūros mokytojas-metodininkas) ir 18 nepedagoginių darbuotojų. Vienas
ikimokyklinio ugdymo mokytojas tapo mokytoju-metodininku, socialinis pedagogas tapo

vyr.

socialiniu pedagogu.
Švietimo pagalbą ugdytiniams teikė 1 logopedas, 1 socialinis pedagogas.
Darbuotojų skatinimui taikytos šios priemonės: padėkos raštu, žodžiu, pagyrimas, vienkartinės
premijos lopšelio-darželio 50-mečio proga, darbuotojų pasveikinimai jubiliejų progomis.
Lopšelio-darželio vadovaujančių darbuotojų metų atlyginimai: direktoriaus – 11289,65 Eur;
direktoriaus pavaduotojo ugdymui – 10130,91 Eur; darbuotojų metų atlyginimų vidurkis – 6812,75
Eur.
Per 2018 metus priskaityta darbo užmokesčio 252,1 tūkst. Eur, iš jų priemokoms už
pavadavimą – 15,8 tūkst. Eur, Socialinio draudimo įmokų iš darbdavio lėšų priskaityta 76,7 tūkst. Eur.
Per 2018 metus 24 darbuotojai kėlė kvalifikaciją arba dalyvavo mokymuose.
Patvirtintų pareigybių skaičius – 33,58. Laisvų pareigybių nėra.
Lopšelio-darželio valdymo struktūra pateikta schemoje.

SAVIVALDA:
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II SKYRIUS
TURTO VALDYMAS
Lopšelio-darželio nekilnojamo turto, valdomo pasitikėjimo teise plotas 1710,66 kv. m. Turto,
perduoto pagal panaudos sutartį Anykščių kūrybos ir dailės mokyklai, plotas 353,41 kv. m.
Faktinė nekilnojamojo turto paslaugų kaina per 2018 metus: šildymas – 19346,74 Eur, elektros
energija – 2959,68 Eur, vandentiekis ir kanalizacija – 4467,58 Eur, komunalinis ūkis – 400,00 Eur. Iš
viso 27174,00 Eur.
Per 2018 metus iš Savivaldybės biudžeto ir Mokinio krepšelio lėšų įsigyta atsargų už 12433,36

Eur ir už 4800,00 Eur ilgalaikio turto.
III SKYRIUS
DOKUMENTŲ VALDYMAS
Lopšelio-darželio dokumentai tvarkomi pagal sudarytą ir 2017 m. gruodžio 6 d. direktoriaus
įsakymu Nr. V-76 patvirtintą dokumentacijos planą.
Per 2018 metus suarchyvuota: 478 – siunčiami, gaunami, 296 – kiti raštai.

Sudarytų

elektroninių dokumentų, pasirašytų saugiu elektroniniu parašu – 85 proc.
IV SKYRIUS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS
Vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų vertė – 85,1 tūkst. Eur.
Prekių nupirkta už 77176,34 Eur, paslaugoms išleista – 1422,00 Eur, darbams – 6496,79 Eur.
Sudarytos 9 naujos viešųjų pirkimų sutartys, o per metus įvykdyta 179 viešieji prekių ir paslaugų
pirkimai, kurių nereikalaujama paskelbti pagal viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalį.
Per CVP IS 2018 metais vykdyti mažos vertės pirkimai.

V SKYRIUS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO INFORMACINIŲ
SISTEMŲ VALDYMAS
Naudojama 11 informacinių sistemų: Mokinių, Pedagogų registras, registracijos į švietimo
renginius informacinė sistema SEMI+, Ugdymo sodas, CVPIS, CPO buhalterinės sistemos FINNET,
VSAKIS, FINALGA, EDAS, FINAS. Pradėta pilnai naudoti dokumentų valdymo sistema
,,KONTORA“
Priešmokyklinės grupės ugdytiniai dirba su ,,SMART“ interaktyvia lenta. Dešimt planšetinių
kompiuterių padalinta į visas 7 grupes, 2018 metais nupirkti 5 nešiojami kompiuteriai mokytojams.
Įrengta 15 kompiuterinių darbo vietų.
Naudojamo šviesolaidinio interneto ryšio sparta 100 Mb/s. Interneto ryšio išlaidos per metus –
0,2 tūkst. Eur.
2018 m. įsigijome ilgalaikio turto konvekcinė krosnis, elektrinė viryklė, pavėsinė už 4,8 tūkst.
Eur.

VI SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLA
Ugdomosios veiklos kokybės pažanga.
Lopšelyje-darželyje 2018 metų gruodžio 31 d. buvo ugdoma: 103 ikimokyklinio amžiaus ir 23
priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai. Nemokamas maitinimas buvo teikiamas trims ugdytiniams.
Lopšelis-darželis įgyvendino ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, į kurias
integravo: Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą,
Tarptautinę vaikų socializacijos programą ,,Zypio draugai“, ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymo, ,,Lytiškumo
ugdymo“, etnokultūros ,,Po tėviškės dangum“, sveikatos stiprinimo ,,Noriu augti sveikas 2017–2021
m.“, ,,Gera pradžia“ ankstyvojo anglų kalbos ugdymo programas. Taikomi Montessori, Valdorfo, E. de
Bono, Regio Emilia ugdymo metodai.
Administracijos stebėta ir vertinta 19 veiklų. Dominuojantys stiprieji stebėtų veiklų aspektai:
ugdymo priemonių parinkimas ir jų įvairovė, ugdytinių sudominimas, IKT technologijų taikymas.
Tobulintini aspektai: pratinimas kalbėti pilnais sakiniais, įvairesnis IKT metodų taikymas.
Mokytojus ugdymo procese naudoja IKT. Priešmokyklinio ugdymo grupėje nuolat naudojama
,,Smart“ lenta. Planšetiniai kompiuteriai naudojami visose grupėse. Logopedas naudoja diktofoną.
Naudojamos netradicinio ugdymo priemonės: šviesos stalai, Ebru metodas, piešimas su netradicinėmis
priemonėmis – pienu, šokoladu, saldainiais, ant šlapio popieriaus, plėvelės, medžiagos, apšerkšnijusio
stalo, ant langų, purkštukų pagalba ir kt. 130 kartų veiklos vyko netradicinėse aplinkose: Anykščių
parke, prie Šventosios upės, Anykštos upelio, Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje
bibliotekoje, Anykščių rajono policijos komisariate, Kultūros centre, Anykščių pirminės priežiūros
centre, Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje, Antano Vienuolio progimnazijoje. Ugdytiniai
vyko į Labirintų parką, Troškūnus, etnografinę sodybą Niūronyse, Angelų, Amatų muziejus, Koplyčią,
ūkį ,,Anūkis“, pabuvojo prie miesto eglės, Anykščių miesto ikimokyklinėse įstaigose, Regioniniame
parke, prie Biliūno, Vienuolio paminklų, Lajų tako, Puntuko, vaistinėje „Camelia“, Menų
inkubatoriuje, Šv. Mato bažnyčioje, ,,Paukščių take“ ir kt.
Lopšelyje-darželyje plėtojamos netradicinės aplinkos/erdvės: sporto salė, grupių erdvės, lauko
aikštynai. Naujai įrengtos trys netradicinės lauko erdvės.
Patenkinti tėvų poreikiai dėl ugdytinių neformaliojo ugdymo. Lopšelyje-darželyje veikė:
sportinių šokių studija, karate, futboliuko, krepšinio, baleto būreliai, ankstyvasis anglų kalbos ugdymas
priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams. Norintiems piešti sudarytos sąlygos lankyti ankstyvąjį dailės
ugdymą Anykščių kūrybos ir dailės mokykloje.
Visos lopšelio-darželio grupės turi susikūrusios socialinius tinklapius. Jų pagalba tėvams

teikiama prieinama, aiški, sisteminga informacija apie darželio darbo, ugdymo proceso aspektus,
švietimo politiką, ugdytinių pasiekimus.
Lopšelio-darželio tarybos iniciatyva įrengtas sveikatingumo takas, Šeimos šventė surengta
prie Lajų tako, prie Puntuko. Tėvai prisidėjo prie 5 projektų vykdymo: ,,Pas močiutę kaime“, ,, Prie
balto kūčių stalo“, ,,Duonelė kasdieninė“, ,,Stilizuotas tautinis medis“, ,,Mano žalioji palangė“.
Dalyvavo akcijose: ,,Gyvūnams reikia meilės, šilumos“, ,,Sportuojantis koridorius“, ,,Apsaugok mane“,
,,Darom“, ,,Tolerancijos ratas“, Gerumo akcija su Aknystų globos namais, tarptautinė tolerancijos
diena, ,,Užkrėsk gerumu“ ir kt. Įtraukiau tėvus į ugdomąjį procesą: mamos vedė pramogas ,,Svečiuose
Pelytė Zita“, Mažieji katinėliai“, tėveliai gamino priemones, vaikai lankėsi tėvų darbovietėse.
Vyko bendri renginiai su rajono ir miesto įstaigomis: ,,Padėkime pažinti knygelę“ Vaikų
bibliotekoje, ,,Mažųjų žaidynės“ vyko A. Vienuolio gimnazijos sporto salėje, esame II etapo III vietos
laimėtojai, Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje vyko viktorina apie sveikatą, J. Biliūno
gimnazijos stadione vyko rajoninės ikimokyklinių ugdymo įstaigų futboliuko varžybos, kurių
organizatoriai buvome mes. Vykdytam projektui ,,Kuo arčiau vaikas-tuo toliau žalingi įpročiai“
užbaigti buvo pakviesti Anykščių vaikų lopšelio-darželio ,,Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo grupės
ugdytiniai į viktoriną ,,Kaip įveikti sunkumus“. Anykščių r. Kazio Inčiūros Troškūnų gimnazijos
mokiniai parodė spektakliuką ,,Karalius nuogas“. Muzikos mokyklos mokiniai koncertuoja mūsų
darželyje 2 kartus metuose. Šiais metais buvę ugdytiniai surengė koncertą darželio 50-čio sukakties
proga.
Prisidėjome prie organizuojamų sportinių rungtynių: Anykščių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“
,,Olimpinė diena“, vaikų lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ mokytojų proto mūšio ,,Viskas apie sveikatą“.
Glaudžiai bendradarbiaujame su Anykščių kūrybos ir dailės mokykla, net dalijamės bendra darželio
teritorija. Integruojamas neformalusis dailės ugdymas, kuriuo naudojasi mūsų darželio ugdytiniai.
Vaikų kitų pasiekimų pažanga.
Mokytojus nuolat dalyvauja įvairiuose projektuose, konkursuose, parodose respublikiniuose
projektuose. Dalyvavo: ,,100 žingsnių Lietuvai“, ,,Dovanoju tau vėliavėlę“, ,,Atkurtai Lietuvai 100“,
,,Sveikatiada“, ,,Šokis žemei 2018 “, veiksmo savaitėje ,,Be patyčių“, ,,Mano žalioji palangė“,
,,Darom“, ,,Mes rūšiuojam“ ir kt.
Visa bendruomenė dalyvavo akcijose: ,,Atmintis gyva, kai liudija..“, ,,Gyvasis tautos medis“,
masiniuose bėgimuose ,,Aš bėgu – 2018“, ,,Solidarumo bėgimas –2018“.
Lopšelyje-darželyje surengtos tėvų ir vaikų darbų parodos: ,,Pratęsk naują gyvenimą“, ,,Žibintų
paroda“, ,,Rudens gėrybių paroda“, ,,Margučių paroda“, ,,Mano eglutė gražiausia“, gyvūnų parodapasaulinei gyvūnų dienai paminėti.
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aprašas“. Visa medžiaga apie vaiko pažangą (darbai, stebėjimo aprašai, vaiko mintys, specialistų
komentarai) kaupiama ,,Vaiko aplanke“.
Vaikų vertybinių nuostatų, pilietiškumo ūgties pažanga.
Organizuoti renginiai Tarptautiniai tolerancijos dienai paminėti, dalyvauta akcijose. Paminėtos
valstybinės šventės, šventėme lopšelio-darželio 50 metų, Lietuvos 100 metų gimtadienį, vykdėme
pilietines akcijas, minėjome žemės dieną, vykdėme ekologinį projektą ,,Laimingas vanduo – Lietuvos
gyvastis“. Šių veiklų tikslas – padėti ugdytiniams ugdytis pasitikėjimą savimi, suvokti savo jausmus,
prisiimti atsakomybę už savo elgesį.
Vadovų ir mokytojų lyderystės ir kompetencijų pažanga.
Mokytojai nuolat siekia aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, dalyvauja kursuose ir
seminaruose. Mokytojai išklausė įvairių kursų (600 val.). Vidutiniškai vienam mokytojui tenka 40 val.
Vadovai išklausė 172 val. Vidutiniškai vienam vadovui tenka 86 val. Kiti darbuotojai išklausė 222 val.
Vienam darbuotojui tenka 18,5 val. Viso darželyje dirbantieji išklausė 994 val. Vidutiniškai vienam
tenka 26,86 val.
2018 m. mokytojas ir socialinis pedagogas kėlė kvalifikacines kategorijas aukštesne, dalinosi
darbo patirtimi.

Logopedas dalyvavo: tarptautinėje virtualioje metodinių darbų parodoje ,,Mano

pagalba vaikui“ (org. Kauno m. Švietimo centras ir Kauno PKC), metodinėje dienoje Kelmėje. ir
Šilutėje, mokslinėje-praktinėje konferencijoje Klaipėdoje. Dalinosi gerąja darbo patirtimi rajone
renginiu ,,Kalbos žaidimai praktikoje“ Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir socialinis pedagogas
skleidė gerąją darbo patirtį rajone ir Rokiškio lopšelyje-darželyje ,,Varpelis“.
Lopšelis-darželis apdovanotas Švietimo ir mokslo ir Sveikatos ministerijų padėkos raštu už
sveikos gyvensenos propagavimą. 2018 metais Sveikatą stiprinanti mokykla šventė 25 metų sukaktį.
Šiai progai buvo išleista gerosios patirties knyga ,,Man svarbi darbuotojo sveikata“. Rajoninėje
spaudoje teikėme informaciją apie sveikatai palankų maitinimą, atlikome tėvų apklausą apie vaikų
mitybą nuo 2018 m. sausio 1 d. (92 proc. apklaustųjų pritaria sveikatai palankiam maitinimui).
Įsigijome lauko priemonių, naujų žaidimo kampelių. 2018 m. renovuota virtuvė, atnaujintas
virtuvės inventorius.
Aptarusi su bendruomene, kokių priemonių trūksta, organizuoju ugdymo priemonių įsigijimą,
naujų ugdymo erdvių kūrimą grupėse ir darželio teritorijoje, aprūpinu reikiamais darbo įrankiais kitus
lopšelio-darželio darbuotojus.

VII SKYRIUS
VYKDYTA ŠVIETIMO VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
2 lentelė. Veiklos ataskaitos rodiklių suvestinė

Rezultatas
Rodiklio pavadinimas

1. UGDOMOSIOS VEIKLOS KOKYBĖS PAŽANGA
1.1. Į ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
programas integruotos
kitos programos
1.2. Vaikai, kuriems
teikiama švietimo pagalba
1.3. Vaikai, kuriems
ugdymas
individualizuojamas
(gabūs, specialiųjų poreikių
vaikai su švietimo
pagalbos tarnybos
išvadomis ir
rekomendacijomis)
1.4. Ikimokyklinio
amžiaus vaikų, padariusių
pažangą, dalis (1–5 m.)
1.5. Priešmokyklinio
amžiaus vaikų, padariusių
pažangą, dalis
(gegužės–birželio mėn.)
1.6. Administracijos
stebėtos ir vertintos veiklos
1.7. Administracijos
stebėtos ir vertintos
pagalbos vaikui specialistų
(logopedo, socialinio
pedagogo) veiklos
1.8. Dominuojantys
stiprieji ir tobulintini
stebėtų veiklų aspektai
1.9. Veiklos netradicinėse
aplinkose
1.10. Tėvų iniciatyvos
1.11. Tėvų informavimo
apie vaiko pasiekimus
būdai ir formos (vaiko
pasiekimų aplankas ir kt.)

8

42
5

90 proc.

98 proc.

19
8

Dominuojantys stiprieji stebėtų veiklų aspektai: ugdymo priemonių
parinkimas ir jų įvairovė, ugdytinių sudominimas, IKT technologijų
taikymas
130
37
Ypač pagerėjo darželio mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų
bendradarbiavimas per socialinį tinklapį ,,Facebook“. Tinklapį turi
susikūrusios visos grupės. Teikiama prieinama, aiški, sisteminga
informacija apie darželio darbo, ugdymo proceso aspektus. Tėvai apie
vaikų padaromą pažangą informuojami: žodžiu, susirinkimų metu

vaizdinėmis priemonėmis (skaidrės ir filmuota medžiaga),
susirašinėjimais el. paštu, telefonu
Tėvai įsitraukę į ugdomąjį procesą, veda veiklas: organizuotos 2
pramogos, pagamintos ugdymo priemonės.

1.12. Išskirtinės
ikimokyklinės įstaigos
patirtys, sėkmės
2. VAIKŲ KITŲ PASIEKIMŲ PAŽANGA

2.1. Vaikai, dalyvavę
85 proc.
Savivaldybės, šalies
konkursuose, varžybose ir
kt.
2.2. Savivaldybės lygmens Nėra
konkursuose pelnytos
prizinės vietos
2.3. Šalies lygmens
Sveikatos ir mokslo ministrų padėka už sveikos gyvensenos
konkursuose pelnytos
propagavimą
prizinės vietos
2.4. Savivaldybės lygmens Rajono ikimokyklinių įstaigų ,,Mažojo Futbolo“ varžybų nugalėtojai
varžybose pelnytos prizinės
vietos
2.5. Šalies lygmens
Lietuvos mažųjų žaidynės“ II etapo III vietos laimėtojai
varžybose pelnytos prizinės
vietos
2.6. Išskirtinės
Įdirbis bendravime su tėvų taryba. Pažanga vaikų, turinčių kalbos ir
ikimokyklinės įstaigos
kalbėjimo sutrikimų
patirtys, sėkmės
3. VAIKŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ, PILIETIŠKUMO ŪGTIES PAŽANGA
3.1. Rengti, įgyvendinti
Įgyvendinta 15 projektų: „Linksmos, tik sveikos pėdutės“, „Kuo arčiau
projektai
vaikas-tuo toliau žalingi įpročiai“, „Aš augu-medis auga“, ,,Tautinis
stilizuotas medis“, ,,Padėkime pažinti knygelę“, ,,Pas močiutę kaime“,
,,Meškiukas Kubuš ir gamtos mylėtojai“, ,,100 žingsnių Lietuvai“,
,,Dovanoju tau vėliavėlę“, ,,Gamtos eksperimentai“, „Mano žalioji
palangė“, „Laimingas vanduo-laimingas žmogus“, ,,Sveikatiada“, ,,Mes
rūšiuojam“, ,,Darom“
3.2. Vykdyti
5
ikimokyklinės įstaigos
lygmens projektai
3.3. Vykdyti šalies
10
lygmens projektai
3.4. Projektuose
90 proc.
dalyvavusių vaikų dalis
3.5. Vaikų emocinis
Užtikrintos ugdytiniams ir darbuotojams saugios ugdymosi ir darbo
saugumas (adaptacijos
sąlygos, artimos namų aplinkai. Įsigijome daug naujų žaislų, dėlionių,
sunkumų įveikimo būdai, knygelių ir kt.
priemonės, vaiko
„užnorinimas“ lankyti
darželį)
3.6. Vykdytos
„Kuo arčiau vaikas – tuo toliau žalingi įpročiai“, ,,Be patyčių“,

prevencinės programos

,,Tolerancijos ratas“, ,,Gerumo akcija“, ,,Padėk beglobiams gyvūnams“,
,,Gyvūnams irgi reikia meilės, šilumos“
90 proc.

3.7. Prevencinėse
programose dalyvavusių
vaikų dalis
3.8. Išskirtinės
Bendruomenė dalyvavo visuose pilietiškumo ugdymo renginiuose
ikimokyklinės įstaigos
patirtys, sėkmės,
netradiciniai pilietiškumo
ugdymui skirti renginiai
4. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ĮSIVERTINIMO EFEKTYVUMO PAŽANGA
4.1. Metodika, naudota
ikimokyklinės įstaigos
veiklos įsivertinimui
atlikti
4.2. Stiprieji, silpnieji
veiklos aspektai, tobulinti
pasirinkti aspektai

Siekiau, kad įsivertinime dalyvautų tėvai ir mokytojai. Apklausose
dalyvavo 70 procentų tėvų ir 100 procentų mokytojų. Įsivertinimui
naudojama SSGG metodika, anketos
Stiprieji aspektai: vaiko sveikatos stiprinimas, darželio tradicinės
savaitės, vaiko poreikių tenkinimas, sudarytos sąlygos visiems
darbuotojams tobulėti ir kelti kvalifikacines kategorijas.
Silpnieji aspektai: nepakankamas šeimos dalyvavimas ugdymo procese.
Tobulintini: specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, šiuolaikinių metodų
taikymas ugdymo procesui gerinti
Netradicinių naujų lauko ugdymo erdvių kūrimas

4.3. Išskirtinės
ikimokyklinės įstaigos
patirtys, sėkmės
5. VADOVŲ IR IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS PEDAGOGŲ LYDERYSTĖS BEI
KOMPETENCIJŲ PAŽANGA
5.1. Pedagogų, skleidusių
50 proc.
patirtį savivaldybėje,
dalis
5.2. Pedagogų, skleidusių
30 proc.
patirtį respublikoje, dalis
5.3. Vidutinis
Išklausyta 600 val., vienam pedagogui tenka 40 val.
kvalifikacijos tobulinimo
valandų skaičius,
tenkantis vienam
pedagogui
5.4. Pedagogų veikla
Vienas pedagogas yra Anykščių rajono savivaldybės ikimokyklinių ir
savivaldybės lygmens
priešmokyklinių mokytojų metodinio būrelio narys
darbo grupėse,
komisijose
5.5. Pedagogų inovacijos,
9
idėjos, iniciatyvos
5.6. Kolegialiai stebėtos
30
ir vertintos veiklos
5.7. Vadovai, skleidę
2
patirtį savivaldybėje
5.8. Vadovai, skleidę
2

patirtį respublikoje
5.9. Vidutinis
Iš viso išklausyta 172 val., vienam vadovui tenka 86 val.
kvalifikacijos tobulinimo
valandų skaičius,
tenkantis vienam vadovui
5.10. Vadovų veikla
Direktorius yra Anykščių rajono švietimo įstaigų atestacinės grupės
savivaldybės lygmens
ekspertas
darbo grupėse,
komisijose
5.11. Vadovų veikla
šalies lygmens darbo
grupėse, komisijose
5.12. Vadovų inovacijos,
10
idėjos, iniciatyvos
5.13. Įrengtos ir
6
naudojamos netradicinės
ugdymo aplinkos
5.14. Įgyvendintų
95 proc.
metiniame veiklos plane
numatytų priemonių dalis
5.15. Ikimokyklinėje
8
įstaigoje veikiančios
darbo grupės, kurių
veikla įtakojo
ikimokyklinės įstaigos
pažangą
VIII SKYRIUS
2018 METŲ BIUDŽETO PANAUDOJIMAS
3 lentelė. Biudžeto lėšų panaudojimas

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokesčio išlaidos
Sodra įmokos
Mitybos išlaidos
Medicininių paslaugų įsigijimo
išlaidos
Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos
Aprangos įsigijimo išlaidos
Materialiojo turto remonto išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Komunalinių paslaugų išlaidos
Informacinių technologinių prekių
ir paslaugų įsigijimo išlaidos

Gauti
Asignavimų planas asignavimai
Panaudoti
(Eur) metams
asignavimai (Eur)
(Eur)
155,10
155,10
155,10
48,1
6,2

48,1
6,2

48,1
6,2

0,4
0,2
0,3
7,5
0,3
27,9

0,4
0,2
0,3
7,5
0,3
27,9

0,4
0,2
0,3
7,5
0,3
27,9

0,3

0,3

0,3

Ūkinio inventoriaus įsigijimo
išlaidos
Kitos prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos
Kito ilgalaikio turto įsigijimo
išlaidos
Iš viso:

1,8

1,8

1,8

4,2

4,2

4,2

3,8
256,8

3,8
256,8

3,8
256,8

4 lentelė. MK lėšų panaudojimas

Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokestis pedagogai
Sodra įmokos
Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos
Transporto paslaugų įsigijimo
išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Informacinių technologinių prekių
ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Ūkinio inventoriaus įsigijimo
išlaidos
Kitos prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos
Iš viso:

Asignavimų planas
(Eur) metams

Gauti
asignavimai
(Eur)

Panaudoti
asignavimai (Eur)

88,2
26,9
0,2

88,2
26,9
0,2

88,2
26,9
0,2

0,5
0,7

0,5
0,7

0,5
0,7

0,6

0,6

0,6

1,4

1,4

1,4

1,5
120,00

1,5
120,00

1,5
120,00

5 lentelė. Specialiosios programos išlaidos

Kodas

Išlaidų pavadinimas

2.2.1.1.1.01
Mityba
2.2.1.1.1.30.
Kitos paslaugos
Iš viso išlaidos prekėms ir paslaugoms:

Planas
(tūkst. Eur)
31,3
9,8
41,1

Faktas (tūkst.
Eur)

Sunaudota per 2018
metus

31,3
9,8
41,1
6 lentelė. Papildomai gauta lėšų

Iš kokio šaltinio gauta
Utenos teritorinė darbo birža ir Anykščių
rajono savivaldybė
Anykščių rajono savivaldybė
2 procentai nuo gyventojų pajamų
mokesčio VMI
Anykščių rajono savivaldybė
Anykščių rajono savivaldybė Darželio
50-mečio proga

Lėšų kiekis Eur
1709,18
200,00
609,68
272,42
1000,00

Kam panaudota
Viešųjų darbų vykdymui ir
finansavimui
Projektams įgyvendinti
Nepanaudota
Socialinė parama pinigais
(nemokamas maitinimas)
IMT įsigyti

31,3
9,8
41,1

Labdaros ir paramos fondas „Švieskime
vaikus“
Lietuvos futbolo federacija

Direktorė

PRITARTA
Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“
tarybos 2019 m. kovo 4 d. protokolu Nr. ĮT-2

464,64
144,80

Drabužių komplektai 16 vnt.
mergaitėms ir berniukams
futbolo kamuoliai 10 vnt.

Irena Petraitienė
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