PRITARTA
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. V17-61
KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ VADOVO
2016–2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Įstaigos pristatymas:
1.1. Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelis-darželis „Varpelis“ yra Kaišiadorių rajono savivaldybės
biudžetinė įstaiga. Duomenys apie įstaigą, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 190503244. Adresas – Narimanto g. 37, Žiežmariai, 56238 Kaišiadorių r. sav. El. p.
ldvarpelis@gmail.com.
1.2. Įstaigos direktorė – Laima Čekaitienė, išsilavinimas – aukštasis (magistro kvalifikacinis
laipsnis), pedagoginis stažas – 34 m., II vadybinė (ir auklėtojos) kvalifikacinė kategorija.
1.3. Lopšelyje-darželyje dirba 22 darbuotojai. Iš jų 9 pedagogai, 1 mokytojo padėjėjas (darbui
su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais), 12 – kitų darbuotojų. 6 pedagogai įgiję aukštąjį išsilavinimą,
3 - aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą. Iš jų – 1 pedagogas mokosi pagal ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programą (antrasis aukštasis išsilavinimas). Turimos kvalifikacinės
kategorijos: 3 – vyresniojo auklėtojo; 3 – auklėtojo; 1 – muzikos mokytojo, auklėtojo; 1 – vyresniojo
logopedo; 1 neatestuota (šiuo metu studijuoja). Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – III vadybos ir
vyresniosios auklėtojos kvalifikacines kategorijas.
1.4. Lopšelyje-darželyje ugdomi 75 vaikai, veikia 4 grupės: 1 ankstyvojo ugdymo (1,5-3 m.), 3
ikimokyklinio ugdymo (3–4, 4–5, 5–6 m.) grupės.
1.5. Naudojamų patalpų plotas – 1193,06 m2.
1.6. Informacija apie įstaigos gautas lėšas, jų šaltinius ir šių lėšų panaudojimą 2016–2017 m.
Finansavimo šaltiniai

2016 m. (tūkst.)
Gauta

2017 m. (tūkst. Eurų)
Panaudota

Gauta

Panaudota

Savivaldybės biudžeto lėšos

151903

151903

134600

134600

Valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija

65410

65410

75558

75558

Įstaigos pajamos (Z)

23178

23178

21784

21784

Kitos lėšos (labdara, parama, 2 % GPM)

602
1841
(likutis – 2194)

559
(likutis – 954)

632
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Lėšų paskirstymas:
Lėšos

2016 m. (tūkst.)

2017 m. (tūkst.)

Biudžetas

MK

Biudžetas

MK

Darbo užmokestis

123370

57531

112273

70928

Komunalinės išlaidos

9637

-

9730

-

Prekės

3111

6048

7052

3019

Paslaugos

2888

831

2747

1610

Ryšiai

537

504

Apranga ir patalynė

261

194

Ilgalaikis turtas

12100

1000

2100

2. Įstaigos veiklos rezultatai:
2.1. MISIJA. Lopšelis-darželis ugdo ikimokyklinio amžiaus vaikus ir, bendradarbiaudamas su
šeima, plėtoja vaikų intelektines, emocines ir fizines galias, lemiančias jų asmenybės raidą,
socializacijos sėkmę bei pažangą.
VIZIJA. Moderni, saugi, besimokanti, atvira kaitai, puoselėjanti bendrąsias vertybines
nuostatas, kryptingai ir efektyviai dirbanti, kokybiškas ugdymo paslaugas teikianti ugdymo įstaiga.
2.2. 2016–2018 metų strateginio veiklos plano prioritetai, tikslai.
Veiklos prioritetas – Vaiko ugdymas atsižvelgiant į jo saugumo, aktyvumo, saviraiškos poreikių
tenkinimą, individualius gebėjimus bei pasiekimus.
Tikslas. Kurti saugias, funkcionalias ir šiuolaikiškas ugdymo(si) sąlygas.
Strateginiai tikslai įgyvendinami per priemones, vykdant 2 programas, kuriomis siekiama
įgyvendinti įstaigos metinius veiklos planus, ugdant vaikus pagal nuosekliai atnaujinamą (papildomą)
ikimokyklinio ugdymo programą, ruošiant papildomų kompetencijų ugdymo, saviraiškos poreikių
tenkinimo ir kitas programas bei projektus, sudarant vaikams bei darbuotojams, saugias, estetiškas,
funkcionalias ir šiuolaikiškas sąlygas, kurios atitiktų higienos normų ir kitus reikalavimus. Programose
numatytiems tikslams, uždaviniams bei priemonėms įgyvendinti naudojamos Kaišiadorių rajono
savivaldybės, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, įstaigos uždirbtos (Z - atlyginimas už
vaiko išlaikymą), programų, projektų, 2 % GPM ir kitos lėšos.
2.3.

2016–2017 metinių veiklos planų, tikslai, uždaviniai, vykdytos programos, priemonės

bei jų įgyvendinimo rezultatai:

3
Ikimokyklinio ugdymo programa (01), kurios tikslas – užtikrinti kokybišką ikimokyklinio
ugdymo programų įgyvendinimą, įvairiapusišką vaikų ugdymą ir kiekvieno vaiko individualios
pažangos stebėjimą ir vertinimą. Uždavinys – sudaryti palankias ugdymo(si) galimybes įvairių poreikių
vaikams, į bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą papildomai integruojant sveikos gyvensenos,
etninio, meninio, specialiojo ugdymo ir kitas programas bei projektus. Todėl per 2016–2017 metus
buvo organizuota 29 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, pramogos ir šventės, 34 sveikatinimo veiklos
(valandėlės, užsiėmimai, sporto šventės ir kt.), paruošti ir įvykdyti 8 ilgalaikiai ir trumpalaikiai grupių
ir darželio projektai, dalyvauta 8 respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose („Mes rūšiuojam“,
„Kamštelių vajus“, „Sveikatiada“, „Meškučio Kubuš“ ir kt.). Vaikai dalyvavo septyniose seniūnijos,
rajono ir respublikos mastu organizuotose kūrybinių darbų konkursuose, savo darbelius eksponavo
šešiolikoje lopšelyje-darželyje organizuotų parodų. Vaikai turi puikias galimybę susipažinti su tautos
tradicijomis, papročiais, sveikos gyvensenos nuostatomis, piešti, gaminti įvairius darbelius,
kompozicijas, žaisti, sportuoti ir ugdytis saugioje, estetiškoje aplinkoje aprūpintoje moderniomis ir
šiuolaikiškomis priemonėmis, įranga, žaislais, žaidimais, metodinėmis ir edukacinėmis priemonėmis.
Buvo paruošti 22 pranešimai, lankstinukai ir kiti informaciniai leidiniai įvairiomis vaikų
sveikatos stiprinimo, ikimokyklinio ugdymo ir kitomis aktualiomis temomis. Organizuoti 3 seminarai
meninio ugdymo ir psichologinėmis temomis, 12 metodinės grupės posėdžių, tobulintos darbuotojų
profesinės kompetencijos. Bendradarbiaujama su kitomis ugdymo įstaigomis, kultūros ir kitomis
įstaigomis. Organizuota 16 tėvų susirinkimų, dalyvauta dvejose akcijose, pedagogai dalijosi darbo
patirtimi įstaigoje (15 renginių), rajone (1), Tarptautinėje konferencijoje Estijoje („Specialiųjų poreikių
ugdymas Pabaltijo šalyse“), kurios metu direktorė pristatė rajono ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų
patirtį dirbant su specialiųjų poreikių vaikais.
Vykdomas veiklos vertinimas ir įsivertinimas, nuolat stebima ir fiksuojama kiekvieno vaiko
raida, pažanga ir pasiekimai (nuo 2017 m. elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“). Tėvai turi galimybę
individualiai susipažinti su vaikų pasiekimų vertinimu (spausdinta versija).
Materialinės bazės turtinimo ir saugios aplinkos kūrimo programa (02), kurios tikslas – kurti
saugią, estetišką, šiuolaikišką aplinką pritaikytą įvairių poreikių, pomėgių ir interesų turintiems
vaikams. Uždavinys – turtinti ugdomąją aplinką ir užtikrinti socialinės aplinkos saugumą bei
pritaikymą įvairių poreikių ir pomėgių turintiems vaikams. Įgyvendinant šiuos tikslus ir uždavinius bei
siekiant paįvairinti ugdomąjį procesą nupirkta: 2 projektoriai, vaikiškų, edukacinių ir kitų baldelių,
ugdymo, metodinių, sensorinių priemonių, interaktyvių žaislų ir lėlių, vaikiškų knygelių ir spaudinių,
CD muzikinių ir kitų diskų, metodinės literatūros, žaislų, žaidimų ir kitų daiktų padedančių inovatyviai,
originaliai ir įdomiai organizuoti ugdomąjį procesą (šviesos stalai, lentos, šviečiantys molbertai,
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magnetiniai žaidimai ir kt.). Aprūpinama higienos, valymo ir kitomis ūkinėmis prekėmis, smulkaus
remonto priemonėmis. 2016 m. suremontuotos visos „Nykštukų“ grupės patalpos (7870 Eur), 2017 m.
„Kiškučių“ rūbinėlė su tambūrais (2700 Eur).
Programų įgyvendinimui panaudotos lėšos:
Priemonė
Aptarnaujančio personalo darbo užmokestis

Pedagogų darbo užmokestis
Kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas
Edukacinės-praktinės programos
vaikams
Komunalinės paslaugos (dujos vanduo,
elektra)
Pastato ir turto draudimas,
apsaugos sistemos įrengimas,
saugos paslauga
Kitos paslaugos ir prekės
Informacinių technologijų atnaujinimas
(kompiuteris, projektoriai)
Higienos normų įgyvendinimas (konvekcinė
krosnis, indaplovės)

2016 m. lėšos
Biudžetas MK

75938
47432
310

Kitos
(Z, 2 %)

2017 m. lėšos
Biudžetas MK

68357
43916
337

57531
396
290

9637

9730

310
12100

210

6487

6879
1000

9235

282
8605

Kitos
(Z, 2 %)

70928
807
370

3758
871

8048

3500

2.4. Suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai.
Bendras vaikų skaičius nesikeičia – ugdosi 75–76 vaikai (vieniems išėjus priimami kiti).
50 % mokesčio mažinimas už maitinimą taikomas 14 ugdytinių, visiškai atleidžiami nuo atlyginimo už
maitinimą mokėjimo – 6-10 vaikų.
Įstaigos socialinis kontekstas
Vaikų skaičius 2016 m. Vaikų skaičius 2017 m.
Bendras vaikų skaičius
73
75
Vaikai iš socialiai remtinų šeimų
24
5
Našlaičiai
1
1
Vaikai iš nepilnų šeimų
8
6
Specialiųjų poreikių turintys vaikai
6
1
Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas
Kalbos, kalbėjimo ir kiti komunikacijos sutrikimai
Vaikai su nežymiais kalbos, kalbėjimo ir kitais komunikacijos sutrikimais
Vaikai su vidutiniais kalbos, kalbėjimo ir kitais komunikacijos sutrikimais
Vaikai su dideliais kalbos, kalbėjimo ir kitais komunikacijos sutrikimais
Iš viso vaikų turinčių kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų
Didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių turintys vaikai
Vidutinių specialiųjų poreikių turintys vaikai

Vaikų skaičius:
2016 m.
2017 m.
28
28
2
2
3
1
33
31
4
1
2
-
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Ugdymą vykdo 8 ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, 1 meninio ugdymo (muzikos) pedagogė,
specialiąją pagalbą teikia logopedas, paslaugas – visuomenės sveikatos priežiūros specialistas iš
Kaišiadorių VSB.
2016–2017 m. veiklos analizė išryškino šias įstaigos stiprybes: Lopšelio-darželio aplinka
svetinga, saugi, estetiška, veiklos erdvės naudojamos tikslingai bei tinkamai. Ugdymo procesas,
socialiniai ir kultūriniai renginiai vyksta saugioje, higienos normas ir taisykles atitinkančioje aplinkoje
sudarytos galimybės tobulėti, aktyviai propaguojamos sveikos gyvensenos, etninio, meninio ugdymo
kryptys. Įstaigoje parengta ugdymo programa atitinka valstybės nustatytus reikalavimus.
3. Įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimas ir gautų duomenų panaudojimas veiklai tobulinti,
savivaldos institucijų plėtojimas ir įtraukimas į įstaigos valdymą.
Kasmet sudaroma darbo grupė veiklos kokybės įsivertinimui (auditui) atlikti. Pedagogai ir
vadovai planuoja, vertina ir įsivertina savo veiklą, numato tobulinimosi bei kvalifikacijos kėlimo
kryptis ir prioritetus. Vadovaujantis išvadomis, rengiami strateginiai ir kiti planai bei programos,
planuojami bei organizuojami įvairūs renginiai ir kita veikla. Veikia savivaldos institucijos: darželio
taryba, grupių tėvų komitetai, metodinė grupė. Bendruomenės nariai teikia pasiūlymus, rekomendacijas
dėl įstaigos veiklos, lėšų naudojimo, ugdymo ir veiklos organizavimo bei kitais klausimais, padeda
organizuoti renginius, prisideda prie materialinės bazės turtinimo, dalyvauja projektuose ir kitoje
veiklose.
4. Ugdymo proceso valdymas, edukacinių aplinkų kūrimas ir tobulinimas, vaikų saugumo ir
lygių galimybių užtikrinimas, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas ir švietimas.
Įgyvendinant planus, vykdant programas bei projektus organizuojamos įvairios veiklos,
pramogos, užsiėmimai, tradicinės, kalendorinės, etnokultūrinės šventės, parodos, seminarai, darbo
patirties sklaidos renginiai, vykdomi įvairūs projektai, tikslingai keliama darbuotojų kvalifikacija,
organizuojama metodinė veikla bei vykdoma veiklos priežiūra. Analizuojamas metinių planų,
strateginio plano, ikimokyklinio ugdymo ir kitų programų įgyvendinimas ir vykdymas.
Įstaigoje sukurtos geros sąlygos, laiduojančios lygias galimybes bendruomenės narių
saviraiškos, kultūrinių poreikių tenkinimui, kompetencijų tobulinimui ir mokymuisi, visapusiškam
ugdymui(si): visi vaikai turi galimybę dalyvauti etninėse šventėse, sveikatinimo veiklose, darbelius
eksponuoti parodose ir dalyvauti įvairiuose konkursuose, projektuose, akcijose ir kituose renginiuose.
Kasmet vaikų grupės papildomos naujomis ir šiuolaikiškomis ugdymo priemonėmis, žaislais,
knygomis, žaidimais, įsigyjama būtinų baldelių ir kitų daiktų, teritorija nuolat prižiūrima, apsodinama
gėlėmis, vaikai patys augina daržoves ir prieskonines žoleles kiekvienos grupės darželyje. Pagal
galimybes remontuojamos grupių patalpos, atnaujinama įranga ir įrenginiai.
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Pedagogai, vadovai ir kiti darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją. Vidutiniškai per 20162017 metus vienas pedagogas kėlė kvalifikaciją – 13 dienų (80 val.), kiti darbuotojai – 3 dienas (21
val.), tam panaudotos lėšos: 647 Eur (B), 1203 Eur (MK); komandiruotės išlaidos – 289 Eur (B)
Tėvams, bendruomenei ir pedagogams organizuojami susitikimai, susirinkimai, konsultacijos,
ruošiami ir skaitomi pranešimai, sudaroma galimybė lankytis ir dalyvauti įvairiuose renginiuose.
Visuomenė informuojama apie įstaigą, jos veiklą, vykdomas programas, projektus ir kitus renginius
(interneto svetainėse, stenduose, informaciniuose leidiniuose, lankstinukuose, spaudoje ir pan.).
5. Turto valdymas.
Įgyvendinant įstaigai keliamus tikslus ir uždavinius bei sudarydami biudžetą, įvertiname esamą
situaciją, turimus išteklius, bendruomenės siūlymus, numatytus prioritetus. Vykdomas veiklos
planavimas, numatant finansines lėšas jų įgyvendinimui. Darbuotojams darbo užmokestis
skaičiuojamas ir išmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymais ir nutarimais,
jie aprūpinami kanceliarinėmis ir kitomis darbui reikalingomis priemonėmis bei medžiagomis (darbo
drabužiais, saugos priemonėmis ir kt.). Lopšelyje-darželyje yra pakankamai kompiuterių, spausdintuvų,
3 projektoriai, filmavimo kamera, fotoaparatas ir kitos technikos. Finansų politika vykdoma pagal
nustatytas tvarkas, lėšos naudojamos racionaliai, taupiai ir tikslingai, finansinės ataskaitos teikiamos
laiku (informacija yra interneto svetainėje), kasmet atliekama turto inventorizacija. Vizijai, misijai,
programų, planų ir projektų įgyvendinimui ieškoma papildomų lėšų, ir rūpinamasi tinkamu išteklių
naudojimu. Inicijuojamas projektų, programų ruošimas, 2 % GPM surinkimas, informavimas bei
atsiskaitymas. Laiku sumokama už komunalines paslaugas ir prekes, išmokomas darbuotojams darbo
užmokestis.
6. Kontroliuojančių institucijų atlikti patikrinimai, trūkumų pašalinimas.
Kaišiadorių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko planinius patikrinimus 2016-05-11
ir 2017-11-06, pažeidimų nenustatyta, rekomendacijos įvykdytos.
Kauno VSC Kaišiadorių skyrius 2016-05-26 atliko planinį patikrinimą. Pažeidimų nenustatyta.
Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko šiuos auditus: Dėl 2016 metų
savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų švietimo įstaigoms darbo užmokesčiui apmokėti, panaudojimo. Dėl
2016 m. savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų švietimo įstaigoms ilgalaikiam turtui įsigyti, panaudojimo.
Rekomendacijos įgyvendintos. Dėl energetinių sąnaudų sumažinimo renovuotose savivaldybės
biudžetinėse įstaigose įvertinimo – rekomendacijos vykdomos.
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vidaus audito tarnyba atliko Maitinimo
paslaugų teikimo ir organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įtaigose. Bendros
rekomendacijos vykdomos.
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7. Įstaigos veiklą reglamentuojančių Tarybos sprendimų įgyvendinimas.
Kaišiadorių rajono savivaldybės Tarybos sprendimai įgyvendinami laiku, laikantis, nurodymų ir
rekomendacijų: 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. V17-244 skirta programai įgyvendinti darbo
užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 4176 Eur; 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. V17244 padidintos įstaigos pajamos (Z) – 2000 Eur (surinkta daugiau lėšų); 2017 m. balandžio 27 d.
sprendimu Nr. V17-100 skirta 5100 Eur., iš jų: darbo užmokesčiui – 3900 Eur (koeficientų
išlyginimui); 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. V17-157 skirta 9300 Eur, iš jų: išlaidoms - 7200
Eur (nes metų pradžioje buvo skirta mažiau) ir turtui – 2100 Eur (konvekcinei krosnelei); 2017 m.
rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. V17-202 skirta 3200 Eur., iš jų: darbo užmokesčiui – 2400 Eur (MK 7%);
2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. V17-294 skirta išlaidoms – 1400 Eur (indaplovėms pirkti)
8. Problemos ir siūlomi jų sprendimo būdai.
Ne vienerius metus į VSC patikrinimo aktus buvo įrašoma, kad būtina suremontuoti 2-jų grupių
patalpas, skalbyklą, valgyklėlę, salę ir kitas patalpas. Grupės 2016–2017 metais buvo suremontuotos,
sporto ir muzikos salės bus remontuojamos šiais metais, nes skirta papildomai lėšų. Kitos patalpos
planuojamos remontuoti kasmet (gavus papildomų lėšų). Taip pat palaipsniui bus keičiami kiemo
įrenginiai, nes jie neatitinka naujausių higienos reikalavimų (nesertifikuoti), tvarkoma aplinka.
______________________________

