
ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ DIREKTORIAUS VEIKLOS 2015 METAIS 

ATASKAITA 
 

    1. Informacija apie direktorių: 

    1.1. Direktoriaus vardas, pavardė  – Renata Jonaitienė. 

    1.2. Direktoriaus vadybinis stažas toje mokykloje – 7 m. 

    1.3. Turima vadybinė kategorija ir įgijimo (atitikties patvirtinimo) data – II vadybinė 

kategorija. Vadybinės kategorijos įgijimo data – 2015-12-22. 

 

2. Bendra informacija apie įstaigą ir pokyčius joje: 

Eilė

s 

Nr. 

Sritys ir veiklos kriterijai 
2014 metų 

faktas 

2015 metų 

faktas 

Trumpas 

komentaras, jeigu 

situacija pablogėjo 

ar nepakito 

1. Vykdomų programų įvairovė  

(grupių ir vaikų skaičius ..../....) 

   

1.1. Ankstyvojo 25 27 Atitinka higienos 

normos 

reikalavimus 

1.2. Ikimokyklinio 63 63 Atitinka higienos 

normos 

reikalavimus 

1.3. Priešmokyklinio 20 20 Atitinka higienos 

normos 

reikalavimus 

2. Ugdymo priemonių atnaujinimas 

pagal ugdomas kompetencijas 

(atnaujinta priemonių dalis (procentais) 

nuo bendro priemonių skaičiaus) 

30% 20% 

 

Įsigyjama pagal 

poreikį 

3. Personalas (skaičius)    

3.1. Pedagogai 13 13  

3.2. Pagalbos vaikui, šeimai pedagogai 1 1  

3.3. Kitas personalas 16 16  

3.4. Vidutinis pedagoginio personalo 

atlyginimas per mėn. 

618,- 657,-  

3.5. Vidutinis kito personalo atlyginimas per 

mėn. 
392,- 401,-  

3.6. Vaikų, tenkančių vienam pedagogui, 

skaičius 

8 9  

4. Bendruomenės nuomonė dėl ugdymo 

(-si) aplinkos ir darbo sąlygų  
(l. gera, gera, patenkinama, nepatenkinama) 

   

4.1. Pastato būklė l. gera gera Po neeilinės pastato 

apžiūros, nustatyta 

keletas taisytinų 

defektų 

4.2. Personalo darbo sąlygos l. geros l. geros Atitinka 

reikalavimus 

4.3. Ugdymo aplinkos l. geros l. geros Patalpų trūkumas, 

kompensuojamas 

netradicinių veiklų 

organizavimu 

(ieškoma erdvių 



2 
 

įvairovės 

ugdymui(si) ). 

5. Finansavimas (tūkst. eurų)    

5.1. Valstybės finansavimas (MK) 77,1 89,2  

5.2. Savivaldybės finansavimas 151,6 153,1  

5.3. Įstaigos pajamų lėšos 40,2 41,1  

5.5. Projektai 0,1 0,3  

5.6. Labdara, parama (pinigais) 0,7 1,2  

5.7. Kita (projektai, labdara, parama) 0,9 1,6  

 

3. Sėkmingiausios įstaigos direktoriaus 2015 m. veiklos priemonės, iniciatyvos  

3.1. Kompiuterizuotos visos pedagogų darbo vietos, įvesta interneto prieiga. 

3.2. Siekiant įgyvendinti lopšelio-darželio savitą ugdymo modelį „Vaiko esminių gebėjimų 

ugdymas kompetencijų centruose“, sukurtos naujos edukacinės erdvės lauke - įsigyti sodo 

nameliai netradicinėms vaikų ugdymo(si) veikloms organizuoti, įrengtos apsauginės tvorelės jų 

žaidimų aikštelėse įstaigos teritorijoje. 

3.3. Inicijuotas dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos priemonių projektų finansavimo atrankos konkurse. Gautas 

finansavimas, lėšos panaudotos lauko žaidimų aikštelės su treniruokliais įrengimui 

bendruomenei. 

3.4. Siekiant teikti nemokamas papildomo ugdymo teikimo paslaugas buvo vykdomas projektas 

„Vokiečių kalbos mokymas priešmokykliniame amžiuje su Hans Hase“, socialinių įgūdžių 

ugdymo programa „Zipio draugai“, budinčios grupės projektai „Mažais žingsneliai į 

kompiuterinių technologijų pasaulį“ ir „Būk judrus ir aktyvus“, edukacinė programa „Muzikos 

garsai“. 

 

4.1. Stiprieji mokyklos veiklos aspektai 2015 metais. 

4.1.1. Modernizuota ir renovuota lopšelio-darželio ugdymo aplinka yra patraukli Šiaulių miesto 

ugdytinių tėvams. 

4.1.2. Sudarytos ugdymo sąlygos vaikams nuo gimimo iki vienerių metų ir parengta ugdymo 

programa. 

4.1.3. Į ikimokyklinio ugdymo programą integruotas savitas ugdymo modelis „Vaiko esminių 

gebėjimų ugdymas kompetencijų centruose“. 

4.1.4. Komandinis darbas, planuojant įstaigos veiklą. 

 

4.2. Silpnieji mokyklos veiklos aspektai 2015 metais. 

4.2.1. Tobulintina informacijos sklaidos ir tėvų švietimo sistema. 

4.2.2. Ribotos galimybės organizuoti bendruomenei skirtus renginius dėl mažų vidaus patalpų. 

4.2.3 Neorganizuojamas lopšelyje-darželyje papildomas ugdymas patalpų trūkumo ir santykinai 

mažo 3-6 metų amžiaus vaikų skaičiaus. 

Įstaigos veiklos įsivertinimas atliekamas, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo 

mokykloms parengta vidaus audito metodika. 
 
 

Direktorė      Renata Jonaitienė 




