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                                                                                  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 
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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SIGUTĖ“ 

DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

1. Informacija apie direktorių: 

1.1. Direktoriaus vardas, pavardė – Renata Jonaitienė 

1.2. Direktoriaus vadybinis stažas toje įstaigoje – 9 metai. 

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

Vadybinės kategorijos įgijimo data – 2015 m. gruodžio 22 d. 

 

      2. Bendra informacija apie įstaigą ir pokyčius joje: 

Eil. 

Nr. 
Sritys ir veiklos kriterijai 

2016 

metų 

faktas 

2017 

metų 

faktas 

Trumpas  

komentaras apie 

įvykusį pokytį 

1. Ugdytiniai  111 107  

1.1. Gyvenantys Šiaulių mieste 111 107  

1.2. Ne Šiaulių miesto gyventojai 0 0  

2. Grupių ir ugdytinių skaičius pagal 

amžių 
6/111 6/107 

 

2.1. Lopšelio grupė, vaikai nuo 0 iki 3 metų 28 27  

2.2. Ikimokyklinio ugdymo grupė, vaikai 

nuo 3 iki 5 metų 

62 59  

2.3. Priešmokyklinio ugdymo grupė, vaikai 

nuo 6 metų 

1/18 1/21   

3. Vykdomos programos  6/111 6/107  

3.1. Ikimokyklinio ugdymo programa 

„Vaikystės sodas“ 

5/93  5/86   

3.2. Priešmokyklinio ugdymo bendroji 

programa 

1/18  1/21   

4. Darbuotojai  28 32  

4.1. 

Pedagogai 

13 14 Priimtas auklėtojas į 

grupę nuo gimimo 

iki vienerių metų. 

4.2. 
Pagalbos vaikui, šeimai specialistai 

1 2 Priimtas socialinis 

pedagogas 

4.3. 
Kiti darbuotojai 

15 16 Priimtas pagalbinis 

virtuvės darbininkas 

4.4. Vidutinis pedagoginių darbuotojų 

atlyginimas per mėn. 

702,- 704,-  

4.5. Vidutinis kitų darbuotojų atlyginimas 

per mėn. 

407,- 439,-  

5. Finansavimas (tūkst. eurų) 321,7 330,3  

5.1. Valstybės finansavimas (MK) 96,8 102,5  

5.2. Kitos valstybės dotacijos 2,8 5,-  

5.3. Savivaldybės finansavimas 176,1 172,3  

5.4. Įstaigos pajamų lėšos 44,6 48,6  

5.5. Projektai 0,3 0,3  

5.6. Labdara, parama  1,1 1,6  
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3. Sėkmingiausios įstaigos direktoriaus 2017 metais veiklos priemonės, iniciatyvos. 

3.1.Skatinau bendruomenę susitarti dėl Gero darželio bruožų ir inicijavau Gero lopšelio-darželio 

„Sigutė“ modelio parengimą. 

3.2. Inicijavau lopšelio-darželio „Sigutė“ veiklos kokybės įsivertinimo organizavimo modelio 

parengimą. 

3.3. Inicijavau auklėtojo etato grupėje, kurioje ugdomi vaikai nuo gimimo iki vienerių metų 

amžiaus, įsteigimą. 

3.4. Inicijavau saugios edukacinės erdvės sukūrimą bendruomenės renginių organizavimui. 

3.5. Inicijavau pedagogų patirties sklaidą mieste: organizuota metodinė diena „Efektyvus ugdymo 

modelio plėtojimas, siekiant visuminio vaiko asmenybės ugdymosi“ ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

bendruomenių kūrybinių darbų paroda „Mažieji mūsų draugai“. 

 

4. Stiprieji ir silpnieji įstaigos veiklos aspektai 2017 metais. 

4.1.Stiprieji veiklos aspektai: 

4.1.1. Ugdymui išradingai pritaikoma lopšelio-darželio teritorija: lauko muzikos instrumentų 

erdvė; pažintinę-tiriamąją veiklą skatinančios erdvės; vidinio kiemelio erdvė kūrybinėms veikloms 

organizuoti; pakyla padengta gumos danga renginių organizavimui. 

4.1.2. Informacinių kompiuterinių technologijų (IKT) bazė. 

4.1.3. Socialinės pedagoginės pagalbos šeimoms teikimas.  

 

4.2. Silpnieji veiklos aspektai: 

4.2.1. Trūksta pavėsinių vaikų žaidimų aikštelėse.  

4.2.2. Nesaugus tėvų transporto parkavimasis prie J. Basanavičiaus gatvės, ištrupėjęs šaligatvis iki 

J. Basanavičiaus g. ir Sodo gatvių sankryžos bei pėsčiųjų perėjų. 

 

5. Įstaigai skirtų tikslinių priemonių pagal Savivaldybės 2017 metų planą įgyvendinimas: 

Priemonės 

pavadinimas 

Skirta lėšų (eurai) Panaudota lėšų 

(eurai) 

Atlikti darbai/ 

pasiektas rezultatas 

 1.Mokyklų teritorijų 

aptvėrimas 

 8200,00  8200,00 Teritorija aptverta 100 m2 

tvora 

 

 

 

2. Ikimokyklinių 

įstaigų žaidimų 

aikštelių 

modernizavimas 

11600,00 11600,00 Vidinis kiemelis padengtas 

guma (3608,66 eur) 

Įsigyta lauko muzikos 

instrumentų 

ansamblis(6100.00 eur) 

Įsigytos dvi uždengiamos 

smėlio dėžės (1891.34 eur) 

________________________ 




