
         PRITARTA 

         Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

         2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-193 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EŽERĖLIS“ 

 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS  

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

        1. Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“ yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

        2.  Direktorė Rita Daubarienė, vadybinis stažas 25 m., terminuota darbo sutartis baigiasi 

2019 m. gruodžio 31. 

        3. Informacija apie ugdytinius ir grupes.  

Ugdytiniai pagal amžių / 

grupes  

 

2018-ųjų 

metų 

rugsėjo 1 d. 

/  2017 

metų 

rugsėjo 1 d. 

faktas 

Grupės, kurios nesiekia  

mažiausio sąlyginės 

grupės vaikų skaičiaus* 

 ( 2017metų rugsėjo 1 d. 

faktas ) 

Grupių, kurios 

viršija  bazinį grupės 

dydį,** ir vaikų 

skaičius, viršijantis 

nustatytą dydį  

( 2018 metų rugsėjo 

1 d. faktas) 

Iš viso (skaičius) 166/167 0 0 

Iki 2 metų 3/7 0 0 

Nuo 2 iki 3 metų 27/23 0 0 

Nuo 3 iki 6 metų 118/117 0 0 

Nuo 6 metų 

(priešmokyklinio ugdymo 

grupė) 

18/20 0 0 

 

* Mažiausias sąlyginės grupės  vaikų skaičius, nustatytas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679: iki 2 metų – 5 vaikai, nuo 2 iki 3 metų – 8 

vaikai, nuo 3 iki 6 metų – 10 vaikų, nuo 6 metų – 10 vaikų. 

** Bazinis grupės dydis, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 

d. nutarimu Nr. 679: iki 2 metų – 10 vaikų, nuo 2 iki 3 metų – 15 vaikų, nuo 3 iki 6 metų – 20 vaikų, 

nuo 6 metų – 20 vaikų. 

 

        4. Informacija apie darbuotojus. 

Darbuotojai  

 

Pareigybių ir etatų skaičius 

Vienam 

pedagogui 

tenkančių 

vaikų 

skaičius 

Vaikų, 

kuriems 

nustatyti 

specialieji 

ugdymosi 

poreikiai ir 

teikiama 

pagalba, 

skaičius ir 

dalis 

2017 

metų 

faktas 

2018 

metų 

faktas 

2018-aisiais 

metais 

nepanaudota 

Iš viso (skaičius) 37,98 37,98 0 – – 

Administracija 2 2 0 – – 

Pedagogai 15,08 15,08 0 11 – 

Pagalbos vaikui, šeimai 

specialistai 

1,5 1,5 0 – logopedo – 

26/100           
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socialinio 

pedagogo – 

7/100        

       

Kiti darbuotojai 19,4 19,4 0 – – 

Vidutinis pedagoginių darbuotojų 

atlyginimas per mėn. (tūkst. eurų) 

0,7 0,7 – – – 

Vidutinis kitų darbuotojų 

atlyginimas per mėn. (tūkst. eurų) 

0,4 0,5 – – – 

 

        5. Įstaigos finansavimas. 

Finansavimo šaltiniai 

 

2018-ųjų 

metų 

faktas 

2017 

metų 

faktas  

2018-ųjų 

metų / 2017 

metų lėšų 

dalis darbo 

užmokesčiui 

2018-ųjų 

metų / 2017 

metų lėšų 

dalis kitoms 

reikmėms 

Iš viso (tūkst. eurų) 519,4 508,5 54,1%/51,2% 45,9%/48,8% 

Valstybės finansavimas (MK ar ML) 166,2 156,6  

Kitos valstybės dotacijos 0 6,6 

Savivaldybės finansavimas 281,5 274,9 

Įstaigos pajamų lėšos 69,7 67,8 

Projektai  0 0,2 

Labdara, parama  2,0 2,4 

 

        6. Įstaigos infrastruktūra. 

   Lopšelis-darželis „Ežerėlis“ yra vienas pastatas. Bendras plotas 1638,39 kv. m. Higienos pasas 

išduotas Šiaulių visuomenės sveikatos centro 2005 m. balandžio 15 d. Nr.HP-176, atnaujintas 2010 

m. kovo 1 d. Nr. HP-28.  

 

II SKYRIUS  

VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

  

         7. Įstaigos direktoriaus 2018 metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas.  

Metų užduotys 

(toliau-užduotys) 

 

 

 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

Asmenybės ūgtis 

1.1. Tobulinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimą. 

 

1.1.1. Naudojami 

įvairesni būdai vaiko 

pasiekimų ir pažangos 

geresniam vertinimui. 

 

 

 

 

 

 

  

1.1.1.1.  Įtraukti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus  

vaikai į savo pasiekimų  ir 

pažangos (įsi)vertini-mą. 

   

 

 

 

 

 

1.1.1.2. Parengtos ir 

pildomos  ikimokyklinio  

amžiaus vaikų  pasiekimų 

 

1.1.1.1.1.  115 

ikimokyklinio ir   19 

priešmokyklinio 

amžiaus   vaikų atliko 

savo pasiekimų ir 

pažangos įsivertinimą. 

Vaikų pasiekimų ir 

pažangos įsivertinimas 

individualiai aptartas su 

tėvais.  

 Rodiklis pasiektas. 
 

1.1.1.2.2. Parengtos ir 

pildomos  

ikimokyklinio  amžiaus 
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ir pažangos (įsi)vertinimo 

formos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.3. Parengtas ir 

naudojamas  klausimy-

nas priešmokyklinio 

amžiaus vaikų   

pasiekimų ir pažangos 

(įsi)vertinimui. 

 

vaikų  pasiekimų ir 

pažangos 

(įsi)vertinimo formos.    

 Rodiklis pasiektas 

(metodinės grupės 

2018-10-18 protokolas 

Nr.MB-5, direktoriaus 

2018-10-26 įsakymas 

Nr.V-74). 

 

1.1.1.3.3. Parengtas ir 

taikomas klausimynas 

bei įsivertinimo forma 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų   

pasiekimų ir pažangos 

(įsi)vertinimui „Mano 

padaryta pažanga“.  

Rodiklis pasiektas  
(metodinės grupės 

2018-10-18 protokolas 

Nr.MB-5, direktoriaus 

2018-10-26 įsakymas 

Nr.V-74). 

Ugdymas(is) 

1.2. Įgyvendinti 

atnaujintą 

ikimokyklinio 

ugdymo turinį. 

 

1.2.1. Atnaujinta 

ugdymo programa 

„Ežerėlio“ vaikų 

pasaulis“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Reflektuota 

ugdymo programos 

 

1.2.1.1. Patvirtinta ir 

įgyvendinama atnaujinta 

ikimokyklinio ugdymo 

programa „Ežerėlio“ 

vaikų pasaulis“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2. Į atnaujintą 

ugdymo programą 

integruotos 

Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų aprašo 

nuostatos, apibrėžtas 

ikimokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) 

siektinas rezultatas, 

ugdymo turinys 

išdėstytas pagal vaiko 

ugdymo(si) rezultatų 

kryptis. 

 

1.2.2.2. Parengti ir 

pritaikyti  ugdymo 

 

1.2.1.1.1. Patvirtinta ir 

įgyvendinama 

atnaujinta 

ikimokyklinio ugdymo 

programa „Ežerėlio“ 

vaikų pasaulis“. 

 Rodiklis pasiektas 

(pedagogų tarybos 

2018-05-31 protokolas 

Nr.PT-2, direktoriaus 

2018-08-31 įsakymas 

Nr.V-54). 

 

1.2.1.2.2. Atnaujinta 

ikimokyklinio ugdymo 

programa „Ežerėlio“ 

vaikų pasaulis“. 

 Rodiklis pasiektas 

(pedagogų tarybos 

2018-05-31 protokolas 

Nr.PT-2, direktoriaus 

2018-08-31 įsakymas 

Nr.V-54). 

 

 

 

 

1.2.2.2.3. Parengti ir 

pritaikyti kriterijai 
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„Ežerėlio“ vaikų 

pasaulis“ įgyvendini-

mo  kokybė.  

programos „Ežerėlio“ 

vaikų pasaulis“  kokybės  

kriterijai. 

ugdymo programos 

„Ežerėlio“ vaikų 

pasaulis“  kokybės 

įvertinimui. 

 Rodiklis pasiektas. 
(metodinės grupės 

2018-10-18 protokolas 

Nr.MB-5, direktoriaus 

2018-10-26 įsakymas 

Nr.V-74 ir pedagogų 

tarybos 2018-12-19  

protokolas Nr. PT-4). 

Ugdymo(si) 

aplinka 

1.3. Modernizuoti 

ugdymo(si) 

aplinką. 

 

 

 

1.3.1.  Atnaujintos   

grupių edukacinės 

aplinkos. 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Naudojamos IT 

ugdymo proceso 

organizavimui. 

 

 

1.3.3. Pagerintos vaikų 

pietų miego sąlygos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4. Įgyvendintas 

investicinis projektas 

„Elektros instaliacijos 

ir vamzdyno atnauji-

nimas“. 

 

 

 

 

  

 

1.3.1.1.  Įsigyta 22 vnt. 

naujų vaikiškų kėdučių, 

spinta su stalčiais 

individualioms vaikų 

ugdymo(si) priemonėms. 

 

 

 

 

1.3.2.1. Nupirkti du nauji 

kompiuteriai 

ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojams. 

 

 1.3.3.1. Įsigytos lovos-

spintos dviejose   

darželio   grupėse  

 

 

1.3.3.2. Pakeistos 

naujomis langų apsaugos 

priemonės  dviejose 

grupėse. 

  

1.3.4.1. Įsisavinti 

investicinio projekto 

įgyvendinimui skirti 39 

tūkst Eur: baigti 

vamzdyno ir atlikti  

elektros instaliacijos 

atnaujinimo darbai. 

 1.3.5.1. Pateiktas tęstinis 

elektros instaliacijos 

atnaujinimo darbų 

investicinio projekto 

aprašymas Šiaulių miesto 

savivaldybės 

administracijai.  

 

 

1.3.1.1.1. Įsigyta 22 

vnt. naujų vaikiškų 

kėdučių, spinta su 

stalčiais individualioms 

vaikų ugdymo(si) 

priemonėms.  

  Rodiklis pasiektas. 
 

1.3.2.1.2. Įsigyti du 

nauji kompiuteriai.  

Rodiklis pasiektas. 
 

 

1.3.3.1.3. Įsigytos 

lovos-spintos dviejose   

darželio   grupėse.  

  Rodiklis pasiektas. 
 

1.3.3.2.4. Įmontuoti 

roletai į dviejų grupių 

langus. 

  Rodiklis pasiektas. 
 

1.3.4.1.5. Užbaigti 

vamzdyno ir atlikti  

elektros instaliacijos 

atnaujinimo I etapo 

darbai. 

  Rodiklis pasiektas. 
 

1.3.5.1.6. Parengtas ir 

teiktas tęstinis II etapo 

elektros instaliacijos 

atnaujinimo darbų 

investicinio projekto 

aprašymas Šiaulių 

miesto savivaldybės 

administracijai.  

Rodiklis pasiektas 
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8. Įstaigos 2018-2020 metų strateginio veiklos plane 2018 metais suplanuotos veiklos (tikslų 

ir priemonių įgyvendinimo rezultatai). 

2018-ųjų metų tikslas, 

uždaviniai, priemonės 

 

Siekiniai (rezultato vertinimo, produkto 

kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas) 

Siekinių 

įgyvendinimo 

faktas  

 1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas.  

  

1.1. įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas: 

  

1.1.1. ugdymo turinio 

įgyvendinimas. 

Vykdomas ugdymas pagal atnaujintą 

ikimokyklinio ugdymo programą „Ežerėlio“ 

vaikų pasaulis“ ir Priešmokyklinio ugdymo 

bendrąją programą. 

 

Integruojami tarptautiniai projektai į ugdymo 

turinį. 

 

Ugdymo turinio įgyvendinimui įsigyta  

įvairių ugdymo priemonių bei metodinės ir 

vaikiškos literatūros. 

2 programos 

 

 

 

 

2 projektai 

 

 

      824 vnt 

ugdymo 

priemonių ir 21 

vnt metodinės ir 

vaikiškos 

literatūros 

1.1.2. šeimos ir socialinių 

partnerių integracija į ugdymo 

procesą. 

Su tėvais ir socialiniais partneriais dalyvauta  

šešiuose renginiuose.   

10 renginių 

1.1.3. elektroninio dienyno 

„Mūsų darželis“ maksimalus 

galimybių taikymas  ugdymo 

procese. 

Įsigyti nauji kompiuteriai 7 kompiuteriai 

1.2. skatinti vaiko gilesnį pažinimą ir taikyti įvairesnius būdus jo poreikiams tenkinti: 

  

1.2.1. pedagogų dalykinių 

kompetencijų tobulinimo 

organizavimas. 

Suteiktos aukštesnės kvalifikacijos 

kategorijos trims pedagogams. 

 

 

Visi pedagogai dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose pagal poreikį. 

 

3 pedagogai 

 

 

 

19 pedagogų 

 

 

1.2.2. papildomo ugdymo 

paslaugų teikimas tenkinant 

vaikų asmeninės saviraiškos 

poreikius. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikai dalyvavo neformaliojo švietimo 

veiklose. 

105 vaikai 

1.2.3. ugdomųjų veiklų 

organizavimas ir vaiko 

pasiekimų vertinimas. 

Pedagogų organizuotos atviros ugdomosios 

veiklos.  

 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas 

atliekamas du kartus per metus. 

5 veiklos 

 

 

2 kartus 

1.3. organizuoti vaikų emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymą(si) ir stiprinti vaikų sveikatą: 

 

1.3.1. sveikatinimo projektų 

rengimas ir įgyvendinimas. 

Organizuotos vaikų sveikatos ugdymo  

priemonės. 

6 priemonės 
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1.3.2. emocinių ir socialinių 

įgūdžių ugdymo 

organizavimas. 

Organizuotos vaikų emocinius, socialinius 

įgūdžius ugdančios priemonės.  

6 priemonės 

2. Ugdymo ir kitų aplinkų modernizavimas ir atnaujinimas. 

 

2.1. užtikrinti įstaigos sėkmingą funkcionavimą: 

 

2.1.1. pastato renovacija. Įgyvendintas investicinis projektas „Šiaulių 

lopšelio-darželio „Ežerėlis“ pastato 

modernizavimas“ už 450 tūks. Eur 

Neskirta lėšų 

investicinio 

projekto „Šiaulių 

lopšelio-darželio 

„Ežerėlis“ 

pastato 

modernizavimas“ 

įgyvendinimui. 

2.1.2. kiemo edukacinių 

erdvių atnaujinimas. 

Atnaujintas kiemo teritorijos apšvietimas. Atlikti darbai už 

13,6 tūkst. Eur  

2.1.3. vidaus patalpų 

remontas. 

Atliktas vidaus patalpų remontas. Atlikti darbai už 

14,8 tūkst. Eur 

 

2.2. užtikrinti įstaigos higienines sąlygas: 

 

2.2.1. vaikiško inventoriaus 

pakeitimas. 

Atnaujintas vaikiškas inventorius. Atnaujintas 

vaikiškas 

inventorius už 

3760,0 Eur 

2.2.2. vaikų veiklos ir 

darbuotojų darbo sąlygų 

gerinimas. 

Išremontuotos sporto ir aktų salės, du 

kabinetai, vienoje grupėje pakeistos langų 

apsaugos priemonės, atnaujinta vienos grupės 

virtuvėlė, įsigyta 5 vnt inventoriaus virtuvėje, 

įsigyta ūkinių ir higienos priemonių.  

Atliktas sporto ir 

aktų salių patalpų 

remontas už 

5090,0 Eur. 

Išremontuoti 3 

kabinetai už 

1800,0 Eur  

Pakeistos langų 

apsaugos 

priemonės vienos 

grupės patalpose 

už 226,0 Eur 

Atnaujinta vienos 

grupės virtuvėlė 

už 200 Eur 

įsigyta 5 vnt 

inventoriaus 

virtuvėje už 8600 

Eur 

Įsigyta ūkinių ir 

higienos 

priemonių už  

3800,0 Eur 
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III SKYRIUS  

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS PASIEKIMAI 

 

9. Neformaliojo ugdymo pasiekimai. 

9.1. Ugdytinių pasiekimai įvairiuose konkursuose, varžybose.  

 

Lygmuo 

Įstaigos ugdytinių, 

dalyvavusių konkursuose, 

varžybose, skaičius 

 

1–3 vietų laimėtojų skaičius 

 2017 metai 2018 metai 

Miesto lygmuo 45 0 0 

Šalies lygmuo 65 0 0 

Tarptautinis lygmuo 0 0 0 

 

9.2. Įstaigoje organizuota renginių 2018-aisiais metais. 

Lygmuo Renginių skaičius 

 

Dalyvių skaičius* 

Mokyklos lygmuo 21 975 

Miesto lygmuo 4 152 

Šalies lygmuo 1 72 

Tarptautinis lygmuo 4 65 

 

* Tas pats vaikas gali būti nurodomas ne vieną kartą. 

 

 

IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS IR VERTINIMAS  

 

 10. Įstaigos veiklos įsivertinimo 2018-ųjų metų rezultatai. 

 Veiklos įsivertinimas atliktas vadovaujantis lopšelio-darželio „Ežerėlis“ veiklos kokybės 

įsivertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-110 ir 

pagal Gero darželio „Ežerėlis“ modelį (GDEM), patvirtintą lopšelio-darželio „Ežerėlis“ direktoriaus 

2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V-12. 

 

Rodiklio pavadinimas  Rodiklio aprašymas  

Stiprieji veiklos aspektai  

Bendravimas ir bendradarbiavimas  Lopšelyje-darželyje vyksta bendradarbiavimas 

įvairiais lygmenimis. Vyksta diskusijos apie 

įstaigos sėkmes ir problemas. Sukurta bendravimo 

ir bendradarbiavimo sistema. Lopšelio-darželio 

ryšiai yra įvairūs, tikslingi, turintys teigiamą 

poveikį įstaigos veiklai ir visai bendruomenei. 

Sprendimai priimami tariantis. Lopšelio-darželio 

lyderių veikla telkia bendruomenę, vyrauja 

teikiamų paslaugų įvairovė.   

Silpnieji veiklos aspektai 

Bendravimas ir bendradarbiavimas  Lopšelio-darželio vaikų tėvai prie įstaigos 

renginių daugeliu atvejų prisideda fragmentiškai. 

Tobulintini veiklos aspektai 

Bendravimas ir bendradarbiavimas  Lopšelio-darželio vaikų tėvų skatinimas naujais 

būdais ir formomis dalyvauti organizuojamose 

veiklose, stiprinant bendradarbiavimo  kultūros 

atmosferą. 
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 11. Įstaigos veiklos išorės vertinimas 2018-aisiais metais. 

  

Išorės vertinimą, patikrinimą 

atlikusios institucijos 

pavadinimas 

Vertintos, tikrintos įstaigos 

veiklos sritys  

Vertinimo, patikrinimo 

išvados ir rekomendacijos, 

direktoriaus veikla, 

atsižvelgiant į išvadas ir 

rekomendacijas 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto 

departamento 

Švietimo skyrius 

Vaikų pasiekimų vertinimo 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose patikrinimas. 

Lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“ 

vaikų pasiekimai vertinami 

vadovaujantis Vaiko 

pasiekimų aprašu.  

Šiaulių valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba 

Periodinė maisto saugos, 

kokybės, higienos, 

ženklinimo, su maistu 

besiliečiančių medžiagų ir 

gaminių saugos, RVASVT 

sistemos, tinkamumo vartoti 

terminų, laikymo sąlygų, 

atsekamumo, personalo 

higienos, technologijų, 

gamybos kontrolė. 

Nurodyta atlikti virtuvės 

sienos virš plytelių remontą – 

įvykdyta. 

Nurodyta įrengti vietą 

pašluosčių džiovinimui – 

įvykdyta. 

Nurodyta pasirašyti įstaigos 

vadovui perspektyvinį 20 

dienų valgiaraštį – įvykdyta.  

Šiaulių miesto savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnyba 

Maitinimo organizavimas. Pateikta rekomendacija dėl 

maisto produktų apskaitos - 

įvykdyta. 

Nacionalinis visuomenės 

sveikatos centras prie sveikatos 

apsaugos ministerijos 

Periodinė valstybinė 

visuomenės sveikatos saugos 

kontrolė siekiant įvertinti 

teikiamų paslaugų atitiktį  

Lietuvos higienos normos 

HN 75:2016 reikalavimams. 

Nurodyta įrengti langų 

atidarymo ribotuvus – 

įvykdyta. 

Nurodyta įrengti langų 

apsaugos tinklą sporto salėje – 

įvykdyta. 

Nurodyta pakeisti šviestuvus į 

atsparius smūgiui kūno 

kultūros salėje – įvykdyta. 

 

 

V SKYRIUS  

AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

 12. Dažnai formalus ir fragmentiškas tėvų dalyvavimas nesukuria bendruomeniškumo ir 

bendruomenės narių sistemingo įsitraukimo į lopšelio-darželio veiklą. Lopšelio – darželio „Ežerėlis“ 

2019 metų veiklos plane numatyta stiprinti bendruomenės narių bendradarbiavimo kultūrą, 

išsiaiškinant tėvų lūkesčius, suorganizuojant forumą „Kokybiškas ikimokyklinis ugdymas tėvų ir 

pedagogų požiūriu“,  plėtojant grupių tėvų komitetų veiklą, organizuojant bendrus projektus, 

kūrybines dirbtuves. 

_____________________ 

 
 


