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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽERĖLIS“ 
DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

   

 1. Informacija apie direktorių: 
 1.1. Direktoriaus vardas, pavardė – Rita Daubarienė. 
 1.2. Direktoriaus vadybinis stažas toje įstaigoje – 24 metai.  
 1.3. Turima vadybinė kategorija ir įgijimo (atitikties patvirtinimo) data – II vadybos 
kvalifikacinė kategorija. Vadybos kategorijos įgijimo data – 2003-04-08, atitikties patvirtinimo data 
2015-03-10.   
        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 (skaičius) 148 159 
 

1.1. Gyvenantys Šiaulių mieste 147 159   
1.2. Ne Šiaulių miesto gyventojai 1 0   
2. Grupių ir ugdytinių skaičius pagal amžių 8/148 9/159   
2.1. Lopšelio grupė, vaikai nuo 0 iki 3 metų 2/30 2/30   
2.2. Ikimokyklinio ugdymo grupė, vaikai nuo 3 iki 

5 metų 
5/100 6/112   

2.3. Priešmokyklinio ugdymo grupė, vaikai nuo  6 
metų 

1/17 1/21   

3. Vykdomos programos (įrašyti)  
(grupių ir vaikų skaičius ..../....)  

8/147 9/159   

3.1. Ikimokyklinio ugdymo programa „Ežerėlio“ 
vaikų pasaulis“ 

7/130 8/142   

3.2. Priešmokyklinio ugdymo bendroji  programa 1/17 1/21   
4. Darbuotojai (skaičius) 41 43   
4.1. Pedagogai 19 20   
4.2. Pagalbos vaikui, šeimai specialistai 2 2   
4.3. Kiti darbuotojai 20 21   
4.4. Vidutinis pedagoginių darbuotojų atlyginimas 

per mėn. 
672 709   

4.5. Vidutinis kitų darbuotojų atlyginimas per 
mėn. 

410 444   

5. Finansavimas (tūkst. eurų) 428,0 508,5   
5.1. Valstybės finansavimas (MK) 137,9 156,6 Įsteigta nauja grupė 
5.2. Kitos valstybės dotacijos 3,1 6,6 Papildomai gauta 

lėšų iš VB 
darbuotojų darbo 
apmokėjimo 
įstatymo 
įgyvendinimui 



5.3. Savivaldybės finansavimas 216,7 274,9 Gauta iš SB lėšų 
pagal investicijų 
projektus 

5.4. Įstaigos pajamų lėšos 68,2 67,8   
5.5. Projektai - 0,2   
5.6. Labdara, parama  2,1 2,4   

  

 3. Sėkmingiausios įstaigos direktoriaus 2017 metais veiklos priemonės, iniciatyvos. 

      Siekdama praplėsti ir paįvairinti ikimokyklinio ugdymo programos „Ežerėlio vaikų pasaulis“ 
įgyvendinimą, nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio inicijavau 5 grupių įsijungimą į FINI instituto Radeče 
(Slovėnija) tarptautinį projektą „Pasakyk pasauliui labas“ ir subūriau darbo grupę šio projekto 
įgyvendinimui.  
       Šiuolaikinių informacinių technologijų plėtrai, švietimo procesų modernizavimui, sudariau 
sąlygas lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“ nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio elektroninio dienyno „Mūsų 
darželis“ diegimui. 
              Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio plėtrai, muzikinių projektų integravimui į 
ugdymo turinį, vaikų, jų tėvų (globėjų), darbuotojų ir socialinių partnerių bendradarbiavimo 
stiprinimui, inicijavau ir sudariau sąlygas dviejų muzikinių bendruomenės projektų „Voro vestuvės“ 
(2017 m. birželio 5 d.) ir „Kelionė į ledo šalį“ (2017 m. gruodžio 19 d.) įgyvendinimui. 
               Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, pagalbos vaikui specialistams 
gerosios darbo patirties sklaidai 2017 m. balandžio 4 d. Šiaulių universiteto patalpose  kartu su 
komanda organizavau respublikinę metodinę praktinę konferenciją „Kokybiškas ikimokyklinis 
ugdymas(is). Koks jis?“. 
               Maisto produktų centralizuotam pirkimui Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose 
nuo 2017 m. lapkričio mėnesio dalyvavau Šiaulių miesto savivaldybės administracijos maisto 
produktų viešojo pirkimo komisijos darbe ir teikiau siūlymus dėl viešųjų pirkimų konkurso 
organizavimo.  
  

 4. Stiprieji ir silpnieji įstaigos veiklos aspektai 2017 metais. 

 Stiprieji veiklos aspektai 2017 metais 
 Integravus Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą į ikimokyklinio amžiaus 
vaikų ugdymo turinį ir siekiant ikimokyklinio ugdymo programos dermės su priešmokykliniu 
ugdymu, aštuoniose lopšelio-darželio grupėse nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio taikoma atnaujinta 
savita ikimokyklinio ugdymo programa  „Ežerėlio“ vaikų pasaulis“. 
 Ikimokyklinukų „Vaikystės spindulėlio“ renginio „Gera mums visiems kartu“ 
integravimas į ugdymo turinį padėjo 85 procentus vaikų tėvų įtraukti į kūrybines ir judrias veiklas, 
pasijausti aktyviais lopšelio-darželio gyvenimo kūrėjais.  
 Vyko darbuotojų asmeninė ir bendruomeninė lyderystė prisiimant konkrečius 
vaidmenis įgyvendinant devynis grupių ir penkis bendruomenės projektus, vykdant pedagogų 
gerosios darbo patirties sklaidą keturiose konferencijose, vedant 12 atvirų veiklų.  
 Tikslingam ir kryptingam informacinių technologijų infrastruktūros kūrimui, įrengti 
devyni kompiuteriai su programine įranga, apmokyta 19 pedagogų dirbti programa „Mūsų darželis“ 
ir pradėta taikyti inovatyvi internetinė sistema, padedanti įtraukti bendruomenę į darželio veiklą 
nuotoliniu būdu, skirta tėvams ir lopšelio-darželio darbuotojams. 
 
 Silpnieji veiklos aspektai 2017 metais: 
 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo individualizavimas. 
  Priemonių darbuotojų sutelktumui organizavimas.  
 



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

Priemonės 
pavadinimas 

Skirta lėšų (eurai) Panaudota lėšų (eurai) Atlikti darbai/ 

pasiektas rezultatas 

 Vamzdynų ir 
santechnikos įrengimų 
atnaujinimas 

68.000 68.000  Pakeistas vamzdynas ir 
santechnikos įrengimai 
visose l-d grupėse 

Žaidimo aikštelių 
modernizavimas 

17.500 17.500 Įrengti septyni nauji  
žaidimo aikštelių 
įrengimai 

  

________________________ 

 


