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2017-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė“ – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, prioritetus teikianti
etnokultūriniam, gamtosauginiam ugdymui. Lopšelis-darželis „Eglutė“ yra biudžetinė įstaiga, turinti
visas juridinio asmens teises.
Įstaigos veikla buvo vykdoma įgyvendinant lopšelio-darželio 2015-2018 m. strateginį
veiklos planą, 2017 m. metinį veiklos planą bei darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programos uždavinius.
Lopšelio-darželio veiklos tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią
patirtį, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozytivaus bendravimo su
suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis
pradmenis.
Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ veikla finansuojama iš Mažeikių miesto savivaldybės
biudžeto lėšų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo krepšelio lėšų, specialiosios programos
lėšų, rėmėjų lėšų, Valstybės privatizavimo fondo ir kitų fondų lėšų.
Įstaigoje ugdymas organizuojamas pagal ikimokyklinio ugdymo(si) programą ir Bendrąją
priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą. Mokytojų tarybos posėdžiuose (2017 m. vyko 4
posėdžiai) įvertintas ir analizuotas veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo kokybės
užtikrinimo lygis, numatytos įstaigos veiklos tobulinimo galimybės, priimti sprendimai veiklos
tobulinimui ir gerinimui.
2017 m. rugsėjo 1 d. Mokinių registre buvo 203 vaikai. Įstaigoje sukompletuota 11 grupių: 3
ankstyvojo amžiaus, 6 ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės. Vaikų
grupės komplektuojamos atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnius. Įstaigoje specialiųjų poreikių
vaikai integruojami į bendrojo ugdymo vaikų grupes.
Įstaigoje dirba 57 darbuotojai. Iš jų 28 yra pedagoginiai darbuotojai ir 29 – aptarnaujantis
personalas. Lopšelyje-darželyje „Eglutė“ teikiama logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo
asistento ir socialinio pedagogo pagalba vaikui ir šeimai.
Vaiko gerovės komisja kryptingai siekė iškeltų veiklos prioritetų. Padėjo organizuoti ir
koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą šeimoms, rūpinosi vaikais, turinčiais
kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, elgesio ir emocijų sutrikimų, psichologinių problemų. Veikli vaiko
gerovės komisija analizavo vaikų ugdymosi sunkumų priežastis ir teikiamos pagalbos vaikui
veiksmingumą. Įgyvendinti Vaiko gerovės komisijos numatyti uždaviniai ir prevenciniai renginiai.
Vaiko gerovės komisijos nariai dalyvavo tėvų susirinkimuose, dalijo lankstinukus „Tėvams apie
darželyje teikiamą specialiąją pagalbą“, „Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijos“, „Tarpusavio
santykiai šeimoje“, „Graži kalba“, „Smulkiosios motorikos lavinimas“; ruošė stendinius
pranešimus: „Atsakingos tėvystės vaidmenys“, „Specialistų konsultavimo laikas“, „Kalbos raida“
(pritaikyta pagal amžiaus grupes).
Atsižvelgiant į metinį veiklos planą, buvo užtikrintas pedagogų, aptarnaujančio personalo ir
kitų darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas bei pedagogų atestacijos vykdymas.
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Pedagogai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami mieste ir Respublikoje organizuojamuose seminaruose,
konferencijose, metodiniuose renginiuose. Pedagogų mokymasis ir kvalifikacijos kėlimas skatino
motyvacijos augimą, garantavo reikiamo kvalifikacijos lygio palaikymą.
Įstaigos veikla grįsta bendruomeniškumu, partneryste, pagalba vienas kitam. Sėkmingai
plėtojamas ir skatiniamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Bendradarbiaujant su
Mažeikių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru buvo vykdomi mokymai ,,Dantukų
priežiūra“, ,,Sveikas maistas- sveikas aš“, paruošti lankstinukai ,,Judėk, kad būtum sveikas“,
,,Švarus kūnas-sveikas aš“.
2017 metais ugdymo procesas organizuotas kokybiškai, tenkinti vaikų poreikiai ir tėvų
lūkesčiai. Ugdymo proceso organizavimui teigiamą įtaką darė įstaigoje vykdyti projektai, akcijos,
konkursai, programos. Priešmokyklinės grupės įgyvendino tarptautinę socialinių įgūdžių ugdymo
programą „Zipio draugai“. Įstaigoje vykdytas interaktyvus pilietiškumo ugdymo projektas „Kaip
surasti Lietuvą 2017?“. Organizuotos akcijos: „Darom“, „Mes rūšiuojam“, respublikinis ekologinis
konkursas „Žalioji palangė“. Dalyvauta Europos judriosios savaitės renginiuose, respublikiniame
konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai“, Europos Grassroot week (masinio futbolo savaitė). Vykdoma
Europos Sąjungos pieno tiekimo mokykloms programa „Pienas vaikams“ ir programa „Vaisių
vartojimo skatinimas mokyklose“. Lopšelis-darželis „Eglutė“ yra Gamtosauginių mokyklų
programos dalyvis, Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos
želmenėliai“ narys.
II. APIBENDRINIMAS, IŠVADOS, PRIEMONIŲ SIŪLYMAI DĖL VEIKLOS
TOBULINIMO
–
–
–
–
–

Buvo įgyvendinti Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ 2017-ųjų metų veiklos plano tikslai:
Sudarytos sąlygos vaikams ugdytis pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo(si) programą ir
Bendrojo priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programas;
Buvo teikta pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba lopšelio-darželio „Eglutė“
vaikams, jų tėvams ir pedagogams;
Užtikrintas higienos normų laikymasis;
Sudarytos sąlygos ugdytinių saviraiškai;
Buvo vykdytos etninės kultūros, pilietiškumo, gamtosaugos ir kitos prevencinės programos.

Didelis dėmesys buvo skiriamas estetiškos, funkcionalios, aprūpintos šiuolaikinėmis
priemonėmis edukacinės aplinkos tobulinimui, naujų ugdymo erdvių kūrimui.
Iš savivaldybės skirtų lėšų ir 2% gyventojų pajamų mokesčio lėšų padarytas laiptų pakopų
remontas, įrengti turėklai, pritaikyti vaikų ūgiui, įrengtos 2 smėlio dėžės, nupirkti 2 nešiojamieji
kompiuteriai, aplinkos tvarkymui motorinė žoliapjovė, atnaujinta personalo darbo apranga. Iš
biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų asignavimo lėšų įsigyta naujos patalynės,
čiužinių vaikams.
Higienos normų reikalavimams įgyvendinti buvo perkamos valymo priemonės, higienos
reikmenys. Virtuvei nupirkta tešlos maišyklė, mikseris, nerūdijančio plieno puodai, virtuvės
ventiliatorius.
2017 m. gautas 100% finansavimas iš savivaldybės biudžeto. Informacija apie įstaigos
veiklą tėvams, visuomenei skelbiama įstaigos internetiniame puslapyje www.eglutemazeikiai.lt.
Lopšelio-darželio išlaikymui skirtos lėšos buvo naudojamos racionaliai ir taupiai.
Sprendimai buvo derinami su įstaigos savivaldos institucijomis, benduomene.
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Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas, iš jo:

Skirti asignavimai 2016-tiesiems metams, Eur
Išlaidoms
Turtui
Iš viso
Iš jų darbo
įsigyti
Iš viso
užmokesčiai
589080,27

502211,64

472243,53

0,00

Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
194470,52
4 (MK)

188970,52

187470,52

0,00

Biudžetinių įstaigų ir
programų pajamos 5 (SP)

0,00

0,00

0,00

Pajamos savarankiškoms funkcijoms
330338,16
atlikti 5 (SFA); 4 (MMA)

313241,12

284773,01

0,00

Kiti šaltiniai, iš jų:
ES struktūrinių fondų parama

5775,84
2252,41

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Vaikų socialinė parama

824,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2420,00

502211,64

472243,53

0,00

specialiųjų

64271,59

Viešųjų darbų ir kitos darbo biržos
0,00
remiamos įdarbinimo programos
Savivaldybės
administracijos
2499,38
programų lėšos
Gyventojų ir tiekėjų parama
199,21
iš viso:

594856,11

Įgyvendinant 2017-ųjų metų veiklos planą ir siekiant tikslų bei rezultatų buvo identifikuotos
šios problemos:
• reikia renovuoti 8-ių grupių sanitarinius-higieninius mazgus,
• reikia renovuoti sporto salę, jos higienines patalpas;
• reikalingas elektros instaliacijos atnaujinimas;
• reikalingas gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrengimas;
• vadovaujantis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų bendraisiais sveikatos
saugos reikalavimais reikalinga ne žemesnė kaip 1,5 m aukščio tvora.
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III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMAS

Faktinė
reikšmė

Planuota
reikšmė

Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai

Pavadinimas,
mato vnt.

Priemonės
atsakingi
vykdytojai

Įgyvendinimas,
procentais

Veiklos pavadinimas

Panaudotos
lėšos (kasinės)

Priemonės
pavadinimas

Patvirtintas
planas

Priemonės
kodas

Finansavimo
šaltinis

Asignavimai 2016-tiesiems metams, Eur

Nukrypimų
nuo plano
paaiškinimai,
priežastys,
dėl kurių
planuotos
reikšmės
nepasiektos

03 programa. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
1. Pedagogų ir kitų
darbuotojų samda
įgyvendinant ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo
programas.

03-01-01-01

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo
programų
įgyvendinimas
ikimokyklinėse
įstaigose

Margarita
Jasinskienė

2. Pedagogų ir vadovų
kvalifikacijos kėlimas
įsisavinant dotacijos
mokinio krepšeliui
finansuoti asignavimų lėšas.

Margarita
Jasinskienė

3. Kitų darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas
įsisavinant biudžetinių
įstaigų ir specialiųjų
programų pajamų
asignavimo lėšas.

Margarita
Jasinskienė

4. Kitų darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas
įsisavinant pajamų
savarankiškoms funkcijoms
atlikti asignavimų lėšas.

5. Vaiko ugdymuisi fiziškai

Margarita
Jasinskienė

Margarita

4 (MK)
(187470,52E)
4 (BIDU)
(4170,00E)
4 (PASG)
(7000,00)
5 (SFA)
(273603,01E)

4 (MK)

5 (SP)

5 (SFA)

4 (MK)

297570,00

179100,00

600,00

200,00

300,00

4400,00

293201,72

179041,81

554,00

60,00

368,00

6446,00

Įgyvendinamų
ugdymo programų
skaičius, vnt.
Samdomų
pedagogų etatų
skaičius, vnt.
Samdomų kitų
darbuotojų etatų
skaičius.

2

2

28,5

28,5

27,29

27,29

92,3

Kvalifikacijos
kėlimo renginius
lankiusių asmenų
skaičius, vnt.

Pagal
poreikį

25

Nepanaudoti
asignavimai
perskirstyti

30,0

Asmenų, lankiusių
kvalifikacijos
kėlimo renginius,
skaičius, vnt.

Pagal
poreikį

8

Nepanaudoti
asignavimai
perskirstyti
Papildytas
asignavimų
planas dėl
padidėjusio
darbo
užmokesčio

98,5

100,0

122,7

146,5

Asmenų, lankiusių
kvalifikacijos
kėlimo renginius,
skaičius, vnt.

Pagal
poreikį

8

Renginių skaičius,
vnt.

5

8

Įsigytų ugdymosi

Pagal

6

Nepanaudoti
asignavimai
perskirstyti

Papildytas

5
ir psichologiškai palankios
aplinkos kūrimas įsisavinant
dotacijos mokinio krepšeliui
finansuoti asignavimų lėšas.
6. Vaiko ugdymuisi
palankios aplinkos kūrimas
įsisavinant biudžetinių
įstaigų ir specialiųjų
programų asignavimų lėšas.
7. Vaiko ugdymuisi
palankios aplinkos kūrimas
įsisavinant pajamų
savarankiškoms funkcijoms
atlikti asignavimų lėšas.
8. Aplinkos, atitinkančios
Lietuvos higienos normų
HN 75:2010 laikymasis
įsisavinant Biudžetinių
įstaigų ir specialiųjų
programų maisto gaminimo
lėšas.

9. Vaikų maitinimo
organizavimas įsisavinant
biudžetinių įstaigų ir
specialiųjų programų maisto
gaminimų lėšas.

10. Vaikų maitinimo
organizavimas įsisavinant
pajamų savarankiškoms
funkcijoms atlikti
asignavimų lėšas.

Jasinskienė

Margarita
Jasinskienė

Margarita
Jasinskienė

Irina
Usorienė

Vilma
Stonkuvienė

Vilma
Stonkuvienė

5 (SP)

5 (SFA)

5 (SP)

5 (SP)

5 (SFA)

10300,00

30200,00

11100,00

49700,00

8600,00

11274,19

34264,15

13606,09

39331,31

7300,00

priemonių bei
atnaujintų
edukacinių erdvių
skaičius, vnt.

edukacinių
erdvių
metinį
planą

109,5

Įsigytų ugdymosi
priemonių bei
atnaujintų
edukacinių erdvių
skaičius, vnt.

Pagal
edukacinių
erdvių
metinį
planą

5

113,5

Įsigytų ugdymosi
priemonių bei
atnaujintų
edukacinių erdvių
skaičius, vnt.

Pagal
edukacinių
erdvių
metinį
planą

2

122,6

Higienos
reikalavimų
laikymąsi
užtikrinančių
sutarčių
vykdymas, vnt.;
Įsigyto
inventoriaus,
darbo priemonių
skaičius, vnt.

Pagal
ūkinės
veiklos
metinį
planą

79,1

Vaikų skaičius,
vnt.

84,9

Vaikų, kuriems
išlaikyti taikomos
mokesčio ar
vienos dienos
vidutinė
maitinimosi, ar
ugdymo mokesčio
lengvata, skaičius,
vnt.

209

56

asignavimų
planas
perskirstant
lėšas metų
eigoje
Papildytas
asignavimų
planas
perskirstant
lėšas metų
eigoje
Papildytas
asignavimų
planas
perskirstant
lėšas metų
eigoje
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Papildytas
asignavimų
planas
perskirstant
lėšas metų
eigoje

209

Sumažintas
asignavimų
planas dėl
nesurinktų
įmokų už vaikų
išlaikymą
ugdymo
įstaigoje

56

Perskirstytos
nepanaudotos
asignavimų
lėšos metų
eigoje tarp kitų
straipsnių
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11. Mokinių pavėžėjimo
įgyvendinimo programa.

Margarita
Jasinskienė

5 (SFA)

4500,00

3633,00

80,7

Vaikų skaičius,
vnt.

2

2

Kiti šaltiniai
12. Vaiko ugdymuisi
palankios aplinkos kūrimas
efektyviai panaudojant
gyventojų ir tiekėjų paramos
lėšas.

Margarita
Jasinskienė

6 (KT)

5100,00

199,21

3,9

13. Socialinės paramos
poreikio tenkinimas.

Vilma
Stonkuvienė

4 (PM)

930,00

824,84

88,7

14. Sveikos mitybos
prevencijos vykdymas
įsisavinant ES struktūrinių
fondų ir valstybės lėšų
paramą

Vilma
Stonkuvienė

15. Savivaldybės
administracijos finansavimo
sutartis MSK-711

L. e. p. direktorė

Parengė
Vyr. buhalterė
Roma Vainutienė
2018-03-29

Irina
Usorienė

6 (KT)

(SB)

2300,00

2499,38

2252,41

2499,38

Įsigytų ugdymosi
priemonių bei
atnaujintų
edukacinių erdvių
skaičius, vnt.
Vaikų, kuriems
skirtas
nemokamas
maitinimas
(pietūs), vnt.

Pagal
edukacinių
erdvių
metinį
planą

1

5

5

97,9

Vykdomų
prevencinių
programų
skaičius, vnt.

2

2

100,0

Higienos
reikalavimų
laikymąsi
užtikrinančių
sutarčių
vykdymas,
(patalpų remonto
darbams atlikti)
vnt.

2

2

Margarita Jasinskienė

Nepanaudotas
planas paliktas
kitų metų
panaudojimui

