PRITARTA
Anykščių rajono savivaldybės tarybos
2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-155
ANYKŠČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ VADOVO
2016 METŲ ATASKAITA
I SKYRIUS
PERSONALO IR FINANSŲ VALDYMAS
Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ (toliau – įstaiga) direktorė Virginija Padūmienė turi
švietimo vadybos magistro laipsnį. Ugdymo įstaigai vadovauja 13 metų, bendras vadybinis stažas –
22 metai. Antra vadybinė kvalifikacinė kategorija suteikta 2009 metais. Nuo 2015 m. sausio 1 d.
kvalifikacinės kategorijos galiojimo laikas pratęstas 5 metams.
Įstaigoje 2016 metų gruodžio 31 d. duomenimis dirbo 39 darbuotojai (su vadovais):
pavaduotojas ugdymui, turintis II vadybinę kvalifikacinę kategoriją, vadybinis stažas 12 metų, įgijęs
švietimo vadybos magistro laipsnį; pavaduotojas ūkio reikalams, vadybinis stažas – 5 metai; 20
pedagoginių darbuotojų, iš jų 15 – pagal pagrindinių pareigų darbo sutartis, 5 – pagal nepagrindinių
pareigų sutartis. 6 pedagogai įgiję mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 8 vyresniojo
mokytojo ir 4 įgiję mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Įstaigoje dirbo 18 nepedagoginių darbuotojų.
Įstaigoje patvirtintas 35,25 pareigybių skaičius, dirbo 39 darbuotojai. Darbuotojų kaitos per
biudžetinius metus nebuvo, išskyrus dvi darbuotojas, esančias vaiko auginimo atostogose.
Darbuotojai 2016 metais buvo skatinami padėkomis (raštu, žodžiu), geresniu darbo vietos
aprūpinimu (kompiuterizuotos darbo vietos, atliktas remontas). Įstaigoje darbuotojai skatinami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. patvirtinto nutarimo Nr. 511
nuostatomis, mano patvirtinta Darbuotojų skatinimo, personalinių priedų, priemokų nustatymo
tvarka.
Direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų metų atlyginimų vidurkis su socialinio draudimo
įmokomis – 11,2 tūkst. Eur, kitų darbuotojų metų atlyginimų vidurkis su socialinio draudimo
įmokomis – 8,2 tūkst. Eur.
2016 metais kėlė kvalifikaciją 15 pedagoginių darbuotojų ir 2 nepedagoginiai darbuotojai.
Įstaigos valdymo struktūra, patvirtinta lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus 2014 m.
gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-44, pateikiama 1 schemoje.

1 schema. Organizacinė valdymo struktūra 2016 metais
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II SKYRIUS
TURTO VALDYMAS
Įstaigos nekilnojamo turto, valdomo patikėjimo teise pastato plotas 1497,06 m2, žemės
plotas 1,3 ha. Įstaigos pastato dalis (509 m2) 2015 metais Anykščių rajono savivaldybės tarybos
sprendimu perduota biudžetinei įstaigai Anykščių švietimo pagalbos tarnybai.
Faktinių nekilnojamo turto valdomo patikėjimo teise ūkinę priežiūrą užtikrinančių
paslaugų kaina per metus – 8900 Eur (pavaduotojo ūkio reikalams atlyginimas su socialinio
draudimo įmokomis).

Per biudžetinius metus įsigyto turto vertė siekia 15387,36 Eur.

III SKYRIUS
DOKUMENTŲ VALDYMAS
Įstaigos dokumentai valdomi pagal sudarytą ir 2015 m. spalio 30 d. direktoriaus įsakymu
Nr. IL-63 patvirtintą dokumentacijos planą.
Per 2016 m. įstaigos dokumentų apyvarta siekė 2430 vnt., iš jų: siunčiami 827 vnt., gauti
1603 vnt.
Įstaigoje sudarytų elektroninių dokumentų, pasirašytų saugiu elektroniniu parašu skaičius
siekė 751 vnt., tai sudaro 30,9 proc.
IV SKYRIUS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS
Įstaigos per biudžetinius metus vykdyti 161 viešieji pirkimai, kurių vertė 75514,10 (prekių –
113 vnt., vertė – 15387,36 Eur; paslaugų – 43 vnt., vertė – 30776,34 Eur; maisto – 5 pirkimai, vertė
29350,40 Eur.; darbų – 0 vnt., vertė – 0,00 Eur).
Informacinėmis priemonėmis (CPO) vykdyti 2 pirkimai, kurių vertė 382,26 Eur. Per 2016
metus sudaryta 10 viešųjų pirkimų sutarčių, kurių vertė – 33656,01 Eur.
Įstaigos per 2015 ir 2016 biudžetinius metus vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų
pirkimų skaičius ir vertė Eur pateikiami 1 lentelėje:
1 lentelė. Viešieji prekių, paslaugų, darbų pirkimai
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(iš jų 5 maistas
47
1
206

Bendra
sudarytų
sutarčių vertė
(Eur)
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Įstaigos per 2015 ir 2016 biudžetinius metus informacinėmis priemonėmis (CVO LT)
vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų skaičius ir vertė Eur pateikiama 2 lentelėje:
2 lentelė. Informacinėmis priemonėmis vykdyti viešieji pirkimai
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Per 2015 metus sudaryta 19 viešųjų pirkimų sutarčių, kurių vertė 34621,84 Eur.
Per 2016 metus sudaryta 10 viešųjų pirkimų sutarčių, kurių vertė 33656,01 Eur.

V SKYRIUS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR
VIDAUS ADMINISTRAVIMO INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS
Įstaigoje naudojamasi 12 informacinių sistemų: Mokinių duomenų baze, Pedagogų
duomenų baze, ŠVIS (švietimo valdymo informacine sistema), skaitmeninių mokymo priemonių
elektroninė erdve „Ugdymo sodas“, buhalterinėmis sistemomis FINNET, FINAS, FINALGA,
VSAKIS, socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, registracijos į švietimo pagalbos
tarnybos renginius internetine sistema SEMI+, viešųjų pirkimų sistemomis CVP IS, CPO.
Kompiuterinių darbo vietų skaičius – 15, interneto ryšio sparta 100 Mb/s. Interneto ryšio
išlaidos per metus – 173,76 Eur.
Per biudžetinius metus įsigyta kompiuterių, informacinių sistemų už 1742,98 Eur,
informacinių sistemų tvarkymui bei priežiūrai išleista 302,63 Eur.
VI SKYRIUS
PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ VALDYMAS
2016 metais įstaigai buvo skirta 218,7 tūkst. Eur biudžeto lėšų, iš kurių panaudota 214,9
tūkst. Eur, (nepanaudota – 3,8 tūkst. Eur mitybai ir šildymui). Iš biudžeto lėšų darbo užmokesčiui
su Sodros įmokomis panaudota 167,8 tūkst. Eur, tai sudaro 78 proc. biudžeto lėšų. Mokinio
krepšelio lėšas sudarė 119,1 tūkst. Eur: darbo užmokesčiui su socialinio draudimo įmokomis –
114,4 tūkst. Eur, kvalifikacijai – 0,6 tūkst. Eur, ryšiams – 0,4 tūkst. Eur, ugdymo priemonėms – 3,3
tūkst. Eur.
Papildomai 2016 metais iš kitų šaltinių gauta 6,5 tūkst. Eur, už kuriuos vykdyta viešųjų
darbų programos veikla, įgyvendinti 3 projektai, atlikti smulkūs remonto darbai, nupirktas
kompiuteris, langų ribotuvai, įsigytos ūkiui skirtos prekės ir kt.
Įstaigos asignavimų panaudojimo duomenys pateikiami 3 lentelėje:
3 lentelė. Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ gautų asignavimų naudojimas

Pagal išlaidų ekonominę
klasifikaciją
Biudžeto lėšos
Darbo užmokesčiui
Sodros įmokoms
Mitybai
Kitoms prekėms ir išlaidoms

Skirta (Eur)
218700
128700
39100
6600
43700

Panaudota (Eur)

Pastabos

214859
128700
39100
5700 900 Eur nepanaudota
mitybai
40759 2941 Eur nepanaudota

(šildymas, elektra, komunalinės
paslaugos, ryšiai, kvalifikacija,
komandiruotės ir kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimas
Mokinio krepšelio lėšos
Darbo užmokesčiui
Sodros įmokoms
Kvalifikacijai
Ryšiams
Transporto išlaikymui
Ugdymo priemonėms

šildymui
600 Nupirkta vėjapjovė

600
119100
87400
27000
600
400
400
3300

Gauta 2 proc. GPM parama
AB„ Žemaitijos pienas“ parama
Gauta lėšų projektinei veiklai iš
savivaldybės
Gauta lėšų iš kitų finansavimo
šaltinių
Viešųjų darbų programos vykdymui
Projektas „Olimpinė karta“

119100
87400
27000
600
400
400
3300

1185
329
610

399 Nupirktas kompiuteris
132 Pildytos tonerio kasetės
610

4375

4375

4175
200

4175
200

Viešųjų ryšių ir komunikacijos priemones naudojome įstaigos internetiniame puslapyje,
socialiniame tinkle. 4 iš 7 ugdymo grupių 2016 metais susikūrė Facebook‘o paskyras, kurių pagalba
veiklos sklaida tapo itin sparti. Įvairiose informacijos šaltiniuose dalinomės darbo patirtimi:
http://www.szelmeneliai.lt , http://www.anyksta , http://www.silelis.res .

VII SKYRIUS
ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLA
Ugdomosios veiklos kokybės pažanga
Įstaigoje

2016

metais

buvo

ugdoma

138

vaikas

(110

ikimokyklinukų,

28

priešmokyklinukai). Nemokamas maitinimas buvo teikiamas 4 priešmokyklinio amžiaus vaikams.
Įstaiga įgyvendino ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, į kurias
integruotos keturios programos: Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos programa, Tarptautinė vaikų socializacijos programa „Zipio draugai“, Gyvenimo
įgūdžių ugdymo programa, Goethe‘s instituto projekto „Vokiečių kalba su Hans Hase
priešmokykliniame ugdyme“ (ankstyvasis vokiečių kalbos mokymas) programa. Viena ugdymo
grupė dirbo taikydama Valdorfo ugdymo metodus.
2016 metų sausio duomenimis (Mokinių registro duomenys) 49 ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikams buvo teikiama pagalba, kuriems nustatyti fonetiniai sutrikimai,
fonologiniai sutrikimai, kalbos neišsivystymas. Visi ikimokyklinio (110) ir priešmokyklinio
amžiaus vaikai (28) padarė pažangą.
Administracija stebėjo ir vertino veiklą 18 kartų. Dominuojantys stiprieji stebėtų veiklų

aspektai: ugdytinių sudominimas, ugdymo priemonių parinkimas. Tobulintini aspektai: užduočių
individualizavimas, inovatyvus ugdymo proceso organizavimas.
Visiems pedagogams ugdymo procese sudariau sąlygas naudotis IKT. Auklėtojai į
ugdomąją veiklą integravo inovatyvias priemones: priešmokyklinio ugdymo programos
skaitmeninis

išplanavimas

perteikiamas

interaktyviomis

priemonėmis

(„išmanioji“

lenta,

kompiuteriai-planšetės), interaktyvi animacinė priemonė 3–5 metų vaikams „SaulyTUČIAI“,
interaktyvios

užduotys

„Žaliasis

tyrinėtojas“,

skirtos

priešmokyklinio

amžiaus

vaikų

kompetencijoms ugdyti, pedagogai sėkmingai naudojasi IKT pasiruošiant ugdomajam procesui,
perteikiant informaciją vaikams (klausoma įvairių kūrinių, filmuojama veikla ir t.t.), informuojant
vaikų tėvus, taip padidinamas tėvų įsitraukimas į ugdymo institucijos veiklą.
Įstaigoje ugdymo programos įgyvendintos grupės aplinkoje, specialiai įstaigoje įkurtose
edukacinėse erdvėse bei už įstaigos ribų. 2016 metais 32 kartus vaikų veikla vyko netradicinėje
aplinkoje, t. y. organizuota už įstaigos ribų: vyko užsiėmimai Anykščių baseine „Sveikatos oazė“,
Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje, Anykščių rajono policijos
komisariate, Anykščių kultūros centre, Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje, Antano
Vienuolio progimnazijoje. Vaikai vyko į Troškūnus, Labirintų parką, Etnografinę sodybą
Niūronyse, Panevėžio teatrą „Menas“, dalyvavo renginiuose Anykščių Koplyčioje, Angelų
muziejuje, prie Anykščių miesto eglutės, šv. Martyno dienos paminėjime, Anykščių miesto
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendradarbiaujant su Regioniniu parku, vaikai vyko stebėti
paukščių. Jau kelinti metai Anykščių miškų urėdija, vaikams paprašius (nusiuntus laišką
miškininkams), darželiui dovanoja eglutę. Palaikiau tėvų iniciatyvą dėl išvykos į ekologinį ūkį
Surdegyje, kur vaikai susipažino su sode augančiais vaismedžiais, galėjo patys skinti obuolius,
susipažino su obuolių sulčių spaudimo darbais.
Inicijavau, kad įstaigoje būtų toliau plėtojamos, turtinamos netradicinės ugdymo
aplinkos/erdvės: saugaus eismo kambarys, dailės studija, sporto salė, menų salė, lauko aikštynas su
150 m2 dirbtinės dangos aikštele. Bendradarbiaujant su policijos komisariatu surengtų popiečių,
švenčių metu, policijos darbuotojai mokė vaikus saugaus elgesio gatvėje. Turtinga bei įvairi
ugdymo aplinka praturtina ugdomąją veiklą.
Inicijavau partnerystės tarp pedagogo ir tėvų tobulinimą, teigiamų santykių kūrimą,
skatinau savanoriškas veiklas, iniciatyvas. Vaikų tėvelių iniciatyva tradicija tapo paminėti Paukščių
grįžimo dieną, kurios metu buvo tvarkomi įstaigos teritorijoje iškelti inkilai. Įstaigoje įsikūręs tėvų
sambūris tęsė veiklą, rinkdamiesi gamino grupės reikmėms reikalingus žaislus, inventorių, dalijosi
vaikų ugdymo problemomis, organizavo vaikų ekskursijas į savo darbovietes, išvykas su vaikais,
dalyvavo akcijoje „Darželinukai – už krepšininkų pergales“ ir kt.
Siekiant glaudaus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo, inicijuoju įvairias darbo su tėvais
formas: pokalbiai apie vaiką (kasdieniniai, individualūs, specialiai organizuoti ilgesnės trukmės

pokalbiai), dalyvavimas vertinant vaiko pasiekimų pažangą, informacija internetiniame puslapyje,
tėvų dalyvavimas darželio renginiuose, informacijos perteikimas elektroniniais laiškais, telefoniniai
skambučiai, mugių, dirbtuvėlių organizavimas, talkos darželyje ir kt. Vyko priešmokyklinio
amžiaus vaikų vokiečių kalbos atviros veiklos užsiėmimai tėvams. Pedagogai filmavo veiklas
grupėse, jas pristatė, aptarė susirinkimuose. Dalis grupių turi susikūrusios Facebook‘o paskyras, kas
padėjo užtikrinti veiklos informacijos sklaidą, informavimo spartą.
Sėkmingai vykdytas 2013 metais startavęs projektas „Valdorfo pedagogika paremtos,
ikimokyklinio ugdymo grupės įkūrimas Anykščių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“. Auklėtojai
domėjosi Valdorfo pedagogikos ypatumais, dalyvavo mokymuose, tęsė bendradarbiavimą su
Panevėžio, Kupiškio, Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, kuriose plėtojama ši veikla. Šilutėje
dalinausi patirtimi, kaip įstaigoje tęsiamas šis inovatyvus ikimokyklinio ugdymo veiklos modelis.
Sėkmingai vykdytas ankstyvasis vokiečių kalbos mokymas priešmokyklinio ugdymo
grupėse, kuris turi tęstinumą Anykščių miesto mokyklų pradinėse klasėse. Palaikiau tėvų iniciatyvą
vykdant užsiėmimus baseine, kai priešmokyklinio amžiaus vaikai mokomi plaukti. Jų metu apie 90
proc. vaikų išmoko pirminių plaukimo įgūdžių, 2016 metais 4 vaikai pradėjo profesionalias
plaukimo treniruotes.
Įstaigos pedagoginė bendruomenė yra respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų
darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narė, bei dalyvauja ilgalaikiame respublikiniame
projekte „Olimpinė karta“. Veiklos vykdymui darželyje suburtos koordinacinės grupės, dalyvauta
mokymuose, seminaruose, vykdyta olimpinių idėjų sklaida, sportinė veikla. Dalyvavimas
Olimpinės kartos veikloje, padėjo skatinti organizuotą sportinę veiklą įstaigoje.
Vaikų kitų pasiekimų pažanga
Auklėtojus, meninio ugdymo mokytojus skatinau dalyvauti įvairiuose konkursuose,
akcijose. 2016 metais vaikai, vadovaujami meninio ugdymo mokytojos Skaidrės Keibienės
dalyvavo viename tarptautiniame dailės konkurse, o trijų vaikų darbai apdovanoti diplomais. Tris
kartus dalyvavo šalies konkursuose: Lietuvos olimpinė akademija „Mes būsimi olimpiečiai“ gauta
padėka; Menų studija „Linksmos spalvos“ „Peizažas – rudens spalvos“, gautos 3 padėkos; UAB
„Imsena“ vaikų kūrybinių darbų konkursas „Žaislų karalystė“ gauti 4 apdovanojimai. Meninio
ugdymo mokytoja Jurgita Baldauskienė paruošė vaikų vokalinius kolektyvus, kurie puošė
rajoninius renginius, o Dalios Bieliūnienės vadovaujama lėlių teatro grupė dalyvavo rajoninėje
teatro šventėje „Teatras vaikams, sliekams ir vanagams“. Dalyvaujant įvairaus lygio konkursuose
buvo tobulinami vaikų meniniai gebėjimai, ugdomas vaikų kūrybiškumas.
Įstaigos bendruomenę skatinau rengti bei dalyvauti kitų įstaigų parengtose akcijose, kur
vaikai įgyja elementarių saugaus eismo žinių. Kartu su Anykščių policijos darbuotojais rengėme
akcijas, popietes. Dalyvaujant pareigūnams, vaikai geriau įsisavina perteikiamą informaciją,
renginiui suteikiama žaismingumo, dirbtinai sukurtose situacijose vaikai mokosi tinkamai elgtis

gatvėje, saugoti save ir kitus eismo dalyvius. Pastebėjome, kad vaikai pagilino pagrindinių eismo
taisyklių suvokimą, jų gyvenimišką esmę kasdienos gyvenime.
2016 metais pavyko sėkmingai sutelkti ugdymo įstaigos bendruomenę, rengiant
respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų konkursą „Auklėtojas – geriausias žaidimų
organizatorius“. Kartu su bendruomene įgijome patirties, pasitikėjimo savimi rengiant tokio
lygmens renginius. Paskatinau ir įstaigos pedagogų komandą dalyvauti šiame konkurse. Auklėtoja
Laura Šližienė apdovanota piniginiu prizu.
Tenkinant vaikų poreikį judėti, didžiulis dėmesys įstaigoje skiriamas sportinei, judriajai
veiklai. Dalyvavome respublikiniame projekte „Mažais žingsneliais didžiojo futbolo link“, kuriame
du pedagogai jau trys metai mokosi, kelia kvalifikaciją respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno
kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA), LFF ir MaFA organizuojamuose kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose. Įstaigos vaikai dalyvavo Anykščių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų varžybose „Mažasis futboliukas“ ir laimėjo I vietą, gauta taurė bei diplomas. Kas
metai dalyvaudami Europos mastu organizuojamame „Judumo savaitės“ renginyje, įstaigoje
rengėme paspirtukų popietę. 2016 metais baigėme įrengti futbolo aikštelę su dirbtine danga, iš
Lietuvos futbolo federacijos gavome futbolo kamuolių.
Vaikų vertybinių nuostatų, pilietiškumo ūgties pažanga
Jau eilę metų inicijuoju, jog įstaigoje būtų vykdomos ilgalaikės smurto prevencinės
programos, apimančios ir žalingų įpročių prevenciją. 2016 metais įgyvendinta tarptautinė programa
„Zipio draugai“ ir „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos
programa“. Organizuoti renginiai Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti, dalyvauta akcijoje
„Savaitė be patyčių“. Šių veiklų tikslas – padėti vaikams ugdytis pasitikėjimą savimi, suvokti savo
jausmus, prisiimti atsakomybę už savo elgesį. Minėjome Valstybines šventės, dalyvavome
respublikinėse akcijose: „Lietuvai ir man“, kurios metu 4–6 metų vaikai pynė trispalves apyrankes,
jas dovanojo tėveliams, mažiesiems draugams; akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, Sausio 13-ajai
paminėti. Šiose veiklose dalyvavo apie 90 proc. vaikų, į renginius aktyviau įsijungė tėvai. Inicijavau
dalyvauti akcijose „Senių besmegenių šypsenų banga”, kurią rengė Ukmergės rajono Šventupės
lopšelis-darželis.
Ieškodami būdų, kaip įvariau paminėti Lietuvos 100-etį, kartu su Lietuvos ikimokyklinio
ugdymo įstaigomis vykdėme pilietiškumo ugdymo projektą „Kaip surasti Lietuvą 2016?“ Šio
projekto tikslas – ugdyti vaikų tautinį ir pilietinį sąmoningumą, patriotinius jausmus tėvynei, plėtoti
vaikų supratimą apie Lietuvą, savo kraštą, kuri yra gimtinė, stiprinti pasididžiavimo jausmą savo
artimiausia gyvenamąja aplinka. Renginiai vyko nuotoliniu būdu, bendraujant Skype programos
pagalba.
Inicijavome ir organizavome projektus, pasikviesdami dalyvauti kitas ikimokyklinio
ugdymo įstaigas. 2016 metais sėkmingai buvo tęsiamas bendradarbiavimo su Anykščių rajono

(kaimo) ikimokyklinio ugdymo skyriais, mokyklomis, kuriose ugdomi ikimokyklinukai veikla.
Vykdytos 5 bendros veiklos.
Įstaigos vienas iš tikslų – vaikų emocinio saugumo užtikrinimas. Pedagoginei
bendruomenei svarbu palengvinti kiekvieno, naujai ateinančio vaiko adaptaciją darželyje, padėti
sėkmingai prisitaikyti neįprastoje aplinkoje, prie pakitusio dienos ritmo, įgyti bendravimo įgūdžių.
Vaikams, pradėjusiems lankyti įstaigą, pildomas „Adaptacijos lapas“, kurio pagrindu individualiai
su vaiko tėvais (globėjais) aptariama, esant poreikiui, daromos išvados. Jau eilė metų vykdoma
„Meistrelių diena“ – atvirų durų diena, kai vaikai kartu su šeimos nariais lankosi darželyje, stebi
veiklą, kartu dalyvauja, apsilanko būsimi darželio vaikai su šeimos nariais, bendrauja su auklėtojais,
taip turi galimybę iš arčiau susipažinti su veikla įstaigoje.
Įstaigos veiklos įsivertinimo efektyvumo pažanga
Įstaigos veikla vertinama vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d.
įsakymu Nr. ISAK-1557. 2016 m. vykdant vidaus auditą naudojome šiuos duomenų rinkimo
metodus: anketinė bendruomenės apklausa, stebėjimas, dokumentų analizė. Apklausose dalyvavo
95 proc. pedagogų ir 60 proc. tėvų.
Atlikus „plačiojo“ audito analizę, geriausiai įstaigoje įvertinti veiklos rodikliai: 1.2.
Mokyklos įvaizdis – 3.81; 4.2. Vaiko poreikių tenkinimas – 3.82; 6.3. Mokyklos vadovų veiklos
veiksmingumas – 3.9; silpniau vertinti rodikliai: 2.4. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas
ugdymo procese – 3.48; 3.1. Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas – 3.63.
Vadovų ir įstaigos pedagogų lyderystės bei kompetencijų pažanga
10 proc. mokytojų skleidė patirtį Savivaldybėje, skaitė pranešimus, dalinosi darbo
patirtimi.
Įstaigos abu vadovai skleidė patirtį respublikoje. Respublikinėse konferencijose „Mažais
žingsneliais į gražios kalbos šalį“ Panevėžyje su logopede Viktorija Jurkėnaite, „Sėkmės ir
nesėkmės įgyvendinant IPUP projektą“ Šilutėje su auklėtoja metodininke Danguole Sunklodiene
dalinomės darbo patirtimi. Radviliškio ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kurios lankėsi mūsų
įstaigoje, pristatėme Valdorfo grupės veiklą.
Visus darbuotojus skatinau siekti aukštesnės kvalifikacijos, nuolatinio mokymosi ir
tobulėjimo, dalyvaujant seminaruose, kursuose. Inicijavau pasinaudoti nuotoliniais kvalifikacijos
tobulinimo renginiais, skirtais švietimo darbuotojams, kitų specialybių darbuotojams ir vadovams
(www.tinklas.lt). Tai leido sumažinti išlaidas, nes nereikėjo kelionės išlaidų, derinti darbo bei
kvalifikacijos renginio laiko, nuotoliniame kurse dalyviai mokėsi patogiu jiems laiku.
Kvalifikaciją kėlė 70 proc. darbuotojų. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų
skaičius, tenkantis vienam vadovui, yra 57 akademinės valandos per 2016 metus. Vidutinis
kvalifikacijos tobulinimo valandų skaičius, tenkantis vienam mokytojui – 39 valandos, kitiems

aplinkos darbuotojams – 4 valandos.
2016 metais dirbau respublikinio ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos
želmenėliai“ konkurso „Auklėtojas-geriausias žaidimų organizatorius“ vertinimo komisijoje.
Savivaldybės lygmens darbo grupėse ar komisijose vadovai bei pedagogai nedirbo.
2016 metais inicijavau 12 darbo grupių sukūrimą įvairiai veiklai vykdyti: darbo grupės
renginiams organizuoti, veiklos planui rengti, įstaigos veiklą reglamentuojantiems tvarkų aprašams
parengti, dėl dalyvavimo tarptautiniuose, respublikiniuose projektuose, akcijose, dėl pasirengimo
naujiems mokslo metams, dėl Vaiko gerovės komisijos veiklos ir kt.
Aptarusi su bendruomene, ieškojau aplinkos bei darbo sąlygų gerinimui galimybių. 2016
m. atlikti planuoti ir papildomi įstaigos remonto darbai.
Įstaiga 2016 metais įgyvendino finansuojamus 3 projektus. Papildomai gavome 6,5 tūkst.
Eur (2 proc. GPM, projektai, viešųjų darbų įgyvendinimo programa, kiti šaltiniai). Jos sudaro 1,4
proc. Savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų.
2016 metais įstaigoje atlikti 4 planiniai išoriniai tikrinimai: Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos, Utenos Visuomenės sveikatos centro Anykščių skyriaus, Anykščių švietimo
skyriaus, Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos. Pažeidimų nenustatyta. Savivaldybės
centralizuoto vidaus audito skyriaus pateiktų rekomendacijų 2016 metais nėra.
Kas metai inicijuoju Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo programos vykdymą.
Laikinai įdarbinti darbuotojai 2016 m. gegužės–spalio mėn. laikotarpiu vykdė vidaus remonto
darbus, tvarkė aplinką.
Sudariau sąlygas 1 studentui įstaigoje atlikti praktiką.
2017 metų veiklos uždaviniai bei jų vertinimo rodikliai pateikiami 4 lentelėje:
4 lentelė. 2017 m. veiklos uždaviniai ir veiklos vertinimo rodikliai

Eil.
Nr.
1.

2017 m. veiklos uždaviniai Veiklos vertinimo rodikliai
Gerinti švietimo kokybę ir

Kelti auklėtojų padėjėjų kvalifikaciją, išklausyti po 6-12

efektyvumą, skatinant

val. seminarų bendravimo su vaikais, psichologinėmis ir

mokymosi visą gyvenimą

kt.temomis;

iniciatyvas

Gerosios patirties renginių sklaida – straipsniai,
pranešimai;
Bendruomenės (tėvų) dalyvavimas ugdymo procese.

2.

Atnaujinti įstaigos veiklą

Atnaujinti veiklą reglamentuojančius dokumentus: įvairius

reglamentuojančius

tvarkų aprašus, pareigybių aprašus, etatų sąrašus ir kt.;

dokumentus.

Teikti prašymą Anykščių rajono savivaldybės tarybai dėl
patalpų nuomos kainos nustatymo, darbuotojų maitinimosi
įstaigoje pagamintu maistu galimybės bei kainos

nustatymo
3.

Netradicinių ugdymo

Valdorfo pedagogika paremtos grupės veiklos tęstinumas;

formų plėtojimas įstaigoje

užsienio (vokiečių) kalbos pradmenų mokymas;
dailės užsiėmimų, šokio judesio, papildomo muzikinio
ugdymo veiklų organizavimas;
Parengti 2–3 projektus ir juos įgyvendinti.

Direktorė

PRITARTA
Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ tarybos
2017 m. sausio 18 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. T-1)
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