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Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2

dalies 19 punktu, Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Anykščių

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-88 „Dėl Anykščių rajono

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 116 ir 118 punktais, Anykščių rajono

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2018 metų veiklos ataskaitai

(pridedama).

Mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas                      Sigutis Obelevičius                 

PRITARTA

Elektroninio dokumento nuorašas



Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-TS-104

ANYKŠČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS

PERSONALO IR FINANSŲ VALDYMAS

Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“ (toliau – įstaiga) – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

įgyvendinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Įstaigos direktorė Virginija

Padūmienė turi švietimo vadybos magistro laipsnį. Ugdymo įstaigai vadovauja 15 metų, bendras

vadybinis stažas – 25 metai. Pavaduotoja ugdymui Neringa Tumėnienė turi 13 metų vadybinį stažą,

įgijusi švietimo vadybos magistro laipsnį.

2018 metų gruodžio 31 d. duomenimis įstaigoje dirbo 39 darbuotojai (su vadovais): 20

pedagoginių darbuotojų, 19 nepedagoginių darbuotojų. 6 pedagogai įgiję mokytojo metodininko

kvalifikacinę kategoriją, 8 vyresniojo mokytojo ir 4 įgiję mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 

Įstaigoje patvirtintas 35,25 pareigybių skaičius. Per biudžetinius metus du darbuotojai savo

noru išėjo iš darbo ir du darbuotojai priimti nuolatiniam darbui.

Darbuotojų skatinimui taikytos šios priemonės: padėkos žodžiu, piniginės premijos už

sėkmingai atliktas svarbias įstaigos veiklai užduotis (vaikų parengimą ir sėkmingą dalyvavimą

tarptautiniame grafikos darbų konkurse Čekijoje, netradicinių renginių organizavimą, veiklos

vykdymą netradicinėse aplinkose ir kt.).

Direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui metų atlyginimų vidurkis su socialinio

draudimo įmokomis 2018 metais buvo 15,45 tūkst. Eur, kitų darbuotojų metų atlyginimų vidurkis

su socialinio draudimo įmokomis siekė 8,3 tūkst. Eur.

2018 metais kvalifikaciją kėlė 17 mokytojų (89 proc.), jie išklausė 377 valandas

kvalifikacinių renginių ir 17 aplinkos darbuotojų (85 proc.) dalyvavo 167 valandų kvalifikaciniuose

renginiuose, 2 vadovai (100 proc.) dalyvavo 66 kvalifikacinių valandų renginiuose. Bendruomenei

organizuoti trys susitikimai su visuomenės sveikatos centro, sveikatos biuro lektoriais, švietimo

pagalbos tarnybos specialistais ir kt. Antikorupcijos komisijos pirmininkė Aldona Urbonienė ir

direktorius dalyvavo Korupcijos prevencijos seminare.

Įstaigos valdymo struktūra, patvirtinta lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus 2018 m.

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-47, pateikiama schemoje.



Schema. Organizacinė valdymo struktūra

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 pagal panaudos sutartį 10 (dešimties) metų laikotarpiui perduota biudžetinei įstaigai

Anykščių švietimo pagalbos tarnybai.

Faktinių nekilnojamo turto valdomo patikėjimo teise ūkinę priežiūrą užtikrinančių

paslaugų kaina per metus siekė 11600 Eur (ūkvedžio atlyginimas su socialinio draudimo

įmokomis). 

Per biudžetinius metus įsigyto turto vertė siekia 24 tūkst. Eur.

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ VALDYMAS

Įstaigos dokumentai valdomi pagal sudarytą ir 2018 m. gruodžio 12 d. Nr. IL-108

direktoriaus patvirtintą dokumentacijos planą. 2018 metais įstaigoje įdiegta elektroninė dokumentų

valdymo sistema KONTORA.

Per 2018 m. dokumentų apyvarta siekė 1528 vnt. Įstaigoje sudarytų elektroninių dokumentų,

pasirašytų saugiu elektroniniu parašu skaičius siekė 598 vnt., tai sudaro 39 proc. 

2018 metais įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimai:

paskirtas asmuo atsakingas už asmens duomenų apsaugą įstaigoje; parengtos mokinių bei

darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Pakitus teisės aktams, peržiūrėti ir atnaujinti mokyklos veiklą reglamentuojantys

dokumentai, tvarkos aprašai: vadovaujantis geros higienos praktikos taisyklėmis, virtuvėje atliktas

vidaus auditas; atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizė; parengtas Ugdytinio

asmens teisių, garbės orumo apsaugos tvarkos aprašas; Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos

aprašas ir Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas. 

IV SKYRIUS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS

SAVIVALDA

Taryba,

Mokytojų taryba
Direktorius



Įstaiga per biudžetinius metus vykdė 152 viešuosius pirkimus, kurių vertė 68047 Eur (prekių

– 125 vnt., vertė – 24893 Eur; paslaugų – 26 vnt., vertė – 35173 Eur; darbų – 1 vnt., vertė – 7979

Eur). 

Informacinėmis priemonėmis vykdytas 1 pirkimas (aktyvioji elektros energija).

Per 2018 metus sudarytos 7 viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė – 12690 Eur.

Įstaigos per 2017 ir 2018 biudžetinius metus vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų

pirkimų skaičius ir vertė Eur pateikiami 1 lentelėje: 

1 lentelė. Viešieji prekių, paslaugų, darbų pirkimai

Pirkimo

objekto rūšis

Bendra sudarytų

sutarčių vertė (Eur)

2017 m.

Bendras

pirkimų

skaičius (vnt.)

2017 m.

Bendra sudarytų

sutarčių vertė

(Eur)

2018 m.

Bendras

pirkimų

skaičius

2018 m.

Pokytis (vertė,

skaičius +-)

Pokyti sudarytų

sutarčių

Prekės 15002 123 24893 125 +9891/ +2

Paslaugos 36041 43 35173 26 -868/ -17

Darbai 0,00 0 7979 1 +7979/ +1

Įstaigos per 2017 ir 2018 biudžetinius metus informacinėmis priemonėmis (CPO) vykdytų

viešųjų prekių, paslaugų ir darbų skaičius ir vertė Eur pateikiama 2 lentelėje:

2 lentelė. Informacinėmis priemonėmis vykdyti viešieji pirkimai

Pirkimo

objekto rūšis

Pirkimai,

atlikti per CPO

katalogą (Eur)

2017 m.

Bendras

pirkimų

skaičius (vnt.)

2017 m.

Pirkimai, atlikti 

per CPO katalogą

(Eur)

2018 m.

Bendras

pirkimų

skaičius (vnt.)

2018 m.

Pokytis

(vertė,

skaičius+-)

Prekės 7758 3 1042 1 -6716/-2

Paslaugos 0 0 0 0 -

Darbai 0 0 0 0 -

V SKYRIUS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR

VIDAUS ADMINISTRAVIMO INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS

Įstaigoje 2018 metais buvo naudojamasi 13 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,

dokumentų valdymo sistema KONTORA.

Kompiuterinių darbo vietų skaičius – 15, interneto ryšio sparta 100 Mb/s. Interneto ryšio

išlaidos per metus – 173 Eur.  



Per biudžetinius metus įsigyta 2 kompiuteriai. Informacinių sistemoms atnaujinti, tvarkyti

bei priežiūrai išleista 180 Eur.

VI SKYRIUS

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ VALDYMAS

2018 metais įstaigai buvo skirta 263,2 tūkst. Eur, panaudota 262,4 tūkst. Eur biudžeto

lėšų. Iš biudžeto lėšų darbo užmokesčiui su Sodros įmokomis panaudota 207,5 tūkst. Eur, tai sudaro

79 proc. biudžeto lėšų. Mokinio krepšelio lėšas sudarė 125,5 tūkst. Eur: 120,2 tūkst. Eur – darbo

užmokesčiui su socialinio draudimo įmokomis, 0,6 tūkst. Eur – kvalifikacijai, 0,2 tūkst. Eur

–transporto išlaidoms, 1 tūkst. Eur – ryšiams, 3 tūkst. Eur – ugdymo priemonėms, 0,5 tūkst. Eur –

ligos pašalpai. 

Iš kitų šaltinių gauta 2,45 tūkst. Eur, už kuriuos įgyvendinti 3 projektai, atlikti smulkūs

remonto darbai, įsigytos ūkiui skirtos bei ugdomąjai veiklai organizuoti prekės. Tai sudaro 0,9 proc.

nuo Savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų.

Įstaigos 2018 metų asignavimų panaudojimo duomenys pateikiami 3 lentelėje:

3 lentelė. Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ gautų asignavimų naudojimas

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją Skirta

(Eur)

Panaudota

(Eur)

Pastabos

Biudžeto lėšos 263200 262400

Darbo užmokestis 157900 157900

Socialinio draudimo įmokos 49600 49600

Mityba 5300 4600 -700 Eur nepanaudota

Kitoms prekėms  ir išlaidoms (šildymas, 

elektra, komunalinės paslaugos, ryšiai, 

kvalifikacija, komandiruotės ir kt.)

45700 45700 Sumokėta už šildymo, elektros, 

komunalines paslaugas, ryšius, 

kvalifikacijos kėlimą, komandiruotes

ir kt.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 2000 1900 Nupirkta lyginimo volas

-100 Eur nepanaudota

Darbdavių socialinė parama pinigais 2700 2700 Ligos pašalpa, materialinė pašalpa

Mokinio krepšelio lėšos 125500 125500

Darbo užmokestis 92400 92400

Socialinio draudimo įmokos 27800 27800

Kvalifikacijos kėlimas

600 600

Sumokėtos pedagogų kvalifikacijos 

kėlimo išlaidos

Ryšių paslaugos, informacinių 

technologijų prekės ir paslaugos 

1000 1000

Sumokėtos interneto teikimo 

paslaugos ir ugdymui naudojamų IT 

remonto ir diegimo išlaidos

Transporto išlaikymas

200 200

Organizuota mokinių pažintinė 

veikla

Ugdymo priemonės 3000 3000 Įsigyta ugdymo priemonių

Darbdavių socialinė parama pinigais 500 500 Ligos pašalpa

Biudžetinių įstaigų pajamos 50750 46850 4600 Eur perkelta į 2019 m.



Mityba 39500 39100 400 Eur perkelta į 2019 m.

Kitos paslaugos (ugdymo reikmėms) 9500 6300 3200 Eur perkelta į 2019 m.

Gauta 2 proc. GPM parama 900 100 Už paslaugas

800 Eur perkelta į 2019 m.

AB „Žemaitijos pienas“ parama 200 200 perkelta į 2019 m.

Projektinei veiklai (savivaldybės lėšos) 1100 1100 Įgyvendinti 2 projektai

Respublikinis projektas „Olimpinė karta“ 250 250 Įgyvendintas respublikinis projektas

2018 metais įstaigoje atlikti 3 planiniai išoriniai tikrinimai: Anykščių priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos, Anykščių švietimo skyriaus, Utenos Visuomenės sveikatos centro Anykščių

skyriaus. Pažeidimų nenustatyta.

VII SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLA

Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2017–2019 metų strateginio veiklos plano kryptys

numatytos: Gerinti ugdymo kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą; Užtikrinti sveikas ir saugias

vaikų ugdymo(si) sąlygas.

Atsižvelgiant į strateginio plano kryptis, 2018 metams suformuotas veiklos tikslas: siekti

ugdymo(si) kokybės, tobulinant ugdymo(si) procesą ir ugdymo(si) turinį, įtraukiant į vaikų

ugdymą(si) tėvus, kuriant edukacines aplinkas, įgyvendinant sveikos gyvensenos programą,

tobulinant darbuotojų profesines kompetencijas. 

Ugdomosios veiklos kokybės pažanga

Įstaigoje 2018 metais buvo ugdoma 138 vaikai (110 ikimokyklinukų, 28

priešmokyklinukai). Nemokamas maitinimas 2018 metų sausio–gegužės mėnesiais buvo teikiamas

trims, o rugsėjo–gruodžio mėnesiais – aštuoniems priešmokyklinio amžiaus vaikams.

Įstaiga įgyvendino ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, į kurias

integruotos programos: Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo

prevencijos programa, Tarptautinė vaikų socialinio emocinio ugdymo 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.

2018 metų sausio mėn. duomenimis (Mokinių registro duomenys) 46 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 10 kartų. Dominuojantys stiprieji stebėtų veiklų

aspektai: ugdymo priemonių parinkimas, ugdytinių sudominimas, informacinių technologijų



taikymas. Tobulintini aspektai: užduočių individualizavimas. Rekomenduota skleisti gerąją patirtį

ugdymo įstaigos pedagogams.

Visiems pedagogams ugdymo procese sudarytos sąlygos naudotis IKT. Mokytojai 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“, pedagogai sėkmingai naudojasi IKT pasiruošiant

ugdomajam procesui, perteikiant informaciją vaikams, naudojamos netradicinio ugdymo priemonės:

šviesos stalai, Ebru metodas – piešimas ant  vandens klausantis Mocarto muzikos ir kt.

Įstaigoje ugdymo programos įgyvendintos grupės aplinkoje, specialiai įstaigoje įkurtose

edukacinėse erdvėse bei už įstaigos ribų. 2018 metais 38 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, medžių.

Įstaigoje buvo plėtojamos, turtinamos netradicinės ugdymo aplinkos/erdvės: dailės studija,

sporto salė, menų salė, lauko aikštynas su dirbtinės dangos aikštele, vaikų bibliotekėlė.

Bendradarbiaujant su policijos komisariatu surengtų popiečių, švenčių metu, policijos darbuotojai

mokė vaikus saugaus elgesio gatvėje. Bendradarbiaujant su Anykščių ŠPT specialistais,

priešmokyklinio amžiaus vaikams organizuotas erdvinių, pažintinių gebėjimų lavinimo užsiėmimų

ciklas „Žaidžiame, kuriame, mokomės“ (10 užsiėmimų).

Vykdant partnerystės veiklą tarp pedagogo ir tėvų, buvo skatinamos savanoriškos veiklos,

iniciatyvos. Vaikų tėvelių iniciatyva jau tradicija tapo paminėti Paukščių grįžimo dieną, kurios

metu buvo tvarkomi įstaigos teritorijoje iškelti inkilai, o dalis inkilų, buvo iškelti vaikų tėvelių,

senelių soduose, sodybose. Vaikų tėvai iniciavo šaškių užsiėmimus priešmokyklinio amžiaus

vaikams, pasakų rytmečius su močiutėmis, arbatos gėrimo valandėles, supažindinant vaikus su

žolelių nauda. 

Saviraiškos poreikius vaikai tenkino ne tik grupėse, bet ir papildomose neformaliojo

ugdymo mokytojų organizuojamose veiklose: informacinių technologijų, muzikinės veiklos, kūno

kultūros ir būrelio „Futboliukas“, krepšinio užsiėmimuose, dailės studijos „Teptulis“, ritminių

šokių, baleto veiklose.



Siekiant glaudžios tėvų ir pedagogų partnerystės, bendradarbiavimas vyko įvairiomis

darbo su tėvais formomis: pokalbiai apie vaiką (kasdieniniai, individualūs, specialiai organizuoti

ilgesnės trukmės pokalbiai), dalyvavimas vertinant vaiko pasiekimų pažangą, informacija

internetiniame puslapyje, tėvų dalyvavimas įstaigos renginiuose, informacijos perteikimas

elektroniniais laiškais, telefoniniai skambučiai, mugių, dirbtuvėlių organizavimas, talkos įstaigoje ir

kt. Vyko priešmokyklinio amžiaus vaikų vokiečių kalbos atviros veiklos užsiėmimai tėvams.

Pedagogai filmavo veiklas grupėse, jas pristatė, aptarė susirinkimuose. Informacijos sklaidai visos

ugdymo grupės turi susikūrusios Facebook‘o paskyras (šios paskyros yra uždaros, skirtos tik

konkrečios grupės tėvams). Plečiant informacijos sklaidą, kartu su pedagogų komanda mokėmės

dirbti nuotraukų ir video kūrimo programomis: ANIMOTO, ADOBE PHOTOSHOP ir kt.

Sėkmingai vykdytas ankstyvasis vokiečių kalbos mokymas priešmokyklinio ugdymo

grupėse, kuris turi tęstinumą Anykščių miesto mokyklų pradinėse klasėse. Įstaigos bendruomenės

palaiko tėvų iniciatyvą vykdant užsiėmimus baseine, kai priešmokyklinio amžiaus vaikai mokomi

plaukti. Jų metu daugiau nei 90 proc. vaikų išmoko pirminių plaukimo įgūdžių, 2018 metais 2

vaikai pradėjo profesionalias plaukimo treniruotes.

Įstaigos pedagoginė bendruomenė yra respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų

darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narė, dalyvauja ilgalaikiame respublikiniame

projekte „Olimpinė karta“, respublikiniame ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų

asociacijos (RIUKKPA) veikloje. Veiklai vykdyti įstaigoje suburtos koordinacinės grupės,

dalyvauta mokymuose, seminaruose, vykdyta olimpinių idėjų sklaida, sportinė veikla. Dalyvavimas

šių asociacijų veikloje padėjo plėtoti organizuotą sportinę veiklą įstaigoje, vykdyti bendrus

renginius su kitomis miesto bei rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėmis.

Parengtas ir įgyvendintas vienas respublikinis Olimpinio judėjimo projektas.  

2018 metais įstaiga bendradarbiaudama su Anykščių miesto bei rajono įstaigomis, surengė

bendrus renginius: paminėta Laisvės gynėjų diena su Anykščių lopšelio-darželio „Eglutė“

ugdytiniais; sportinis renginys „Lietuvos mažųjų žaidynės 2018“ II-as etapas, kuriame dalyvavo

miesto lopšelių-darželių vaikų komandos, kuris vyko bendradarbiaujant su A. Vienuolio

progimnazija ir Anykščių kūno kultūros ir sporto centru; Judumo savaitės renginys su Kurklių

Stepono Kairio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupių vaikais ir

1–3 klasės mokiniais; netradicinės meninio ugdymo veiklos (Ebru dailės metodas) su Anykščių

rajono mokymo bei ugdymo įstaigų vaikais ir mokiniais; orientavimo varžybos su saugaus eismo

sprendimų stotelėmis, kuriose dalyvavo lopšelių-darželių „Eglutė“ ir „Žilvitis“ priešmokyklinio

ugdymo grupių vaikai.

Vaikų kitų pasiekimų pažanga

Įstaigos pedagogai rengė vaikus ir dalyvavo įvairiuose konkursuose. 2018 metais vaikai,



vadovaujami meninio ugdymo mokytojos Skaidrės Keibienės, dalyvavo dviejuose tarptautiniuose

kūrybinių darbų konkursuose Čekijoje, o dviejų vaikų darbai pripažinti laureatais. Meninio ugdymo

mokytoja Jurgita Baldauskienė paruošė vaikus respublikiniam Dainų dainelė konkursui (dalyvavo I-

ame ir II-ame ture). Dalios Bieliūnienės vadovaujama lėlių teatro grupė dalyvavo rajoninėje teatro

šventėje Anykščių r. Kurklių Stepono Kairio pagrindinėje mokykloje. Dalyvaujant įvairaus lygio

konkursuose buvo tobulinami vaikų meniniai gebėjimai, ugdomas vaikų kūrybiškumas.

Įstaigoje surengtos parodos: tėvelių ir vaikų darbų paroda „Rudens paveikslas“ iš vaisių,

daržovių; vaikų ir tėvelių žaisliuko siuvimas Kalėdinei eglutei papuošti; tėvelių ir vaikų Ebru

metodu pieštų darbų paroda „Kalėdinis atvirukas“.

Įstaigos bendruomenė dalyvavo kitų įstaigų parengtose akcijose, šventėse, konkursuose,

kur vaikai įgijo elementarių saugaus eismo žinių, tobulino komunikavimo, sveikatos saugojimo,

meninio ugdymo ir kitas kompetencijas. Kartu su Anykščių policijos darbuotojais rengtos akcijos,

popietės. 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.

Tenkinant vaikų poreikį judėti, didžiulis dėmesys įstaigoje skiriamas sportinei, judriajai

veiklai. Dalyvavome respublikiniame projekte „Mažais žingsneliais didžiojo futbolo link“, kuriame

du pedagogai kėlė 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. Kas metai dalyvaudami Europos mastu

organizuojamame „Judumo savaitės“ renginyje, įstaigoje rengėme paspirtukų popietę.

Įstaigos mokytojai, vaikai dalyvavo 8 respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų

pasiūlytuose trumpalaikiuose projektuose ir dviejuose ilgalaikiuose projektuose. 

Visų ugdytinių pasiekimai vertinami vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos

parengtu Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu. Ikimokyklinio amžiaus ugdytinių

vertinimas atliekamas pagal 7 žingsnių vertinimo sistemą. Medžiaga apie ikimokyklinuko padarytą

pažangą kaupiama „Vaiko aplanke“, t. y. vaikų darbai, vaiko stebėjimo aprašai, vaikų mintys,

specialistų komentarai, tėvų pastebėjimai. Pedagogas, remdamasis vertinimo informacija,

analizuoja, koreguoja ugdymo(si) procesą, pasirenka veiksmingiausius būdus ir metodus, kad

vaikas patirtų sėkmę, rūpinasi, kad laiku būtų suteikta specialioji pagalba, tuo pačiu įsivertina ir

savo darbą.



Visi priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikai padarė pažangą, atlikti vaikų

pasiekimų vertinimai, mokslo metų pabaigoje parengti būsimų pirmokų pasiekimų vertinimo

aprašai, kurie perduoti mokykloms, kuriose vaikai mokosi.

Vaikų vertybinių nuostatų, pilietiškumo ūgties pažanga

Įstaigoje vykdomos ilgalaikės smurto prevencinės programos, apimančios ir žalingų

įpročių prevenciją. 2018 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: „Trispalvė apyrankė“,

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. Dalyvavome socialiniame projekte

„Apkabinkim žemę“ prisijungdami prie 23 tūkstančių šalies įvairaus amžiaus akcijos dalyvių, tame

tarpe ir ikimokyklinukų. 

Ieškodami būdų, kaip įvariau paminėti Lietuvos 100-etį, kartu su Lietuvos ikimokyklinio

ugdymo įstaigomis vykdėme pilietiškumo ugdymo projektą „Kaip surasti Lietuvą?“. 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 Skyp‘o programos

pagalba su Biržų miesto lopšeliu-darželiu „Pasaka“. Šis projektas tęstinis, kas metai suteikė

galimybę susipažinti su kito rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigos veikla. 

Lietuvos šimtmečiui įstaigos bendruomenė inicijavo Respublikinę ikimokyklinio ir

priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų, mokytojų ir kitų bendruomenės narių kūrybinių darbų

nuotraukų parodą „Eglutė šimtmečiui“. Dalyvavo 32 respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigos,

įstaigoje surengta nuotraukų paroda, dalyvavusiems išsiųstos padėkos. 

Įstaigos vienas iš tikslų – vaikų socialinio emocinio saugumo užtikrinimas. Įstaigos

darbuotojų komanda išklausė socialinio emocinio ugdymo projekto „Laikas kartu“ įvadinius

mokymus. Anykščių ŠPT psichologė Neringa Grybienė tėvams, mokytojams skaitė paskaitą „Vaikų

savarankiškumo ugdymas – kaip padėti jiems tapti stipriomis asmenybėmis“. Tėvams suteikta

galimybė internetinėje prieigoje išklausyti paskaitą „Saugokime vaikus nuo seksualinės prievartos“

http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/431-e-mokymai-kaip-kalbetis-su-vaikais-apie-lytiskuma-ir-

seksualine-prievarta (galimybe pasinaudojo apie 60 proc. tėvų.

Pedagoginei bendruomenei svarbu palengvinti kiekvieno, naujai ateinančio vaiko

adaptaciją darželyje, padėti sėkmingai prisitaikyti neįprastoje aplinkoje, prie pakitusio dienos ritmo,

http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/431-e-mokymai-kaip-kalbetis-su-vaikais-apie-lytiskuma-ir-seksualine-prievarta


įgyti bendravimo įgūdžių. Vaikams, pradėjusiems lankyti įstaigą, pildomas „Adaptacijos lapas“,

kurio pagrindu individualiai su vaiko tėvais (globėjais) aptariama vaiko adaptacija įstaigoje, esant

poreikiui, daromos išvados. Jau keletą metų vykdoma „Meistrelių diena“ – atvirų durų diena, kai

vaikai kartu su šeimos nariais lankosi įstaigoje, stebi veiklą, kartu dalyvauja, apsilanko būsimi

darželio vaikai su šeimos nariais, bendrauja su auklėtojais, taip turi galimybę iš arčiau susipažinti su

veikla įstaigoje.

 Vadovų ir įstaigos pedagogų lyderystės bei kompetencijų pažanga

Spartus gyvenimo tempas ir gyvensenos pokyčiai įpareigoja pedagogus gebėti pozityviai

valdyti vis naujai iškylančius vaikų ugdymo iššūkius, taikant įvairius edukacijos metodus bei

sprendžiant įvairias situacijas. Visiems darbuotojams buvo sudarytos sąlygos siekti aukštesnės

kvalifikacijos, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo, dalyvaujant seminaruose, kursuose. Darbuotojai

pasinaudojo nuotoliniais kvalifikacijos tobulinimo renginiais (www.tinklas.lt). Tai leido sumažinti

išlaidas, nes nereikėjo kelionės išlaidų, derinti darbo bei kvalifikacijos renginio laiko, nuotoliniame

kurse dalyviai mokėsi patogiu jiems laiku.

Įstaigos vadovai bei bendruomenė dalinosi darbo patirtimi: 2018-08-30 direktorius su

bendruomene pristatė įstaigos veiklą Anykščių rajono mokyklų vadovams, 2018-09-12 Panevėžio

lopšelio-darželio „Kastytis“ ir 2018-12-19 Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojams.

Dalijantis patirtimi, pristatytos ugdymo aplinkos, meninio ugdymo galimybės darželyje, Valdorfo

metodika dirbančios grupės savitumas.

Bendradarbiavome su kitomis miesto įstaigomis. 2018 m. gruodžio mėn. Nacionalinio

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento Anykščių

skyriaus specialistai organizavo seminarą-konsultaciją ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

darbuotojams temomis: „Pagrindiniai sveikatos saugos reikalavimai ikimokyklinio ugdymo

įstaigoms ir jų praktinis taikymas“; „Oru plintančios užkrečiamos ligos ir jų profilaktika“; „Saugios

aplinkos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje užtikrinimas“. Seminare-konsultacijoje dalyvavo apie 90

proc. darbuotojų.

Su bendruomene ieškota aplinkos bei darbo sąlygų gerinimui galimybių. 2018 m. atlikti

planuoti ir papildomi įstaigos remonto darbai. Užtikrinant saugią ir higienišką vaikų ugdymo ir

personalo darbo aplinką, suremontuotos trijų ugdymo grupių virtuvėlės, perdažytos visų grupių

grindys, sienos, atlikta lauko aikštelių metinė patikra; aptverta lopšelio-darželio teritorija nauja

tvora (457 m.); sutvarkyta 2 korpusų stogo danga (apie 800 m2 ).

2018 metais veiklos vykdymui sudarytos darbo grupės: 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.

http://www.tinklas.lt/


Vaikų tėvai (globėjai) apie vykdomas veiklas informuojami socialiniuose tinkluose,

įstaigos interneto puslapyje. Įvairiose informacijos šaltiniuose dalinomės darbo patirtimi

http://www.szelmeneliai.lt, http://www.anyksta, http://www.silelis.res, www.alfa.lt .

VIII SKYRIUS

VEIKLOS ATASKAITOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ

4 lentelė. Mokyklos veiklos ataskaitos rodiklių suvestinė

Rodiklio pavadinimas Rezultatas

1. UGDOMOSIOS VEIKLOS KOKYBĖS PAŽANGA

1.1. Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas integruotos kitos programos, skaičius

4

1.2. Vaikų, kuriems teikiama švietimo pagalba, 

dalis (proc.)

46 (33 proc.)

1.3. Vaikų, kuriems ugdymas 

individualizuojamas, (gabūs, specialiųjų poreikių

vaikai su švietimo pagalbos tarnybos išvadomis 

ir rekomendacijomis) dalis (proc.)

0

 1.4. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, padariusių 

pažangą, dalis (1–5 m.)

100

1.5. Priešmokyklinio amžiaus vaikų, padariusių 

pažangą, dalis (gegužės–birželio mėn.)

100

1.6. Administracijos stebėtos ir vertintos veiklos 10

1.7. Administracijos stebėtos ir vertintos 

pagalbos vaikui specialistų (logopedo,) veiklos

0

1.8. Dominuojantys stiprieji ir tobulintini stebėtų

veiklų aspektai

Stiprieji stebėtų veiklų aspektai: ugdymo 

priemonių parinkimas, ugdytinių 

sudominimas, informacinių technologijų 

taikymas. 

Tobulintini aspektai: užduočių 

individualizavimas. 

Rekomenduota skleisti gerąją patirtį ugdymo 

įstaigos pedagogams

1.9. Veiklos netradicinėse aplinkose 38

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, Troškūnų girininkijoje, 

Labirintų parke, Etnografinėje sodyboje 

Niūronyse, Panevėžio teatre „Menas“, 

Anykščių šilelyje, Prie Liūdiškių ir  Vorutos 

piliakalnių, Siauruko muziejuje, Anykščių 

Koplyčioje, Angelų muziejuje, A.Vienuolio 

memorialiniame muziejuje,  Menų 

inkubatoriuje, knygyne „Pegasas“, Muzikos 

mokykloje

1.10. Tėvų iniciatyvos 5 iniciatyvos ( paukščių grįžimo dienos 

http://www.szelmeneliai.lt
http://www.anyksta
http://www.silelis.res
http://www.alfa.lt


paminėjimas, kurios metu buvo tvarkomi 

įstaigos teritorijoje iškelti inkilai;  šaškių 

užsiėmimus priešmokyklinio amžiaus 

vaikams;  pasakų rytmečius su močiutėmis, 

arbatos gėrimo valandėles, supažindinant 

vaikus su žolelių nauda;  vaikų ir tėvelių 

bendri darbai Kalėdinei eglutei papuošti)

 1.11. Tėvų informavimo apie vaiko pasiekimus 

būdai ir formos (vaiko pasiekimų aplankas ir kt.)

Informacija teikiama kiekvieną dieną 

individualių pokalbių metu, informaciniuose 

grupių stenduose, grupių Facebook 

paskyrose, el.paštu, vaikų pasiekimų 

aplankuose, nuotraukose, filmuotoje 

medžiagoje, bendrose veiklose, akcijose ir t.t.

1.12. Išskirtinės ikimokyklinės įstaigos patirtys, 

sėkmės

Meninio ugdymo veikla: dalyvaujama 

piešinių tarptautiniuose, respublikiniuose 

konkursuose, „Dainų dainelė“ konkurso I-

ame ir II-ame etapuose

2. VAIKŲ KITŲ PASIEKIMŲ PAŽANGA

2.1. Vaikų, dalyvavusių Savivaldybės, šalies 

konkursuose, varžybose ir kt., skaičius

50

2.2. Tarptautinio lygmens konkursuose pelnytos 

prizinės vietos 

2 tarptautiniuose dailės konkursuose 2 vaikai 

įvertinti diplomais

2.3. Savivaldybės lygmens konkursuose pelnytos

prizinės vietos, skaičius

0

2.4. Šalies lygmens konkursuose pelnytos 

prizinės vietos, skaičius

0

2.5. Savivaldybės lygmens varžybose pelnytos 

prizinės vietos, skaičius

0

3. VAIKŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ, PILIETIŠKUMO ŪGTIES PAŽANGA

3.1. Rengti, įgyvendinti projektai, skaičius 3

3.2. Vykdyti ikimokyklinės įstaigos lygmens 

projektai, skaičius

6

3.3. Vykdyti šalies lygmens projektai, skaičius 3 (Olimpinė karta;  Lietuvos 

priešmokyklinukų ir ikimokyklinukų 

interaktyvus (5-6/7 m.) pilietiškumo ugdymo 

projektas „Kaip surasti Lietuvą 2018?“, 

nuotraukų paroda „Eglutė šimtmečiui“)

3.4. Projektuose dalyvavusių vaikų dalis (proc.) 60 (43 proc.)

3.5. Vaikų emocinis saugumas (adaptacijos 

sunkumų įveikimo būdai, priemonės, vaiko 

„užnorinimas“ lankyti darželį)

„Meistrelių diena“ – atvirų durų diena, 2018 

m. balandžio mėn.; Individualūs pokalbiai su 

auklėtojomis; Adaptacijos lapai

3.6. Vykdytos prevencinės programos, skaičius 3 (Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa, Tarptautinė programa „Zipio 

draugai“, Gyvenimo įgūdžių ugdymo 

programa

3.7. Prevencinėse programose dalyvavusių vaikų

dalis (proc.)

100

3.8. Išskirtinės ikimokyklinės įstaigos patirtys, 

sėkmės, netradiciniai pilietiškumo ugdymui 

skirti renginiai

Bendruomenė dalyvavo respublikinėse 

akcijose:  

pilietinėje iniciatyvose „Atmintis gyva, nes 

liudija“ ir „Gyvasis tautos žiedas“, Veiksmo 



savaitėje be patyčių 2018, kūrybinių darbų 

parodoje „Velykų medis“, projekte „Šokis 

žemei 2018“, projekte– rekordo siekime 

„Didžiausia nertų servetėlių kompozicija“, 

pilietinėje iniciatyvoje, skirtoje paminėti 

Tarptautinę tolerancijos dieną – lapkričio 16-

ąją

4. VADOVŲ IR IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS PEDAGOGŲ LYDERYSTĖS BEI 

KOMPETENCIJŲ PAŽANGA

4.1. Pedagogų, skleidusių patirtį Savivaldybėje, 

dalis (proc.)

4 proc.

4.2. Pedagogų, skleidusių patirtį respublikoje, 

dalis (proc.)

2 proc.

4.3. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų 

skaičius, tenkantis vienam pedagogui

18,9 val./pedagogui

4.4. Pedagogų veikla Savivaldybės lygmens 

darbo grupėse, komisijose

0

4.5. Pedagogų inovacijos, idėjos, iniciatyvos Organizuota vaikų dailės darbų parodos 

įstaigoje,

parengti ir įgyvendinti 2 rajoniniai projektai;

parengtas ir įgyvendintas 1 respublikinis 

projektas, parengtas ir įgyvendintas 

respublikinis 1 kūrybinis projektas „Eglutė 

šimtmečiui“

4.6. Vadovai, skleidę patirtį Savivaldybėje, 

skaičius

2

4.7. Vadovai, skleidę patirtį respublikoje, 

skaičius

2

4.8. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų 

skaičius, tenkantis vienam vadovui

33 val.

4.9. Vadovų  veikla Savivaldybės lygmens darbo

grupėse, komisijose

Direktorius dirbo Anykščių rajono 

atestacinėje komisijoje

4.10. Vadovų veikla šalies lygmens darbo 

grupėse, komisijose

0

4.11. Vadovų inovacijos, idėjos, iniciatyvos Nuoseklus pedagogų socialinio emocinio  

kompetencijų didinimas, siekiant užtikrinti 

vaikų socialinį emocinį ugdymą

4.12. Įrengtos ir naudojamos netradicinės 

ugdymo aplinkos

Sporto salė, dailės kambarys, vaikų 

bibliotekėlė, futboliuko veiklai aikštelė su 

dirbtine danga 

4.13. Ikimokyklinėje įstaigoje veikiančios darbo 

grupės, kurių veikla lėmė ikimokyklinės įstaigos 

pažangą

5 direktoriaus įsakymu sudarytos darbo 

grupės

Direktorė                    Virginija Padūmienė

PRITARTA

Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ tarybos

2019 m. sausio 31 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. T-1)
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