PRITARTA
Klaipėdos lopšelio-darželio
„Giliukas“ tarybos 2018 m. vasario 21 d.
posėdžio protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V3-3)

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
2018-02-21
Klaipėda
1. Įstaigos pristatymas:
1.1. Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“ – savivaldybės biudžetinė ikimokyklinio ugdymo
įstaiga vykdanti vaikų sveikatos reabilitaciją ir ugdymą. Mokyklos tipas – lopšelis-darželis;
paskirtis – bendroji;
specializacija – dažnai sergančių vaikų kvėpavimo ligomis sveikatos
stiprinimas (Asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 3671); mokomoji kalba – lietuvių. Adresas:
Turistų g.18A, LT-92281 Klaipėda; telefonas – (8 46) 49 00 95; elektroninis adresas –
direktore.giliukas@gmail.com.
1.2. Direktorė Marytė Savickienė, turinti 43 metų bendrąjį ir 42 metų vadybinį stažą, II-ąją
vadybinę kategoriją.
1.3. darbuotojų skaičius:
Įstaigos vadovai
Specialistai (pedagoginiai
Kiti D lygio darbuotojai
(direktorius, jo pavaduotojai, skyrių, ir nepedagoginiai
(darbininkai, valytojai,
poskyrių, padalinių vadovai)
darbuotojai)
budėtojai ir kt.)
3
33
11
1.4. naudojamos patalpos (be pagalbinių statinių):
Adresas
Turistų g.18A, LT-92281 Klaipėda
1.5. biudžetas (patvirtintas planas):
Finansavimo šaltiniai

Plotas (m2)
3240,85

Lėšos (tūkst. Eur)
2016 m.
2017 m.
297,0
312,8
171,6
185,8
94,7
94,7
–
–

Savivaldybės biudžetas
Specialioji tikslinė dotacija
Įstaigos gautos pajamos
ES, VB ir kitų šaltinių projektams skirtos lėšos (investiciniai,
kvalifikacijos tobulinimo, edukaciniai projektai ir pan.)
Labdara, parama, 2% GM ir kt.
8,7
Iš viso 572,0

3,4
596,7

2. Įstaigos veiklos rezultatai:
2.1. atsiskaitomųjų metų veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, rezultato vertinimo
kriterijai ir pasiekti rezultatai:
1. Tikslas – sudaryti sąlygas siekti ugdymo (-si) kokybės, užtikrinti ugdymo procesą
1.1. Uždavinys – laiduoti ugdymo programų įvairovę
Priemonės
Rezultato vertinimo
Pasiekti rezultatai
kriterijai. (Suma Eur)
1.1.1. Ugdymo proceso Ugdomi 190 vaikų,
2017 m. buvo teikiamos kokybiškos
užtikrinimas
vykdo pedagoginiai
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir

darbuotojai (20 etatų)

1.1.2. Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo programų
įgyvendinimas
1.1.3. Kitų
neformaliojo vaikų
švietimo programų
įgyvendinimas

Patvirtintos programos

Neformaliojo ugdymo
patvirtintos 2
programos, neformaliojo
ugdymo mokytojų
skaičius (1 etatas),
kvalifikacija, ugdytinių
skaičius (190). Pedagogai
vykdantys kitas
programas – 5

1.1.4. Vaikų pažinimo
ir saviraiškos poreikių
tenkinimas

Palankios ugdymosi
sąlygos, ugdymo erdvės,
priemonės, IT
technologijos

1.1.5. Darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimas ir
atestacijos vykdymas

Pedagogai kvalifikaciją
kels 5 dienas metuose.
Kvalifikacijos renginių
organizavimas.
Besiatestuojančių
pedagogų skaičius.

neformaliojo ugdymo paslaugos 181 vaikui:
ankstyvojo amžiaus – 31, ikimokyklinio –
115, priešmokyklinio – 35. Ugdymo procesą
užtikrino 20 pedagogų
Įgyvendinta „Priešmokyklinio ugdymo
bendroji programa“, l.-d.
„Giliukas“ ikimokyklinio ugdymo programa
Dirbo 1 neformaliojo ugdymo mokytojas.
Vykdytos 2 neformaliojo vaikų švietimo
programos: „Sveikos gyvensenos ir sveikatos
saugojimo“, „Kūno kultūros“. Programos
taikytos 190 vaikų. Dalyvaudami Goethe‘s
instituto ankstyvojo vokiečių kalbos mokymo
projekte, įgyvendiname programą „Vokiečių
kalba su Hans Hase“ su priešmokyklinių
grupių vaikais (35). Įgyvendinta tarptautinė
socialinė programa „Zipio draugai“ – 5
pedagogai
Naujai įrengtas ugdymo (-si) kabinetas ir
neformaliojo vaikų švietimo stebėjimų,
eksperimentavimo, meninis kabinetas.
Atnaujintos grupių patalpos, sporto ir
muzikos salės, saugaus eismo kabinetas,
lauko, sporto aikštelės, gamtamokslinis
daržas, pažintinis gamtos takas. Naudojamos
IT technologijos
Pedagogai kėlė kvalifikaciją seminaruose,
konferencijose 5 dienas metuose už 998 Eur –
1169 valandų, 196 dienas, personalas – 24
val. 4 dienas. Atestacinė komisija atestavo 1
pedagogą, suteikė auklėtojo metodininko
kvalifikaciją

1.2. Uždavinys – sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui
Priemonės
Rezultato vertinimo
Pasiekti rezultatai
kriterijai
1.2.1. Maisto bloko
Maisto bloko įrengimas
Virtuvės darbuotojų skaičius – 3 virėjai, 1 –
darbo organizavimas
pagal reikalavimus.
pagalbinis virtuvės darbininkas, vaikų
Virtuvės darbuotojų
skaičius – 190. Maisto bloko įrengimai
skaičius – 4
atitinka reikalavimus. Virtuvėje atliktas
remontas. Nupirktos naujos el. svarstyklės
1vnt., įvairaus inventoriaus, indų, atlikti
įrangos (konvekcinės krosnelės, mikserio)
remonto darbai
1.2.2. Logopedinės
Vaikų turinčių kalbos ir
Teikta specialioji logopedo pagalba 38
pagalbos vaikams
kalbėjimo sutrikimų
vaikams iš jų nustatyti vidutiniai poreikiai 10
teikimas
specialiųjų poreikių
vaikų. Dirba 1 logopedas
nustatymas kabinetas.
1.3. Uždavinys – užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką
Priemonės
Rezultato vertinimo
Pasiekti rezultatai
kriterijai. (Suma Eur)

1.3.2. Sveikatingumo
programų
įgyvendinimas

Vaikų skaičius
dalyvaujantis
sveikatingumo programų
įgyvendinime – 190

1.3.3 Aprūpinimas
ugdymo
priemonėmis

Lėšos ugdymo
priemonių
įsigijimui

Teikiamos reabilitacinės medikų paslaugos
dažnai sergantiems 190 vaikų. Atliktos 2491
sveikatos gerinimo procedūros. VKTK
(viršutinių kvėpavimo takų) ligomis ir LOR
ligomis sirgo 32 vaikais mažiau nei 2016 m.
Dėl ligos vienam vaikui vidutiniškai tenka 3
praleistos dienos per mėnesį
Įsigijome naujų funkcionalių, tikslingų
priemonių, įrenginių: interaktyvias grindis
„Funtronic“ (iš paramos lėšų 3 700 Eur),
interaktyvią lentą, magnetinių mokomųjų
lentų, ugdymo priemonių, žaislų. Įsigijome
autentiškus tautinius kostiumus berniukams
ir mergaitėms, šventinės sukneles
„Šypsenėlės“ ansambliui. Iš viso už 12 117
Eur

2. Tikslas – gerinti įstaigos materialinę bazę
2.1. Uždavinys – vykdyti teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus
Priemonės
Rezultato vertinimo
Pasiekti rezultatai
kriterijai. (Suma Eur)
2.1.1. Materialinės
Atlikti patalpų, įrengimų Naujai įrengta, pagerinta materialinė įstaigos
bazės, atitinkančios
remontą pasiruošiant
bazė viso už 57 130 Eur: atlikta paslaugų už
šiuolaikinius
naujiems m. m.
15 873 Eur, įsigyta prekių už 37 034 Eur,
reikalavimus kūrimas
Įsigyti baldų, minkšto
atlikta darbų už 2 516 Eur. Vykdomi viešieji
inventoriaus
pirkimai prekėms, paslaugoms, darbams.
Bendra sudarytų sutarčių vertė 52 109,59 Eur.
Bendras pirkimų skaičius – 50
2.1.2. Sukurti tinkamą
Darbo užmokestis,
Darbuotojams laiku išmokama atlyginimas,
ugdymo aplinką
socialinio draudimo
išmokėtos premijos (70-85 proc.), priedai –
įmokos. Tikslingai
352 400 Eur, socialinio draudimo išmokos –
panaudotos sąmatoje
104 760 Eur. Tikslingai panaudotos sąmatoje
numatytos lėšos
numatytos lėšos: medikamentai (darbuotojų
privalomas sveikatos tikrinimas) – 400 Eur.
Apranga, patalynė – 1 800 Eur. Kitos prekės
– 8 950 Eur. Ryšiai – 1 475 Eur. Kitos
paslaugos – 1 655 Eur
2.1.3. Švaros ir
Negauta pastabų iš
Nerasta pažeidimų. Vykdoma savikontrolė.
higienos reikalavimų
kontroliuojančių
UAB „Langų valymo komanda“ atliko 2
įgyvendinimas
institucijų. Atlikti darbai aukšto langų valymo darbus. UAB
higienos reikalavimų
„Hidrošvara“ išvalė cheminių būdu čiužinius
įgyvendinimui
2.2. Uždavinys – užtikrinti įstaigos funkcionavimą
Priemonės
Rezultato vertinimo
Pasiekti rezultatai
kriterijai
2.2.1. Elektros,
Užtikrinamos elektros
Rekonstruoti 2 vnt. elektros instaliacijos
vandens, nuotekų,
energijos, vandentiekio ir įvadiniai skydeliai. Visoms grupėms ir
šildymo, ryšių,
kanalizacijos, ryšio
personalo kab. įvestas internetas, įsigytas
komunikacinių,
paslaugos
naujas lokalus interneto įrenginys. Tam
paslaugų užtikrinimas
panaudota 8 244 Eur
2.2.2. Aprūpinimas

Įsigyta inventoriaus,

Įsigijome darbo priemonių, valymo

inventoriumi, saugos
priemonėmis

saugos priemonių už
89 500 Eur

2.2.3. Ilgalaikio ir
trumpalaikio turto,
patalpų remontas

Panaudota lėšų – 4 344
Eur

2.2.4. Teritorijos
priežiūra, įrengimų
saugumas

Prižiūrima teritorija –
15 354 kv. m.

inventoriaus, spec. apranga darbuotojams,
saugos priemonių. 2 lopšelio grupėse
įrengtos automatinės indaplovės. Įsigyta
inventoriaus, saugos priemonių už 89 500
Eur
Lėšos 4 344 Eur. Suremontuotas ugdymosi,
saugaus eismo kabinetai, muzikos, sporto
salės, visuomenės sveikatos specialisto
kabinetas. 4 grupėse įrengtos naujos
prausyklos
Įrengimų perdažymui, remontui skirta 300
Eur. Teritorija aptverta nauja tvora už 10 993
Eur

3. Tikslas – vykdyti priemones, turinčias netiesioginės įtakos ugdymo procesui
3.1. Uždavinys – užtikrinti kokybišką vaikų maitinimo organizavimą
Priemonės
Rezultato vertinimo
Pasiekti rezultatai
kriterijai. (Suma Eur)
3.1.1. Įgyvendinti
Įgyvendinti reikalavimai. 190 įstaigos vaikų dalyvauja Europos
sveikos mitybos
Patvirtinti nauji
sąjungos vaisių vartojimo skatinimo
reikalavimus, naujus
valgiaraščiai
mokyklose programoje ir programoje „Pienas
valgiaraščius
Vaikams“. Viso už 4 381 Eur. Maistas
gaminamas pagal naujus valgiaraščius
3.1.2. Surinkti tėvų
Sumokėti tėvų mokesčiai Mokesčiai sumokami laiku. Maitinta 190
mokesčius
100 proc.
vaikas, iš jų 40 – su 50 proc. lengvata
3.2. Uždavinys – siekiant užtikrinti tėvų poreikius, suteikti patalpas būrelių veiklai
Priemonės
Rezultato vertinimo
Pasiekti rezultatai
kriterijai
3.2.1. Patalpų
Suteikta patalpų
Suteikta patalpų 5 veikloms A ir B korpusų
suteikimas
ugdytinių papildomai
salės. Gauta pajamų 2 198 Eur
papildomoms veikloms veiklai
3.2.2. Sporto, meninės
pakraipos, užsienio
kalbų mokymo būrelių
užsiėmimai

Įvairus pasirinkimas

Vyksta sporto (krepšinio, karatė), meninės
pakraipos (šokių, teatro), užsienio kalbų
(anglų) mokymo būrelių užsiėmimai

2.2. Suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai: 2017 m. buvo teikiamos
kokybiškos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo, maitinimo paslaugos 190
vaikų: ankstyvojo amžiaus – 31, ikimokyklinio – 115, priešmokyklinio – 35. Pedagogai: 7
auklėtojai metodininkai, 2 mokytojai metodininkai, 1 logopedas metodininkas, 5 vyresnieji
auklėtojai. Įgyvendinti 9 projektai: vaikų sveikatingumo, saugaus eismo, pilietinio, ekologinio,
lietuvių kalbos, teatrinio, meninio, muzikinio, kalbos sutrikimų prevencinio ugdymo. Organizuotos
14 kūrybinių – teminių savaičių, 126 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, 16 švenčių, 4 iš jų
bendros šventės su tėvais, 16 edukacinių – pažintinių ekskursijų. Pasiektas visų priešmokyklinukų
brandumas mokyklai. Sudarytos 5 ilgalaikės ir 11 vienkartinių sutarčių patalpų suteikimo
paslaugai.
3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.
3.1. Vadovo veikla, formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą, bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais:
vadovaujantis išorės vertinimo ir vidaus audito duomenų išvadomis bei „Švietimo
gidas“ atsiliepimų analize, direktorius skatina atvirumą pokyčiams, rūpinasi tinkama ugdymo (-si)

aplinka, racionaliu patalpų panaudojimu, aplinkos svetingumu, saugumu, estetika, parama ir
pagalba vaikui, šeimai, pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, vaiko teisių garantavimu
įstaigoje, tikslinga vaikų sveikatos stiprinimo sistema, sąlygų sudarymu vaiko asmeninės raiškos
tenkinimui, įstaigos atstovavimu ir reprezentavimu, gera įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir
bendradarbiavimo kokybe, vizija, misija ir tikslais, tradicijų puoselėjimu. Iniciavo įstaigos darbo
tarybos rinkimus. Įstaigai, pedagogams ir vaikams įteiktos 34 padėkos, nominacija, „Lietuvos
geriausias vaikų darželis“ pirmos vietos laimėtojai savo savivaldybėje 2017 m. („Švietimo
gidas“ atsiliepimų ir renginių portalas, Vilnius). Parengė kvalifikacijos tobulinimo programą
„Edukacinės aplinkos kūrimas ir įtaka vaiko ugdymuisi“. Direktorius kėlė kvalifikaciją 11 kartų
seminaruose, mokymuose, konferencijose. Skaitė pranešimą „Edukacinės aplinkos kūrimas
lopšelyje-darželyje „Giliukas“. Pažyma Nr. 801. Skaitė pranešimą „Klaipėdos lopšelio-darželio
„Giliukas“ edukacinės aplinkos vaikų savimonei ir saviraiškai“. Pažyma Nr. 4.4-201.
Aktyviai bendradarbiavome su socialiniais partneriais: Klaipėdos sutrikusio vystymosi
kūdikių namais, Palangos lopšeliu-darželiu „Žilvinas“, Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“,
Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialo Girulių bibliotekos-bendruomenės
namais, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija, Vitės pagrindinė mokykla, Klaipėdos darželiu
„Gintarėlis“, Lituanistine Airijos Korko mokykla.
3.2. Žmoniškųjų, materialių ir finansinių išteklių valdymas. Įstaigoje dirba 20 pedagogų,
veikia 10 grupių: 2 – lopšelio, 6 – darželio ir 2 priešmokyklinės grupės. Direktorius parengė ir
patvirtino įstaigos darbą reglamentuojančius dokumentus. Direktoriaus veikla užtikrino saugią
aplinką ir tinkamas darbo sąlygas, savalaikį darbo užmokesčio išmokėjimą, darbuotojų skatinimą,
premijavimą. Lėšų paskirstymą derino su savivaldos institucijomis. Vykdė reguliarią turto ir lėšų
racionalaus panaudojimo, taupymo kontrolę. Vykdė Finansų kontrolę.
4. Problemos:
4.1. Sąlygotos vidaus ir išorės faktorių: neapšiltintas pastatas, vaikų lauko aikštelėse danga,
šaligatviai, pavėsinės neatitinka nūdienos reikalavimų, susidėvėję. Mažėjantis švietimo įstaigų
darbuotojų prestižas. Esant specialistų trūkumui, didėjant specialiųjų poreikių vaikų skaičiui,
blogėjant vaikų sveikatos indeksui – neigiamai įtakojama ugdymo kokybė.
4.2. Atlikti kontroliuojančių institucijų patikrinimai: 3 – Klaipėdos m. savivaldybės
administracijos ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyrius. 1 – Klaipėdos Valstybinės
maisto ir veterinarinės tarnybos. Trūkumų, pažeidimų nenustatyta, į rekomendacijas atsižvelgta,
pasiūlymai įgyvendinti.
5. Artimiausi veiklos prioritetai, tikslai ar kryptys. Strateginis tikslas – sudaryti sąlygas
siekti bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybės. Lopšelio-darželio „Giliukas“ veiklos
prioritetas: individualios kiekvieno vaiko pažangos stebėsenos efektyvinimas, pedagogų lyderystės
gebėjimų didinimas, įgyvendinant ugdymo programas ir projektus. 2018 metų veiklos tikslai:
užtikrinti sąlygas vaikų emociniam, fiziniam, socialiniam saugumui ir sveikatos stiprinimui.
Didinant pedagogų lyderystės gebėjimus, įgyvendinant ugdymosi programas, gerinti ikimokyklinio
ugdymo narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybę. Efektyvinti vaiko pasiekimų pažangos
stebėseną, individualizuojant ugdymosi procesą.

Direktorė

___________________

Marytė Savickienė

