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2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
Šilutės lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“, pagal komplektuojamą grupių skaičių, gali ugdytis 190
vaikų. Visos įstaigos patalpos atitinka reikalavimus vaikų ugdymui: atskiri žaidimų kambariai,
miegamieji, erdvios rūbinės. Įrengtos patalpos kūno kultūrai, muzikos ir logopedo užsiėmimams.
Metus pradėjome su 189 vaikais, baigėme su 188 vaikais. Per metus atvyko 57 vaikai, išvyko
60 vaikų (įskaitant priešmokyklinio amžiaus vaikus).
2017 metais veikė 10 grupių:
* 2 ankstyvojo amžiaus grupės, kurias lankė 1,5-3 metų vaikai.
* 6 ikimokyklinio amžiaus grupės, kurias lankė 3-6 metų vaikai.
* 2 priešmokyklinio amžiaus grupės, kurias lankė 6-7 metų vaikai.
Įstaigos darbo laikas 10,5 val. Darbą pradedame 7.30 val. ir baigiame 18.00 val.
1.1. Statistiniai duomenys apie vaikus:
Vidutinis
Vaikų
skaičius

189

Ikimokyklinis amžius
Priešmokyklinis amžius
Vidutinis vaikų
Vidutinis vaikų
Vidutinis
Nemokami
Spec.
skaičius lopšelio
skaičius darželio priešmokyklinio
pietūs
parama
grupėse (1,5-3 m) grupėse (3-6 m.) amžiaus vaikų
skaičius grupėse
(6-7 m.)
30
121
38
7
7

Spec.
poreikiai
(kalbos ir
kalbėjimo
sutrikimai)
14

1.2. Statistiniai duomenys apie mokesčio lengvatą gaunančius tėvus:
Planinis
vaikų
skaičius
190

Sąrašinis
vaikų
skaičius
188

Moka
50%

Daugiavaik
ės šeimos

50

24

Turi tik
vieną iš
tėvų
3

Mokosi
dieniniuose
skyriuose
3

Atlieka
Karinę
tarnybą
2

Du vaikai iš vienos
šeimos lanko įstaigą
18

1.3. Duomenys apie vaikų sveikatą (palyginimui dviejų metų):
Metai

Sąrašinių
vaikų sk.

I-a sveikatos
grupė

II-a sveikatos
grupė

2016

190

2017

188

140
137

47
48

III-a
sveikatos
grupė
3
3

Regos
sutrikima
i
6
5

Netaisyklinga
laikysena
5
3

2
2. ĮSTAIGOS VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
Vadovaujantis 2016 metų įstaigos veiklos plano vertinimu, SSGG analize, įstaigos pokyčiais,
pasiekimais, įstaigos strateginiu planu 2016-2018 m., atsižvelgiant į LR ir Šilutės rajono švietimo
prioritetus bei siekiant įstaigos veiklos tęstinumo, parengtas įstaigos veiklos planas 2017 metams.
Planuojant buvo siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo
paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti ugdymosi poreikius
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui
skirtus išteklius.
2017 metų veiklos planą įgyvendino Šilutės lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ visa bendruomenė:
administracija, pedagogai ir pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai bei kiti darbuotojai,
ugdytiniai ir jų tėvai.
Prioritetinės veiklos kryptys 2017 metais buvo:
1. Ugdymo kokybės gerinimas, kuriant aplinką, atitinkančią individualius vaiko poreikius.
2. Įstaigos ir šeimos partnerystės vystymas, siekiant darnaus asmenybės ugdymo.
3. Saugios emocinės ir fizinės aplinkos kūrimas.
.
Veiklos tikslas:
Kuriant saugią ir sveiką ugdomąją aplinką, puoselėjant mokymosi kultūros ir darnaus
vystymosi idėjas, bendradarbiaujant su šeima, padėti vaikui tenkinti prigimtinius, pažintinius,
socialinius, saviraiškos, kultūros, etninius poreikius, saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę sveikatą,
siekti visapusiško vaiko ugdymo(si).
Uždaviniai:
1. Plėtoti ir stiprinti įstaigos bei tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius.
2. Užtikrinti sėkmingą ir kokybišką įstaigos veiklos ir ugdymo proceso organizavimą.
3. Puoselėti įstaigos tradicijas ir vertybes, skleisti gerąją įstaigos darbo patirtį už įstaigos ribų.
4. Kurti jaukią, funkcionalią ugdomąją aplinką.
5. Turtinti įstaigos materialinę bazę, racionaliai, tikslingai ir kūrybingai naudojant įstaigai
skirtas lėšas.
3. RYŠIAI SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS
Bendradarbiavome su Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institutu, Kauno „Mokymų ir
psichologinio konsultavimo“ centru, Klaipėdos pedagogų švietimo centru, Klaipėdos lopšeliu-darželiu
„Žiogelis“, Šilutės policijos komisariatu.
Aktyviai dalyvavome Šilutės kultūros ir pramogų centro organizuojamose šventėse „Vaikų
Velykėlės“, Kalėdinių eglučių alėjoje“, Šilutės miesto šventėje.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogės V. Martišienė, D. Tubutienė ir jų ugdytiniai aktyviai
dalyvavo Šilutės F. Bajoraičio vaikų bibliotekos organizuotose edukacinės kūrybos, garsinių
skaitymų, žaidimų, pasakų ir kitose bibliotekos organizuotose valandėlėse.
4. KADRŲ POLITIKA
2017 metais buvo patvirtinta 42,40 etatų. Iš jų: 18,90 et. pedagogų ir 23,50 et. techninio
personalo. Įvyko kadrų pasikeitimas. Direktorė Stefanija Petkienė, savivaldybės nutarimu, nuo 201707-01 d., išėjo į pensiją. Direktorės pareigas laikinai eiti paskirta direktorės pavaduotoja ugdymui Irena
Ivanauskienė. Kitų personalo pokyčių nebuvo.
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4.1. Duomenys apie pedagogus mokslo metų pabaigoje

3.
4.
5.

Direktorius (dirbo iki 201707-01)
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, laikinai einanti
direktorės pareigas
Muzikos mokytoja
Priešmokyklinio ugdymo
pedagogas
Auklėtojos
Iš viso:

1

1

-

1
2

1
2

14
18

10
14

Auklėtoja
metodininkė

-

Vyresnioji
mokytoja
(auklėtoja)

-

Vadybos
kategorija

-

Atestacija

Edukologijos
magistras

Aukštesnysis

2.

Išsilavinimas
Aukštasis

1.

Darbuotojų
charakteristika

Pedagogų
skaičius

Eil.
Nr.

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1
2

3
3

1
2

-

6
6

4
7

4.2. Kvalifikacijos kėlimas
Įstaigoje dirba kompetentingi darbuotojai. Jų išsilavinimas ir kvalifikacija leidžia užtikrinti
įstaigos prioritetinių krypčių, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, optimaliai tenkinti vaikų ugdymo(si)
poreikius. Pedagogai, atsižvelgiant į 2017 m. įstaigos pagrindines veiklos kryptis, tikslą bei uždavinius,
kėlė profesinę kvalifikaciją įvairiuose kursuose ir seminaruose, domėjosi naujovėmis, daug dėmesio
skyrė saviugdai, savišvietai, bendravo ir bendradarbiavo su Šilutės rajono ikimokyklinių ir
priešmokyklinių įstaigų pedagogais. Kad taupyti lėšas ir, siekiant sudaryti visoms pedagogėms
palankias kvalifikacijos kėlimui sąlygas, daugumą seminarų organizavome pačioje įstaigoje.
Statistiniai duomenys apie pedagogų kvalifikacijos tobulinimą:
Metai

Seminarų,
kursų temų
pavadinimų
skaičius

Dienos

Valandų
skaičius

Vienam
pedagogu
i tenka
valandų

2017

28

36

172

11

Lėšos kvalifikacijos
kėlimui
SavaranKrepšelis
kiškos
700,00

700,00

Pastabos
(panaudota)

1400,00

5. PASIEKIMAI IR DALYVAVIMAS POJEKTINĖJE VEIKLOJE
Įstaigos pedagogai ir visa bendruomenė aktyviai dalyvavo Respublikos ir Šilutės rajono
rengiamuose projektuose bei renginiuose.
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Dalyvavo

1.

Tarptautinis socialinis projektas
„Kamštelių vajus 2017”

2017
metai

Vaikai-pedagogai-tėvai
Visa įstaigos bendruomenė

2.

Tarptautinė ankstyvosios prevencijos
programa „Zipio draugai“.

2015/
2016/17

Priešmokyklinio ugdymo
pedagogė Vitalija Martišienė
ir jos ugdytiniai.

Pastabos

Padėka už
dalyvavimą
Dovanos
Padėka už
dalyvavimą
Dovanos vaikams

4
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

Respublikinė pilietinė akcija
„Atmintis gyva,nes liudija”
Respublikinis pleneras „ Sniego
karalystė-2017”
Respublikinis ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų
piešinių paroda-konkursas
„Papuoškime prijuostę tautiniais
ornamentais“
Respublikinis aplinkosaugos
projektas „Mes rūšiuojam“. 2017 m.

2017-01

Visa įstaigos bendruomenė

2017-02

Visos pedagoggės

2017-0225

4b grupė
Saulė Štrapėlaitė
Kotryna Liepytė
4a grupė
Vytautė Benediktavičiūtė
Ikomokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
grupių vaikai, tėvai,
pedagogai.
5a grupė
Liepa Kromelytė

2017-03

Respublikinis renginys-kūrybinių
darbų konkursas/projektas „Tautinio
kostiumo ornamentikos interpretacija,
skirta tautinio kostiumo metams „
Respublikinis vaikų piešinių
konkursas/projektas „Aš ir mano
šeima“

2017-0301

Respublikinis piešinių ir fotografijos
darbų konkursas/projektas „Trijų
spalvų istorija, skirta tautinio
kostiumo ir piliakalnio metams“
Respublikinė akcija. „Savaitė be
patyčių 2017“
Respublikinis vaikų piešinių
konkursas/projektas „Iš knygelės į
širdelę“
Respublikinis ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų
erdvinių kūrybinių darbų paroda.
Klaipėdos lopš.- darž.
„Inkarėlis“„Sparnuočių sugrįžtuvės“
Respublikinis ekologinis konkursas
„Mano žalioji palangė”
Respublikinis projektas „Dovana
mamai“

Respublikinis projektas/konkursas
„Vaikų velykėlės“, organizuotas
„Naisių vasara“
Respublikinis darbų projektaskonkursas „1000 žiedų mamai“

2017-0304 mėn.

Padėka už
dalyvavimą
Padėka už
dalyvavimą
Padėka už
dalyvavimą.

Padėka už
dalyvavimą
Dovanos vaikams
Padėka už
dalyvavimą

Padėka už
dalyvavimą

2017-0314

5a grupė
Vytautė Benediktavičiūtė
Gabija Surdokaitė
4b grupė
Vakrė Budrikaitė
Ieva Klimavičiūtė
Rugilė Savickaitė
Kotryna Gagytė
Kotryna Liepytė
5a grupė.
Mantas Petrauskas

2017-0320-26
2017-0324

Priešmokyklinukų grupės
ugdytiniai
5a grupė
Visa grupė tapo laureatais

Padėka už
dalyvavimą
Padėka už
dalyvavimą

2017-0331

5a grupė
Auksės Būdvytytės šeima
Milenos Kasperavičiūtės
šeima

Padėka už
dalyvavimą

2017-04

Visos grupės

2017-0417

4a grupė
Skaiva Girždaitė
5a grupė.
Urtė Agintaitė
Visos grupės

Padėka už
dalyvavimą
Padėka už
dalyvavimą

2017-0421
2017-0424

5a grupė
Saulė Morkūnaitė
4b grupė

Padėka už
dalyvavimą

Padėka už
dalyvavimą
Padėka už
dalyvavimą

5

17.

Respublikinė akcija „Taikos glėbys“

18.

Rajoninis projektas.„Lietuvos
šimtmečio šimtadienio kalendorius“

19.

Mokinių piešinių konkursas, skirtas
Lietuvos atkurtosios valstybės
šimtmečiui paminėti

2017-0601
2017-1106

2017-1117

Ugnė Pakalniškytė
Vakarė Budrikaitė
Kamėja Mockutė
4a grupė
Aronas Jusčius
Visos grupės

Padėka už
dalyvavimą
Dalyvo 3a grupės
ugd. Amelija
Linkevičiūtė
Padėka už
dalyvavimą
Dalyvavo 2b
grupės ugd.
Žemyna Beniušytė
Padėka už
dalyvavimą

6a grupė
Ema Balnytė
Liepa Kromelytė
Kamilė Žemaitytė
Visos grupės

6. ORGANIZAVIMAS IR DALYVAVIMAS PARODOSE
1. Paroda. Tema. „Žibintai“. Vaikų su tėveliais kūryba. (2017-01 mėn.). Įstaigos organizuota
paroda Šilutės Švietimo pagalbos tarnyboje.
2. Paroda. Tema. „Sparnuočių sugrįžtuvės“. Skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti. Klaipėdos
l.-d. „Inkarėlis“ (2017-04 mėn.). Vaikų-tėvų-pedagogų kūryba.
3. Metodinių priemonių paroda. Organizuota Švietimo pagalbos tarnyba. (2017-05 mėn.).
4. Paroda.„Visos gėlės Tau, Mamyte!“- įstaigoje. Skirta mamos dienai paminėti.(2017-05
mėn.).
5. Paroda/žaidimas „Pasaka smėlio dėžėje...“- įstaigoje. Skirta šeimos dienai paminėti (2017-05
mėn.).
6. Paroda „Lapų labirintai“- įstaigoje. Skirta rudenėlio šventei. ( 2017 -10 mėn.). Vaikų-tėvųpedagogų kūryba.
7. Paroda. „Šimtmečio nykštukai“- įstaigoje. (2017-12 mėn.). Vaikų-tėvų-pedagogų kūryba.
8. Paroda. „Rudens gėrybės“- įstaigoje. (2017-10 mėn.). Vaikų-tėvų-pedagogų kūryba.
9. Rajoninė paroda. „Šimtmečio atvirukas“.(2017-11-17). Dalyvavo 4 a grupė-Amelija
Linkevičiūtė.
10. Respublikinė foto nuotraukų paroda. „Mano augintinis“. Organizatoriai - Palangos l.-d.
„Gintarėlis“ (2017-10-20). Eksponuoti 5b grupės Kotrynos Overlingaitės augintinio – (šuniuko)
nuotrauka; 4b grupės- Ąžuolo Lukošiaus augintinio – (šuniuko) nuotrauka; 4a grupės - Gusto Doto –
augintinio (šuniuko) nuotrauka; 5b grupės: Darijos Dogadinos – augintinio (šuniuko) nuotrauka; Roko
Tamašausko - augintinio (šuniuko) nuotrauka; 3 b. grupė. Armando Bilevičiaus- augintinio (šuniuko)
nuotrauka; 5a grupės- Vestos Tekoriūtės – augintinio (šuniuko) nuotrauka.
11. Paroda. „Mano Švelnukas“ - įstaigoje. (2017-11-28).
7. KREPŠELIO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2017 M.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Išlaidų pavadinimas

Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Kitos prekės
Kvalifikacijos kėlimas

Asignavimų planas
metams, įskaitant
patikslinimus, Eur
110200
34100
3000
700

Faktinės išlaidos, Eur

110200
34100
3000
700

6
5.

Kitos paslaugos
IŠ VISO:

300
148300

300
148300

8. SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2017 M.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Išlaidų pavadinimas

Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Mityba
Medikamentai ir darbuotojų sveikatos tikrinimas
Ryšių paslaugos
Kitos prekės
Kvalifikacijos kėlimas
Komunalinės paslaugos
Kitos paslaugos
IŠ VISO:

Asignavimų planas
metams, įskaitant
patikslinimus, Eur
168400
51150
5800
300
700
6400
700
36100
2000
271550

Faktinės išlaidos, Eur

168400
51150
5800
300
700
6400
700
36100
2000
271550

9. KITOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS 2017 M.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Priemonių pavadinimas

Gautos lėšos Eur

Faktinės išlaidos, Eur

PDDASG lėšos:
darbo užmokestis
socialinio draudimo įmokos
Vietinio ūkio programa (užimtumo didinimo):
darbo užmokestis
socialinio draudimo įmokos
Nemokamo maitinimo lėšos (socialinė parama)
Įstaigos pajamos už teikiamas paslaugas(spec.lėš.)
Parama 2% iš VMĮ

10700
8200
2500
1957
1482
475
1190
53650
1383

10700
8200
2500
1957
1482
475
1190
53650
236

10. UGDYMO APLINKOS IR SĄLYGŲ GERINIMAS
Atsižvelgdami į galimybes bei turimas lėšas kūrėme saugią ir patrauklą aplinką. Nuolat buvo
atliekami reikalingi kosmetiniai remonto darbai. Atliktas remontas 2 rūbinėlėse. Įsigytos persirengimo
spintelės į 8 grupes. Įsigyta rastų medinei lauko žaidimų aikštelei perdaryti, kad įrenginys atitiktų LR
nustatytus reikalavimus. Pakeistos 2 grupių lauko pavėsinių sienelės mūrinėmis. Laiptinėse perdažyti
laiptai, durys. Įsigyti nauji grupės baldai į lopšelio grupes.Koridoriuose perdažytos sienos, pakeistas
apšvietimo sistema, šviestuvai. Įsigyta stendų į koridorius, grupių rūbinėles. Įsigytos žaliuzės į
koridorių. Įsigyta indų, puodų džiovykla ir stelažas į virtuvę. Įsigyti 3 dulkių siurbliai. Nuolat buvo
šalinami gedimai ir vykdomi darbai, užregistruoti staliaus ir santechniko, elektriko darbų registruose.
11. PROBLEMOS.
1. Pati didžiausia problema - šildymo sistema, būtina apšiltinti pastato sienas, cemento blokai
traukia šaltį ir sunkiai įšyla.
2. Būtina izoliuoti tarpplokštines siūles, nes lyjant sunkiasi vanduo.
3. Virtuvėje turima elektrinė viryklė su elektrine orkaite neatlieka pilnai savo funkcijų, nes
orkaitėje kepamo maisto viršutinė dalis dega, nuolat tenka keisti vietomis skardas, tai papildomos laiko
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sąnaudos ir neužtikrinamas darbo saugumas. Kad pagerinti maisto kokybę ir užtikrinti darbo saugos
reikalavimus, būtina įsigyti konvekcinę krosnį.
4. Maisto sandėliuose būtinas kondicionierius.
5. Viena laiptinė reikalauja kapitalinio remonto.
6. Atlikus privalomą detalų lauko įrengimų būklės vertinimą nustatyta, kad daugelis lauko
įrengimų neatitinka lauko įrengimams keliavimų saugos reikalavimų.
7. Būtina įsigyti pramoninę skalbimo mašiną bei atlikti kapitalinį remontą skalbykloje.
8. Reikia keisti vidaus patalpų duris.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai einanti direktorės pareigas

Irena Ivanauskienė

