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ŠILUTĖS RAJONO LOPŠELIO-DARŢELIO „ĄŢUOLIUKAS“  

DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. SKYRIUS 

BENDRA INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ 

 

Šilutės lopšelis-darţelis „Ąţuoliukas“ – biudţetinė neformaliojo ugdymo švietimo 

įstaiga. Adresas - Kęstučio g. 5, LT-99182 Šilutė, telefonas (8 441) 62 283; el. paštas 

rastine@silutesazuoliukas.lt.  

Šilutės lopšelyje - darţelyje „Ąţuoliukas“ veikia 10 grupių, iš jų: 3 lopšelio, 4 

ikimokyklinio, 1 priešmokyklinio ugdymo, 1 specialioji miesto vaikams, 1 specialioji rajono 

vaikams, dirbanti 24 val. 5 darbo dienas savaitėje. 2016 m. įstaigą lankė 161 ugdytinis: lopšelio 

grupėse - 45, darţelio grupėse - 100, specialiojo ugdymo - 16. 

Ugdomasis procesas organizuojamas pagal individualų įstaigos pedagogų paruoštą ir 

atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą „Takeliu į paţinimo dţiaugsmą“, kuriai pritarta Šilutės 

rajono savivaldybės tarybos 2016 m. geguţės 26 d. sprendimu Nr. T1-361, Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, tarptautinę socialinių įgūdţių ugdymo programą 

„Zipio draugai“ bei pritaikytas ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo/si programas specialiųjų 

poreikių vaikams. 

 

II. SKYRIUS 

 VEIKLOS PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Įgyvendinant 2016 m. veiklos planą, siekta plėtoti šiuolaikinę bendradarbiavimu grįstą 

ugdymo paslaugų ir valdymo kultūrą,  siekiant bendruomenės sutelktumo ir ugdymo(si) proceso 

kokybės. Įstaigos darbuotojai kompetentingi, gebantys keistis, aktyviai ieškantys naujovių ir jas 

įgyvendinantys, pedagogai įgiję aukštas kvalifikacines kategorijas, motyvuoti profesiniam 

tobulėjimui. Vykdytas bendruomenės švietimas: seminaras „Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos 

planavimo sėkminga sąveika“, seminaras „Klausos sutrikimą turinčių vaikų, taip pat turinčių 

kochlearinius implantus, ugdymo ypatumai“, paskaita bendruomenei „Kaip suprasti savo vaiką ir 

valdyti jo emocijas“, priešgaisrinės saugos mokymai bendruomenei. 

 

Apibendrinta darbo patirtis. 

 

Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaiko kalba: prevencija ir 

bendradarbiavimas“ pristatytas stendinis pranešimas „Kartu mes galim viską“, aplankalas „Vaiko 

kelias į graţią kalbą“.  

Respublikinėse konferencijose pristatyta darbo patirtis: mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje „Kurkime drauge vaikystę šiandien“ pristatytas pranešimas „Ko vienas negaliu, 

kartu mes galim viską“, metodinėje-praktinėje konferencijoje „Kaip ikimokyklinio ugdymo 

pedagogui spėti su laikmečio naujovėmis“ pristatytas pranešimas „Aš – maţasis pasaulio kūrėjas“, 

konferencijoje „Etnokultūra mokykloje“ pristatytas pranešimas „Etnokutūrinis ugdymas Šilutės 

lopšelyje-darţelyje „Ąţuoliukas“.  

Respublikinėje metodinėje dienoje „Maţais ţingsneliais sveikatos link“ pristatyti 

pranešimai – „Laukas – neįkainuojantis būdas stiprinti vaikų fizinę ir emocinę sveikatą“, „Emocinės 

sveikatos stiprinimas naudojat kūrybiškus metodus lauko aplinkoje“,  stendiniai pranešimai - 

„Boruţiukai“ gamtos prieglobstyje...“, „Bėgti mums smagu, prisijunk ir tu“, „Aktyvaus poilsio 
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galimybės, stiprinat vaikų sveikatą“, „Ţaidţiu, kuriu, smalsauju“, pristatytos didaktinės priemonės – 

„Pojūčių takeliai“, „Pėdučių takelis“, „Terapinis kilimėlis“, filmuota medţiaga „Sportuoti visiems 

kartu yra labai smagu“. Darbo patirtimi dalintasi Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle. Paruoštas 

pranešimas ,,Vaikų individualių sveikatinimo poreikių tenkinimo galimybės mokykloje“.  

Rajono metodiniuose būreliuose: priešmokyklinio ugdymo pedagogų - pedagoginių 

idėjų mugėje „Inovatyvių priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių taikymas“ pristatytas 

stendinis pranešimas „Kuriu, ţaidţiu, smalsauju“, specialiųjų pedagogų ir logopedų - pristatyti 

pranešimai – „Specialiųjų pedagogų ir logopedų veiklos plano rengimo rekomendacijos“, 

„Alternatyvūs ir kūrybiški metodai kalbos sutrikimų prevencijoje“.  

 

Dalyvavimas respublikiniuose renginiuose 

 

Visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje Lietuvos gynėjų dienai 

paminėti (gauta padėka), VšĮ „Vaiko labui“ organizuojamoje akcijoje „Savaitė be patyčių“ (gauta 

padėka),  pilietinėje iniciatyvoje, skirtoje Tolerancijos dienai paţymėti (gauta padėka), iniciatyvoje 

„Švarių rankų šokis 2016“ (gauta padėka), pilietinėje iniciatyvoje „Taikos glėbys“, skirtoje 

tarptautinei  vaikų gynimo dienai paţymėti. 

.  

Dalyvavimas rajono renginiuose 

 

Priešmokyklinio amţiaus vaikų šventėje „Aš šauniausias iš visų – į mokyklą išeinu“ 

(gauta padėka), ikimokyklinio amţiaus vaikų popietėje ,,Smalsučių atradimai“ (gauta padėka), 

ikimokyklinio amţiaus vaikų etnokultūrinėje šventėje „Švents Martins staldelius uţsklend...“ (gauta 

padėka), Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus organizuotoje Menų 

savaitėje „Pabūkime kartu“ (gauta padėka). 

 

III. SKYRIUS 

 RYŠIAI SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS IR VIETOS BENDRUOMENE 

 

Organizuotos atvirų durų dienos priešmokyklinio amţiaus vaikams, tėvų susitikimai 

su pradinių klasių mokytojomis, vykdyta tiriamoji veikla dėl vaikų adaptacijos mokykloje su Šilutės 

Pamario pagrindine, Šilutės Ţibų pradine, Šilutės Martyno Jankaus pagrindine mokyklomis. 

Su Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba įgyvendinta tarptautinė tėvų ir auklėtojų 

programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“. 

Šilutės F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje organizuota rajono ikimokyklinio ugdymo 

vaikų popietė „Smalsučių atradimai“, priešmokyklinio amţiaus ugdytiniai dalyvavo edukacinėje 

programoje „Labas rytas“, renginių programoje „Tapk Europos Sąjungos paţinimo triumfatoriumi“, 

skirtoje Europos dienai Šilutėje paminėti.  

Su Šilutės vaikų uţimtumo centru „Diena kitaip“ organizuota ir dalyvauta lektoriaus 

V. Arvasevičiaus paskaitų cikle „Šeima – unikali socialinė institucija“, „Kaip suprasti savo vaiką ir 

valdyti jo emocijas“. 

Organizuotos parodos: Klaipėdos lopšelyje-darţelyje „Berţelis“ eksponuota vaikų ir 

auklėtojų piešinių paroda „Šviesos ir tamsos ţaismas“, Klaipėdos lopšelio-darţelio „Berţelis“ 

ugdytinių darbelių paroda „Maţų rankelių dideli darbeliai“ - Šilutės lopšelyje-darţelyje 

„Ąţuoliukas“, Šilutės „Pamario pagrindinėje mokykloje -specialiųjų poreikių ugdytinių darbelių 

paroda „Aš ir mano pasaulis“, Šilutės F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje - specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikų piešinių paroda „Mylimai mamytei“. 

Edukacinių uţsiėmimų ciklas „Aukime ir draugaukime“ organizuotas su Šilutės meno, 

Šilutės rajono Rusnės specialiąja, Šilutės turizmo ir verslo paslaugų, Šilutės Martyno Jankaus 

pagrindine mokyklomis, Šilutės Vydūno gimnazija. 

Su Šilutės policijos komisariatu organizuotas rytmetys „Ţalioji gatvelė“ ir susitikimas 

su  policijos bičiuliu Amsiu. 
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Su VšĮ „Vaiko labui“ įgyvendinama tarptautinė socialinių įgūdţių ugdymo programa 

„Zipio draugai“, organizuota akcija „Savaitė be patyčių“.  

Edukacinės išvykos organizuotos: į Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių 

rinktinės Vileikių uţkardą; Šilutės priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. 

Vykdyta tiriamoji analitinė veikla. 

Siekiant kokybinių pokyčių ugdymo procese, atsakingai naudojant įsivertinimo 

rezultatus, vykdyta tiriamoji analitinė veikla dėl buvusių priešmokyklinio amţiaus vaikų adaptacijos 

mokykloje, tėvų lūkesčių išsiaiškinimo ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programų 

įgyvendinimui, dėl ugdytinių gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti įgūdţių tyrimo „Bitučių“, 

„Pelėdţiukų“, „Ţemuogiukų“, „Pipiriukų“, „Boruţiukų“ grupėse“. Atliktas pagalbinio rodiklio 

3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė, skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant giluminis 

įsivertinimas, naudojant „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką“ (2005). 

Numatyta 2017 m. metodinės grupės posėdţių metu nagrinėti vaikų pasiekimų fiksavimo ir 

dokumentavimo klausimą, pradėti naudoti elektroninį dienyną. Taip pat atliktas sveikatą 

stiprinančios mokyklos vidaus auditas 3.2. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenės narių 

fizinio aktyvumo skatinimas. naudojant  metodines rekomendacijas „Sveikatą stiprinančių mokyklų 

veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas ikimokyklinio ugdymo mokyklose“. 

Vykdyta projektinė veikla.  
Įgyvendintas tarptautinio tėvų ir pedagogų projekto „Alternatyvūs ir kūrybiški 

metodai kalbos sutrikimų prevencijoje“ tęsinys ,,Vaiko kelias į graţią kalbą“. Dalyvauta 

visuotiniame aplinkos saugojimo projekte „Mes rūšiuojam“. Sveikatos stiprinimo veiklą 

organizuojanti grupė įgyvendino sveikatos stiprinimo programą „Maţais ţingsneliais sveikatos 

link“. Dalyvauta respublikinėje paramos programoje „Geri darbai“. Parengtas projektas 

„Kiekvienas gali patirti sėkmę“. Parengtas ir įgyvendintas įstaigos projektas „Takeliu į sveikatos 

šalį“. Įgyvendinti grupių projektai: „Mūsų širdelėse daug spalvų, kai esame kartu“, „Su mielu 

draugu man darţelyje smagu“, „Kiek daug graţių ţodelių maţoj širdelėj“, „Aplinka, kurioje gera ir 

saugu“, „Būk mano draugu“. 

Apie įstaigos veiklą informuota ţiniasklaidoje: socialinio tinklo  Facebook paskyroje, 

įstaigos internetinėje svetainėje www.silutesazuoliukas.lt, www.ikimokyklinis.lt  pateikta 

informacija „Kalbos sutrikimų prevencija lopšelio grupėje“. 

 

IV. SKYRIUS 

 KADRŲ POLITIKA 
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V. SKYRIUS 

 PASIEKIMAI, LAIMĖJIMAI 

 

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa „Takeliu į paţinimo dţiaugsmą“. 

 Įgyvendinama sveikatos stiprinimo programa „Maţais ţingsneliais sveikatos link“ 

2015-2019 m. m. Mokyklų pripaţinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija įvertino 

lopšelio-darţelio programą ir pripaţino lopšelį-darţelį sveikatą stiprinančia mokykla. 

Organizuota rajono ikimokyklinio amţiaus vaikų popietė „Smalsučių atradimai“. 

Edukaciniai uţsiėmimai „Aukime ir draugaukime“ darţelio nelankantiems Šilutės 

miesto ir rajono neįgaliems vaikams bei jų šeimoms. 

Savivaldybės biudţeto lėšomis atidaryta papildoma viena lopšelio grupė. 

 

 

VI. SKYRIUS 

 DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE 

 

Fondas, organizacija Projekto pavadinimas Gautos lėšos 

ES ir nacionalinio biudţeto 

programos 

„Vaisių vartojimo skatinimas švietimo 

įstaigose“ ir „Pienas vaikams“.  

2595,00 

 

VII. SKYRIUS 

 KREPŠELIO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 
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VIII. SKYRIUS 

 KITOS LĖŠOS (RĖMĖJŲ) IR JŲ PANAUDOJIMAS 

 

Lėšų šaltinis/rėmėjai Gautos lėšos 

2%  pajamų mokesčio suma iš fizinių asmenų 2329 

Darbo rinkos formavimo lėšos 3017 

Iš organizacijų ir fizinių asmenų ir kt. 381 

Viso: 5727 

 
IX. SKYRIUS 

UGDYMOSI APLINKOS IR SĄLYGŲ GERINIMAS  

 

Dalyvaujant projektuose, gaunant paramą iš fizinių asmenų bei organizacijų, ugdymo 

kokybei gerinti bei darţelio materialinei bazei stiprinti. 

 įsigyta: 

buitinių priemonių (konvekcinė krosnis, pramoninė skalbyklė ir dţiovyklė, 3 dulkių 

siurbliai, 3 kilimai, 18 vnt roletų, vertikalios ţaliuzės, plaktuvas-mikseris, termostatiniai voţtuvai,); 

kompiuterinės technikos (2 kompiuteriai,1 spausdintuvas); 

Nupirkta baldų (12 vnt. virtuvinių spintelių, 20 vnt. natūralaus medţio kėdučių, 10 vnt. 

reguliuojamo aukščio staliukų; 

 atlikti remontai: 

išdaţytos 2 grupės, 5 kabinetai; 

Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis dalyvaujant „Švietimo įstaigų modernizavimo 

programoje“ dalinai renovuotas darţelis: 
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Virtuvės patalpos, skalbykla, metodinis kabinetas, 2 lopšelio grupių WC, 5 grupių WC 

sumontuotos kabinų pertvaros, paklotos 6 grupių rūbinėlėse PVC grindų dangos, įrengta papildoma 

WC patalpa, nuotekų vamzdynai. 

  

X. SKYRIUS 

PROBLEMOS 

 

 Susidėvėjusi kiemo asfalto danga; 

 Suskilusios ir nesaugios vaikų pasivaikščiojimo takelių, šaligatvių plytelės. 

 Devyniose  lauko pavėsinėse būtina pakeisti asbesto stogų dangą. 

 Darţelio teritoriją aptverti higienos reikalavimus atitinkančio 1,5 m aukščio tvora. 

 Vaikų lauko ţaidimų aikštelės neatitinka Lietuvos higienos normų HG 131:2015 

reikalavimų. 

 

 

Direktorė      Irutė Lekavičienė 


