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ŠILUTĖS RAJONO LOPŠELIO-DARŢELIO „ĄŢUOLIUKAS“  

DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. 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 

azuoliukas@zebra.lt.  

Šilutės lopšelyje - darţelyje „Ąţuoliukas“ veikia 9 grupės, iš jų: 2 lopšelio, 4 

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

vaikams, dirbanti 24 val. 5 darbo dienas savaitėje. 2015 m. įstaigą lankė 146 ugdytiniai: lopšelio 

grupėse - 30, 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 2011 m. birţelio 30 d. sprendimu Nr. T1-79, Bendrąją priešmokyklinio 

ugdymo ir ugdymosi programą, tarptautinę socialinių įgūdţių ugdymo programą „Zipio draugai“ 

bei pritaikytas ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo/si programas specialiųjų poreikių vaikams. 

 

2. VEIKLOS PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Įgyvendinant 2015 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 kryptingas pedagoginio ir nepedagoginio personalo kvalifikacijos 

tobulinimas (darbuotojai kvalifikaciją tobulino 920 val.).  

Vykdytas bendruomenės švietimas. Organizuotos paskaitos: „Ikimokyklinukas: 

pašėlęs neklauţada ar skleidţianti sparnus asmenybė“, „Pedagoginis meistriškumas – kelias į 

efektyvų bendravimą ir bendradarbiavimą”. 

Apibendrinta darbo patirtis. 

Respublikoje: mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikystė ir ugdymas - 2015“ 

pristatyti virtualūs pranešimai: „Keliaujame kartu „Ţaliosios mokyklėlės takeliu“, „Smulkiosios 

motorikos lavinimas, naudojant tautodailės elementus“, Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui 

pateikti informaciniai pranešimai tema „Lokalieji tyrimai vaikų sveikatinimo klausimais“: „Vaikų 

plokščiapėdystės tyrimas“, „Vaikų laikysenos tyrimas“.  

Rajoninėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Inkliuzinis ugdymas – iššūkis 

mokyklai“ pristatyti pranešimai: „Kaip gera ir smagu sportuot visiems kartu“, „Vaikai, turintys 

klausos sutrikimų. Ugdymo sėkmės ir iššūkiai“, „Kiekvienas gali patirti sėkmę. Inkliuzinio ugdymo 

organizavimas Šilutės lopšelyje-darţelyje „Ąţuoliukas“, „Darţelio ir šeimos partnerystė - vaiko 

kelias į sėkmę“; 

Gerąja darbo patirtimi dalintasi rajono metodiniuose būreliuose: ikimokyklinio 

ugdymo pedagogų metodiniame būrelyje pristatytas projektas „Miklūs piršteliai – ir judrus 

lieţuvėlis – vaiko kalbos draugai“, pranešimas „Etnokultūrinis ugdymas Šilutės lopšelyje-darţelyje 

„Ąţuoliukas“, vesta praktinė veikla „Vaškinių kreidelių išdaigos. Enkaustikos metodas“, „Į vaiką 

orientuotas ugdymas Jungtinėje Karalystėje. Staţuotės įspūdţiai“. Specialiųjų pedagogų 

metodiniame būrelyje pristatytas pranešimas „Interaktyvi animacinė ugdymo priemonė 
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„SaulyTUČIAI“ – inovatyvi edukacinė priemonė specialiųjų poreikių vaikų ugdymui“. Šilutės 

rajono švietimo pagalbos tarnyboje surengta vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų paroda 

„Vaškinių kreidelių išdaigos“. Dalyvauta Šilutės muziejaus ir Šilutės rajono švietimo pagalbos 

tarnybos organizuotame Morių ir Gavėnų parade bei teatralizuotoje Uţgavėnių šventėje, Velykinės 

puošmenos pristatytos „Amţinai ţaliuojančių medţių alėjoje“, edukacinėje programoje „Kalėdinių 

eglučių alėja“. 

Organizuota metodinė diena „Kiekvienas gali patirti sėkmę“ Šilutės rajono 

ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Pristatyti pranešimai: „Darţelis, kuriame gera visiems“, „Ko 

vienas negaliu, kartu mes galim viską“, „Inkliuzinio ugdymo svarba vaikams su klausos 

sutrikimais“, organizuota atvira veikla „Kurdami paţįstame pasaulį“, filmuota sveikatinanti-

korekcinė mankšta „Ryto ţadintuvas“, organizuotas darbas grupėse „Ugdymo metodai, 

„ištirpdantys skirtumus“. 

 

Dalyvavimas respublikiniuose renginiuose 
 Visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ (gauta padėka), 

respublikinėje akcijoje „Savaitė be patyčių“ (gauta padėka), konkurse „Vaikų Velykėlės 2015“, 

pilietinėje iniciatyvoje „Tolerancijos mozaika“ (gauta padėka), iniciatyvoje „Švarių rankų šokis 

2015“ (gautos padėkos), akcijoje „Darţelinukai – uţ krepšininkų pergales!“ (gauta paţyma), 

judėjimo savaitėje „Judėjimo savaitė – 2015 m.“ (gauta padėka), mokinių, mokytojų ir sveikatos 

prieţiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ I etape,  Lietuvos olimpinės akademijos 

skelbiamame nuotraukų konkurse ikimokyklinėms ir priešmokyklinėms ugdymo įstaigoms „Mano 

sportuojanti grupė“, respublikiniame vaikų ţemėlapio konkurse „Mano vieta šiandienos pasaulyje“. 

Dalyvauta tarptautiniame vaikų piešinių konkurse „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos 

kalbą. 

Dalyvavimas rajono renginiuose  
Priešmokyklinio amţiaus vaikų šventėje – konkurse „Aš šauniausias iš visų – į 

mokyklą išeinu“ (gauta padėka), ikimokyklinio amţiaus vaikų sportinėje pramogoje-šventėje „Aš, 

tėtis ir mama-sportiška šeima“ (gauta padėka), rajono pilietinėje akcijoje „Pamario vaikai – švarios 

gamtos draugai“ (gauta padėka), rajoniniame plakatų konkurse „Ţemės diena Nemuno deltoje“ 

(gauta padėka), ikimokyklinio amţiaus vaikų šventėje „Maţieji Šilutės talentai – mes galim“ 

(gautos padėkos), konkurse „Sveikinu mamytę“ Šilutės kultūros ir pramogų centre. 

Siekiant pagerinti vaikų aplinkos sveikatinimo procesą, tenkinant vaikų natūralaus 

aktyvaus judėjimo poreikį, įtraukiant įstaigos bendruomenę, parengta sveikatos stiprinimo programa 

„Maţais ţingsneliais sveikatos link“ 2015-2019 m.m. Įgyvendintas tęstinis įstaigos projektas 

„Takeliu į sveikatos šalį“, kūrybinės ekologinio ugdymo grupės projektas „Ţalioji mokyklėlė“, 

dalyvauta visuotiniame aplinkos saugojimo projekte „Mes rūšiuojam“, tarptautinėje socialinėje 

iniciatyvoje „Kamštelių vajus 2015“.  Lopšelis-darţelis pripaţintas sveikatą stiprinančia mokykla. 

 

3. RYŠIAI SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS IR VIETOS BENDRUOMENE 

 

Organizuoti renginiai: su Tauragės vaikų reabilitacijos centru-mokykla „Pušelė“ – 

dalyvauta  respublikiniame etnografiniame renginyje „Laiko dovanos“;  

VšĮ „Vaiko labui“ – įgyvendinama tarptautinė socialinių įgūdţių ugdymo programa 

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

Gerumo rytmetis – su  Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokyklos  ir Šilutės I 

gimnazijos mokiniais.  

Atvirų durų dienos: priešmokyklinio amţiaus vaikams, tėvų susitikimai su pradinių 

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

pagrindine mokykla, Šilutės Ţibų pradine mokykla. 

Edukacinės išvykos: į Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktinės Vileikių 

uţkardą; Šilutės policijos komisariatą, rytmetys „Ţalioji gatvelė“ ir susitikimas su  policijos bičiuliu 

Amsiu.  
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Susitikimai: su Šilutės M. Jankaus pagrindine mokykla, įgyvendinant projektą „Kuriu, 

ţaidţiu, tyrinėju“; Šilutės miškų urėdija dėl lauko edukacinių erdvių atnaujinimo ar naujų įrengimo; 

Šilutės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba – organizuotas vaikų susitikimas su gaisrininkais;  

Šilutės F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje – priešmokyklinio amţiaus ugdytiniai 

dalyvauja edukacinėje programoje „Labas rytas“, specialiojo ugdymo grupių - „Giliukų“ ir 

„Saulučių“ – vaikų paroda „Aidi pavasario ţingsniai“.  

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. Atliktas vidaus įsivertinimas naudojant „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus 

audito metodiką“ (2005), kuriame dalyvavo pedagogai, aplinkos personalas ir ugdytinių tėvai.  

Priimtas sprendimas atlikti pagalbinio rodiklio 3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant 

vaiko pasiekimus ir juos vertinant giluminį auditą, įsteigtas socialinio pedagogo etatas, nutarta 

įsteigti darbo grupę lauko edukacinėms erdvėms kurti ir tobulinti. Taip pat atliktas sveikatos 

ugdymo ir stiprinimo lopšelyje-darţelyje platusis auditas,  naudojant  metodines rekomendacijas 

„Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas ikimokyklinio ugdymo 

mokyklose“. 

Apie įstaigos veiklą informuota ţiniasklaidoje: socialinio tinklo  Facebook paskyroje, 

įstaigos internetinėje svetainėje www.silutesazuoliukas.lt, www.zinios1.lt („Ąţuoliukas“ masiniame 

bėgime paminėjo „Judėjimo sveikatos labui dieną“), informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“ 

(Tėvelių ir senelių vaikystę prisiminus...“). 

 

4. KADRŲ POLITIKA 
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4,75 5 4 1 - 2 1 2 - - - - 1 

*Vadovai; 
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2 2 2 - - - - - 2 - - - 1 

*Aptarnaujantis 

personalas 
26 28 - - - - - - - - - - 2 

 

5. PASIEKIMAI, LAIMĖJIMAI 

 

Įgyvendinamas tarptautinio tėvų ir pedagogų  projekto „Alternatyvūs ir kūrybiški 

metodai kalbos sutrikimų prevencijoje“ tęsinys „Vaiko kelias į graţią kalbą“, nacionalinės Unesco 

globojamo tarptautinio „Maţojo princo fondo „Visa Lietuva skaito vaikams“ edukacinė programa 

„Skaitantis darţelis“. 

  Edukaciniai uţsiėmimai „Aukime ir draugaukime“ darţelio nelankantiems Šilutės 

miesto ir rajono neįgaliems vaikams bei jų šeimoms. 

Parengta 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. 
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6. DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE 

 

Fondas, organizacija Projekto pavadinimas Gautos lėšos 

ES ir nacionalinio biudţeto 

programos 

„Vaisių vartojimo skatinimas švietimo 

įstaigose“ ir „Pienas vaikams“.  

3 033 

 

7. KREPŠELIO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 

Skirta ir 

panaudota 

Darbo 

uţmokestis 
Sodra 

Kvalifik. kėlimas 

ir komandiruotės 

Spaudi-

niai 

Ugdymo 

priemonės 

IT ir 

paţintinė 

veikla 

1 ugdyt. 

tenka 

121 934 90 221 27 896 803 - 2 516 498 835 

 

8. KITOS LĖŠOS (RĖMĖJŲ) IR JŲ PANAUDOJIMAS 

 

Lėšų šaltinis/rėmėjai Gautos lėšos 

2%  pajamų mokesčio suma iš fizinių asmenų 2 211 

Darbo rinkos formavimo lėšos 2 512 

Iš organizacijų ir fizinių asmenų ir kt. 455 

Subsidija iš darbo birţos 1 135 

Viso: 6 313 

 
9. UGDYMOSI APLINKOS IR SĄLYGŲ GERINIMAS  

 

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

kokybei gerinti bei darţelio materialinei bazei stiprinti 

 Įsigyta: 

 1 kompiuteris; 

 2 vnt magnetolų; 

 Šaldiklis; 

 Spausdintuvas; 

 Kopijavimo aparatas; 

 2 vnt dulkių siurblių; 

 3 vnt kilimų. 

Nupirkta baldų: 

 4 vnt. virtuvinių spintelių; 

 16 vnt. natūralaus medţio kėdučių; 

 4 vnt. reguliuojamo aukščio staliukų; 

 Atlikti remontai: 

 3 grupėse; 

 1 grupės sanitarinių mazgų patalpose; 

 Išdaţytas maisto sandėlis; 

 Įrengta papildoma patalpa inventoriaus sandėliavimui. 

  

10. PROBLEMOS 

 

 Susidėvėjusi kiemo asfalto danga; 

 Devyniose  lauko pavėsinėse būtina pakeisti asbesto stogų dangą. 

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

 

 

Direktorė      Irutė Lekavičienė 


