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ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŢELIO „ĄŢUOLIUKAS“  

DIREKTORIAUS 2017 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: 2 lopšelio, 5 

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

vaikams, dirbanti 24 val. 5 darbo dienas savaitėje. 2017 m. įstaigą lankė 166 ugdytiniai: lopšelio 

grupėse - 30, darţelio grupėse - 115, specialiojo ugdymo - 16. 

Ugdomasis procesas organizuojamas pagal individualią 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 2017 m. veiklos planą, siekta formuoti paţangios bendruomenės kultūrą, 

skatinant bendruomeniškumą ir uţtikrinant kiekvieno vaiko sėkmę ir maksimalią paţangą pagal jo 

galimybes. 

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

įgyvendinantys, pedagogai įgiję aukštas kvalifikacines kategorijas, motyvuoti profesiniam 

tobulėjimui.  

Vykdytas bendruomenės švietimas: organizuota VšĮ „Individualus augimo centras“ 

psichologės L.Vitkauskienė paskaita „Lytiškumas dienos šviesoje“, teorinis-praktinis seminaras 

auklėtojų padėjėjoms „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo strategijos“, seminaras 

pedagogams „Judriųjų ţaidimų motorikos ugdymas 4-7 m. vaikams“, paskaita apie autizmo spektro 

sutrikimus tėvams ir pedagogams, pirmosios pagalbos teikimo kursai aptarnaujančiam personalui. 

Apibendrinta darbo patirtis. 

Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaiko kalba. Holistinis 

(visuminis) ugdymas ir pagalba vaikui ikimokykliniame amţiuje“ pristatytas projekto „Vaiko kelias 

į graţią kalbą“ aplankas. 

Respublikiniuose kūrybiniuose projektuose: „Kiaulpienių saulė“ (gauta padėka), 

„Ledinė sniego gėlė“ (gauta padėka), „Sunkus darbelis – gardus kąsnelis“ (gauta padėka), „1000 

ţiedų mamai“ (gauta padėka), „Rudens mandala“ (gauta padėka), piešinių konkursuose – „Aš ir 
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mano šeima“ (gauta padėka), „Mes sportuojam“ (gauta padėka), sportinio inventoriaus iš antrinių 

ţaliavų parodoje „Dar galiu būti naudingas sveikatos labui“ (gauta padėka), kūrybinių darbų 

konkurse „Į ţemę nusileido angelai“ pristatyti ugdytinių kūrybiniai darbai. 

Rajono metodiniuose būreliuose: ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio 

būrelio susirinkime skaitytas pranešimas „Pasakų dirbtuvės“, dalintasi kolegialiąja pedagoginės 

veiklos patirtimi metodinio būrelio susirinkime „Į vaikų pasiekimų rezultatus orientuoto ugdymo 

organizavimas – metodinių priemonių pristatymas, diskusija“, parodoje „Į vaiko pasiekimų 

rezultatus orientuoto ugdymo organizavimas metodinių priemonių pagalba“ pristatyta 14 metodinių 

priemonių. Rajono metodinėje dienoje „Pedagogas – vaikų judėjimo įvairovės iniciatorius bei 

organizatorius“ dalintasi kolegialiąja pedagoginės veiklos patirtimi, pristatytas filmuota veikla 

„Raidţių mankšta “. Šilutės švietimo pagalbos tarnyboje organizuota paroda „Tėvų ir pedagogų 

partnerystės galia“. 

Dalyvauta respublikiniuose renginiuose: tarptautiniame mokinių, pedagogų ir 

visuomenės sveikatos prieţiūros specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ (gauta padėka), 

Klaipėdos miesto ir apskrities maţųjų dainorėlių ir šokėjėlių festivalyje–šventėje „Maţas ţmogutis 

2017“ (gauta padėka), visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės 

gynėjų dienai ir Lietuvos piliečių vienybės pergalei prieš agresorių atminti (gauta padėka), 

„Veiksmo savaitėje be patyčių 2017“ (gauta padėka), pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos 

ţiedas“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui paminėti (gauta padėka), pilietinėje 

iniciatyvoje, skirtoje Tolerancijos dienai paţymėti (gauta padėka), akcijoje „Apibėk mokyklą“. 

Dalyvauta rajono renginiuose: folkloro festivalyje „Virš marių saulelė, o širdy – 

giesmelė“ (gauta padėka), ikimokyklinio amţiaus vaikų šventėje „Maţieji talentai. Mes galim“ 

(gauta padėka), švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo vaikų pramogadienyje „Oras, saulė ir 

vanduo – nors Kintuose ir ruduo“ (gauta padėka), ikimokyklinio amţiaus vaikų šeimų olimpiadoje 

„Aš, tėtis ir mama - sportiška šeima“, Kalėdų miestelio kūrime (gauta padėka), piešinių konkurse 

„Tautinio kostiumo ornamentikos interpretacijos“, skirtos Tautinio kostiumo metams (gauta 

padėka), mokinių piešinių konkurse, skirtame Lietuvos atkurtosios valstybės šimtmečiui paminėti, 

kuriant Lietuvos Šimtmečio kalendorių, pasitinkant atkurtos Lietuvos šimtmetį, Juknaičių 

pagrindinės mokyklos organizuotoje Menų savaitės „Pabūkime kartu“ teatro dienoje „Kelionė 

pasakų takais“ (gauta padėka). 

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. Atliktas platusis įsivertinimas, 

naudojant „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką“ (2005). Geriausiai įvertinti 

šie rodikliai: 1.1.3. Įvaizdţio kūrimo kultūra, 1.1.5. Tradicijos, 2.2.3. Metodinė pagalba planavimui, 

4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams, 4.2.4.Vaiko sveikatos stiprinimas. Silpniau įvertinti 

rodikliai: 2.3.4. Psichologinė ir socialinė pagalba, 2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos 

planavimas, 2.2.2. Planavimo procedūrų kokybė, 1.3.3 Atvirumas pokyčiams, 5.3.1. Finansavimas, 

5.3.2. Biudţeto tvarkymo sistema. Giluminiam įsivertinimui pasirinktas rodiklis 2.3.4. Psichologinė 

ir socialinė pagalba. Taip pat atliktas sveikatą stiprinančios mokyklos vidaus auditas veiklos 

rodikliui 5.1.2.Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokykla dalyvauja įvairiose sveikatos 

ugdymo programose, 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 
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kalbą“. Dalyvauta visuotiniame aplinkos saugojimo projekte „Mes rūšiuojam“, respublikiniame 

prevenciniame projekte „Ţaidimai moko“, ilgalaikiame respublikiniame sveikos gyvensenos 

ugdymo projekte „Sveikatiada“. Parengtas ir įgyvendintas įstaigos projektas „Takeliu į sveikatos 

šalį“ bei grupių projektai: „Mūsų širdelėse daug spalvų, kai esame kartu“, „Mūsų gyvūnėliai“, 

„Tarp raidţių ir skaitmenų“, „Pasek, mamyte, pasaką“, „Takeliu į sveikatos šalį“.  

Vykdyta smurto ir patyčių prevencija. Įgyvendinta tarptautinė ankstyvosios 

prevencijos programa „Zipio draugai“. Lopšelis-darţelis priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklui. Įgyvendinama sveikatos stiprinimo programa „Maţais ţingsneliais sveikatos link“. 

Apie įstaigos veiklą informuota ţiniasklaidoje: socialinio tinklo Facebook 

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

informacija „Priešmokyklinukai paţino draugystės paslaptis“, informaciniame leidinyje „Švietimo 

naujienos“ - „Mūsų širdelėse daug spalvų, kai esame kartu“.  

 

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 organizuota paskaita apie autizmo spektro 

sutrikimus ir individualios konsultacijos tėvams ir pedagogams. Šilutės rajono švietimo pagalbos 

tarnybos veikla pristatyta visuotiniame tėvų susirinkime. Skaityti pranešimai: ,,Pedagoginis 

psichologinis ikimokyklinio amţiaus vaikų vertinimas“, „Specialioji pedagoginė pagalba 

ikimokykliniame/ priešmokykliniame amţiuje“, ,,Ikimokyklinio amţiaus vaikų raidos ypatumai, 

galios ir sunkumai“. 

Šilutės F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje organizuota kūrybinių darbų paroda 

„Vaškinių kreidelių išdaigos“ (gauta padėka), „Giliukų“ grupės ugdytinių piešinių paroda 

„Laiminga vaikystė – laimingi mes“, dalyvauta projekto „Europos dienos kodas – 60+30+10“ 

renginiuose (gauta padėka), bibliotekos programoje „Labas rytas“. 

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

V. Arvasevičiaus paskaitų cikle „Laiminga šeima – laimingi vaikai“. 

Su Šilutės miesto seniūnijos socialiniais darbuotojais organizuota akcija „Gerumo 

širdys“. 

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

Šilutės turizmo ir verslo paslaugų, Šilutės Martyno Jankaus ir Pamario pagrindinėmis mokyklomis, 

Šilutės Vydūno gimnazija, Šilutės lopšelio-darţelio „Gintarėlis“. 

Su Šilutės meno mokykla organizuoti koncertai: „Uţdekime šilumą širdelėse“, 

„Smuikas – mano draugas“ 

Su Šilutės H.Šojaus dvaru organizuota ir dalyvauta edukacinėje programoje „Dvaro 

etiketas. Kulinarinis paveldas“. 

Su Šilutės policijos komisariatu bei vairavimo mokykla „Šoferiukai“ organizuotas 

rytmetys „Ţalioji gatvelė“ ir susitikimas su policijos bičiuliu Amsiu. 

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

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

Su Vydūno gimnazijos moksleiviais bendradarbiauta karjeros ugdymo srityje. 

http://www.silutesazuoliukas.lt/
http://www.ikimokyklinis.lt/
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Edukacinės išvykos organizuotos: į Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių 

rinktinės Vileikių uţkardą; Šilutės priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. 

 

IV. SKYRIUS 

KADRŲ POLITIKA 
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V. SKYRIUS 

 PASIEKIMAI, LAIMĖJIMAI 

 

 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. 

Organizuojami edukaciniai uţsiėmimai „Aukime ir draugaukime“ darţelio 

nelankantiems Šilutės miesto ir rajono neįgaliems vaikams bei jų šeimoms. 

Teikiama psichologo pagalba. Sukomplektuota švietimo pagalbos specialistų 

(specialusis pedagogas, logopedas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas, judesio korekcijos 

mokytojas, psichologas, visuomenės sveikatos prieţiūros specialistas) komanda, teikianti pagalbą 

specialiųjų poreikių vaikams. 

 

VI. SKYRIUS 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE 

 

Fondas, organizacija Projekto pavadinimas Gautos lėšos 

ES ir nacionalinio biudţeto 

programos 

„Vaisių vartojimo skatinimas švietimo 

įstaigose“ ir „Pienas vaikams“.  

2746,34 

 

VII. SKYRIUS 

KREPŠELIO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 
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veikla 

138100 102800 31620 800 - 2380 500 832 

 

VIII. SKYRIUS 

KITOS LĖŠOS (RĖMĖJŲ) IR JŲ PANAUDOJIMAS 

 

Lėšų šaltinis/rėmėjai Gautos lėšos 

2%  pajamų mokesčio suma iš fizinių asmenų 2613 

Darbo rinkos formavimo lėšos 3497 

Iš organizacijų ir fizinių asmenų ir kt. 106 

Viso: 6216 

 

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 (skalbimo mašina, šaldytuvas, šaldiklis, dulkių siurblys, ţoliapjovė, 

garso sistema muzikos salei, kiliminė danga – kilimai 6 grupėms, roletai – 2 grupėms, 

muzikos salei); 

 baldų (vaikų persirengimo spintelės 6 grupėms, 5 vnt. natūralaus medţio kėdučių, 1 spinta-

lova, 2 lentynos grupei, 2 rašomi stalų grupėms, 1 lentyna buhalterijai). 

  

X. SKYRIUS 

PROBLEMOS 

 

 Susidėvėjusi kiemo asfalto danga; 

 Suskilusios ir nesaugios vaikų pasivaikščiojimo takelių, šaligatvių plytelės. 

 9 lauko pavėsinėse būtina pakeisti asbesto stogų dangą. 

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

 Vaikų lauko ţaidimų aikštelių aplinka, įranga ir dangos neatitinka Lietuvos higienos normų 

HG 131:2015 reikalavimų. Kontrolės įstaigos INSPECTUM ataskaitos P83-99182-1-2017 

duomenimis, ţaidimų aikštelių aplinka, įranga ir dangos dėl atitikties standartų 

reikalavimams įvertinta kaip netinkama naudojimui. 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,     Daiva Mikulskytė 

laikinai einanti direktoriaus pareigas      

 


