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ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2015 METŲ 

DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

1. Bendra informacija apie įstaigą. 

Įstaigos įsteigimo data   1966-01-28. 

Įstaigos adresas  Laisvės g. 15, Rokiškis, LT- 42116, tel. 8- 458 51093, el. p. nykštukas@parok.lt, 

svetainės adresas: www.roknykstukas.lt 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga įgyvendinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas. 

Įstaigos direktorė  Stasė Kriaučiūnienė, III vadybinė kvalifikacinė kategorija, pakartotinai 

patvirtinta 2015-08-25. 

  
2. Darbuotojai. Viso  34. 
 

Vadovai  Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Meninio 

ugdymo 

pedagogai 

Kiti 

darbuotojai 

2 10 1 2 1 18 

 

2.1. Darbuotojų etatai. Viso etatų  32,4.  

 

Pareigybė  Etatai 

2015-01-01 2015-12-31 

Direktorius 

Pavaduotojas ugdymui 

Auklėtojos 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai    

Meninio ugdymo mokytojai  

Švietimo pagalbos specialistai (logop, spec. ped) 

Socialinės pedagoginės pagalbos specialistas 

Dietistas  

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas  

Ūkvedys  

Sekretorė  

Kitas aplinkos personalas  

1 

1 

9,9 

1 

1 

1 

0,5 

0,75 

- 

1 

0,75 

14 

1 

1 

9,9 

1 

1 

1 

0,5 

0,75 

- 

1 

0,75 

14 

 

2.2. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacija 

 

Eil 

Nr. 

Pedagogai  2015-01-01 2015-12-31 

1. 

 

 

 

2. 

 

Pedagoginių darbuotojų skaičius 

Iš jų: 

auklėtojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje 

auklėtojų, dirbančių ne pagrindinėje darbovietėje. 

Atestuotų auklėtojų skaičius 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojo  metodininko kvalifik. 

 

 

11 

- 

11 

1 

 

 

11 

- 

11 

1 

mailto:nykštukas@parok.lt
http://www.roknykstukas.lt/


 

 

3. 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

 

kat. 

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija 

auklėtojo kvalifikacinė kategorija 

Neatestuotų auklėtojų skaičius 

Kitų pedagogų kvalifikacinės kategorijos: 

Meninio ugdymo mokytoja  vyr. mokytoja 

Logopedas  vyr. logopedas 

Soc. pedagogas  vyr. soc. pedagogas 

 

10 

- 

- 

 

1 

1 

1 

 

 

 

10 

 

- 

- 

 

1 

1 

1 

 

2.3. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 

 

Pedagogai Dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (kursai, seminarai) 

5 ir daugiau 

dienų 

3-4 dienas 1-2 dienas Nedalyvavo 

Vadovų 2   

Pedagogų 15 

2 

4 

- 

11 

- 

- 

- 

- 

 

3. Ugdytiniai. 

 

Vaikų skaičius 2015 metai 2014 metai 

2015-01-01 2015-09-01 2015-12-31 2014-09-01 2014-12-31 

Ikimokyklinio amžiaus 96 104 102 96 96 

Priešmokyklinio amžiaus 20 18 18 19 20 

Viso: 116 122 120 115 116 

 

3.1. Specialiųjų poreikių vaikai. 

 

Bendras vaikų 

skaičius 

2015-12-31 

Vaikų skaičius, kuriems per 2015 metus 

buvo rekomenduota suteikti 

 specialiąją pedagoginę pagalbą 

Vaikų skaičius, kuriems per 

2015 metus buvo suteikta 

specialioji pedagoginė pagalba 

29 

 

29 29 

 

3.2. Vaikų išlaikymas įstaigoje. 

Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013-04-26 sprendimu Nr. TS-6.129, 

mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje lengvatos buvo suteiktos vaikams, kurių: 

 

Šeima augina 

3 ir daugiau 

vaikų 

Šeimos vidutinės 

pajamos vienam 

nariui neviršija LRV 

nustatytų remiamų 

pajamų 

Vienam iš tėvų 

nustatytas  

0-40 proc. 

darbingumas 

Atleista šeima 

nuo mokesčio 

(gauna socialinę 

paramą) 

Vaikui 

nustatytas 

neįgalumas 

17 ( 14 proc.) 

 

6 ( 5 proc.) 3 ( 3 proc.) 16 (13 proc.) 5 (4 proc.) 

 

4. Biudžetas. 

 

Finansavimo šaltiniai Skirta/gauta  

2015 metams 

Panaudota  

per 2015 metus 

Savivaldybės biudžetas 

Mokinio krepšelio lėšos 

190101,00 

90549,00 

190101,00 

90549,00 



2 proc. GM lėšos 

Specialiųjų programų lėšos (tėvų mokesčiai): 

mityba 

ugdymo ir kt. prekės 

Projektinės lėšos: 

Parama, labdara („Žemaitijos pienas“) 

„Sveikatos takučiu“ 

Kiti finansavimo šaltiniai: 

savivaldybės lėšos skirtos tvorai 

savivaldybės lėšos skirtos viryklei 

Nemokamas maitinimas: 

Mityba 

 

179,38 

22873,59 

17178,68 

3958,03 

 

225,47 

110,00 

 

7240,00 

1655,28 

781,88 

766,80 

179,38 

22873,59 

17178,68 

3958,03 

 

225,47 

110,00 

 

7240,00 

1655,28 

781,88, 

766,80 

 

 

5. Įstaigos veikla ir rezultatai. 

Lopšelio- darželio „Nykštukas“ 2015 metų veikla buvo organizuojama įgyvendinant 

strateginio plano tikslus, uždavinius ir numatytas įgyvendinimo priemones. Vienas iš paskutinių 

strateginio plano tikslų buvo kurti efektyvią ir saugią ugdimosi aplinką. Šiuolaikiškos ugdymo, 

žaidimo priemonės ir informacinės komunikacinės technologijos padėjo pedagogams kūrybiškai 

organizuoti vaikų ugdymą, tenkinti vaikų poreikius ir smalsumą, saugoti ir stiprinti jų sveikatą. 

Kuriant saugią ir sveiką judėjimo aplinką, darželyje atnaujinta tvora, padeda išvengti teritorijos 

niokojimo, vaikai jaučiasi saugūs. 

Atnaujinti baldai kūrybiniams žaidimams grupėse, logopedo kabinete. Visoms 

priemonėms įgyvendinti buvo panaudotos paramos, MK ir savivaldybės skirtos lėšos. 

Bendradarbiaujant su tėvais (globėjais) organizuoti tradiciniai ir netradiciniai 

renginiai, parodos, puoselėjami Rokiškio krašto papročiai, kalba, vykdėme vaikų etnokultūrinį 

ugdymą: ekologinis projektas „Vandens lašelio kelionė“, teatro savaitė „Nykštuko- Pykštuko“ 15 

metų jubiliejus, sporto šventė „Sveikuoliukai“ , kūrybinis projektas „Rudens stebuklai“, projektas 

su tėvais „Rudenėlis keliauja“. Vaikai lankėsi Ignalinos rajone  Paukščių kaime, Rokiškio rajone 

avių fermoje. Vaikų tautinės savimonės ir pilietiškumo ugdymui vykdėme projektu : „Lietuvos 

šviesa“, vasario 16- osios minėjimas, sausio 13- osios Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Aktyvus 

bendravimas ir bendradarbiavimas su šeimomis, parodė, kad įstaigoje teikiamos paslaugos tenkina 

tėvų poreikius, vaikai jaučiasi emociškai  ir fiziškai saugūs. 

Kaip ir kiekvienais metais aplankėme senelius, kurie gyvena Rokiškio šv. Mato 

bažnyčios įsteigtuose senelių namuose. Vaikai parodė adventinę programėlę, o darželio moterų 

ansamblis pasveikino senelius su įkurtuvėmis. Dovanų nuvežėme daug knygų senelių namų 

bibliotekai, kurias sunešė tėveliai ir darželio darbuotojai. 

Priešmokyklinio amžiaus vaikai pasiekė reikiamą brandą mokyklai. Vaikų pažanga 

atitinka ugdymo standartą, mokytojų ir tėvų lūkesčius. 

Tarptautinės mokytojų dienos proga už stropų ir kūrybingą darbą viena ikimokyklinio 

ugdymo auklėtoja apdovanota Rokiškio rajono švietimo skyriau padėkos raštu. 

Bendradarbiaujame su Rokiškio miesto savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigomis, Rokiškio rajono PPT, vaikų teisių apsaugos tarnyba, Biržų lopšeliu- darželiu 

„Genys“, Kupiškio lopšeliu- darželiu „Saulutė“, Rokiškio vaikų biblioteka, Bajorų lėlių teatru 

„ČIZ“, Latvijos Viesitės lopšeliu- darželiu „Zilite“. 

Viena auklėtoja baigė magistrantūros studijas, įvykdė ikimokyklinės edukacinės 

studijų programą ir įsigijo edukacinio magistro laipsnį. 

Meninio ugdymo mokytoja nuotolinio mokymosi būdu dalyvavo „Kvalifikacijos 

tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams ketinantiems 

mokyti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ (40 valandų). 

Visos auklėtojos kursuose ir seminaruose dalyvavo 450 valandų. 

Lopšelis- darželis „Nykštukas“ dalyvavo pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo 

įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“ ir vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo 



įstaigose ir siekė kad vaikų mitybai būtų teikiami ekologiški ir sveiki maisto produktai. Dalyvaujant 

programose stengiamės formuoti vaikų sveikos mitybos įpročius, gilinome žinias ir naudą apie 

vaisius, daržoves ir pieną. Sudaryti geros maitinimo ir sveikos ugdymo sąlygos, užtikrina visavertę 

mitybą. Šios programos finansuojamos ES  ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. 

Sėkmingai įgyvendinome lopšelio- darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo 

programą, teikėme Geros pradžios metodiką, Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdimosi 

programą. 

 

6. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą. 

Siekiant tenkinti ugdytinių saviraiškos priemones, iniciavau tradicinius ir netradicinius 

renginius. Iniciavau akciją „ Nebereikia ! Neišmesk ! Atiduok!  Dovanok!“, skirtą Luko šeimai, 

nukentėjusiai nuo gaisro.  

Lopšelio- darželio teatrui „Nykštukas- Pykštukas“ 15 metų jubiliejui organizavau 

teatro kambarėlio įrengimą. Šventės proga pasirašėme bendradarbiavimo sutartis su Kupiškio  

lopšeliu- darželiu „Saulutė“ ir Latvijos Viesitės lopšeliu- darželiu „Zilite“.  

Iniciavau kelionę į Viesitės lopšelį- darželį „Zilite“, į šeimos ir bendruomenės šventę, 

kur parodėme lėlių teatro spektaklį- pasaka „Gėlytės mamytei“.  

Sudariau sąlygas dalyvauti respublikiniame konkurse „Švarių rankų šokis 2015“., kur 

patekome į geriausiųjų gretas ir laimėjome daug daug prizų, kurių atsiimti vykome su vaikai į 

Vilnių. 

Rūpinausi ne tik bendruomenės darbu, bet ir poilsiu. Organizavau darbuotojų išvyką į 

Šiaulių „Rūtos“ saldainių fabriką, kur vyko edukacinė programa „Šokolado kelias“. Aplankėme 

Franklino vilą, dalyvavome edukacinėje programoje „Košerinis maistas“, pakeliu užsukome į 

Naisius.  

Organizavau priešmokyklinės grupės vaikams išvyką į Ignalinos rajono Paukščių 

kaimą, kur vaikai susipažino su įvairiais paukščiais. Ikimokyklinių grupių vaikai svečiavosi 

Rokiškio rajono avių fermoje.  

Sudariau sąlygas dalyvauti Rokiškio miesto gimtadienyje. 

Sudariau sąlygas pedagogams ir techniniam personalui kelti savo kvalifikaciją rajoniniuose ir 

respublikiniuose seminaruose. 

Gerinau lopšelio- darželio materialine bazę, kūriau saugią ir sveiką edukacinę aplinką 

vaikams bei darbuotojams. Lopšelyje- darželyje pasiekti ryškūs pokyčiai- nupirkti funkcionalūs 

žaislai, inventorius ir ugdymo priemonės, kurios tenkina vaikų poreikius, gerina sveikatą, formuoja 

saugumo įgūdžius.  

Didelį dėmesį skyriau vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui.  

Koordinavau lopšelio- darželio mokytojų tarybos veiklą, sudariau sąlygas papildomai veiklai- 

lietuvių liaudies šokių ir breiko būreliams.  

 

7. Materialinės bazės pokyčiai.  
7.1. Įsigyta 

 

Priemonės pavadinimas Panaudotos lėšos (Eur) Finansavimo šaltiniai 

Spinta lėlių teatro rūbams 

Užuolaidos salei ir  kabinetams 

 Įvairios kanceliarinės prekės: 

 Elektrinė viryklė 

Dulkių siurblys 

Nešiojamas kompiuteris 

Garso kolonėlės 

Smulkus inventorius virtuvei 

Vaikų persirengimo keturių 

durų spinta 

Vaikiški stalai ir kėdutės 

350 

100 

500 

1655 

65 

245 

330 

300 

199 

 

300 

MK 

Spec. lėšos 

MK 

Savivaldybės lėšos 

Spec. lėšos 

MK 

MK 

Spec. lėšos 

Spec. lėšos 

 

Spec. lėšos 



Vaikiškos antklodės ir pagalvės 

Lavinamieji žaidimai, 

konstruktoriai, dėlionės, 

lentelės rašymui, piešimui 

Spausdintuvas, kasetės, 

popierius 

Priemonės priešmokyklinei 

grupei 

Darželio vėliava 

 

120 

 

305 

 

500 

 

618 

 

85 

 

Spec. lėšos 

 

MK 

 

MK 

 

MK 

 

Spec. lėšos 

  

7.2. Remonto darbai, fizinės aplinkos gerinimas. 

 

Atlikti darbai Panaudotos lėšos (Eur) Finansavimo šaltiniai 

1. Pastatyta tvora 

2. Nudažytos lauko priemonės 

ir laiptinės 

3. Pasodinti medeliai darželio 

teritorijoje 

4. Įrengti gėlynai 

5. Įrengtas lėlių kambarys 

7240  

100  

 

100  

 

50  

100  

Savivaldybės 

Spec. lėšos 

 

Spec. lėšos 

 

Spec. lėšos 

Spec. lėšos 

 

8. Pagrindinės problemos ir veiklos perspektyvos 2016 metais. 

 

Problemos.  

Pastato pamatai ir išorinės sienos neremontuotos nuo 1966 metų (būklė bloga). 

Siekiant pagerinti statinio būklę ir jos atitiktį Lietuvos higienos normos HN 75:2101 reikalavimus, 

būtina apšiltinti pamatus, išorės sienas, įrengti ventiliacinę sistemą.  

Būtina pakeisti santechninę įrangą.  

Kadangi šaltuoju metų laiku oro temperatūra neatitinka higienos reikalavimų  normos, 

„Boružėlių“ , „Meškučių“ bei metodiniame kabinete („Meškučių“ grupė ir metodinis kabinetas- 

priestatai), būtina apšiltinti grindis. Pastato energinis efektyvumas žemas (F).  

Dalinai pakeitus tvorą išliko aktuali problema teritorijos apšvietimas. Rudens ir 

žiemos vakarais labai tamsu.  Aktualu tęsti teritorijos tvarkymo darbus.  

Perspektyvos.  

Renovuoti darželio laiptines, koridorius, pakeisti duris.  

Sudaryti sąlygas vaikams sėti, sodinti, stebėti, tyrinėti įrengiant eksperimentinį daržą.  

Atnaujinti sveikatingumo taką. Naujų priemonių plokščiapėdystės profilaktikai, 

judesio koordinacijai lavinti įsigijimas. Tobulinti pagalbos ir paramos šeimai įvairovę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                Stanislava Kriaučiūnienė 

 

 

PRITARTA 

Įstaigos tarybos 2016 m. sausio mėn. 14 d.    

posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. 1 


