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ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“
2016 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA
1. Bendra informacija apie įstaigą.
Įstaigos įsteigimo data  1966-01-28.
Įstaigos kontaktai  Laisvės g. 15, Rokiškis, 42116., el. paštas
rokiškio.nykstukas@gmail.com, internetinė svetainė www.rokiskionykstukas.lt.
Savivaldybės biudžetinė įstaiga įgyvendinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programas.
Įstaigos direktorė  Jolita Žaliauskienė, III vadybinė kvalifikacinė kategorija,
pakartotinai patvirtinta 2015-10-27. Įstaigai vadovauja nuo 2016-07-05.
2. Darbuotojai. Iš viso  33.
Vadovai

2

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
11

Švietimo
pagalbos
specialistai
2

Meninio ugdymo
mokytojai

Kiti darbuotojai

1

19

2.1. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacija.
Eil.
Pedagogai
Nr.
1. Pedagoginių darbuotojų skaičius (viso)
Iš jų:
auklėtojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje
auklėtojų, dirbančių ne pagrindinėje darbovietėje.
2. Atestuotų auklėtojų skaičius (iš viso)
ikimokyklinio ugdymo auklėtojo-metodininko kval. kat.
vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija
auklėtojo kvalifikacinė kategorija
3. Neatestuotų auklėtojų skaičius (iš viso)
4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų skaičius:
5. Kitų pedagoginių darbuotojų kvalifikacinės kategorijos:
meninio ugdymo mokytojai:
vyr. mokytoja
mokytoja-metodininkė
logopedai:
vyr. logopedas
logopedas-metodininkas
socialiniai pedagogai:
vyr. socialinis pedagogas
socialinis pedagogas-metodininkas

2016-01-01

2016-12-31

14

14

11
11
1
10
1

11
11
1
10
2

1

1

1

1

1

1

3. Ugdytiniai.
Vaikų skaičius
Ikimokyklinio amžiaus
Priešmokyklinio
amžiaus
Iš viso

2016-01-01
102
18

2016 metai
2016-09-01
91
28

2016-12-31
88
28

120

118

116

2015 metai
2015-01-01 2015-12-31
96
102
20
18
116

120

3.1. Specialiųjų poreikių vaikai.
Bendras vaikų
skaičius
2016-12-31
116

Vaikų skaičius, kuriems per 2016 metus
buvo rekomenduota suteikti
specialiąją pedagoginę pagalbą
30

Vaikų skaičius, kuriems per 2016
metus buvo suteikta specialioji
pedagoginė pagalba
30

3.2. Vaikų išlaikymas įstaigoje.
Mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis
lengvatos buvo suteiktos 56 vaikams (48,2 proc.), kurių:
Šeima augina
3 ir daugiau
vaikų

24 vaikai
(20,7 proc.)

Šeimos vidutinės
pajamos vienam
nariui neviršija LRV
nustatytų remiamų
pajamų
7 vaikai
(6 proc.)

Vienam iš tėvų
nustatytas
0–40 proc.
darbingumas

Atleista šeima
nuo mokesčio
(gauna socialinę
paramą)

Atleisti nuo
mokesčio (vaikui
nustatytas
neįgalumas)

2 vaikai
(1,7 proc.)

18 vaikų
(15,5 proc.)

5 vaikai
(4,3 proc.)

4. Biudžetas.
Finansavimo šaltiniai
Savivaldybės biudžetas
Mokinio krepšelio lėšos
2 proc. GM lėšos
Specialiųjų programų lėšos (tėvų mokesčiai):
mityba
ugdymo ir kt. prekės
komunalinės paslaugos
Parama, labdara („Žemaitijos pienas“)
Projektas „Mokausi būti tvarkingas ir švarus”
Savivaldybės lėšos remontui, priemonėms
Nemokamas maitinimas
Parama „Rokmelsta“

Skirta/gauta
2016 m. (Eur)
213877
107059
640,61

Panaudota
per 2016 m. (Eur)
213877
107059


18933
5074

324
250
11346
638
100

18933
5074


250
11346
638
100

5. Įstaigos veikla ir rezultatai 2016 metais.
Įstaigai padėjau vadovauti nuo 2016 m. liepos 5 d. Tęsiau 2016 m. numatytų
uždavinių įgyvendinimą:

1. Kurti ir tobulinti sąlygas, kurios padėtų ugdytiniams ir pedagogams pasiekit
efektyvių ir kokybiškų ugdymo rezultatų.
2. Ankstyvojo amžiaus grupėje garantuoti gyvenimo ir ugdymo kokybę. Užtikrinti
vaikų pereinamumą iš šeimyninės aplinkos į lopšelį-darželį ir iš darželio į mokyklą.
3. Materialinės bazės stiprinimas.
Lopšelyje-darželyje „Nykštukas” 2016 m. veikla buvo vykdoma atsižvelgiant į
strateginius įstaigos tikslus, uždavinius ir numatytas įgyvendinimo priemones.
Ugdymo procesas buvo vykdomas pagal lopšelio–darželio atnaujintą ikimokyklinio
ugdymo programą „Mažais nykštukų žingsneliais“. Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas integruota sveikatos stiprinimo programa „Nykštukas Sveikuoliukas“ ir „Gyvenimo
įgūdžių ugdymo programa“. Į veiklą integruota inovatyvi, interaktyvi animacinė priemonė
„SaulyTUČIAI“, skirta 3–5 metų vaikams.
Priešmokyklinio ugdymo grupėse ugdymo procesas vykdomas pagal valstybinę
Priešmokyklinio ugdymo programą, naudojant ugdymo priemonių komplektą „OPAPA“.
Įstaiga tęsė aktyvų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais: Rokiškio krašto
muziejumi, Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos senelių globos namais, Rokiškio
rajono Bajorų kultūros namų lėlių teatru ČIZ, laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ redakcija, Rokiškio
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, Rokiškio Senamiesčio progimnazija, Rokiškio miesto
lopšeliais-darželiais „Varpelis“, „Pumpurėlis“.
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto
gimnazija, Rokiškio pedagogine psichologine tarnyba, Rokiškio Senamiesčio progimnazija.
Užtikrinant vaikų sveikatos stiprinimą, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, buvo
įvykdytos priemonės, numatytos Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projekte „Mokausi būti tvarkingas ir
švarus“. Panevėžio kolegijos dėstytojų, studentų ir darbuotojų komanda organizavo pamokėlę
„Keliaukime į asmens higienos šalį“.
Ugdytinių tėvams buvo sudarytos sąlygos bendrauti ir bendradarbiauti su lopšeliodarželio specialistais tiesiogiai. Naudojamos tėvų informavimo priemonės: atmintinės tėvams
„Vaiko pasiekimai 2–6 žingsniuose“, „Vaiko pasiekimų aplankas“, individualūs pokalbiai, tėvų
susirinkimai, Vaiko gerovės komisijos susirinkimai, vaikų darbelių parodos, fotonuotraukos,
bendravimas telefonu, Facebook puslapiai, tėvų dalyvavimas projektuose, vaikų šventėse,
išvykose, akcijose.
Įstaigoje skatintos pedagogų iniciatyvos, organizuojant tradicinius, netradicinius
renginius, stiprinta veiklos motyvacija, stiprintas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
Pagal galimybes buvo turtinama ir atnaujinama
įstaigos materialinė bazė,
panaudojant savivaldybės skiriamas lėšas, specialiųjų programų (tėvų įnašai) ir mokinio krepšelio
lėšas.
Analizuojamas materialinių ir finansinių išteklių naudojimo veiksmingumas,
bendruomenė telkiama taupiam ir racionaliam turto valdymui. Sėkmingai vykdyti viešieji
pirkimai. Įstaigos veikla grindžiama demokratiškumo principu bei visuotinai pripažintomis
žmogaus teisėmis ir laisvėmis, telkiant visus bendruomenės narius gero mikroklimato sudarymui.
Sudarytos sąlygos savivaldos veiklos plėtotei.
6. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą.
Pradėjus vadovauti įstaigai didelį dėmesį skyriau dokumentų rengimo kokybės
gerinimui. Subūriau darbo grupes, kurios padėjo veiksmingai spręsti ugdymo proceso, pagalbos
ugdytiniams problemas. Laiku parengti lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantys dokumentai
leido užtikrinti efektyvią ugdomąją veiklą.

Telkiau bendruomenę ugdymo programos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti,
socialinei integracijai būtinoms kompetencijoms: socialinėms, sveikatos saugojimo,
komunikavimo, pažinimo ir meninėms įgyti.
Kaip įstaigos vadovė, inicijavau besimokančios organizacijos modelio diegimą
įstaigoje – dėmesys kiekvieno darbuotojo iniciatyvai, saviraiškai, atsakingai veiklai.
Suorganizuotas komandinis viso kolektyvo mokymas „Vaikų elgesio korekcija“ (lektorė vaikų
psichologė E. Gudelienė).
Plėtojau ir palaikiau ryšius su socialiais partneriais. Nuo 2016 m. rugsėjo sudarius
bendradarbiavimo sutartį su Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija vyresnių grupių vaikai du
kartus per savaitę turi galimybę sportuoti sporto salėje.
Stengiausi palaikyti įstaigoje palankų mikroklimatą. Bendruomenės nariai žino savo teises,
pareigas, jomis vadovaujasi, prisiima atsakomybę.
Inicijavau Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių atnaujinimą, parengiau atnaujintus 2
darbuotojų pareigybės aprašymus, sudariau darbo grupę ir inicijavau vidaus tvarkos taisyklių
atnaujinimą.
Inicijavau įstaigos dalyvavimą respublikiniame projekte „Žaidimai moko“, kurio
organizatorius Kelmės PPT. Projekte dalyvauja 5 metų amžiaus vaikai.
Palaikiau iniciatyvą ir buvome partneriais siekiant Lietuvos rekordo „Didžiausia žieminė
kepurė Lietuvoje“ (organizatorius Bajorų kaimo kultūros centro lėlių teatras „ČIZ“).
Įgyvendindama savo veiklos gaires paskatinau įstaigą prisidėti prie iniciatyvos „Žalia
pėda“.
Skatinau įstaigos bendruomenę dalyvauti Užkrečiamų ligų ir AIDS centro konkurse
„Švarių rankų šokis 2016“. Pasitelkus partnerius (vaikų žaidimų kambarys “Bababasas”), tėvus
rezultatai buvo puikūs. Tarp 196 Lietuvos ugdymo įstaigų patekome į 10 geriausių.
Inicijavau akciją „Pyragų diena”. Jos metu rinkome lėšas kiemo erdvių atnaujinimui. Tėvai
ir visa lopšelio-darželio bendruomenė aktyviai palaikė ir dalyvavo iniciatyvoje.
Išrinkus aktyvią lopšelio-darželio tarybą palaikiau tėvų iniciatyvą ir kartu padėjau
organizuoti bendruomenės kalėdinę šventę vaikams „Stebuklinga Nykštukų pasaka“. Tėvai, taip
pat ir auklėtojos aktyviai prisidėjo, vaidino vaikams.
Informacija apie įstaigos veiklą skelbta įstaigos internetinėje svetainėje.
Inicijavau ir sulaukiau lopšelio-darželio tarybos palaikymo dėl įstaigos logotipo
atnaujinimo. Tėvai, darbuotojai konkursui pateikė net 22 logotipo variantus. Atliktas tėvų, vaikų,
darbuotojų balsavimas renkant įstaigos logotipą.
Stiprinau darbuotojų atsakomybę bei motyvaciją, sudariau galimybę ir skatinau lopšeliodarželio komandos nariams tobulinti asmenines kompetencijas dalyvaujant seminaruose bei
mokymuose. Skatinau iniciatyvas, turtinant edukacines aplinkas, rūpinausi kuo palankesnių darbo
sąlygų sudarymu, mikroklimatu įstaigoje.
Sudariau sąlygas trims Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto studentėms atlikti
praktiką įstaigoje.
Kontroliuojančios institucijos 2016 metais (nuo liepos mėnesio) lopšelyje-darželyje atliko
patikrinimus: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Rokiškio skyrius (1), Rokiškio valstybinė
maisto ir veterinarijos tarnyba (1), Rokiškio rajono savivaldybės centralizuoto vidaus audito
skyrius (1), Rokiškio rajono savivaldybės administracija (civilinės saugos) (1). Didelių pažeidimų
nerasta. Tikrinimų ataskaitose pateiktos rekomendacijos įgyvendintos.
Apie tikslingą lėšų panaudojimą atsiskaičiau bendruomenei.
Nuolat tobulinau bendrąsias, vadybines kompetencijas, dalyvavau kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose (nuo 2016 m. liepos mėn. 32 val.).
Stebėjau ugdymo procesą, jį vertinau, analizavau. Teikiau pasiūlymus, idėjas ugdymo
proceso tobulinimui posėdžių, pasitarimų metu.
Atsovavau lopšelį-darželį įvairių renginių metu.

7. Materialinės bazės pokyčiai.
7.1. Įsigyta:
Priemonės pavadinimas
Baldai
grupėms,
persirengimo
spintelės,
magnetinės lentos, lauko žaislai, manipuliacijos
smulkiajai motorikai, vejapjovė, dulkių siurbliai,
patalynė, indai, valymo priemonės, kanceliarinės
priemonės, higienos priemonės, magnetola,
lygintuvas, svarstyklės, keptuvės, rankšluosčiai,
kilimai grupėms
Ugdymo priemonės, žaislai, knygos, kompiuteris,
baldai grupėms, žaislų lentyna, drabužinė
Cirkuliacinis šilumos siurblys

Panaudotos lėšos
(Eur)
5074

Finansavimo šaltiniai

1474

MK

496

Stacionarus kompiuteris

350

Mikroskopai, žaidimai, dėlionės, žandikaulio
modelis (Projektas „Mokausi būti tvarkingas ir
švarus”).
Iš viso

250

SP

Savivaldybės biudžeto
lėšos
Savivaldybės biudžeto
lėšos
Projekto lėšos

7644

7.2. Remonto darbai, fizinės aplinkos gerinimas.
Atlikti darbai

Panaudotos lėšos (Eur)

Finansavimo šaltiniai

Sumontuota
lietaus
nuvedimo sistema
Sumontuotas garų surinkėjas,
pakeista 11 senų durų,
suremontuoti 3 tambūrai,
sumontuota
6
durys
tualetuose (HN 75:2016 45
p.)

4500

Savivaldybės biudžeto lėšos

6000

Savivaldybės biudžeto lėšos

8. Pagrindinės problemos ir veiklos perspektyvos 2017 metais.
Problemos.
Pastato pamatai, nuogrinda ir sienos sutrūkinėję, neremontuoti nuo 1966 metų.
Dviejose grupėse šildymo sezono metu šalta. Būtina pastato renovacija.
Būtinas elektros instaliacijos remontas (paskirstymo dėžės), nes dažnai dingsta
elektra.
Laiptinėse įtrūkusios sienos, nusilupę dažai. Vadovaujantis patikrinimų išvadomis
būtinas koridorių ir laiptinių remontas (pažeista HN 75:2016 78p.).
Lauke būtina atnaujinti smėlio dėžes, nes dangčiai seni, sulūžę, nesaugūs. Trijų
pavėsinių stogai padengti sena asbestine danga, pavėsinių danga sutrupėjusi, nesaugi.
Žaidimų aikštelių takelių danga sena, būtina ją atnaujinti. Pažeidimas įvardintas
patikrinimo išvadose (pažeista HN 75:2016 19p., 65p.).

Tamsiuoju paros metu lopšelio-darželio kiemas yra apšviečiamas tik nuo Laisves
gatvės. Kieme tamsu. Įstaiga savo lėšomis sumontavo vieną lauko šviestuvą, jis pilnai neapšviečia
teritorijos (pažeista HN 75:2016 22 p.)
Vadovaujantis patikrinimų išvadomis būtina įsigyti ir sumontuoti langų ribotuvus
(pažeista HN 75:2016 37 p.), trijose tualetų kabinose nėra durų (pažeista HN 75:2016 45 p.)
Perspektyvos.
Ir toliau bus kreipiamas didelis dėmesys ugdymo kokybei, kompetencijų ugdymui.
Bus skiriamas kuo didesnis dėmesys kiekvienam vaikui.
2017 m. numatyti uždaviniai, prioritetai kalbiniam ugdymui, patirtiniam ugdymui,
edukacijai lauke ir netradicinėse erdvėse. Bus tęsiamos darnaus bendravimo su tėvais tradicijos.
Atnaujinamos, kuriamos aplinkos, padedančios ugdytis ir skatinančios vaiko raidą.
Ypač didelis dėmesys bus skiriamas kiemo erdvių atnaujinimui.
Partnerystės ryšių plėtojimas. 2016 m. pabaigoje, kaip ir buvau numačiusi savo, kaip
būsimo vadovo veiklos gairėse, apklausus Lietuvoje veikiančius lopšelius–darželius „Nykštukas”
atsirado norinčių susivienyti įstaigų. Bus toliau plėtojama ši partnerystės idėja.
Sieksime ir toliau būti besimokančia organizacija, kurioje vyrauja palankus emocinis
klimatas.
2017 m. pavasarį bus įrengtas sveikatingumo  basų kojyčių takas, įsteigtas judesio
korekcijos mokytojo etatas (0,2 etato), kuris padės spręsti vaikų sveikatos problemas.
______________
Direktorė
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Jolita Žaliauskienė

