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Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. TS-74
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ DIREKTORIAUS
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Bendra informacija apie įstaigą.
Įstaigos įsteigimo data  1966-01-28
Įstaigos kontaktai: adresas – Laisvės g. 15, LT-42116 Rokiškis; tel. - (8 458) 51093; el. paštas
- rokiškio.nykstukas@gmail.com, internetinės svetainės adresas – www.rokiskionykstukas.lt
Savivaldybės biudžetinė įstaiga įgyvendinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas.
Direktorė  Jolita Žaliauskienė, III vadybinė kvalifikacinė kategorija, pakartotinai patvirtinta
2015-10-27. Įstaigai vadovauja nuo 2016-07-05.
2. Darbuotojai. Iš viso  36.
Vadovai
Skaičius Etatai
2
2

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Skaičius
Etatai
11
10,5

Švietimo
Meninio
pagalbos
ugdymo
specialistai
mokytojai
Skaičius Etatai Skaičius Etatai
2
1,5
1
1

Kiti
darbuotojai
Skaičius Etatai
19
17,0

3. Ugdytiniai.
Amžius

2017 metai
2017-01-01

Ikimokyklinis
Priešmokyklinis
Iš viso:

88
28
116

2017-09-01

2016 metai
2017-12-31

88
23
111

2016-01-01

90
23
114

91
28
118

2016-12-31

88
28
116

3.1. Specialiųjų poreikių vaikai.
Bendras vaikų
skaičius
2017-12-31
114

Vaikų skaičius, kuriems per 2017
metus buvo rekomenduota suteikti
specialiąją pedagoginę pagalbą
45

Vaikų skaičius, kuriems per
2017 metus buvo suteikta
specialioji pedagoginė pagalba
45

3.2. Vaikų išlaikymas įstaigoje.
Mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje lengvatos (2017-12-31 duomenimis) buvo
suteiktos 42 (36,8 proc.) vaikams.
50 proc.
lengvata
(šeima
augina 3 ir
daugiau
vaikų)

50 proc. lengvata
(vidutinės pajamos
vienam nariui
neviršija LRV
nustatytų remiamų
pajamų)

16 vaikų
(14 proc.)

3 vaikai
(2,6 proc.)

50 proc.
lengvata
(vienam iš tėvų
nustatytas
0-40 proc.
darbingumo
lygis)
2 vaikai
(1,8 proc.)

Atleista šeima
nuo mokesčio
(gauna socialinę
paramą)

Atleista šeima
nuo mokesčio
(vaiko
neįgalumas)

16 vaikų
(14 proc.)

5 vaikai
(4,4 proc.)

4. Biudžetas.
Finansavimo šaltiniai
Savivaldybės biudžeto lėšos
Mokinio krepšelio lėšos
2 proc. GM lėšos
Specialiųjų programų lėšos (tėvų mokesčiai):
mitybai
ugdymo ir kt. prekėms
Nemokamas maitinimas
Parama, labdara („Žemaitijos pienas“)
Projektinės lėšos
Kitos gautos lėšos, parama („Mapeta“)

Gauta 2017 m.
(Eur)
212700,19
104168,00
0, 774

Panaudota 2017 m.
(Eur)
212700,19
104168,00
-

18256,84
5340,10
0,941
0,216
4200,00
0,007

18256,84
5340,10
0,941
4200,00
-

5. Įstaigos veikla ir rezultatai 2017 metais.
Įgyvendinant 2017 metų planą, buvo išsikeltas tikslas:
Padėti kiekvienam vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus
bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo pradmenis,
atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį. Šiam tikslui pasiekti buvo siekiama
įgyvendinti uždavinius.
Uždavinys. Skatinti ir žadinti poreikį komunikacijai, siejant rašytinės kalbos gebėjimų plėtotę
su sakytinės kalbos ugdymu.
Uždavinio įgyvendinimo sėkmės kriterijai.
Ugdymo procesą vykdėme pagal lopšelio-darželio atnaujintą ikimokyklinio ugdymo
programą „Mažais nykštukų žingsneliais“ (pagal Lietuvos Respublikos švietimo misterijos ir
mokslo ministerijos parengtas ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas, Ikimokyklinio
amžiaus vaikų pasiekimų aprašą, „Geros pradžios“ metodikos pamatiniu pagrindu). Į ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo programas integruota sveikatos stiprinimo programa „Nykštukas
Sveikuoliukas“ ir „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“.
Priešmokyklinio ugdymo grupėse ugdymo procesas vykdomas pagal valstybinę
Priešmokyklinio ugdymo programą, naudojant ugdymo priemonių komplekto „OPAPA“, kai
kuriuos elementus ir metodiką ir taikant „Geros pradžios“ metodiką.
Ištisus metus grupėse buvo organizuojami, įgyvendinami įvairūs kalbos ir skaitymo projektai:
,,Tėveli, mamyte, paskaityk“, „Kelias į gražią vaiko kalbą“, „Mylimiausia pasaka“ , spektaklis
„Stebuklinga spanguolė“ ir kt. Vykdomi projektai ugdė sąmoningus skaitytojus, buvo formuojamas
teigiamas požiūris į skaitymą, plečiamas, turtinamas vaikų žodynas. Daug naudos davė smulkiosios
motorikos lavinimui bei artikuliacinio aparato lavinimui. Šie ilgalaikiai projektai padėjo plėtoti tėvų
bendradarbiavimą su lopšeliu–darželiu.
Pedagogai dalyvavo Mokytojų tarybos posėdyje „Vaikų kalbinių įgūdžių tobulinimas.
Skaitymo įpročiai“, visi pedagogai dalyvavo seminare „Kalbėjimo, skaitymo ir rašymo gebėjimų
ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“. Auklėtojos dalinosi gerąja patirtimi,
siekiant kuo geresnių kalbos ugdymo rezultatų.
Skatinome vaikus domėtis savo krašto tradicine kultūra, ugdėme pilietiškumą. Dalyvavome
Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies ir kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“
rajoniniame ture, vaizdo konferencijoje – žaidime „Atspėkit, kas jus sveikina“, viktorinoje –
žaidime, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti „Kelionė po Lietuvą“.
Uždavinys. Atnaujinti ir sukurti naujas erdves grupėse, koridoriuose, kieme, sudarant sąlygas
patirtiniam, kūrybiniam, skatinančiam saviraišką ugdymui.
Uždavinio įgyvendinimo sėkmės kriterijai.

Atnaujinus vidaus ir lauko edukacines aplinkas, ugdymo(si) procesas tapo kūrybiškesnis ir
patrauklesnis. Paįvairinus aikšteles lauke, atsirado galimybė daugiau erdvių pritaikyti ugdymuisi
lauke, daugiau dėmesio skirti patirtiniam, kūrybiniam, skatinančiam saviraišką ugdymui.
Rekomendacijas, kaip įrengti lauko erdves vaikų pažintiniam ugdymui , rekomendavo iniciatyvinės
grupės „Žalia pėda“ iniciatorės. Įstaigos kieme įrengtos naujos erdvės – daržas ir basų kojų takas.
Jos skatina pažintinės kompetencijos ir patirtinio ugdymo vystymą. Atsirado galimybė stebėjimams,
tyrinėjimams, galimybė stiprinti imunitetą vaikštant basomis.
Įstaigoje buvo vykdomas projektas „Vaistažolių magija” ir imuniteto stiprinimo projektas
„Mano mėgstama arbata” .Vaikai grupėse susikūrė arbatos gėrimo kampelius (arbatines).
Susipažino su arbatžolių nauda sveikatai. Susipažino su arbatos gėrimo kultūra.
Dar viena naujovė – laiptinėje erdvės piešimui įrengimas. Nauja erdvė leidžia laiptines
pritaikyti ugdymui. Čia vyksta pirmieji vaikų rašymo eksperimentai – bandymas paimti kreidelę ir
kažką pakeverzoti. Tai jaudinanti patirtis mažiems vaikams, kuriuos daugiausia domina fiziniai
potyriai, kai rankos juda pirmyn ir atgal.
Vyko metodinis pasitarimas „Kuriame naujas erdves“. Metodinės grupės pasitarime aptarėme
naujų erdvių naudą, jų panaudojimo galimybes. To pasėkoje, grupėse buvo atnaujintos erdvės ir
kampeliai, kurie skatina pažintinės kompetencijos, patirtinio ugdymo vystymą.
Uždavinys. Skatinti spontanišką ir pedagogo inicijuojamą vaikų fizinį aktyvumą, kuriant
palankų emocinį klimatą.
Uždavinio įgyvendinimo sėkmės kriterijai.
Vykdėme sveikatos įgūdžių ugdymo projektus, dalyvavome įvairiuose renginiuose,
skatinančiuose įpročius gyventi sveikai, nuolat judėti ir mankštintis. Sveikatos stiprinimo veiklą
integruojame į visą lopšelio–darželio gyvenimą. Įstaiga priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų
grupei „Sveika mokykla”, dalyvauja respublikiniame projekte „Sveikatiada“. Sistemingai ruošiami
ir įgyvendinami trumpalaikiai ir ilgalaikiai vaikų sveikatą stiprinantys projektai, žaidžiame įvairių
sportinių švenčių, pramogų metu. Labai dažnai į šiuos renginius įsijungia ir tėvai. Prisijungėme ir
dalyvavome respublikiniame renginyje „Visuotinio judėjimo savaitė“. Taip skatinome vaikų fizinį
aktyvumą, taikant netradicines formas ir priemones. Stiprinome vaikų fizinę ir psichinę sveikatą
vaikų aktyvioje veikloje, tenkinome ugdytinių judėjimo ir saviraiškos poreikius.
Vaikui sudarytos sąlygos aktyviai veikti: žaisti, pažinti, kurti, jausti, išgyventi; siekėme, kad
vaikas labiau pasitikėtų savimi, džiaugtųsi įgauta naująja patirtimi. Tėvams ir vaikams
pageidaujant, veikė krepšinio būrelis.
Kuriant palankų emocinį klimatą, mūsų įstaigoje pradėta vykdyti prevencinė programa Tarptautinė vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programa „Zipio draugai“. Šios programos
užsiėmimų, mokymų, eksperimentų pagalba, padedame ugdyti palankų emocinį klimatą. Taip pat
kiekvienais metais dalyvaujame veiksmo savaitėje „Be patyčių“, minime Tolerancijos dieną.
Uždavinys. Kurti palankią aplinką, siekiant kokybiškos tėvų ir pedagogų sąveikos,
padedančios gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę.
Uždavinio įgyvendinimo sėkmės kriterijai.
Įstaigoje dirba specialistai, kurių pagalba palengvinama vaiko adaptacija. Veikia Vaiko
gerovės komisija. Į šios komisijos funkcijas įeina: nagrinėti ugdytinių adaptacijos problemas,
ugdymosi sunkumų priežastis.
Vyko savanoriška tėvelių talka darželio kieme, Amatų dienos, šventės „Pasakų šaly“,
„Vaikystės takeliu“. Dalyvavome Bajorų kultūros namų organizuojamose šventėse. Įstaigoje vyko
bendruomenei skirta edukacinė veikla „Lietuviškų juostų pynimas“, kurios metu buvo pristatyti
lietuviški tautiniai kostiumai.
Nuo rugsėjo mėnesio įstaigoje įkurta ankstyvojo amžiaus grupė vaikams nuo 1-erių iki 2-jų
metų.
Vykdant lopšelio-darželio metinį veiklos planą, įstaigoje buvo organizuojami šie renginiai:
Projektai.
Tarptautiniai. „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“, eTwinning projektai.

Respublikiniai. „Žaidimai moko“, Aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“, „Augink,
rūpinkis, mylėk“ (šviečiamosios gyvulininkystės), „Kaip surasti Lietuvą 2017“, „Žalioji palangė“,
„Yra tokia šalis“ (foto nuotraukų koliažas, skirtas Lietuvos 100-mečiui), „Sveikatiada“, „Margučiai
per Rokiškį ritas“
Rajoniniai. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projekte „Maži padarėliai – didelės problemos“
Bendruomenės. Gamtosauginis projektas, „Rudens spalvos“, „Kelias į gražią vaiko kalbą“,
„Keturios žvakės“, „Adventinių kalendorių kūrimas“, „Senių besmegenių Linksmakiemis“,
organizatorius Bajorų kaimo kultūros centro lėlių teatras „ČIZ“
Vyko ugdymas netradicinėse aplinkose.
Išvykos: į kaimo sodybas, į odontologijos kliniką, policiją, prie pėsčiųjų perėjos, šviesoforo, į
Rokiškio krašto muziejų, į Rokiškio dvaro parką, į Nepriklausomybės aikštę, į „Gimtojo Rokiškio“
redakciją, į Rokiškio J. Keliuočio bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių, prie Rokiškio ežero, į
Bajorus, į „Biržų duona“ ir „Skanumėlis“ parduotuves, į žaidimų kambarį „Bababasas“, į Kalėdų
rezidenciją, pas rajono ūkininkus.
Edukacinės veiklos, organizuotos Rokiškio muziejuje: “Velykinis margutis“ „Vilkas, ožka ir
ožiukai“, „ Rudens spalvos“, „Kalėdinių meduolių puošimas“ ir įstaigoje: „Lėlė - raktas į vaiko
širdį“, „Aš esu saugus“, Paukščiai šalia mūsų“ (Ornitologas Gediminas Petkus), „Lietuviškų juostų
pynimas“.
Spektakliai Rokiškio krašto muziejuje, Rokiškio kultūros centre ir lopšelio-darželio salėje.
Šviečiamosios gyvulininkystės programos dalyviai jau apsilankė pas ūkininkus: Zoją Šukienę,
Birutę Dapkienę, Saulių Jasinevičių, Gintutę Naujokienę, pas bitininką Egidijų Ardavičių, viešėjo
Reditos ir Evaldo Pranskūnų sodyboje.
Konkursai, šventės, viktorinos ir festivaliai.
Respublikiniai: „Vaikų Velykėlės 2017“ („Naisių vasaros“), Aplinkosaugos projektas „Mes
rūšiuojam“, „Darželio spalvos 2017“, Vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros
specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“, pirmasis turas, „Mažųjų knygų bičiulių 2017“
festivalis, „Ledinė gėlė“
Rajoniniai: Šventė, skirta Tarptautinei teatro dienai, priešmokyklinio amžiaus vaikams
„Žaidžiu teatrą“, Šventė, skirta Tarptautinės vaikiškos knygos dienai, „Mažieji talentai“, Mokomoji,
ugdomoji viktorina „Trijų švieselių miestelyje“, „Atspėk, kas jus sveikina?“, „Gražiausiai lietuviški
žodžiai“ (piešinių paroda), „Mano Lietuva“
Susitikimai su: Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytojais ir mokiniais,
psichologe Onute Viduoliene, Rokiškio Visuomenės Sveikatos centro vadovu Pavliumi Gaigalu,
Rokiškio rajono savivaldybės Tarybos nariu, bitininku Stasiu Mieliūnu, Bajorų kultūros centro
„Vidurdienio damų“ močiutėmis, kurios pakvietė į pasakų valandėlę „Atverkim pasakų vartus ir
ženkime pro juos kartu“, Rokiškio Švento Mato senelių namų bendruomene, Lietuvos Kalėdų
Seneliu Kalėda, Rokiškio rajono Vaikų teisių skyriaus ir Rokiškio Policijos skyriaus darbuotojomis.
Straipsniai.
Dalyvavome rengiant gerosios patirties knygą, skirtą Lietuvos Sveikatą stiprinančių mokyklų
25-mečiui paminėti.
Aktyviai bendradarbiavome 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 J. Tumo-Vaižganto
gimnazija, Rokiškio Senamiesčio progimnazija, Rokiškio miesto lopšeliais-darželiais „Varpelis”,
„Pumpurėlis”, Rokiškio miškų urėdija, rajono ūkininkais. Bendradarbiaujant su socialiniais
partneriais organizavome pramoginius, pažintinis renginius, siekiant vaikų pasiekimų, gebėjimų
sklaidos.
Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio mūsų įstaigoje startavo respublikinis Šviečiamosios
gyvulininkystės projektas, skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikams. Į projekto ilgalaikės programos
„Augink, rūpinkis, mylėk“ įgyvendinimą įsitraukė trijų vyresnio amžiaus grupių vaikai. Programos
tikslas – gilinti ikimokyklinio amžiaus vaikų žinias apie naminius gyvulius, paukščius, jų naudą

žmogaus poreikių tenkinimui, skatinti vaikų domėjimąsi gyvulininkyste. Programos dalyviai jau
apsilankė pas ūkininkus: Zoją Šukienę, Birutę Dapkienę, Saulių Jasinevičių, Gintutę Naujokienę,
pas bitininką Egidijų Ardavičių, viešėjo Reditos ir Evaldo Pranskūnų sodyboje.
6. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą.
Stiprinau darbuotojų motyvaciją ir atsakomybę, sudariau galimybę ir skatinau lopšeliodarželio komandos narius tobulinti asmenines kompetencijas dalyvaujant seminaruose bei
mokymuose. Organizavau seminarą visiems įstaigos darbuotojams, pasitelkiant savanorius tėvus,
seminarą išklausė visi darbuotojai.
Skatinau iniciatyvas, turtinant edukacines aplinkas, rūpinausi kuo palankesnių darbo sąlygų
sudarymu, mikroklimatu lopšelyje-darželyje. Pedagogai dalijosi gerąja darbo patirtimi. Darbuotojai
tobulindami profesinę kompetenciją galėjo produktyviau, įvairiapusiškai tobulinti ugdymo turinio
kokybę. Bendras pedagogų išklausytų kursų-seminarų valandų skaičius – 549 akademinių valandų.
Inicijavau įstaigos dalyvavimą prevencinėje programoje „Zipio draugai“, respublikiniame
šviečiamosios gyvulininkystės projekte, skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikams „Augink, rūpinkis,
mylėk“, respublikiniame „Sveikatiados projekte“.
2017 m. pavasarį buvo įrengtas sveikatingumo – basų kojyčių takas, įsteigtas judesio
korekcijos mokytojo etatas (0,2 etato), kuris padeda spręsti vaikų sveikatos problemas.
Darbuotojų asmeninė atsakomybė ir komandinis darbas padėjo įgyvendinti metinius veiklos
tikslus. Pavedimus ir užduotis skirstėmės atsižvelgiant į asmenines savybes ir kompetenciją. Kaip ir
kiekvienais metais inicijavome darbinių
grupių bendruomenės renginiams sudarymą
savanoriškumo principu.
Lopšelyje-darželyje personalo valdymo politika skaidri, taikomi komandinio darbo metodai,
kurie padėjo priimti bendrus sprendimus. Kiekvieną antradienį buvo vedami administraciniai
pasitarimai. Juose aptardavome aktualius veiklos klausimus, numatydavome savaitės veiklą,
spręsdavome iškilusias problemas.
Užtikrinant kokybišką vaikų mitinimą jau nuo lapkričio mėnesio vaikai maitinami pagal
sveikatai palankų valgiaraštį, parengtą dietistės ir suderintą su Rokiškio valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba.
Siekiu užtikrinti lopšelio-darželio ugdymo aplinkos atitiktį sveikatos, higienos reikalavimus.
Atnaujinta viena įstaigos laiptinė, 4 smėlio dėžės, nupirktos 6 ekolysvės, įmontuoti langų ribotuvai,
vienoje grupėje pakeisti 6 šviestuvai, užtikrinat būtinus higienos reikalavimus.
Apie metinio veiklos plano vykdymą, lėšų panaudojimą, planuojamą pirkinių vykdymą
atsiskaitau Lopšelio-darželio tarybai.
Nuolat tobulinau vadybines kompetencijas, dalyvavau kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.
Didelį dėmesį skiriu vaikams iš probleminių šeimų. Aktyviai bendradarbiauju su Rokiškio miesto ir
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos socialinėmis darbuotojomis, stengiamės, kad vaikai iš tokių
šeimų reguliariai lankytų lopšelį-darželį.
Sistemingai atnaujinu informaciją ,,Facebook“, įstaigos internetinėje svetainėje. Internetinėje
svetainėje teikiama aiški, aktuali informacija apie darželio veiklas, anonsuojami būsimi renginiai,
veiklos.
7. Materialinės bazės pokyčiai.
2017 metais lopšelio-darželio ugdytiniai aprūpinti įvairiomis ugdymo priemonėmis: įsigyta
įvairių žaislų; sporto priemonių judesio korekcijos užsiėmimas; knygų; įvairaus inventoriaus. Iš
projektinės veiklos lėšų įsigijome sporto priemonių, žaislų. Visoje įstaigoje įrengtas bevielis
internetas. Sudarytos sąlygos IKT priemonių naudojimui – 5 grupės iš 6 jau turi kompiuterius.
Turtinta ugdomoji aplinka, materialinė bazė: atnaujinti baldai, įsigyta 3 grupėms po
kompiuterį, nupirktas aukšto slėgio plovykla kilimams plauti, papildyta ugdymo priemonių.
Priemonės pavadinimas
Muzikinis centras
Serveris įstaigos svetainei

Panaudotos lėšos
(Eur)
94
112

Finansavimo šaltiniai
MK
MK

Sėdmaišiai grupėms
Žaidimų nameliai, čiuožykla
Spalvotas spausdintuvas
Fotelis grupei
Šviestuvai grupėje
Langų ribotuvai
Ekolysvės
Atšvaitinės liemenės ir vaikščiojimo virvė
Skalbinių džiovyklė
Skaitmeninis fotoaparatas
Kompiuteriai (3 vnt.)
Smėlio dėžės 4 vnt.
Foto sienelė
Virtuvės darbuotojų persirengimo kambario
remontas
IŠ VISO:

90
514
224
155
235
450
88
111
650
234
1754
896
56
150

MK
MK
MK
Spec. Programų lėšos
Spec. Programų lėšos
Spec. Programų lėšos
Spec. Programų lėšos
Spec. Programų lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos
2% GPM lėšos
2% GPM lėšos
2% GPM lėšos
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7.2. Remonto darbai, fizinės aplinkos gerinimas.
Atlikti darbai
Suremontuota viena laiptinė (medžiagos ir
darbai), suremontuota vienos grupės rūbinėlė,
logopedės kabinetas, vienas administracinis
kabinetas (tik medžiagos)

Panaudotos lėšos
(Eur)
4000

Finansavimo šaltiniai
Savivaldybės biudžeto
lėšos

8. 2017 metais atlikti patikrinimai.
Rokiškio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba - pažeidimų nerasta.
NVSC prie SAM departamento Rokiškio sk. ir Valstybinės energetikos inspekcijos Panevėžio
teritorinio skyriaus organizuotas šalto ir karšto vandens temperatūrų matavimai – išvados pateiktos
klausimynuose.
NVSC prie SAM departamento Rokiškio sk. ikimokyklinės įstaigos patikrinimas –
pažeidimai išdėstyti patikrinimo akte.
Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos – pažeidimai surašyti
nurodyme.
Žaidimų aikštelių patikra – pažeidimai išdėstyti akte.
9. Pagrindinės problemos ir veiklos perspektyvos 2018 metams.
Įstaigos perspektyvos – atnaujinti sveikatą stiprinančią programą „Nykštukas Sveikuoliukas“
ir tęsti įstaigos dalyvavimą sveikatą stiprinančių mokyklų grupėje „Sveika mokykla”. Tobulinti
sveikatos stiprinimo zoną kieme – basų kojų takas, daržai, kuriuose auginamos daržovės, įrengti
sodą.
Tobulinti ir atnaujinti kiemo erdves, įkuriant teatrinės raiškos zoną kieme ir įstaigos rūsyje.
Stiprinti teatrinės raiškos galimybes ugdant vaikus.
Siekti glaudesnio bendradarbiavimo su respublikos lopšeliais-darželiais „Nykštukas“
Eil.
Nr.
1.

Problema
Valstybinės energetikos
inspekcijos prie
energetikos ministerijos
pažeidimų surašytų

Argumentai
Pažeidimus būtina ištaisyti
nurodytais terminais.
Pagrindinio pažeidimo
pašalinimo terminas – 2018-03-

Pasiūlymai problemai
spręsti
Skirti finansavimo lėšų
pažeidimui pašalinti

2.

3.

nurodyme šalinimas .
Įstaigos tvora (dalis jos)
neatitinka reikalavimų,
todėl ją būtina pakeisti
aukštesne 1,50 cm. tvora
Dviejose grupėse šaltuoju
sezono metu šalta.
Grupėse pastoviai įjungti
elektriniai šildytuvai
Būtina pastato renovacija.

31
Įstaiga kiekvienas metais turės
atlikti žaidimų aikštelių patikrą
ir nurytus pažeidimus iki kitos
patikros pašalinti. Aikštelių
tikrinimas 2018m. 11 mėn.
Parengtas įstaigos apšiltinimo
projektas, įstaiga yra seniausia
ikimokyklinė įstaiga, pastatas
statytas 1966 m.

Skirti finansavimo lėšų
pažeidimui pašalinti

Skirti finansavimo lėšų
pastato apšiltinimo
projektui įgyvendinti.

____________________________
Direktorė

Jolita Žaliauskienė

