
 

 

                               

 

 

                                                                        PATVIRTINTA 

                                                                       Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

                                                                        2016-03-10 įsakymu A1-182                                                                   

 

 

 

SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO VAIKŲ LOPŠELIS DARŽELIS  

 

DIREKTORIAUS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelis darželis yra ikimokyklinio ugdymo mokykla, 

teikianti kokybiškas  ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Siekiame sudaryti  vaikams palankiausią 

ugdymosi aplinką, užtikriname ugdymo paslaugos prieinamumą. Lopšelyje – darželyje teikiamas 

trijų modelių vaikų ugdymas: 4 val.,  10,30 val. ir 11,30 val.  (prailginto laiko grupė). Tėvai gali 

rinktis jiems pageidaujamą vaikų ugdymo modelį.  Didėjant lankančių vaikų skaičiui,  esant patalpų 

stygiui, vienos grupės ugdymo veikla vyksta salėje. Ikimokyklinę įstaigą lanko vaikučiai iš Mosėdžio 

miestelio ir aplinkinių kaimų: Šauklių, Udralių, Rukų, Daukšių, Krakių, Žebrokų ir M.Kalniškių. 

2015/2016 m.m.  patenkinti visi tėvų prašymai dėl vaikų ugdymo lopšelyje - darželyje.  

 

Trumpai aprašoma, kokias paslaugas teikia įstaiga, kokias Skuodo rajono savivaldybės 2015–2017 

m. strateginio veiklos plano programas ir priemones įgyvendina. 

 

1 lentelė. Informacija apie įstaigos pastatus, teritoriją ir ilgalaikį turtą  

 

Kriterijai  

 

Reikšmė Komentaras  

Pastato (patalpų) naudingas plotas, kv. m 380,3 m2 Teikiamos ikimokyklinio ugdymo 

paslaugos.  

Žemės sklypo plotas, kv. m -  

Automobiliai  -  

Turima kompiuterinė technika1: 4  

stacionarūs kompiuteriai 2  

nešiojami kompiuteriai 2  

kompiuterinė įranga         -  

multi projektorius 1  

televizoriai 1  

kita (detalizuokite)   

Kitas turtas (detalizuokite)   

Cinkuota segmentinė tvora 1  

Elektrinė viryklė su orkaite 1  

Skalbimo mašina 1  

Šaldytuvas  1  

Daržovių pjaustyklė 1  

.....................   

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

                                                 
1 Veikianti ir naudojama veikloje.  



 

 

2 

 

2 lentelė. Informacija apie vaikų skaičių vaikų lopšeliuose-darželiuose, bendrojo ugdymo įstaigose, 

turinčiose priešmokyklinio ugdymo grupes 

 

Kriterijai2 2015 m. Komentarai3 

 

Vaikų skaičius iš viso, iš jų: 65  

ikimokyklinio ugdymo grupėse 65  

priešmokyklinio ugdymo grupėse   

Grupių skaičius iš viso, iš jų: 4  

priešmokyklinio ugdymo   

ikimokyklinio ugdymo 4  

Vaikų su spec. poreikiais skaičius iš 

viso, iš jų: 
  

ikimokyklinio ugdymo grupėse   

priešmokyklinio ugdymo grupėse    

Specialiųjų grupių skaičius    

Vidutinis vaikų skaičius grupėje iš 

viso, iš jų: 
16   

ikimokyklinio ugdymo grupėse 16   

priešmokyklinio ugdymo grupėse    

specialiosiose grupėse    

Vaikų, laukiančių eilėje, skaičius    

Savaitinę grupę lankančių vaikų 

skaičius 
   

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

3 lentelė. Informacija apie mokinių ir klasių komplektų skaičių mokykloje4 

 

Kriterijai 2015 m.  Komentarai5 

 

Mokinių skaičius iš viso, iš jų:   

mokosi pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą 

  

mokosi pagal pradinio ugdymo 

programą  

  

mokosi pagal pagrindinio 

ugdymo programą 

  

mokosi pagal vidurinio ugdymo 

programą 

  

Komplektų skaičius iš viso, iš jų:   
priešmokyklinio ugdymo   

pradinio ugdymo   

pagrindinio ugdymo   

vidurinio ugdymo   

                                                 
2 Skuodo meno mokykla, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla koreguoja kriterijus atsižvelgdami į teikiamų 

paslaugų specifiką.  
3 Išsamiai komentuojami pokyčiai. 
4 Pildo bendrojo ugdymo įstaigos, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla. 
5 Išsamiai komentuojami pokyčiai. 



 

 

3 

Vidutinis mokinių skaičius 

klasėje iš viso, iš jų: 

  

priešmokyklinio ugdymo   

pradinio ugdymo   

pagrindinio ugdymo   

vidurinio ugdymo   

Mokinių, gyvenančių 

bendrabutyje, skaičius 

  

Mokinių su specialiaisiais 

poreikiais skaičius 

  

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 



 

 

4 lentelė. Informacija apie darbuotojų skaičių ir jų darbo užmokestį ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

 

Rodikliai  Etatų 

skaičius  

Pareiginės 

algos koef. 

Priedai, 

priemokos, 

proc. 

Priskaičiuota 

suma,  

Eur / mėn.  

Komentarai6 

Darbuotojai pagal pareigybes ir 

finansavimo šaltinius 

     

Savivaldybės biudžeto lėšos 10,75 x x 4580  

Direktorius 1 28,7  1018  

Auklėtoja 0,75 16,4  437  

Muzikos vadovė 0,25 16,35  145   

Pavaduotoja ūkio reikalams 0,5 14,0  248  

Virėja 1,0 MMA  325  

Darbininkas 1,5 MMA  487  

Auklėtojos padėjėjos 4 MMA  1300  

Administratorė 1,0 MMA  325  

Kūrikas 0,75 MVA  295  

Mokinio krepšelio lėšos  5,5 17,3  3385  

Auklėtojas  5,5 17,3  3385  

..................      

Pajamos už paslaugas      

................      

Kitos lėšos (nurodyti, kokios lėšos)      

................      

Etatų skaičius 

iš viso, 

16,25 x x 7965  

iš jų pedagoginių darbuotojų 7,5 x x 4985  

 

Kilusios problemos, pastabos, paaiškinimai, pasiūlymai 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................... 

 

                                                 
6 Komentuoti pokyčius. 
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5 lentelė. Informacija apie darbuotojų skaičių ir krūvį ugdymo įstaigose 

 

Rodikliai  Etatų 

skaičius  

Pareiginės algos 

koef. 

Priedai, 

priemokos, 

proc. 

Priskaičiuota 

suma, Eur / mėn. 
Komentarai  

Darbuotojai pagal pareigybes ir finansavimo 

šaltinius 
     

Savivaldybės biudžeto lėšos      
Sekretorius       
.....................      

      
Mokinio krepšelio lėšos       
Direktorius       
Pavaduotojai      
Mokytojai ekspertai x x x   
Mokytojai metodininkai  x x x   
Vyresnieji mokytojai  x x x   
Mokytojai x x x   
Pajamos už paslaugas      
................      
Kitos lėšos (nurodyti, kokios lėšos)      
................      
Darbuotojų skaičius iš viso,  x x   
iš jų pedagoginiai darbuotojai      
Pedagoginių darbuotojų vidutinis savaitinis 

darbo valandų skaičius, val.7 
x x x   

Pedagoginių darbuotojų vidutinis mėnesinis 

darbo užmokestis (priskaičiuotas), Eur  
x x x   

 

Kilusios problemos, pastabos, paaiškinimai ir pasiūlymai 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

                                                 
7 Jei įstaigos vadovas turi kelias kontaktines valandas, jų neskaičiuoti, kad neiškreiptų bendro skaičiaus.  



 

 

 

6 lentelė. Informacija apie darbuotojų kvalifikaciją  

 

 

Kvalifikacinės kategorijos 

Darbuotojų skaičius  

Komentarai  Iš viso  Suteikta kvalifikacija  

2015 m. 

Vadybinės kategorijos     

I  - -  

II 1 -  

III - -  
Mokytojų kvalifikacinės 

kategorijos  
   

Mokytojas  - -  

Vyresnysis mokytojas  - -  

Metodininkas - -  

Ekspertas  - -  
Auklėtojų kvalifikacinės 

kategorijos  
   

Auklėtojas  1 -  

Vyresnysis auklėtojas  5 -  

Metodininkas 1 -  

Kitos kvalifikacinės 

kategorijos (nurodyti  

konkrečiai) 

   

Vyresnioji muzikos mokytoja 1 -  

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

7 lentelė. Informacija apie mokinių neformalųjį švietimą 

 

Kriterijai  2015 m. Komentarai  

Neformaliojo švietimo būrelių skaičius   

Neformaliojo švietimo užsiėmimų trukmė 

per savaitę, val.  

  

Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo 

užsiėmimus, skaičius 

  

Vidutinis mokinių skaičius būrelyje   

Darbo užmokesčio fondo dalis, tenkanti 

neformaliajam švietimui, proc. 

  

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

8 lentelė. Informacija apie mokinių pasiekimus ir lankomumą 

 

Kriterijai  2015 m. Komentarai  

Mokinių metinis pažangumas, proc.   

Kokybiškai besimokančių mokinių dalis, proc.   

Mokinių, gavusių brandos atestatus, dalis, proc.   

Brandos egzaminų rezultatai:     

Mokinių, gavusių 100 balų, skaičius   
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Neišlaikiusių egzamino mokinių skaičius    

Kokybiškai išlaikytų (36–100 balų) egzaminų 

procentas 

  

Mokinių, gavusių pagrindinio ugdymo 

pažymėjimus, dalis, proc. 

  

Praleistų pamokų, tenkančių 1 mokiniui per 

metus, skaičius, iš viso 

  

iš jų, nepateisintų   

Mokinių, dalyvavusių (laimėjusių) įvairiuose 

rajoniniuose renginiuose, skaičius8  

  

Mokinių, dalyvavusių (laimėjusių) įvairiuose 

respublikiniuose renginiuose, skaičius9 

  

Mokinių, dalyvavusių (laimėjusių) įvairiuose 

tarptautiniuose renginiuose, skaičius10 

  

Vidutinis savaitinis vieno mokinio pamokų 

skaičius (be neformaliojo švietimo): 

  

pradinėse klasėse   

pagrindinio ugdymo programos klasėse   

vidurinio ugdymo programos klasėse   

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

9 lentelė. Informacija apie projektinę veiklą  

 

Kriterijai  2015 m.  Komentarai  

Įgyvendinta SB lėšomis finansuotų projektų    

Įgyvendinta VB ir įvairių fondų lėšomis 

finansuotų projektų 

  

Projektinėje veikloje dalyvavusių mokinių 

skaičius  

  

Bendra projektų vertė, Eur   

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

10 lentelė. Informacija apie atliktą patalpų ir inventoriaus remontą 

 

Remontuota 

patalpa, inventorius 

Remonto darbų aprašymas Išlaidos, 

tūkst. Eur 

Finansavimo 

šaltinis 

    

    

    

    

    

 

                                                 
8 Pateikiami du skaičiai – dalyvių (laimėtojų) skaičius. 
9 Pateikiami du skaičiai – dalyvių (laimėtojų) skaičius. 
10 Pateikiami du skaičiai – dalyvių (laimėtojų) skaičius. 
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Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

11 lentelė. Informacija apie mokinių pavėžėjimą 

 

Rodikliai  Reikšmė Komentaras  

Mokyklinių autobusų skaičius    

Pavėžėjimo paslauga mokykliniais autobusais  

besinaudojančių mokinių vidutinis skaičius per 

dieną 

  

Maršrutų skaičius per dieną   

Bendra rida per dieną, km   

Pavėžėjimo paslauga maršrutiniais autobusais  

besinaudojančių mokinių vidutinis skaičius per 

dieną 

  

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

12 lentelė. Informacija apie mokyklos socialinį-ekonominį kontekstą 

 

Rodikliai  Reikšmė Komentaras  

Socialiai remtinos šeimos, šių šeimų vaikų 

skaičius 

5 šeimos 

su 18 

vaikų 

 

Probleminės šeimos, šių šeimų vaikų skaičius -  

Disfunkcinės (asocialios) šeimos, šių šeimų 

vaikų skaičius 

-  

Nepilnos šeimos, šių šeimų vaikų skaičius 1 šeima 

2 su 

vaikais 

 

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, 

skaičius  

-  

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

..............................................................................................................................................................   

 



 

 

13 lentelė. Informacija apie gautus ir panaudotus asignavimus 

 

 

Rodikliai  

Patvirtintas planas, tūkst. Eur Patikslintas planas, tūkst. Eur Panaudota, tūkst. Eur  

Komentarai11  Iš 

viso  

Išlai-

doms  

iš jų, 

DU 

Turtui Iš 

viso  

Išlai-

doms  

iš jų 

DU 

Turtui Iš 

viso  

Išlai-

doms  

iš jų 

DU 

Turtui 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos  

65,7 65,7 43,1 - 67,3 67,3 44,1  67,2 67,2 44,1  Minimalios algos ir koeficientų 

padidėjimas pedagogams, langų 

ribotuvų įsigijimas 

Mokinio krepšelio 

lėšos  

49,9 49,9 36,9  53,2 53,2 39,3  53,2 53,2 39,3  Paskirstytas mokinio krepšelio lėšų 

rezervas 

Valstybės biudžeto 

lėšos  

             

Pajamos už suteiktas 

paslaugas  

18,5 18,5 -  18,5 18,5 -  18,4 18,4 -   

Projektinės veiklos 

lėšos12 

             

Kitos pajamos  
(2 proc. GPM, gauta 

labdara ir pan.) 

0,9 0,9   0,6 0,6   0,4 0,4    

Iš viso 

 

135,0 135,0 80,0 - 139,6 139,6 83,4  139,2 139,2 83,4   

Kreditorinis 

įsiskolinimas  

2015-12-31 iš viso, 

Eur 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
4,0 4,0 1,9  1,9 tūkst. Eur. darbo užmokesčiui: 

savivaldybės lėšos - 1,3 tūkst. Eur, 

mokinio krepšelio lėšos – 0,6 tūkst Eur. 

Neapmokėtos sąskaitos už mitybą (1,4 

tūkst.Eur.), nes nebuvo  patikslintas planas 

metų pabaigoje. 

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

                                                 
              11 Paaiškinti, kodėl tikslintas pajamų planas, kodėl ne visos lėšos panaudotos ir pan.  

              12 Pateikiamos visų finansavimo šaltinių lėšomis finansuojamų projektų lėšos (tiek savivaldybės biudžeto, tiek valstybės biudžeto ar tarptautinių fondų). 



 

 

14 lentelė. Išlaidų detalizavimas, 2015 m.   

 

Išlaidų pavadinimas  Išlaidų suma, 

Eur 

Komentaras  

Kitos prekės iš viso, iš jų 8118,00  
kanceliarinės prekės  770,-  
Švaros palaikymo prekės 252,-  
Kitos ūkinės medžiagos, ūkinis inventorius 7096,-  

Komunalinės paslaugos iš viso, iš jų 3626,00  

elektra 2156,-  

šildymas 978,-  

vanduo 407,-  

komunalinių atliekų tvarkymas 85,-  

Kitos paslaugos iš viso, iš jų  1458,00  
Elektros instaliacijos remontas 457,-  
Profilaktinės dezinfekcijos darbai 235,-  
Skalbimo paslaugos ir saugos paslaugos 766,-  

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 

iš viso, iš jų 

 

0,00 

 

   

   

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

..............................................................................................................................................................   

 

15 lentelė. Išvestiniai rodikliai 

 

Rodikliai  2015 m. Komentarai  

Išlaidos, tenkančios 1 mokiniui (vaikui), iš viso, Eur, 

iš jų 

  

savivaldybės biudžeto lėšos 1318,0  

mokinio krepšelio lėšos 818,0  

Išlaidos, tenkančios vienai klasei (grupei), iš viso, 

Eur, iš jų 

  

savivaldybės biudžeto lėšos 21417  

mokinio krepšelio lėšos 13291  

Vienam mokytojui tenka mokinių   

Ugdymo įstaigos bendrasis plotas, tenkantis vienam 

mokiniui, kv. m 

5,85  

Valomas plotas, kv. m / 1 valytojui -  

Prižiūrimas plotas, kv. m / 1 kiemsargiui   

Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms, tenkančios 1 

vaikui (mokiniui), Eur 

455  

Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms, tenkančios 1 

klasei (grupei), Eur 

7395  

Darbo užmokesčio fondo pokytis, lyginant su     

2014 m., proc. 

11 proc. Minimalios algos padidėjimas 

 

 

 



 

 

Informacija apie įgyvendintas prevencines programas 

 

(trumpai aprašykite, kokias prevencines – patyčių, alkoholio vartojimo, tabako gaminių vartojimo ir 

pan. – programas įgyvendinote) 

 

 

Problemos (išvardinkite, kokias didžiausias vadybines, organizacines, technines, socialines, 

finansines ar pan. problemas išsprendėte ataskaitiniais metais, kokios liko neišspręstos ir dėl kokių 

priežasčių).  

 

Įstaigos vadovo išvados, pastabos, pasiūlymai  

  

 Vyko kokybiškas ikimokyklinis ugdymas ir ugdymo(si) aplinkos atnaujinimas.  

Darbuotojai tobulino žinias dalyvaudami seminaruose, kursuose, vyko gerosios patirties sklaida. 

Parengti ir įgyvendinti aštuoni darželio projektai,  dalyvauta rajoniniuose, respublikiniuose 

konkursuose, projektuose, renginiuose. Atliktas vienos grupės patalpų sienų ir grindų remontas bei 

nudažytos kitos įstaigos patalpų sienos. Atnaujinti lauko žaidimų aikštelės įrengimai. Naujomis 

moderniomis ir kokybiškomis ugdymo priemonėmis papildytos visos vaikų grupės. Įsigyta du  

kompiuteriai, baldai, įrengti langų ribotuvai ir žaliuzės. Užtikrinant įstaigos saugumą, pakeista 

elektros skydinė.  

Pagrindinės problemos: 2015 m. pabaigoje trūko  1,9 tūkst. Eur. iš savivaldybės 

biudžeto ir 1,3 tūkst. Eur. iš mokinio krepšelio lėšų darbuotojų atlyginimams už gruodžio mėnesį. 

Neturime finansinės galimybės teikti vaikams logopedės paslaugos visus metus. Vykdant higienos 

normų reikalavimus, dviem grupėms  trūksta tualeto-prausyklos, rūbinės patalpų bei didesnių 

ugdymo erdvių kitoms grupėms. Finansinės problemos neišspręstos dėl mažinamų asignavimų. 

Higienos normų atitiktį yra labai sudėtinga įvykdyti, nes ugdymo įstaiga yra sename netipiniame 

pastate.  

 

 

 

________________ 

 

 


