
 

 

PATVIRTINTA  

Skuodo rajono savivaldybės administracijos  

2017 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A1-143  

2 priedas  

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOSĖDŽIO VAIKŲ 

 LOPŠELIO – DARŽELIO DIREKTORIAUS 2016 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. 2016 metų veiklos tikslai: teikti 

kokybiškas vaikų poreikius, tėvų lūkesčius, bendruomenės ypatumus atitinkančias ugdymo(si) 

paslaugas, stiprinti bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą planuojant ir įgyvendinant 

ugdymo turinį. 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. 

Nuo 2015-2016 m. m. vyksta papildomas (tėvų inicijuotas) ugdymas: ritminių šokių grupė. 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, Šačių, Šatraminių ir M. Kalniškių. 2016-2017 m. m.  patenkinti 

visi tėvų prašymai dėl vaikų ugdymo lopšelyje - darželyje.  

 

1 lentelė. Informacija apie vaikų skaičių vaikų lopšeliuose-darželiuose, bendrojo 

ugdymo įstaigose, turinčiose priešmokyklinio ugdymo grupes 

 

Kriterijai1 2016 m. Komentarai2 

 

Vaikų skaičius iš viso, iš jų: 65 2016 m. rugsėjo 1 d. duomenimis. 

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 -  

Spec. grupių skaičius -  

Vidutinis vaikų skaičius grupėje iš 

viso, iš jų: 
16 

 

ikimokyklinio ugdymo grupėse 16  

priešmokyklinio ugdymo grupėse -  

spec. grupėse -  

Vaikų, laukiančių eilėje, skaičius -  

Savaitinę grupę lankančių vaikų 

skaičius 
- 

 

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai .....................  

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

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

2 lentelė. Informacija apie mokinių ir klasių komplektų skaičių mokykloje3 

                                                 
1 Meno mokykla, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla koreguoja kriterijus atsižvelgdami į teikiamų 

paslaugų specifiką.  
2 Išsamiai pakomentuojami pokyčiai. 



2 

 

 

Kriterijai 201.. m. Komentarai4 

 

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   

Vidutinis mokinių skaičius 

klasėje iš viso, iš jų: 

  

priešmokyklinio ugdymo   

pradinio ugdymo   

pagrindinio ugdymo   

vidurinio ugdymo   

Moksleivių, gyvenančių 

bendrabutyje, skaičius 

  

Mokinių su spec. poreikiais 

skaičius 

  

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

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

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

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



 

 

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

 

Rodikliai  Etatų 

skaičius  

Pareiginės 

algos koef. 

Priedai, 

priemokos, 

% 

Priskaičiuota 

suma, 

€/mėn.  

Komentarai5 

Darbuotojai pagal pareigybes ir finansavimo 

šaltinius 
     

Savivaldybės biudžeto lėšos 10,75     
Direktorė 1 28,7 - 1007,47  
Auklėtoja (metodininkė)  1 18,9  697,58 

556,47 

4 mėnesių mokėta iš S26.001 

8 mėnesių mokėta iš S26.005 
Pavaduotoja ūkio reikalams  

 
0,5 14  248,14  

Virėja Vilma Intienė 1 MMA  365,58  
Darbininkas  1,5 MMA  552,94  
Auklėtojos padėjėjos 4 MMA  1462,74  
Administratorė  1 MMA  365,25  
Kūrikas  0,75 MMA  323,47  
Logopedė  0,25 16,38  168,90 Iš sutaupytų lėšų nuo 2016-11-07 iki 2016-12-31  
Mokinio krepšelio lėšos  5,75     
Auklėtoja (vyresnioji auklėtoja)  2,5 17,3  1561,99  
Auklėtoja   0,75 15,5  418,67     

431,90        

8 mėnesių mokėta iš S26.001 

4 mėnesių mokėta iš S26.005 
Auklėtoja (vyresnioji auklėtoja) 2 16,6  1206,87  
Meninio ugdymo mokytoja  0,5 13,6/16,35  134,86    

214,24 

8 mėnesių mokėta iš S26.001 

11 mėnesių mokėta iš S26.005 
Pajamos už paslaugas      
................      
Kitos lėšos (nurodyti, kokios lėšos)      
................      
Etatų skaičius, 

iš viso 
16,5 x x   

iš jų, pedagoginių darbuotojų 7,75 x x   

                                                 
5 Komentuoti pokyčius. 
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Kilusios problemos, pastabos, paaiškinimai, pasiūlymai 

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

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

 

 

 

4 lentelė. Informacija apie darbuotojų skaičių ir krūvį ugdymo įstaigose 

 

Rodikliai  Etatų 

skaičius  

Pareiginės algos 

koef. 

Priedai, 

priemokos, % 

Priskaičiuota 

suma, €/mėn. 
Komentarai  

Darbuotojai pagal pareigybes ir finansavimo 

šaltinius 
     

Savivaldybės biudžeto lėšos      
Sekretorė       
.....................      

      
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.6 
x x x   

                                                 
6 Jei įstaigos vadovas turi kelias kontaktines valandas, jų neskaičiuoti, kad neiškreiptų bendro skaičiaus.  
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Pedagoginių darbuotojų vidutinis mėnesinis 

darbo užmokestis (priskaičiuotas), €  
x x x   

 

Kilusios problemos, pastabos, paaiškinimai ir pasiūlymai 

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

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



 

 

 

5 lentelė. Informacija apie darbuotojų kvalifikaciją  

 

Kvalifikacinės kategorijos 

Darbuotojų skaičius  

Komentarai  Iš viso  Suteikta kvalifikacija  

2016 m. 

Vadybinės kategorijos   -  

I  - -  

II 1 -  

III - -  
Mokytojų kvalifikacinės 

kategorijos  
   

Mokytojas  - -  

Vyriausiasis mokytojas  - -  

Metodininkas - -  

Ekspertas  - -  
Auklėtojų kvalifikacinės 

kategorijos  
   

Auklėtoja  1 -  

Vyriausioji auklėtoja  5 -  

Metodininkė 1 -  

Kitos kvalifikacinės 

kategorijos (nurodyti  

konkrečiai) 

 -  

Vyresnioji muzikos mokytoja 1 -  

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

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

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

 

6 lentelė. Informacija apie mokinių neformalųjį švietimą 

Kriterijai  201.. 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, % 

  

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

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

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

 

7 lentelė. Informacija apie mokinių pasiekimus ir lankomumą 

Kriterijai  201.. m. Komentarai  

Mokinių metinis pažangumas, %   

Pagrindiniu ir aukštesniu lygius besimokančių 

mokinių dalis, % 

  

Mokinių, gavusių brandos atestatus, dalis, %   

Brandos egzaminų rezultatai:     

Mokinių, gavusių 100 balų, skaičius   

Neišlaikiusių egzamino mokinių skaičius    

Kokybiškai išlaikytų (36-100 balų) egzaminų   
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procentas 

Mokinių, gavusių pagrindinio ugdymo 

pažymėjimus, dalis, % 

  

Praleistų pamokų, tenkančių 1 mokiniui per 

metus, skaičius, iš viso 

  

iš jų, nepateisintų   

Mokinių, dalyvavusių/laimėjusių įvairiuose 

rajoniniuose renginiuose skaičius7  

  

Mokinių, dalyvavusių/laimėjusių įvairiuose 

respublikiniuose renginiuose skaičius8 

  

Mokinių, dalyvavusių/laimėjusių įvairiuose 

tarptautiniuose renginiuose skaičius9 

  

Vidutinis savaitinis  vieno mokinio pamokų 

skaičius (be neformaliojo švietimo): 

  

pradinėse klasėse   

pagrindinio ugdymo programos klasėse   

vidurinio ugdymo programos klasėse   

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

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

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

 

8 lentelė. Informacija apie projektinę veiklą  

Kriterijai  2016 m. Komentarai  

Įgyvendinta SB lėšomis finansuotų projektų  1 Įgyvendintas pilietinio ir tautinio 

ugdymo projektas „Gimtinė-mano 

širdy“ 

Įgyvendinta VB ir įvairių fondų lėšomis 

finansuotų projektų 

-  

Projektinėje veikloje dalyvavusių mokinių 

skaičius  

150  

Bendra projektų vertė, € 600  

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

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

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

 

9 lentelė. Informacija apie atliktą patalpų ir inventoriaus remontą 

Remontuota 

patalpa, inventorius 

Remonto darbų aprašymas Išlaidos, 

tūkst. € 

Finansavimo 

šaltinis 

Tualeto-prausyklos 

patalpa 

Pagerintos vaikų sanitarinės higieninės 

sąlygos: įrengtos 2 praustuvės ir 1 unitazas, 

sumontuotos pertvaros.  

900 SB 

Virtuvės 

ventiliacija 

Atnaujinta ventiliacinė įranga: kanalinis 

ventiliatorius, triukšmo slopintuvas, 

riebaliniai filtrai, sklendės. Atlikti 

montavimo darbai. 

1226,52 Spec. 

programos 

lėšos 

    

    

    

                                                 
7 Pateikiami du skaičiai – dalyvių/laimėtojų skaičius. 
8 Pateikiami du skaičiai – dalyvių/laimėtojų skaičius. 
9 Pateikiami du skaičiai – dalyvių/laimėtojų skaičius. 
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Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

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

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

 

10 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 

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

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

 

 

11 lentelė. Informacija apie mokyklos socialinį-ekonominį kontekstą 

 

Rodikliai  Reikšmė Komentaras  

Socialiai remtinos šeimos/šių šeimų vaikų 

skaičius 

1 šeima su 

8 vaikais 

 

Probleminės šeimos/šių šeimų vaikų skaičius -  

Disfunkcinės (asocialios) šeimos/šių šeimų 

vaikų skaičius 

-  

Nepilnos šeimos/šių šeimų vaikų skaičius 1 šeima su 

2 vaikais 

 

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą 

skaičius  

-  

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

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

 



 

 

12 lentelė. Informacija apie gautus ir panaudotus asignavimus 

 

 

Rodikliai  

Patvirtintas planas, tūkst. € Patikslintas planas, tūkst. € Panaudota, tūkst. €  

Komentarai10  Iš 

viso  

Išlaido

ms  

iš jų, 

DU 

Turtui Iš 

viso  

Išlaido

ms  

iš jų, 

DU 

Turtu Iš 

viso  

Išlaido

ms  

iš jų, 

DU 

Turtui 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos  

80,0 80, 55,1  80,6 80,6 55,1  80,1 80,1 55,1   

Mokinio krepšelio 

lėšos  

57,0 57,0 42,4  57,9 57,9 43,1  57,9 57,9 43,1   

Valstybės biudžeto 

lėšos  

    2,4 2,4 1,7  2,4 2,4 1,7   

Pajamos už suteiktas 

paslaugas  

21,6 21,6   21,6 21,6   19,8 19,8,    

Projektinės veiklos 

lėšos11 

             

Kitos pajamos  
(2 % GPM, gauta 

labdara ir pan.) 

0,9 0,9            

Iš viso 

 

159,5 159,5 97,5  162,5 162,5 99,9  160,2 160,2 99,9   

Kreditorinis 

įsiskolinimas 

2016.12.31, iš viso, € 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

1,1 1,1   Už maisto produktus 1108,45 Eur, 

už ryšių paslaugas 15,15 Eur, už 

kvalifikaciją 14,90 Eur. 

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

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

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

                                                 
              10 Paaiškinti, kodėl tikslintas pajamų planas, kodėl ne viso lėšos panaudotos ir pan.  

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



 

 

13 lentelė. Išlaidų detalizavimas, 2016m. 

Išlaidų pavadinimas  Išlaidų suma, 

€ 

Komentaras  

Kitos prekės, iš viso 3210  
iš jų, kanceliarinės prekės  506   
Ūkinės prekės 1545  
Ugdymo priemonės 1159  

Komunalinės paslaugos, iš viso 3555  

Iš jų, elektra 1634  

        šildymas 1341  

       vanduo 495  

       komunalinių atliekų tvarkymas 85  

Kitos paslaugos, iš viso  2587  
Iš jų, ..banko paslaugos...... 150  
 Už maisto atliekas,  dezinfekciją.... 1027  
Kanalizacijos tvarkymo darbai  1410  

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas, 

iš viso 

-  

iš jų, ...................   

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

 

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai 

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

 

14 lentelė. Išvestiniai rodikliai 

 

Rodikliai  2016  m. Komentarai  

Išlaidos, tenkančios 1 mokiniui/vaikui, iš viso, €   

iš jų, savivaldybės biudžeto lėšos 1232  

         mokinio krepšelio lėšos 891  

Išlaidos tenkančios vienai klasei/grupei, iš viso, €   

iš jų, savivaldybės biudžeto lėšos 20025  

         mokinio krepšelio lėšos 14475  

Vienam mokytojui/tenka mokinių 9  

Ugdymo įstaigos bendrasis plotas, tenkantis 

vienam mokiniui, m2 

5,8 m2  

Valomas plotas, m2/1 valytojai 377.44 m2  

Prižiūrimas plotas, m2/1 kiemsargiui 632.42 m2  

Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms, 

tenkančios 1 vaikui/mokiniui, € 

144  

Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms, 

tenkančios 1 klasei/grupei, € 

2338  

Darbo užmokesčio fondo pokytis, lyginant su 

ankstesniais metais, % 

+19,8 Didėjo MMA ir pedagoginių 

darbuotojų darbo 

užmokestis 

 

 

 



 

 

Informacija apie įgyvendintas  prevencines programas  

 
(trumpai parašykite, kokias prevencines – patyčių, alkoholio vartojimo, tabako gaminių vartojimo ir pan. – 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  

 

 Patenkinti tėvų poreikiai dėl vaikų lankymo lopšelio – darželio. Vaikų skaičius 2016 

metais lankančių ikimokyklinę įstaigą išliko stabilus. Ugdytiniai išradingai atskleidė meninius 

gebėjimus, įgijo socialinės patirties dalyvaudami darželio, rajoniniuose ir respublikiniuose 

konkursuose, projektuose, šventėse, parodose. Parengtas tautinio ugdymo projektas "Gimtinė - mano 

širdy" ir gautas 600 Eur. finansavimas. Gauta nominacija LR švietimo ir mokslo ministrės 

"Bendruomeniškiausias darželis" už aktyvų ir kūrybingą dalyvavimą regioniniame konkurse – 

parodoje „Nuo pradžios be pabaigos“. Turtinant ugdymo aplinką, įrengti modernūs ir šiuolaikiški 

žaidimų aikštelės įrengimai. Pagerintos vaikų higieninės sąlygos, atnaujinta virtuvės ventiliacijos 

įranga. Buvo numatyta atlikti vienos grupės patalpų remontas, tačiau negautas finansavimo iš 

savivaldybės, todėl darbai neatlikti. 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ona Malūkienė  

2017-02-21  




