
 

 

PATVIRTINTA 

Skuodo rajono savivaldybės tarybos  

2018 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. T10-104/T9- 

 
 

 

SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS 2017 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis yra ikimokyklinio ugdymo mokykla, 

teikianti ikimokyklinio ugdymo (-si) paslaugas.  

Siekiame sudaryti vaikams palankiausią ugdymosi aplinką, gerinti ikimokyklinio 

ugdymo (-si) prieinamumą.  

2017 metų veiklos tikslai: kurti saugią, sveiką ir kūrybingą ugdymo (-si) aplinką, plėtoti 

ir turtinti vaikų kalbą, sudarant sąlygas naudotis ja kaip universaliausia saviraiškos priemone.  

Lopšelyje-darželyje teikiamas trijų modelių vaikų ugdymas: 4 val., 10,30 val. ir 11,30 

val. (pailginto laiko grupė). Tėvai gali rinktis jiems pageidaujamą vaikų ugdymo modelį.  

Didėjant lankančių vaikų skaičiui, esant patalpų stygiui, vienos grupės maitinimas ir 

ugdymo veikla vyksta salėje.  

Ikimokyklinę įstaigą lanko vaikai iš Mosėdžio miestelio ir aplinkinių kaimų: Šauklių, 

Udralių, Rukų, Daukšių, Krakių, Žebrokų, Šačių, Šatraminių ir M. Kalniškių.   

Sėkmingai vykdomas korekcinis darbas su 8 vaikais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų. Tėvams pageidaujant ir papildomai apmokant – 46 vaikai ugdomi ritminių šokių grupėje.  
2017–2018 m. m.  nepatenkinti 3 tėvų prašymai dėl vaikų ugdymo lopšelyje-darželyje.  

Vasarą birželio mėnesį dirbo 2 lopšelio-darželio grupės, o liepos ir rugpjūčio mėnesiais 

dirbo 1 lopšelio-darželio grupė. Šis laikotarpis praėjo gana sklandžiai.  
 

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

ugdymo įstaigose, turinčiose priešmokyklinio ugdymo grupes 

 

Kriterijai 2017 m. Komentarai 

 

Vaikų skaičius iš viso, iš jų: 67 2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis. 

ikimokyklinio ugdymo grupėse 67  

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: 
17 

 

ikimokyklinio ugdymo grupėse 17  

priešmokyklinio ugdymo grupėse -  

spec. grupėse -  

Vaikų, laukiančių eilėje, skaičius 
3 

Tėtis grįžo iš užsienio ir vienas augina 2 

vaikus. 

Savaitinę grupę lankančių vaikų 

skaičius 
- 

 



 

 

2 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.  

Komentarai 

Darbuotojai pagal pareigybes ir finansavimo 

šaltinius 
     

Savivaldybės biudžeto lėšos 11     
Direktorius 1 7,81 - 1019,21 11,74 Eur 
Auklėtojas (metodininkas)  1 5,46  712,53 14,95 Eur 
Pavaduotojas ūkio reikalams  0,5 3,82  249,26 1,12 Eur 
Virėjas   1 3,09  403,25 37,67 Eur 
Darbininkas  1,5 MMA  570,00 17,06 Eur 
Auklėtojo padėjėjai 3 3,07  1201,91 99,60 Eur 
Auklėtojo padėjėjai 1 3,02  394,11 26.67 Eur 
Sekretorius 1 3,09  403,25 38,00 Eur 
Kūrikas  0,75 3,02  295,58 - 
Logopedas  0,25 4,63+5%  158,61  Sėkmingai teikiama logopedo paslauga  
Mokinio krepšelio lėšos  5,75     
Auklėtojas (vyresnysis auklėtojas)  2,5 5,00  1631,25 69,26 Eur 
Auklėtojas (vyresnysis auklėtojas) 2 4,81  1255,41 48,54 Eur 
Auklėtojas   0,75 4,5  440,44 8,54 Eur 
Meninio ugdymo mokytojas  0,5 5,00  326,25 112,01 Eur 
Pajamos už paslaugas      
Kitos lėšos (nurodyti, kokios lėšos)      
Etatų skaičius, 

iš viso 
16,75 x x   

iš jų, pedagoginių darbuotojų 8,0 x x   

 

Kilusios problemos, pastabos, paaiškinimai, pasiūlymai. 

Padidėjo darbuotojų darbo užmokestis, įsigaliojus naujam Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui ir 

MMA. 

 

 



 

 

3 lentelė. Informacija apie darbuotojų kvalifikaciją  

 

 

Kvalifikacinės kategorijos 

Darbuotojų skaičius  

Komentarai  Iš 

viso  

Suteikta kvalifikacija  

2017 m. 

Vadybinės kategorijos   -  

I  - -  

II 1 -  

III - -  
Mokytojų kvalifikacinės kategorijos     

Mokytojas  - -  

Vyriausiasis mokytojas  - -  

Metodininkas - -  

Ekspertas  - -  
Auklėtojų kvalifikacinės kategorijos     

Auklėtojas  1 -  

Vyriausiasis auklėtojas  5 -  

Metodininkas 1 -  

Kitos kvalifikacinės kategorijos 
(nurodyti konkrečiai) 

 -  

Vyresnysis muzikos mokytojas 1 -  

Vyresnysis logopedas 1 -  

 

4 lentelė. Informacija apie projektinę veiklą  

 

Kriterijai  2017 

m. 

Komentarai  

Įgyvendinta SB lėšomis finansuotų 

projektų  
1 

Įgyvendintas pilietinio ir tautinio ugdymo 

projektas „Gimtinė – mano širdy – 2“ 

Įgyvendinta VB ir įvairių fondų lėšomis 

finansuotų projektų 
- 

 

Projektinėje veikloje dalyvavusių 

mokinių skaičius  
60 

Projekto įgyvendinime kaip partneriai 

dalyvavo ir Mosėdžio gimnazijos 

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai 

Bendra projektų vertė, Eur 530  

 

5 lentelė. Informacija apie atliktą patalpų ir inventoriaus remontą 

 

Remontuota 

patalpa, inventorius 

Remonto darbų aprašymas Išlaidos, 

tūkst. Eur 

Finansavimo 

šaltinis 

Grupės patalpos Ištapetuotos sienos, išdažytos grindys 104,00 Eur 

Spec. 

programos 

lėšos 

 

6 lentelė. Informacija apie mokyklos socialinį-ekonominį kontekstą 

 

Rodikliai  Reikšmė Komentaras  

Socialiai remtinos šeimos, šių šeimų vaikų 

skaičius 
2 šeimos 

1 šeima su 8 vaikais, 

2 – su 3 vaikais. 

Probleminės šeimos, šių šeimų vaikų skaičius - - 



4 

 

Disfunkcinės (asocialios) šeimos, šių šeimų 

vaikų skaičius 
- - 

Nepilnos šeimos, šių šeimų vaikų skaičius 

7 šeimos 

1 šeima su 3 vaikais,  

2 – su 2 vaikais, 

3 – su 1 vaiku, 

4 – su 2 vaikais, 

5 – su 1 vaiku, 

6 – su 1 vaiku. 

Vienas vaikas iš globos namų. 

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, 

skaičius  
- - 

 

 

 



 

 

7 lentelė. Informacija apie gautus ir panaudotus asignavimus 

 

 

Rodikliai  

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

Komentarai 

Iš
 v

is
o
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la
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o
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s 
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 j
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u
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u
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Iš
 v
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o

  

Iš
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o

m
s 
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ų
, 
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U

 

T
u

rt
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Savivaldybės 

biudžeto lėšos  

87,1 87,1 59,4  94,4 89,3 60,7 5,0 94,1 89,1 60,7 5,0  

Mokinio krepšelio 

lėšos  

56,7 56,7 42,2  60,8 59,4 43,0 1,4 60,8 59,4 43,0 1,4  

Valstybės biudžeto 

lėšos  

1,5 1,5 1,1  2,9 2,9 2,1  2,9 2,9 2,1   

Pajamos už suteiktas 

paslaugas  

23,4 23,4   23,4 21,6  1,8 22,3 20,9  1,4  

Projektinės veiklos 

lėšos 

             

Kitos pajamos  
(2 proc. GPM, gauta 

labdara ir pan.) 

             

Iš viso 

 

168,7 168,7 102,7  181,5 173,2 105,9 8,2 180,1 172,3 105,8 7,8  

Kreditorinis 

įsiskolinimas 

2016.12.31, iš viso, 

Eur 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 0,7 0,7 - - 

 

Už maisto produktus ir kt. 

prekes 

 



 

 

8 lentelė. Išlaidų detalizavimas, 2017 m. 

 

Išlaidų pavadinimas  Išlaidų suma, 

Eur 

Komentaras  

Kitos prekės, iš viso 8053  
iš jų,  kanceliarinės, kitos prekės  532  
Ugdymo priemonės 2831  
Ūkinis inventorius 4690  

Komunalinės paslaugos, iš viso 3450  

Iš jų, elektra 1197  

        šildymas 1511  

       vanduo 657  

       komunalinių atliekų tvarkymas 85  

Kitos paslaugos, iš viso  1062  
Iš jų, ..banko paslaugos...... 103  
 Už maisto atliekas,  dezinfekciją.... 71  
Kitos paslaugos 888  

Ilgalaikio materialiojo turto 

įsigijimas, iš viso 

7851  

iš jų, aikštelė 5053  

        skalbimo mašina 1398  

        karuselė 1400  

 

9 lentelė. Išvestiniai rodikliai 

 

Rodikliai  2017  m. Komentarai  

Išlaidos, tenkančios 1 mokiniui / vaikui, iš viso, 

Eur 

  

iš jų, savivaldybės biudžeto lėšos 1447  

         mokinio krepšelio lėšos 935  

Išlaidos tenkančios vienai klasei / grupei, iš viso, 

Eur 

  

iš jų, savivaldybės biudžeto lėšos 23527  

         mokinio krepšelio lėšos 15200  

Vienam mokytojui tenka mokinių 9  

Ugdymo įstaigos bendrasis plotas, tenkantis 

vienam mokiniui, kv. m 

5,8  

Valomas plotas, kv. m 1 valytojui 377,44  

Prižiūrimas plotas, kv. m 1 kiemsargiui 632,42  

Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms, tenkančios 

1 vaikui / mokiniui, Eur 

521  

Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms, tenkančios 

1 klasei / grupei, Eur 

8466  

Darbo užmokesčio fondo pokytis, lyginant su 

ankstesniais metais, proc. 

      6 proc. 2016 m. – 99888 Eur 

2017 m. – 105819 Eur 

 



 

 

ĮSTAIGOS VADOVO IŠVADOS, PASTABOS, PASIŪLYMAI 

 

 Vaikų, lankančių ikimokyklinę įstaigą, skaičius 2017 metais išliko stabilus. 

                     Ugdytiniai išradingai atskleidė meninius gebėjimus, įgijo socialinės patirties 

dalyvaudami darželio, rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose, projektuose, šventėse, parodose. 

Sėkmingai įgyvendintas tautinio ir pilietinio ugdymo projektas „Gimtinė – mano širdy – 2“, gautas 

530 Eur finansavimas.  

                     Vykdomas įstaigos ugdymo veiklos modernizavimas: įsigyti 3 kompiuteriai, klavišinis 

muzikos instrumentas. Grupės papildytos naujomis kokybiškomis ugdymo priemonėmis, įsigijome 

naujų lovų.  Bus atnaujinta žaidimo aikštelė: įrengta žaidimų karuselė, aikštelė išklota spalvota danga. 

Gerinant darbuotojų darbo sąlygas įsigyta indaplovė. Nuolat turtėja lopšelio-darželio materialinė 

bazė.  

 Pagrindinės problemos. Įvykdyti higienos normų atitiktį yra labai sudėtinga, nes 

ugdymo įstaiga yra sename netipiniame pastate. Dviem grupėms trūksta tualeto-prausyklos, rūbinės 

patalpų, vienai vaikų grupei – žaidimų kambario. Sprendžiant šią problemą ir bendradarbiaujant su 

Savivaldybės administracija 2018 m. parengtas projektas iš ES 2014–2020 m. investicinių veiksmų 

programos pagal priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“. 

2019 metais planuojama pastatyti priestatą, kuris sudarytų apie 150 kv. m, jame bus įrengtos 

modernios edukacinės erdvės 2 ikimokyklinio ugdymo grupėms (166632,72 Eur). Liko 

nesuremontuotos vienos grupės patalpos. Įstaigai dirbant visą vasarą buvo sudėtinga atlikti patalpų 

remonto darbus. Džiaugiamės, kad Savivaldybės administracija mūsų darželiui skiria vis didesnį 

finansavimą ugdymo aplinkos kūrimui. 
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Laima Drąsutienė, (8 440)  76 454 




