PRITARTA
Klaipėdos l.-d. „Vėrinėlis“ tarybos 2018 m.
vasario 19 d. posėdžio protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. 1)
LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“
VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2018 m. vasario 19 d.
Klaipėda
1. Įstaigos pristatymas:
1.1. Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“ (toliau Įstaiga) - savivaldybės biudžetinė įstaiga,
kurios adresas - Taikos pr. 23A. LT-91144 Klaipėda, tel. (8 46) 31 47 62, elektroninis paštas:
verinelis23@gmail.com, internetinė svetainė www.klaipedosverinelis.lt.
1.2. Įstaigos direktorė direktorė Laura Šeske, turinti aukštąjį išsilavinimą, vadybinis stažas – 1
metai, bendras darbo stažas - 16 metų;
1.3. darbuotojų skaičius:
Įstaigos vadovai
Specialistai (pedagoginiai
Kiti D lygio darbuotojai
(direktorius, jo pavaduotojai, skyrių, ir nepedagoginiai
(darbininkai, valytojai,
poskyrių, padalinių vadovai)
darbuotojai)
budėtojai ir kt.)
3
22
5
1.4. naudojamos patalpos (be pagalbinių statinių):
Adresas
Taikos pr. 23A. LT-91144 Klaipėda
1.5. biudžetas (patvirtintas planas):
Finansavimo šaltiniai
Savivaldybės biudžetas
Specialioji tikslinė dotacija
Įstaigos gautos pajamos
ES, VB ir kitų šaltinių projektams skirtos lėšos (investiciniai,
kvalifikacijos tobulinimo, edukaciniai projektai ir pan.)
Labdara, parama, 2% GM ir kt.
Iš viso

Plotas (m2)
883.91
Lėšos (tūkst. Eur)
2016 m.
2017 m.
176,5
166,4
103,1
98,7
58,3
58,3
2,52

3,09

2. Įstaigos veiklos rezultatai:
2.1. 2017 metų veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, rezultato vertinimo kriterijai ir
pasiekti rezultatai:
1. Tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymą
1.1. Uždavinys – laiduoti ugdymo programų įvairovę
Priemonės
Rezultato vertinimo
Pasiekti rezultatai
kriterijai
1.1.1. Ugdymo
Įstaigoje ugdoma 112 2017-09-01 duomenimis įstaigoje buvo ugdoma 112
proceso užtikrinimas vaikų, nustatyti 13,6 vaikų, patvirtinta 13,6 pedagoginių darbuotojų etatų.
etato pedagoginių
darbuotojų
1.1.2. Ikimokyklinio Įstaigoje ugdoma 112 Įstaigoje užtikrintas nenutrūkstamas, visapusiškas
ir priešmokyklinio
vaikų, nustatyti 13,6 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
ugdymo programų
etato pedagoginių
įgyvendinimas

įgyvendinimas
1.1.3. Darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimas ir
atestacijos vykdymas

darbuotojų

Dalyvauta 32
Visi įstaigos pedagogai kvalifikaciją tobulino 5-9
kvalifikacijos
dienas per metus. Jie dalyvavo 32 kvalifikacijos
tobulinimo
tobulinimo renginiuose.
renginiuose,
2017 metais buvo atestuotas 1 pedagogas, jam suteikta
atestavosi 1 pedagogas auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija
1.2. Uždavinys – sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui
Priemonės
Rezultato vertinimo
Pasiekti rezultatai
kriterijai
1.2.1. Kokybiško
Maitinimo paslauga 2017 metais 2 įstaigos virėjos įsisavino naujas
maitinimo
teikta 112 vaikų,
maitinimo organizavimo technologijas, valgiaraščius.
organizavimas
nustatyti 2 virtuvės
Vaikų maitinimą organizavo 1 valgyklos darbininkas,
darbuotojai
jam talkino 6 auklėtojų padėjėjai. Įstaigos 112 vaikų 3
kartus per dieną maitinti kokybišku maistu.
2017 metais įstaigoje įdiegta savikontrolės sistema.
1.2.2. Specialiosios Specialioji pagalba
Suteikta logopedinė - korekcinė pagalba 30 vaikų: 12pedagoginės
teikta 30 vaikams,
kai vaikų sutrikimas pašalintas, 19-kai pašalintas
pagalbos vaikams
nustatytas 1 logopedo dalinai, logopedo pagalba 2016-2017 m. m. tęsiama 16
teikimas
etatas
ugdytinių.
1.2.3. Aprūpinimas Įsigyta 130 vnt.
2017 m. įsigyta mokomosios literatūros ir plakatų – 74
mokinio reikmenimis ugdymo priemonių
vnt., ugdymo priemonių vaikų užsiėmimams – 20 vnt.,
sportinei veiklai salėje – 25 vnt., veiklai lauke – 2
žaidimų aikštelių įrengimai, IT priemonių – 9 vnt.
1.3. Uždavinys – užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką
Priemonės
Rezultato vertinimo
Pasiekti rezultatai
kriterijai
1.3.1. Aplinkos
Nustatyti 16,78 etatai 17 aptarnaujančio personalo darbuotojų (16,78 etato)
funkcionavimo
aptarnaujančio
užtikrina įstaigos aplinkos funkcionavimą
užtikrinimas
personalo
2. Tikslas – Gerinti įstaigos materialinę bazę bei užtikrinti saugią ugdymo aplinką
2.1. Uždavinys – vykdyti teisės aktų numatytus higienos reikalavimus
Priemonės
Rezultato vertinimo
Pasiekti rezultatai
kriterijai
2.1.1. Virtuvės
Įsigyta virtuvės 2
2017 metais įsigyti virtuvės įrengimai: konvekcinė
remontas
įrengimai
krosnis, pirkti baldai virtuvei: 2 metaliniai stalai.
2.1.2. Sanitarinių
Atlikta 4 grupių
2017 m. atlikta 4 grupių sanitarinių patalpų renovacija
mazgų remontas
sanitarinių patalpų
renovacija
2.1.3. Pastato stogo Stogas nešiltintas,
Numatyti pastato stogo apšiltinimo darbai neatlikti dėl
apšiltinimas ir
neremontuotas
lėšų stygiaus. Įstaiga įtraukta į 2019-2020 m.
suremontavimas
Klaipėdos strateginius planus pilnai renovacijai
2.1.4.Kasmetinė
Įvykdyta kasmetinė
Įvykdyta kasmetinė statinio techninė priežiūra
statinio techninė
statinio techninė
priežiūra
priežiūra
2.2. suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai.
2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Įstaigoje veikė 4 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio
ugdymo grupės (2016 m. 5 ikimokyklinio ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupės). Lopšelį-darželį
lankė 112 vaikų (2016 m. 112 vaikų) 74 ikimokyklinio (2016 m. 93) ir 38 priešmokyklinio amžiaus
(2016 m. 19).
3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.
3.1. vadovo veikla, formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą, bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais:

Įstaigoje didelis dėmesys skirtas įvairiapusių, turinčių teigiamą poveikį lopšelio-darželio
veiklai, visai bendruomenei, partnerystės ryšių palaikymui. Bendradarbiauta su Klaipėdos miesto
pedagogų švietimo ir kultūros centru, Klaipėdos pedagogine psichologine tarnyba, Klaipėdos Šeimos
ir vaiko gerovės centru, Klaipėdos „Sendvario“ pagrindine mokykla, P. Mašioto, L. Stulpino,
„Versmės“ progimnazijomis, „Gilijos“ pradine mokykla. Sistemingai vykdytas tarpinstitucinis
bendradarbiavimas su Klaipėdos lopšeliais-darželiais „Linelis“, „Traukinukas“, „Klevelis“,
„Putinėlis“, „Boružėlė“, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla. Organizuotos edukacinės
veiklos, koncertai, akcijos, forumai, susitikimai, pramogos, konkursai, parodos, skaityti pranešimai
konferencijose. Įstaigos darbuotojams buvo sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją kvalifikaciniuose
renginiuose. Grupių stendai ir darželio svetainė buvo nuolat atnaujinami švenčių, išvykų, įgyvendintų
projektų nuotraukomis, nauja ir aktualia informacija. 2017 m. Įstaigoje įkurtas elektroninis dienynas,
kur vedamas vaikų lankomumas, vertinimas. Tėveliai buvo kviečiami ir aktyviai dalyvavo įstaigoje
organizuojamuose teminėse pramogose, vakaronėse, kalendorinėse šventėse, Šeimos dienoje.
Siekiant ugdymo kokybės, įvairesnių saviraiškos poreikių tenkinimo būdų, bendradarbiauta
su Lietuvos jūrų muziejumi, Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi, Klaipėdos P. Domšaičio meno
pažinimo centru, Visuomenės sveikatos biuru, Klaipėdos etnokultūros centru, Klaipėdos priešgaisrine
gelbėjimo valdyba, Klaipėdos policijos komisariatu, Pakrančių grupės rinktinės Palangos užkardos
Karklės atraminį punktu.
3.2. žmoniškųjų, materialių ir finansinių išteklių valdymas.
2017 metais lopšelyje-darželyje dirbo 8 auklėtojai, 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogai,
meninio ugdymo mokytojas, logopedas. Direktorius neturi vadybinės kategorijos, vadybinis stažas 1eri metai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui – II vadybinė kategorija. Pedagogai kryptingai ir
nuosekliai kėlė kvalifikaciją. Vienas pedagogas įgijo mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.
Pedagogui vidutiniškai tenka 6,5 kvalifikacijos kėlimo dienos.
Ieškant inovatyvių ir modernių ugdymo metodų, pozityvaus bendravimo ir
bendradarbiavimo, pedagogai kvalifikaciją tobulino tikslingai. Analizuotos įgytos žinios, jų poveikis
taikytas praktinės veiklos veiksmingumui skatinti. Pedagogai dalyvavo konferencijose, dalinosi
gerąja patirtimi.
Įstaigos pavaduotoja ugdymui yra Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų
metodinio būrelio narė.
2017 m. papildomai iš savo lėšų nupirkti nauji lauko žaidimų įrengimai, rekonstruotas
įstaigos logopedo kabinetas, įrengtas naujas mokytojų metodinis kabinetas, to pasekoje suremontuoti
specialistų, administracijos kabinetai. Sutvarkytos ir kompiuterizuotos darbo vietos grupėse. Įvestas
internetas, įsigyti kompiuteriai, spausdintuvai. Įstaigoje įvestas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“.
Pedagogai ir specialistai išmokyti juo naudotis. Taip pat įsigyta ugdymo priemonių, baldų, ūkinio
inventoriaus. Lėšos naudojamos, atsižvelgiant į Įstaigos tarybos, Tėvų komiteto, Komisijos paramos
skirstymui siūlymus.
Pritarus Įstaigos tarybai metų pabaigoje buvo išmokėtos priemokos 96 % darbuotojų.
4. Problemos:
4.1. sąlygotos vidaus ir išorės faktorių;
Nepakanka lėšų kapitaliniam šildymo, elektros instaliacijos sistemų remontui, aktų salės
rekonstrukcijai, skalbyklos renovacijai. Grėsmę ugdytinių saugumui kelia sporto aikštyno ir žaidimų
aikštelių prastos būklės danga, ištrupėjusios grindinio plytelės, duobėtas asfaltas.
4.2. kontroliuojančių institucijų atlikti patikrinimai (išvadų apibendrinimas ir įvykdymas).
2017 metais įstaigą tikrino Klaipėdos Visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos
saugos kontrolės skyrius, Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
Šių institucijų aktuose nurodyti trūkumai ištaisyti. Tikrinusioms institucijoms pateikti
trūkumų šalinimo planai.
5. Artimiausi veiklos prioritetai, tikslai ar kryptys.
2018 metų Įstaigos veiklos prioritetas – individuali ugdytinio pažanga per pažinimą
stebėjimą ir vertinimą. Metiniai veiklos tikslai: pažangaus ir kokybiško vaiko ugdymo(si)
užtikrinimas, bendruomenės bendrų ir dalykinių kompetencijų gilinimas.
Direktorė

Laura Šeske

