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1. Bendra informacija
1.1. Mokiniai (mokinių skaičius, fiksuojant kasmet rugsėjo 1 d. duomenimis, skaičiaus
pokytis per pastaruosius 3 m.):
Metai
Rugsėjo 1 d.
Mokinių skaičiaus
pokytis
Viso

1-4 kl.
mokiniai

Ikimokyklinių gr.
ugdytiniai

2017 m.

61

7

54

-15

2018 m.

56

-

56

-5

2019 m.

55

-

55

-1

1.2. Darbuotojai:
1.2.1. Bendras darbuotojų skaičius – 14.
1.2.2. Mokyklos vadovai, jų kvalifikacija:
mokyklos direktorius – III vadybinė kategorija, 0,5 etato.
1.2.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaičius, fiksuojant spalio 1 d. duomenimis:
Pagrindinė darbovietė
Nepagrindinė darbovietė
Iš viso
8
8
1.2.4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacija (skaičiuojant dirbančiuosius ir
pagrindinėje, ir nepagrindinėje darbovietėse), kvalifikacinės kategorijos:
Kvalifikaciniai reikalavimai,
Skaičius
kvalifikacinės kategorijos
Turi aukštąjį universitetinį, aukštąjį
8
koleginį, aukštesnįjį išsilavinimą
Turi pedagogo kvalifikaciją
8
Turi dėstomo dalyko (ugdymo srities)
7
kvalifikaciją
Ekspertai
Metodininkai
Vyresnieji mokytojai
5
Mokytojai
2
1.2.5. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (etatų skaičius) – 6,25.
1.3. Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2019 m. (parašyta
programų, gautas finansavimas (Eur.) ar kitokia parama:
Dalyvaujame projekte „STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „LEGO Education“
metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. Gauta priemonių už 969,18 Eur. iš ES fondų lėšų.
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1.4. Mokinio krepšelio (MK) lėšos ir jų panaudojimas:
Eil.
Nr.

Reikmės

1.
Iš viso MK lėšų
1.1. Vadovėliams ir kt. mokymo
priemonėms
1.2. Mokytojų ir kt. ugdymo procese
dalyvaujančių asmenų
kvalifikacijai tobulinti
1.3. Mokinių pažintinei veiklai ir
profesiniam orientavimui
1.4. IKT diegti ir naudoti
2.
Vienam mokiniui tenka MK lėšų

Gauta
sausio 1
d.
78 300
800

Patikslintas
planas
64 300
1 638,78

64 300
1 638,78

100
100

400

301 4

301 4

100

100

92,62

92,62

100

667,2
1 169,1

667,2

100

800
1 423,64

Panaudota gruodžio 31 d.
Eur.
Proc.

1.5. Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos ir jų panaudojimas:
Eil.
Reikmės
Nr.
1.
Iš viso SB lėšų
1.1. Iš jų darbo užmokesčiui

Gauta
Patikslintas Panaudota gruodžio 31 d.
sausio 1 d.
planas
Eur.
Proc.
88 050
89 278,78 88 817,76
99,48
71 300
71 297
71 037,08
99,64

1.6. Gautas 2019 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arba
kitokia parama iš kitų šaltinių:
Eil.
Nr.

Kiti šaltiniai

1.

Likutis 16 lėšų (parama) iš 2018 m.

2.

Gauta per 2018 metus
Likutis 16 lėšų (parama) 2019 m. gale

Finansinės arba
kitokios paramos
išraiška
939,44
455,40
1 394,84

Kam ir kaip
finansinė arba
kitokia parama
buvo panaudota
Kaupiama

Lauko aikštelių
įrangai

2. Veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas.
Tikslas - veiklos ir ugdymo kokybės tobulinimas bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais (globėjais),
siekiant kiekvieno vaiko individualios pažangos.
1 uždavinys: sudaryti palankias ugdymos(si) sąlygas siekiant ugdymo proceso gerinimo.
Pasiekti rezultatai: Visose grupėse ir kabinetuose įdiegtas internetinis ryšys. Mokytojai išklausė
kvalifikacijos tobulinimo seminarą „IS „Mūsų darželis“ diegimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“.
Įgytas žinias pritaiko elektroninio dienyno pildymui, veiklų planavimui, susirašinėjimui su tėvais.
Tėvai gauna visą reikiamą informaciją apie vaikų pasiekimus ir apie įstaigos veiklą. Elektroninis
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dienynas ne tik palengvina ir paspartina informacijos prieinamumą, bet ir taupo laiką pildant ir
perduodant dokumentus. Ženkliai pagerėjo mokytojų kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.
Mokytojai nuolat domisi ir kaupia informaciją apie netradicinius ugdymo būdus ir metodus, taiko
juos savo veikloje, sukaupta informacija dalijasi su kolegomis.
Veikloms paįvairinti, mokytojai naudoja multimediją bei robotuką „Bitutė“.
Buvo atliktas tyrimas „Emocijų atpažinimas ir įvardijimas ikimokykliniame amžiuje“. Su tyrimo
rezultatais supažindinti visi mokytojai, tėvai. Atsižvelgiant į tyrimo išvadas, pradėta efektyviau ir
sėkmingiau planuoti veiklas, skirtas emocinio intelekto lavinimui.
Uždavinys įgyvendintas.
2 uždavinys: tikslingai kelti kvalifikaciją, tobulinti pasirinktas kompetencijas.
Pasiekti rezultatai: visi mokytojai kvalifikaciją tobulino pagal pasirinktas kompetencijas. Jie dalyvavo
seminaruose, kursuose, konferencijose, vedė atviras veiklas kolegoms, siekė asmeninės pažangos,
palaikė ryšius su įstaigomis partnerėmis, dalinosi patirtimi apie ikimokyklinio ugdymo programų
įgyvendinimo naujoves.
Dalyvauta 21 kvalifikacijos tobulinimo renginyje (256 val.). Kiekvienas mokytojas vidutiniškai
tobulino profesines kompetencijas po 36,6 val. per metus. Meninio ugdymo mokytojas vedė atvirą
veiklą rajono meninio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokytojoms tema „Skrėda bėtės par
laukus“, dalijosi gerąja patirtimi užsiėmimo „Kūrybiškumo ugdymo patirties sklaida“ metu.
Vienas mokytojas įgijo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją Šiaulių
universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institute.
Uždavinys įgyvendintas.
3 uždavinys: gerinti ir modernizuoti edukacines erdves, lauko aplinką.
Pasiekti rezultatai: įrengtos naujos edukacinės erdvės „Žaidimų kambarys“ ir sporto kambarys
„Judėjimo džiaugsmas“ ugdymo procesui organizuoti. „Žaidimų kambaryje“ vaikai ne tik ugdosi, bet
ir žaidžia, kuria, vaidina, skaito knygutes, žiūri filmukus ir t.t. Sporto kambaryje vyksta bendros
mankštelės, sportiniai užsiėmimai, varžybos. Aplinkos pakeitimas suteikia vaikams džiugių emocijų,
lavina emocinį intelektą.
Įsigijus judesio daviklius, įrengta saugi ir patogi kiemo apšvietimo sistema.
Praplėstos ir praturtintos lauko žaidimų aikštelės, suorganizuotos bendruomenės talkos estetiškai
atnaujinant ir pritaikant lauko aplinką vaikams. Tai leido pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, jų
prieinamumą įvairaus amžiaus, gebėjimų ir poreikių vaikams.
Bendradarbiaujant su tėveliais įrengta vaikų krepšinio žaidimų aikštelė, edukacinė erdvė vaikų
sveikatinimui – bėgimo takelis, masažinis pėdų takelis, supiltas kalnelis vaikų bėgiojimui ir
čiuožinėjimui. Įsigytos trys naujos smėlio dėžės, atitinkančios saugos ir sveikatos reikalavimus
Uždavinys įgyvendintas.
4 uždavinys: puoselėti optimaliausią šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą.
Pasiekti rezultatai: nuolat tobulinamos bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais formos: pokalbiai,
tėvų švietimas, susitikimai, pramogos, varžybos, bendros išvykos, tėvų dienų organizavimas ir kt.
Sudarytos sąlygas tėvams būti arčiau vaiko (adaptacijos, kūrybos ir ugdymo proceso metu).
Buvo išsiaiškintos tėvų savanorystės galimybės bei sudarytos sąlygos savanorystei plėtotis. Tėvams
savanoriaujant įvairiose veiklose, įgyjamas mokytojų ir tėvų tarpusavio pasitikėjimas. Į savanorystės
veiklą pavyko įtraukti tik apie 5 proc. tėvų.
Mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvavo tradiciniuose įstaigos renginiuose („Ačiū tau Lietuva“,
(skirta vasario 16 –ai paminėti), „Guru guru į Kaziuko turgų“, „Užgavėnių linksmybės“, „Rid rid rid
margučiai“, „Dėdė rudenėlis ir t.t.), Telšių rajono vaikų dainų ir šokių šventėje „Jei būsi tu- būsiu aš“.
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Mokyklos bendruomenė kartu su tėveliais aktyviai įsijungė į visus metus vykdomą projektą
,,Žemaitėjė brongi – mas tāva vakā“: piešėme piešinius, dalyvavome vaikų ir pedagogų kūrybiniame
plenere „Žemaitėjės žemes spalvas“, dainavome baigiamajame renginyje.
Uždavinys įgyvendintas.
3. Kontroliuojančių institucijų ar išorės audito tarnybos atlikti patikrinimai (išvadų
apibendrinimas ir įvykdytos priemonės).
*Objekto planinis, priešgaisrinis techninis patikrinimas. PAGD prie VRM Šiaulių PGV Telšių PGT
vyriausiasis specialistas Arūnas Tilvikas. 25019-04-19. Suteikta konsultacija gaisrinės saugos
klausimais.
* Periodinė kontrolė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikla. Telšių NVSC prie SAM
Telšių departamentas. 2019-05-24. Parašytas patikrinimo aktas, pateiktos išvados.
* Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyrius. 2019-07-02.
Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje. Kirminų kiaušinėlių ir lervų smėlyje neaptikta.
* Pagrindinė metinė kontrolė. Technikos kontrolės tarnyba „Tuvlita“. 2018-10-01. Išduota
deklaracija, patvirtinanti, kad vaikų žaidimų įranga tinkama naudoti.
4. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių)
* Mažėjant vaikų skaičiui didėja konkurencija tarp įstaigų.
* Reikalingas įstaigos lauko sienų apšiltinimas.(Steigėjas informuotas)
* Trūksta lauko žaidimų įrenginių, atitinkančių naujus saugos reikalavimus.
____________________________
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