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TELŠIŲ R. RAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO  

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

 

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 

 

2015 m. 88 20 68 +5 

2016 m. 76 16 60 -12 

2017 m. 61 7 54 -15 

1.2. Darbuotojai:  

1.2.1. Bendras darbuotojų skaičius – 16. 

1.2.2. Mokyklos vadovai, jų kvalifikacija: 

mokyklos direktorius – III vadybinė kategorija, 1 etatas.  

direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 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 
7 2 9 

             1.2.4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų  kvalifikacija (skaičiuojant dirbančiuosius ir 

pagrindinėje, ir nepagrindinėje darbovietėse), kvalifikacinės kategorijos: 

Kvalifikaciniai reikalavimai, 
kvalifikacinės kategorijos 

Skaičius 

Turi aukštąjį universitetinį, aukštąjį 
koleginį, aukštesnįjį išsilavinimą 

9 

Turi pedagogo kvalifikaciją 8 
Turi dėstomo dalyko (ugdymo srities) 
kvalifikaciją 

1 

Ekspertai  - 
Metodininkai  1 
Vyresnieji mokytojai 6 
Mokytojai  1 

 
            1.2.5. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (etatų skaičius) – 6,25. 

1.3. Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2017 m. (parašyta programų, 

gautas finansavimas (Eur)  ar kitokia parama):  
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Laimėtas Telšių rajono savivaldybės finansuojamas sveikatingumo projektas 

„Būk aktyvus ir būsi sveikas“, gautas 1000 Eur finansavimas. 

 

 

1.4. Mokinio krepšelio (MK) lėšos ir jų panaudojimas: 

Eil. 
Nr. 

Reikmės  Gauta 
sausio 1 d. 

Patikslintas 
planas 

Panaudota gruodžio 
31 d. 

Eur. Proc. 
1. Iš viso MK lėšų 98200 99900 99900 100 
1.1. Vadovėliams ir kt. mokymo priemonėms 1500 1900 1870,84 98,47 
1.2. Mokytojų ir kt. ugdymo procese 

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai 
tobulinti 

500 300 294 97,99 

1.3. Mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam 
orientavimui 

300 200 200 100 

1.4. IKT diegti ir naudoti 300 300 291,16 97,05 
2. Vienam mokiniui tenka MK lėšų 1609,84    
 

1.5. Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos ir jų panaudojimas: 

Eil. 
Nr. 

Reikmės  Gauta 
sausio 1 d. 

Patikslintas 
planas 

Panaudota gruodžio 
31 d. 

Eur. Proc. 
1. Iš viso SB lėšų 74000 72500 72500 100  
1.1. Iš jų darbo užmokesčiui 44100 39600 39591.54 99,99  
 

1.6. Gautas 2016 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arba 

kitokia parama iš kitų šaltinių:  

Eil. 
Nr. 

Kiti šaltiniai Finansinės arba 
kitokios paramos 

išraiška 

Kam ir kaip finansinė 
arba kitokia parama 

buvo panaudota 
1. 
 
2. 

2 proc. parama 
 
Projektas „Būk aktyvus ir būsi sveikas“ 

486,12 
 

1000 

Prekės (laminatas) -
553,39 
Prekės -1000 

 

2. Veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. 

I tikslas –inovatyvaus ir kokybiško vaiko ugdymo(si) užtikrinimas. 

1 uždavinys: užtikrinti kokybišką ir veiksmingą ugdymą pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. Visi ugdytiniai padarė pažangą pagal savo 

gebėjimus. Vadovai ir pedagogai reguliariai teikė tėvams informaciją apie vaiko asmeninę pažangą ir 

pasiekimus. Ugdytinių tėvai noriai įsitraukė į mokyklos– darželio tradicinius, sveikatinimo ir kitus 

renginius, prisidėjo prie išvykų ir ekskursijų organizavimo. Pedagogai skaitė  pranešimus, vedė 

pamokas, veiklas, kuriose dalyvavo ir ugdytinių tėvai. Buvo skatinta neformaliojo vaikų švietimo 

programų pasiūlos įvairovė. Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. darželyje veikė nauji vaikų saviraiškos 
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būreliai. Tėvams pageidaujant, vaikučiai galėjo lavinti ir tobulinti gebėjimus anglų kalbos būrelyje, 

taip pat buvo organizuojami krepšinio užsiėmimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

ugdytiniams.  

Ugdymo kokybei užtikrinti buvo sudarytos palankios sąlygos mokytojų kvalifikacijos kėlimui. 

Grupėse, klasėse sukurtos edukacinės aplinkos sudarė sąlygas ugdytinių saviraiškai ir socializacijai.  

Uždavinys įgyvendintas 

2 uždavinys: tobulinti ugdymo turinį orientuojantis į vaiko gebėjimų ir ugdymosi pažangos 

skatinimą, tradicijų puoselėjimą, naujovių taikymą. Atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo programa 

patvirtinta 2017-10-20 mokyklos direktorės įsakymu Nr. V-14. Siekiant tobulinti pažangos skatinimą 

vyksta pasiekimų vertinimas. Vaiko pasiekimų vertinimas–nuolatinis procesas, vykstantis visus 

mokslo metus. Vertinimo rezultatai aptariami 2 kartus metuose, spalio-lapkričio mėn. ir balandžio-

gegužės mėn. Rudenį įvertinama vaikų turima patirtis ir gebėjimai, numatomi vaikų ugdymo 

prioritetai, kryptys, būdai. Vaikų pasiekimai (gebėjimai, žinios, supratimas) fiksuojami nuolat ir 

pažymimi vaikų vertinimo aplankuose. Pavasarį atlikta vertinimo rezultatų analizė parodo vaikų 

pasiekimų pažangą, ugdymo metodų ir formų veiksmingumą, nurodo ugdymo proceso tęstinumo 

gaires. Tradicijų puoselėjimas užtikrinamas vaikams dalyvaujant įvairiose Žemaitijos kaimo muziejų 

organizuojamose  edukacinėse  programose („Žvakių liejimas“, „Kalėdų belaukiant“). Uždavinys 

įgyvendintas 

3 uždavinys: kurti saugią, sveiką ir motyvuojančią mokyklos– darželio aplinką. Įrengtas naujas 

šokinėjimo takelis „Rainiukų“ gr. lauko aikštelėje, atnaujintas „Basų kojų takas“.  Laimėjus Telšių 

rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos skelbtą Telšių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios  programos priemonių įgyvendinimo projektų finansavimo  atrankos 

konkursą, buvo nupirkti papildomi lauko įrengimai, siekiant sveikai ir saugiai ugdyti vaikus. Vaikams 

padaugėjo užsiėmimų lauke. Buvo organizuojamos šventės ir akcijos (sporto šventė su bendruomene 

„Sportuojame visi, maži ir dideli“, minima pasaulinė sveikatos diena, tarptautinės triukšmo dienos 

paminėjimas „Klausykime tylos“, dalyvauta rajoninėse  „Futboliuko“ varžybose ir t.t.). Uždavinys 

įgyvendintas. 

4 uždavinys: sudaryti vaikams sąlygas lopšelyje – darželyje sveikai ir saugiai gyventi, ugdyti 

sveikos gyvensenos principus. Telšių r. Rainių mokykloje- darželyje nuolat formuojami tvirti 

mitybos pagrindai: analizuojamos maisto piramidės, kuriamos savos mitybos piramidės, atliekami 

tyrimai ir apklausos, auginamos daržovės vykdant projektą „Mano žalioji palangė“, gaminamos 

įvairios vaisių ir daržovių mišrainės, geriamos žolelių arbatos, dalyvaujama ES programose „Pienas 

vaikams“, „Vaisiai vaikams“;, higienos įgūdžių laikymosi pagrindai: „Švarių rankų“ akcija, „Sveikų 

dantukų“ akcijos, suteikiama žinių apie saugų elgesį (viktorinos „Aš saugus kai žinau“, „Aš gatvėje“, 

piešinių parodos „Sveikos vaikystės žemė“, „Saugus elgesys ir nutikimai“ ir kt.); vaikų organizmo  
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grūdinamas visais metų laikais (stengiamasi užtikrinti tinkamą patalpų temperatūros palaikymą, 

patalpos nuolat tinkamai vėdinamos ir prižiūrimos, vaikai grūdinami pasivaikščiojimų metu, 

žaidžiama su smėliu, vandeniu, sniegu grupių kampeliuose, bėgiojimas basomis po žolę, basų kojų 

takas), ugdomas pozityvus požiūris į sveiką ir saugią gyvenseną. Uždavinys įgyvendintas. 

 

II tikslas – kurti efektyvios ikimokyklinės įstaigos modelį, ugdant ir puoselėjant įstaigos 

bendruomenės gebėjimą atsakingai dirbti, tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti, vieningai 

siekiant bendrų tikslų. 

1 uždavinys: užtikrinti jaukią ir saugią ugdymo(si) aplinką, plėtoti sveikos gyvensenos ugdymo 

turinį. Siekiant šio uždavinio įgyvendinimo, Rainių mokykloje- darželyje buvo kuriamos erdvės 

skatinančios vaikų kūrybiškumą. Laimėjus Telšių r. Savivaldybės projektų konkursą  buvo atnaujinta 

„Nykštukų“ grupės lauko aikštelė, sukurta saugi, funkcionali, aktyviam pažinimui ir sveikatos 

ugdymui lauko aikštelė. Grupių erdvės, klasės papildytos priemonėmis, skatinančiomis fizinį vaikų 

aktyvumą, kūrybiškumą. 

Visos grupės ir klasės aprūpintos kompiuteriais. Kompiuteriai prijungi prie internetinio ryšio. 

Tai suteikia  galimybę pedagogėms paįvairinti savo ugdomąją veiklą, naudojant kompiuterines 

technologijas, labiau sudominti šiuolaikinius vaikus, o taip pat pedagogės pačios gali talpinti 

informaciją į internetinį puslapį.  Drąsiau ir daugiau pedagogės naudoja IKT priemones darželyje 

organizuojamuose renginiuose, savo grupių tėvų susirinkimuose.  

Uždavinys įgyvendintas iš dalies – nespėjome įdiegti elektroninio dienyno. 

2 uždavinys: skatinti plėtotis vaiko estetiniam, meniniam gebėjimui, taikant įvairius meninės 

raiškos būdus. Telšių r. Rainių mokykloje- darželyje ugdymo programų įgyvendinimui įstaigoje 

įsigyta būtiniausių meninės saviraiškos priemonių, sukaupta daug metodinės medžiagos. Puoselėjant 

įvairias vaiko  kūrybinės raiškos formas, skatinant  jo kūrybiškumą, sudaromos sąlygas vaikams 

pažinti, suvokti ir išbandyti įvairias meninio pasaulio sritis:  piešti rankomis ant vandens, daromos 

įvairios mozaikos įstaigos kieme iš gamtinių medžiagų, rudens gėrybių, kuriami sniego statiniai, 

organizuojamos Menų savaitės („Aš kūrėjas“, „Mano vaizduotės pasaulis“ ir kt.). Visa tai įamžinama, 

skelbiama mokyklos- darželio internetinėje svetainėje, Facebook`o paskyroje. Uždavinys 

įgyvendintas. 

3 uždavinys: siekti profesinio tobulėjimo. Mokytojų profesinio tobulėjimo buvo siekiama 

nuosekliai įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos programas. 100 proc. mokytojų 

dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: mokymuose, seminaruose, rajono metodiniuose 

pasitarimuose. Įgytomis žiniomis ir pozityviąja patirtimi dalijamasi metodiniuose pasitarimuose, 

taip pat aptariamos naujovės,  siūlomos idėjos veiklų įgyvendinimui, vidaus erdvių puošimui. 

Uždavinys įgyvendintas. 
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     3. Kontroliuojančių institucijų ar išorės audito tarnybos atlikti patikrinimai (išvadų 

apibendrinimas ir įvykdytos priemonės). 

1. Planinis priešgaisrinis techninis patikrinimas. Telšių APGV VPPS. 2017-10-11. 

Pažeidimų nenustatyta. 

 

4. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių)  

* Dėl nepakankamo vaikų skaičiaus suformuota viena jungtinė klasė, neformaliajam švietimui 

skirta viena valanda. Mokykla praranda patrauklumą, todėl tėvai renkasi miesto bendrojo lavinimo 

mokyklas. 

* Mažėjant vaikų skaičiui didėja konkurencija tarp įstaigų. 

* Reikalingas įstaigos lauko sienų apšiltinimas, nauja tvora, daug lėšų reikalauja teritorijoje 

esančių įrenginių, žaidimų aikštelių bei apsauginių dangų įrengimas pagal naujus saugos 

reikalavimus. 
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