
        

       PATVIRTINTA 

       Jonavos rajono savivaldybės tarybos 

  2019 m. balandžio          d. 

       sprendimu Nr. 1 TS -  

 

 

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1.  Lopšelio-darželio pristatymas: 

1.1. Duomenys apie mokyklą (adresas, tel. Nr., faks. Nr., el. p. adresas, interneto svetainės adresas) 

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ (toliau – lopšelis-darželis „Saulutė“) pristatymas: buveinė – 

Kosmonautų g. 13, LT-55141 Jonava, tel./faks. (8 349) 53 565, elektroninis paštas saulute@jonava.lt, 

internetinė svetainė – www.jonavossaulute.lt. 

 

            1.2. Lopšelio-darželio vadovas: 

Vardas, 

pavardė 

Pedagoginio 

darbo stažas 

Vadybinio 

darbo 

stažas 

Išsilavinimas 

2018 m. veiklos ataskaitos 

įvertinimas 

Jelena 

Galvydytė 

19 metų 2 metai 1998 m. ŠU - socialinių 

mokslų (edukologijos) 

bakalauro kvalifikacinis 

laipsnis, specialiojo 

pedagogo ir logopedo 

kvalifikacija. 

2015 m. ŠU - specialiosios 

pedagogikos (specialiojo 

ugdymo koordinavimo) 

magistro laipsnis. 

Gerai. 

Pastaba. Lentelę galima papildyti informacija apie vadovo išsilavinimą (pvz., įgytą magistro ar kt. 

laipsnį) 

 

1.3. Darbuotojai:  

Eil. 

Nr. 
Darbuotojai 

2018-01-01 2018-12-31 

Skaičius Etatai Skaičius Etatai 

1. Direktorius 1 
 

1,0 1 1,0 

2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1,0 1 1,0 

3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 1,0 1 1,0 

4. Dietistas – sveikatos priežiūros specialistas 1 1,0 1 1,0 

5. Raštvedys  1 1,0 1 1,0 

6. Neformaliojo švietimo mokytojas 3 2,0 5 2,0 

7. Logopedas 2 1,5 2 1,5 

8. Psichologas  0 0,5 1 0,5 

9. Socialinis pedagogas 0 0,5 1 0,5 

10. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 4 3,0 4 3,0 

11. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 17 15,25 17 15,18 

12. 
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 

mokytojo padėjėjas 
12 12,0 12 12,0 

13. Valytojas 1 1,0 1 1,0 

14. Sandėlininkas 1 0,75 1 0,75 

15. Virėjas 3 3,0 3 3,0 

mailto:saulute@jonava.lt
http://www.jonavossaulute.lt/
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16. Pagalbinis darbininkas virtuvėje 1 0,5 1 0,5 

17. 
Darbininkas (pastatų priežiūros ir einamojo 

remonto) 
1 0,5 1 0,5 

18. Santechnikas 1 0,5 1 0,5 

19. Kiemsargis 2 0,75 2 0,75 

Iš viso: 46* 46,75** 48* 46,75** 

*Nurodytas realus darbuotojų skaičius, kai kurie dirba dviejose pareigybėse, psichologas įdarbintas pagal 

ES projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ ir trišalę sutartį su Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centru.  

**Pareigybių skaičius neviršija Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto didžiausio 

leistino pareigybių skaičiaus (46,75 etato). 
 

1.4. Vaikai:  

1.4.1. vaikų skaičius grupėse: 

Grupės pavadinimas Vaikų 

amžius 

Vietų skaičius 

pagal HN 

Vaikų skaičius  

2018-09-01  

Vaikų 

skaičius  

2018-12-31 

„Žirniukai“ 2-3 m. 15 12 14 

„Žiogeliai“ 2-3 m. 15 14 14 

„Kiškučiai“ 2-3 m. 15 14 13 

„Bitutės“ 3-5 m. 20 22 20 

„Geneliai“ 5-6 m. 20 22 22 

„Žvirbliukai“ 3-4 m. 20 22 18 

„Pelėdžiukai“ 6-7 m. 20 22 22 

„Skruzdėliukai“ 4-5 m. 20 21 21 

„Ežiukai“ 4-5 m. 20 22 22 

„Varliukai“ 5-6 m. 20 22 22 

„Drugeliai“ 6-7 m. 20 22 22 

„Boružiukai“ 3-4 m. 20 20 20 

Iš viso:  ------------ 225 234 230 

 

1.4.2. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius: 
Vaikų, 
turinčių 
SUP, 
skaičius 
(%)  
2018-
01-01 

Vaikų, 
turinčių 
SUP, 
skaičius 
(%) 
2018-
09-01 

Vaikų skaičius (%)  2018-12-31 (230 vaikų)  
 

Turinčių SUP pagal SUP  
lygius (iš jų skliaustuose 
nurodyti mok. sk., kuriems 
reikalinga logopedo pagalba)   

Turinčių kalbėjimo ir 
kalbos sutrikimų pagal SUP 
lygius 

 
Iš viso pagal SUP lygius 

 

Iš viso 
(10+11

+12+ 

13 
skilt.) 

Nedi

d. 

Vid. Did. l. did. Ned. Vid. Did. l. 

did

. 

Nedid. 

(2+6 

skilt.) 

Vid. 

(3+7 

skilt.

) 

Did. 

(4+8 

skilt.) 

l.did. 

(5+9 

skilt.

) 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

49 

21% 

30 

13% 

- 8 

3% 

 

1 

0,5% 

- 38 

17% 

2 

1% 

- - 38 

17% 

10 

4% 

1 

0,5% 

- 49 

21% 

 

1.4.3. Vaikų, atlyginimo už maitinimą lengvatų taikymo, skaičius: 

Atlyginimo už maitinimą 

lengvatų taikymas 

Vaikų skaičius (%) 

2018-01-01 (244) 

Vaikų skaičius (%) 

2018-09-01 (234) 

Vaikų skaičius 

(%) 

2018-12-31 

(230) 

atlyginimo už maitinimą 

dydis mažinamas 100 % 

- 1 (0,5%) 1 (0,5%) 

atlyginimo už maitinimą 

dydis mažinamas 75 % 

10 (4%) 5 (2 %) 7 (3%) 

atlyginimo už maitinimą 31 (13%) 27 (12%) 30 (13%) 
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dydis mažinamas 50 % 

Iš viso: 41 (17%) 33 (14%) 38 (17%) 

2.  Lopšelio-darželio biudžetas 2017 m., 2018 m.:    

Eil.  

Nr. 
Finansavimo šaltiniai 

Lėšos  

2017 m. 

(eurai) 

2018 m. 

(eurai) 

1. Klasės krepšelio lėšos   

1.1. Išlaidos 209117,00 206851,08 

1.1.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas: 199957,13 199750,02 

1.1.1.1. Darbo užmokestis 153048,00 152938,02 

1.1.1.2. Socialinio draudimo įmokos 46909,13 46812,00 

1.1.2. Ryšių paslaugos 555,14 168,24 

1.1.3. Spaudiniai 5,60  

1..1.4 Kitos prekės 5683,80 801,44 

1.1.4. Kvalifikacijos kėlimas 905,24 1603,50 

1.1.5. Komandiruočių išlaidos - 122,90 

1.1.6. Kitos paslaugos 1120,00  

1.1.7. Ilgalaikio turto įsigijimas 890,00 2471,92 

1.1.8. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos - 6397,08 

1.1.9. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

- 174,65 

1.1.10. Ūkinio inventoriaus įsigijimo  - 3526,35 

1.1.11. Socialinės išmokos - 703,98 

2. Sveikatos apsauga   

2.1. Išlaidos 2140,00 2900,00 

2.1.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 1740,00 2337,57 

2.1.1.1. Darbo užmokestis 1330,00 1788,57 

2.1.1.2. Socialinio draudimo įmokos 410,00 549,00 

2.1.2 Prekių ir paslaugų naudojimas - 551,00 

2.1.3. Ryšių paslaugos 20,00 20,00 

2.1.4. Kitos prekės 240,00 48,23 

2.1.5. Kvalifikacijos kėlimas 35,00 - 

2.1.6. Komunalinės paslaugos 105,00 251,00 

 Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos - 231,77 

 Socialinės išmokos - 11,43 

3. Nemokamas maitinimas 1175,85 915,30 

4. Aplinkos lėšos:   

4.1. Išlaidos: 244086,98 270785,29 

4.1.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas: 198884,04 224383,61 

4.1.1.1. Darbo užmokestis 152310,00 171907,49 

4.1.1.2. Socialinio draudimo įmokos 46574,04 52476,12 

4.1.2. Prekių ir paslaugų naudojimas 2019,80 41237,27 

4.2.1. Mityba 4957,98  

4.1.2.1. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 402,73 550,00 

4.1.2.2. Ryšių paslaugos 275,94 246,30 

4.1.2.3. Transporto išlaikymas 126,29 39,81 

4.1.2.4. Spaudiniai 40,90 - 

4.1.2.5. Kitos prekės 5683,91 4377,72 

4.1.2.6. Komandiruotės 9,28 62,80 

4.1.2.7. Ilgalaikio materialinio turto einamasis remontas 2005,59 4522,48 

4.1.2.8. Kvalifikacijos kėlimas 184,00 187,00 

4.1.2.9. Komunalinės paslaugos 31322,12 25793,39 

4.1.2.10. Kitos paslaugos 2475,20  
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5. Ilgalaikio turto įsigijimas 2330,20 750,00 

6. Kitos lėšos:   

6.1. 2% gyventojų pajamų mokesčio 3598,79 2802,86 

6.2. Specialiosios lėšos   ( pajamos už teikiamas paslaugas) 65707,72 73282,65 

6.3. Savivaldybės lėšos vaikų vasaros poilsiui ir 

socializacijos programoms 

- - 

6.4. Kitas finansavimas (projektai) 400,00 Eur 3050,58 

6.5. Kitas finansavimas (pajamos už nuomą) - 150,00 

 

3. Lopšelio-darželio pasiekimai ir laimėjimai (rajone, šalyje, tarptautiniai): 

3.1. Projektai, programos: 

Eil. 

Nr. 

Projektai, programos 

1. Respublikinis projektas – konkursas „Eismo saugumas bendruomenėse 2018“, II vieta, 400 eurų. 

2. 
Pateikta paraiška, gauta dotacija programos eTwinning profesinės raidos seminaras „21 amžiaus 

gebėjimas“ Danijoje. 

3. 
Įstaigos tarptautinių projektų rengimo ir vykdymo eTwinning platformoje veiklos įvertinimas – 

„2018-2019 eTwinning mokykla“. 

4. MIT projektas „Fizinio aktyvo skatinimui“, 2500 eurų 

 

3.2. Renginiai (olimpiados, konkursai, varžybos ir kt.): 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Vieta, pasiekimas 

1. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų 

dainelė“ (rajoninis, zoninis, respublikinis – televizija turai) 

dalyvė 

2. Rajoninis piešinių konkursas „Iš kur šiluma – vaikų akimis“ 3 laureatai 

3. Respublikinis mokymo priemonių ir aprašų konkursas 

(pristatyta metodinė priemonė „Paukšteliai“). 

I vieta (auklėtoja) 

4. Rajoninis mažųjų skaitovų konkursas „Spalvingoje 

eilėraščių pievelėj 2018“ 

2 laureatai 

5. Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų komandinis 

projektas – konkursas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ 

Finalininkai 

6. Jonavos įstaigų 5-7 m. amžiaus vaikų šaškių turnyras, skirtas 

Lietuvos šimtmečiui paminėti, „Baltieji pradeda 2018“ 

I vieta – 4 vaikai, 

II vieta – 1 vaikas, 

III vieta – 2 vaikai 

I vieta - komanda 

7. Respublikinis priešmokyklinio amžiaus vaikų šaškių 

turnyras „Baltieji pradeda 2018“ 

III vieta – 1 vaikas 

8. Rajoninis piešinių konkursas „Pavasario spalvos“ laureatė 

 

3.3. Veiklos sritys, kuriose lopšelis-darželis kaip organizacija turi jai svarbiausių apdovanojimų 2014 m.  

(išvardyti ne daugiau kaip 3 svarbiausius apdovanojimus) 

3.3.1. Įstaigos tarptautinių projektų rengimo ir vykdymo eTwinning platformoje veiklos įvertinimas – 

„2018-2019 eTwinning mokykla“. 

3.3.2. MIT projektas „Fizinio aktyvo skatinimui“, 2500 eurų  

3.3.3. Respublikinis projektas – konkursas „Eismo saugumas bendruomenėse 2018“, II vieta, 400 eurų. 

 

3.4. Lopšelio-darželio išskirtinumas (kuo lopšelis-darželis ypatingas iki 30 žodžių) 

Išsiskiriame tradicija organizuoti rajono ir respublikinį šaškių turnyrą, specialistų vedamais anglų kalbos, 

kūno kultūros užsiėmimais, socialinio emocinio intelekto ugdymu. Esame savanorius priimanti 

organizacija.  

 

4. Lopšelio-darželio gerosios patirties sklaida: 

4.1. Lopšelyje-darželyje: 
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Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Organizatoriai 

1. 

Metodinių priemonių „Suskaičiuok boružėlės metus“, 

„Pagauk musę“, „Perskaityk žodį, surask paveikslėlį“, 

„Surask raidei porą“, „Skaičiuoju obuoliukus“, „Skaičių 

kortelės“ pristatymas. 

Lopšelio - darželio 

metodinė taryba 

2. 

Organizuota ir įgyvendinta metodinė diena „Vaikų (2-6 m.) 

amžiaus tarpsnių ypatumai ir pagalba vaikui kuriant teigiamą 

mikroklimatą“ (lektorė  - kognityvinės elgesio terapijos 

psichoterapeutė, vaikų ir šeimos psichologė). 

Lopšelio - darželio 

metodinė taryba 

 

4.2. rajone, šalyje: 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Organizatoriai 

1. 

Tarptautinėje konferencijoje „Pilietiškumo ir 

bendruomeniškumo aktualumas, ugdymo būdai ir galimybės 

ikimokyklinėje įstaigoje“ pristatytas pranešimas „Aktyvaus 

pilietiškumo ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“, 2018-04-

20 

Mažeikių švietimo centras 

2. 

Rajono ikimokyklinių įstaigų auklėtojų ugdymo turinio 

kaitos metodinio būrelio pasitarime pristatyta veiklą 

„Kūrybinės veiklos bendradarbiaujant su tėvais“, 2018-04-

25 

Jonavos suaugusiųjų 

švietimo centras 

3. 

Respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos stiprinimas 

darželyje ir šeimoje“ pristatytas stendinis pranešimas 

„Sveikuoliukai – obuoliukai“. 

Kauno lopšelis – darželis 

„Kūlverstukas“ 

5.  

Pranešimas „Mokinių, turinčių mokymosi sutrikimų, 

psichosocialinė charakteristika“ 2018-04-05 respublikinėje 

metodinėje-praktinėje konferencijoje „Pagalba vaiko 

sėkmei. Įtraukiojo ugdymo realybė ir galimybės“ 

Jonavos „Lietavos“ 

pagrindinė mokykla 

6.  

Išvažiuojamasis seminaras Anykščių lopšelio – darželio 

mokytojams „Vaikų socialinių emocinių įgūdžių ugdymo 

galimybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigose“ 2018-11-14 

Jonavos vaikų lopšelis – 

darželis „Saulutė“ 

 

5. Lopšelio-darželio veiklos viešinimas.         

Eil. 

Nr. 
Žiniasklaidoje (leidinys, straipsnio pavadinimas), virtualioje aplinkoje 

1. Naujienos, „Naudingas seminaras“. 

2. Naujienos, „Saulučiukai“ kūrė Lietuvos šimtmečio kalną“ 

3. Naujienos „Saulutės“ bendruomenės renginiai“ 

4. Naujienos „Baltieji pradeda ir laimi“ 

5. Naujienos, „Lietuvos mažųjų žaidynės“ 

6. Naujienos, „Rieda ratai rateliukai“ 

7. Naujienos, „Ieškojome stebuklingo šimtmečio žibinto“ 

8. Naujienos, „Sportuojanti mergaitė – būsima olimpietė“ 

9. Naujienos, „Tas užburiantis švenčių laukimas“ 

 

6. Lopšelio-darželio ryšiai su bendruomene.        

Eil. 

Nr. 
Partneriai Renginys/veikla 

1. Jonavos raj. savivaldybės viešoji biblioteka Akcija „Laisvės paukščiai knygų terasoje“ 

2. Jonavos raj. neįgaliųjų veiklos centras Įstaigos 20-ies metų minėjimas 
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3. Jonavos raj. savivaldybės viešosios 

bibliotekos vaikų skyrius 

„Šiaurės šalių literatūros savaitė 

 

7. Kitų  kontroliuojančių institucijų atlikti patikrinimai. 

2018-04-27 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamento  Jonavos skyrius. Rasti neatitikimai pašalinti iki nustatyto termino. 

2018-05-25   Jonavos rajono savivaldybės administracijos civilinės mobilizacijos tarnyba. Įgyvendintos 

pateiktos rekomendacijos dėl dokumentų papildymo. 

2018-06-21   Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Trūkumai nenustatyti. 

2018-11-21 Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Rasti trūkumai pašalinti per nustatytą 

terminą.  

2018 m. lapkričio mėn. Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Rasti trūkumai pašalinti.   

2018 m. gruodžio mėn. Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Dalis nustatytų 

neatitikimų pašalinta, kitų šalinimas suplanuotas iki 2019-09-01. 

 

8. Vadovo indėlis, tobulinant lopšelio-darželio veiklą: 

Užtikrintas psichologo ir socialinio pedagogo pagalbos prieinamumas. Įdarbinti specialistai, 

atrastos ir suremontuotos patalpos sudaro sąlygas kokybiškai ir individualiai teikti pagalbą, išlaikant 

konfidencialumą konsultuoti tėvus, mokytojus. Įsigyta Kimochis metodika, priemonės leido įgyvendinti 

lopšelyje darželyje prevencinę socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programą. 

Organizuotos išvykos su administracija į kitus Lietuvos lopšelius – darželius su tikslu 

dalintis patirtimi kuriant modernias edukacines erdves. Įgyvendinta dinamiškos erdvės idėja dviejose 

grupėse. 

Visuomenės sveikatos centro vykdyto patikrinimo metu nustatyti higienos normų 

neatitikimai, kuriems prašyta, bet negauta savivaldybės lėšų pašalinti, išspręsti lopšelio – darželio lėšomis 

bendradarbiaujant ir generuojant idėjas su lopšelio - darželio darbininku (išlietos betono plokštės 

laiptams, išpjautos ir pritvirtintos sienelės, uždengiančios pernelyg plačius tarpus tarp turėklų strypų).  

2018/2019 m. m. priemonės ugdymui grupėms įsigytos iš lopšelio – darželio specialių lėšų 

(tėvų įnašų). 

Vadovo iniciatyva daug diskutuota išsigryninat kokybiškos veiklos kriterijus (mokytojų 

padėjėjų švaros grupėje palaikymo; mokytojų rengiamo vaikų pasiekimų segtuvo), kuriems esant veikla 

tampa tikslingesnė, aiškesni vertinimo rezultatai.  

2018 m. sausio mėn. su nepedagoginiu personalu vyko metiniai pokalbiai, kurių metu aptarti 

darbo sunkumai, suplanuoti problemų sprendimai, po metinių pokalbių kilo poreikis diskutuoti ir priimti 

sprendimus išsigryninant pareigybių atsakomybes. Organizuotas ir tikslingai vykdytas nepedagoginio 

personalo kvalifikacijos kėlimas (virėjų, padėjėjų). 

2018 m. vyko elektroninio dienyno pristatymas, nustatytas bandomasis laikotarpis.  

 

9.  Lopšelio-darželio problemos (pagal prioritetą).  

9.1. Vidaus patalpų (10 grupių, 3 laiptinių, fojė, koridorių, aktų, sporto salių) būklė reikalauja 

remonto. 

 Problemos sprendimas:   

 Lėšų poreikis paskaičiuotas ir pateiktas Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 

įgyvendinimo programoje 2019-2021 m. 

 

9.2. Pasenusi virtuvės įranga (konvekcinė krosnis, katilas, keptuvė), nepakankamai veiksminga 

virtuvės ventiliacinė sistema. 

 Problemos sprendimas:   

 Lėšų poreikis paskaičiuotas ir pateiktas Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 

įgyvendinimo programoje 2019-2021 m.  

 Planuojama ekspertų konsultacija dėl ventiliacijos būklės vertinimo. 

 

9.3. Įvažiavimas į lopšelio – darželio teritoriją siauras, nenaudingai užimantis dalį lauko erdvės, 

kuri galėtų būti skirta vaikų edukacijai. 

Problemos sprendimas:   
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 Įvertinus sprendimo naudingumą parengti projektą dėl įvažiavimo į lopšelio – darželio 

teritoriją vietos keitimo, tam tikslui įrengiant gatvę už lopšelio – darželio tvoros, sudarant 

galimybę Kosmonautų gatvės 5, 7 namams patogiau išvažiuoti, įrengiant gyventojams 

didesnes mašinų stovėjimo vietas.  

 Suplanuoti lopšelio – darželio žaidimų ir važiuojamosios lauko erdvių atskyrimą tvora, 

užtikrinant lauke žaidžiančių vaikų saugumą. 

 

___________________________________ 

 


