
                 

 

 

 KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DIREKTORĖS 

 AUDRONĖS ROKIENĖS 

                                                     2017 METŲ ATASKAITA 

 

I. Bendra informacija apie įstaigą. 

1.1. Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“; Aušros g. 21, 57163 Kėdainiai, el. p. 

pasakakedainiai@gmail.com; svetainės adresas www.pasaka.kedainiai.lm.lt; kodas Juridinių 

asmenų registre 191018151; įsteigtas 1972 m. Lopšelio-darželio veiklos rūšys – ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.  

1.2. Direktorė Audronė Rokienė, pedagoginis stažas – 36 m., vadybinis stažas – 16 m.,      

II  vadybos kategorija.  

II. Įstaigos veiklos rezultatai. 

2.1. Metinio veiklos plano įgyvendinimas.  

Lopšelio-darželio prioritetai 2017 m.: teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo paslaugas, ugdyti solidarią ir reflektuojančią organizaciją. Tikslas – telkti lopšelio-darželio 

bendruomenę kurti modernią, saugią, klausymosi kultūrą diegiančią mokyklą. Tikslui pasiekti buvo 

keliami uždaviniai: siekti pedagogų profesionalumo – kaip pagrindinės kokybiško ikimokyklinio 

ugdymo sąlygos, įgyvendinimo, kurti edukacines veiklos erdves ir projektus, kurie kiekvienam 

vaikui suteiktų ugdymo(si) galias ir turėtų įtakos jo pasiekimams, telkti lopšelio-darželio 

bendruomenę ryžtis pokyčiams, kad lopšelis-darželis taptų sveiko gyvenimo įgūdžių diegimo vieta. 

Lopšelio-darželio veiklos kokybės vidaus įsivertinimo darbo grupė 2017 m. atliko platųjį 

auditą, kuriame dalyvavo 22 pedagogai. Geriausiai įvertintos plačiojo audito sritys: „ištekliai“ – 

3,28; „parama ir pagalba vaikui, šeimai“ – 3,23; „mokyklos valdymas“ – 3,11; „vaiko ugdymas ir 

ugdymasis“ – 3,07; „vaiko ugdymo(si) pasiekimai – 3,05; „etosas“ – 3,04. Galima teigti, jog visais 

atvejais buvo nustatytas 3  vertinimo lygis. 

Giluminiam auditui atlikti buvo pasirinkti šie pagalbiniai rodikliai: „ugdomosios veiklos 

tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas ir sistemingumas“; „ugdytojo ir ugdytinių sąveika“ bei 

„ugdymo organizavimo kokybė“. Geriausiai įvertinta „ugdytojo ir ugdytinių sąveika“ – 3,02 

vertinimo lygis. Tobulinti pasirinkome  „ugdymo organizavimo kokybę“ – 2,09 vertinimo lygis bei 

gerinti „ugdomosios veiklos tikslingumą, veiksmingumą, kūrybiškumą ir sistemingumą“ – 

nustatytas 3,01 vertinimo lygis. 

2017 m. ikimokyklinio ugdymo programos „Visa, kas geriausia vaikui“ atnaujinimo darbo 

grupė pedagogų tarybos bei lopšelio-darželio tarybos posėdžiuose pristatė atnaujintą ikimokyklinio 

ugdymo programą „Visa, kas geriausia vaikui“. 2017 m. birželio mėn. Kėdainių rajono 

savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas pritarė atnaujintai programai. 

2.2. Pasiekimai.   

2017 m. lopšelio-darželio ugdytiniai tapo prizininkais: „Saugesnio interneto renginiai mano 

mokykloje“, „Vienykimės dėl geresnio interneto“ (5–7 m. vaikai) (organizatorius Švietimo 

informacinių technologijų centras); piešinių konkursuose „Surask sapnų lazdelę“ (organizatorius 

žurnalas „Nykštukas“); „Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti“ (organizatorius VšĮ „Kaimo 

grandinė“); „Žiemos linksmybės“ (organizatorius UAB Delfi“); „Aplink pasaulį“ (organizatorius 

UAB „Officeday“). Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 

konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ rajono ir zoniniame etape laimėjo I ir II vietą. 

 2017 m. gauta 10 padėkų už įvairias veiklas: dalyvavimą piešinių konkursuose, 

bendradarbiavimą vykdant respublikinius projektus, organizuojant pilietines akcijas bei dalyvavimą 

rajoninėse ir respublikinėse sporto varžybose.  

Rajoniniai renginiai: metodinė diena Kėdainių rajono priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams „Pavasaris ant paukščio sparnų“; Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies 
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kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis“, tradicinė folklorinių ansamblių šventė „Ei, mažiukai, 

duokim garo!“; „Kėdainiai – ateities ženklai“ – Kovo 11-ajai paminėti. 

 2017 m. tęsėme respublikinį prevencinį projektą „Žaidimai moko“, kurį vykdo pagalbos 

mokiniui specialistai ir dviejų grupių auklėtojai. 

Įgyta patirtimi dalinomės Lietuvoje: mokyklų vadovų forume, vykusiame Šeduvos 

lopšelyje-darželyje, „Sėkminga ikimokyklinių įstaigų vadyba: mokyklos pažangos link“ direktorius 

skaitė pranešimą „Įtraukusis ugdymas – mokykla visiems“; Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

„Pasaka“ VI –ajame susitikime,  Vilkaviškio lopšelyje-darželyje „Pasaka“  pristatytas pranešimas 

„IKT taikymas priešmokyklinio ugdymo grupėje“; respublikinėje konferencijoje „Nuoseklus 

prevencinių programų įgyvendinimas švietimo įstaigose – kelias į sveikesnę visuomenę“ dalinomės 

patirtimi „Programos Lions Quest įgyvendinimas Kėdainių lopšelyje-darželyje „Pasaka“; stendiniai 

pranešimai respublikiniame renginyje Vilniaus Ozo lopšelyje-darželyje; sukurtos 2 taktilinės 

knygos akliesiems ir silpnaregiams, kurios buvo pristatytos LASS dienos „Susitikimai“ Kėdainių 

rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje. 

 Portale www.ikimokyklinis.lt buvo rašoma „Mokome ir mokomės su eTwinningu“. 

Lopšelio-darželio pedagogas yra eTwinning projekto „ Sveikatos keliu ženkime kartu“ kūrėjas.  

2017 m. lopšelis-darželis šventė 45 metų gyvavimo jubiliejų. Jubiliejinę šventę rengė ne tik 

lopšelio-darželio darbuotojai. Tėvai (globėjai) surengė fotografijų parodą „Ir aš lankiau „Pasaką“, 

eTwinning projektų partneriai iš Vokietijos, Lenkijos, Kroatijos, Estijos, Lietuvos paruošė 

sveikinimus IKT pagalba, buvo išleistas informatyvus lankstinukas „Mums – 45“. 2017 m. 

jubiliejinį 645 metų gimtadienį šventė ir Kėdainių miestas, kurio garbei lopšelio-darželio vaikai ir 

darbuotojai sukūrė floristinį kilimą „Kėdainiams 645“. Šio sukomponuoto floristinio kilimo 

nuotrauka dalyvavo respublikiniame kūrybinių darbų plenere „Tūkstančiai žiedų Lietuvai“, kuris 

buvo eksponuojamas  Panevėžio kultūros centro bendruomenių rūmuose. 

 2.3. Pagalbos teikimas. 

Lopšelio-darželio pedagogai, medicinos darbuotojai teikė pedagoginę, psichologinę, 

socialinę, medicininę-korekcinę pagalbą. Mokinių registre buvo pateikti 68 specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikai. Psichologo pagalba: konsultavimas – 453 individualios psichologinės 

konsultacijos; tiriamasis darbas (vaikų psichologinis įvertinimas, mokyklinės brandos tyrimas), 

specialiojo pedagogo pagalba buvo nustatomi specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai, 17 vaikų 

papildomai ugdėsi specialiojo pedagogo pagalba, pritaikyta 14 ugdymo programų (3 

priešmokyklinio ugdymo, 11 ikimokyklinio ugdymo). Socialinis pedagogas padėjo 38 vaikų 

šeimoms. 2017 m. lopšelį-darželį lankė 7 vaikai, turintys įvairias negalias, 16 šeimų augino 3 ir 

daugiau vaikų, sunkesnė materialinė padėtis buvo 24 šeimose, 7 šeimose vienas iš tėvų dirbo 

užsienyje. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pravedė 33 pamokėles sveikatos saugojimo 

tematika, parengė lankstinukus, atmintines, teikė pirmąją pagalbą vaikams ir darbuotojams.  

Didelis specialiųjų ugdymosi poreikių lygis buvo nustatytas 13 vaikų, 4 vaikams – 

vidutiniai, 51 vaikui buvo nustatyti nedideli specialieji ugdymosi poreikiai. 

 Regėjimo medicininė korekcinė pagalba suteikta 18 vaikų, judesio ir padėties sutrikimai 

buvo koreguojami 25 vaikams, su kuriais dirbo kineziterapeutas, 17 vaikų buvo atliekamos masažo 

procedūros. Logopedai dirbo su 68 vaikais: 3 vaikams buvo nustatytas žymus kalbos 

neišsivystymas, 14 vaikų – vidutinis kalbos sutrikimas, 15 vaikų – fonologiniai sutrikimai, 3 

vaikams buvo nustatytas mikčiojimas, 17 vaikų turėjo nežymius kalbos sutrikimus.  

Visi vaikai, su kuriais dirbo pagalbos mokiniui specialistai, padarė pažangą. 4 vaikams 

pagerėjo regėjimo aštrumas, kineziterapeuto pagalbos nebereikėjo 5 vaikams. Kineziterapeutas 

pradėjo taikyti kineziologinį teipavimą, kuris prisideda prie gydomųjų mankštų ir efektyviau šalina  

judesio padėties sutrikimus. 

2.4. Neformalusis švietimas.  

Veikia folkloro ansamblis „Pasakorius“, mergaičių vokalinis ansamblis, vaikai žaidžia 

„Futboliuką“. Sudarytos sąlygos šeimoms ugdyti vaikus papildomai. Nuomojama lopšelio-darželio 

salė, kitos patalpos mokamoms šokių pamokėlėms, dailės užsiėmimams, anglų kalbos mokymuisi. 
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III. Žmogiškųjų išteklių valdymas.  

3.1. Darbuotojų funkcijos.  

Darbuotojų funkcijos, teisės ir pareigos yra reglamentuotos lopšelio-darželio nuostatuose, 

lopšelio-darželio vidaus ir darbo tvarkos taisyklėse, direktoriaus parengtuose pareigybės 

aprašymuose bei parengtose ir patvirtintose tvarkose. 2017 m. atnaujintos 27 lopšelio-darželio 

darbuotojų pareigybės bei parengtos 5 naujos lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos.  

2017 m. rugsėjo 1 d. lopšelyje-darželyje dirbo 49 darbuotojai (43,75 et.), iš jų: 2 vadovai (2 

et.), 23 pedagoginiai darbuotojai (21,5 et.), 21 aptarnaujančio personalo darbuotojas (19,25, et.), 6 

medicinos personalo darbuotojai (3 et.)).  

2017 m. rugsėjo 1 d. lopšelį-darželį lankė 175 vaikai, buvo sukomplektuotos 9 grupės: 2 

ankstyvojo amžiaus grupės (31 vaikas), 5 ikimokyklinio amžiaus grupės (113 vaikų), 2 

priešmokyklinio amžiaus grupės (31 vaikas), iš jų viena grupė, kurią lankė 5-6 metų amžiaus vaikai. 

3.2. Kvalifikacijos tobulinimas.  

 Lopšelyje-darželyje dirbo: 4 pedagogai metodininkai, 3 priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, 8 vyresnieji auklėtojai, 3 vyresnieji pagalbos mokiniui specialistai, 3 auklėtojai. Visi 

pedagogai yra atestuoti.  

2017 m. lopšelio-darželio pedagogai, auklėtojų padėjėjai, vyriausiasis buhalteris, mitybos 

organizavimo specialistas, raštvedys tobulino žinias įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose. 

Pedagogai išklausė 871 ak. val., tai sudarė 39,59 ak. val. vienam pedagogui. Vadovai kėlė 

kvalifikaciją 133 akad. val.  

3.3. Veiklos vertinimas. 

2017 m. lopšelio-darželio veiklą vertino  Kėdainių r. savivaldybės administracijos civilinės 

saugos specialistas. Pažeidimų nenustatyta.  Nacionalinio visuomenės sveikatos poskyrio 

specialistas atliko vaikų žaidimų aikštelių ir įrenginių patikrą. 2 įrengimai išmontuoti neatitinkantys 

standartų.  

Lopšelyje-darželyje kiekvienais metais vykdomas veiklos įsivertinimas. Numatoma veikla 

ugdymo kokybei gerinti. 

3.4. Darbo aplinka.  

2012 m. atlikta pastato renovacija užtikrina labai geras darbo sąlygas. Veikia ventiliacijos, 

priešgaisrinės ir pastatų, teritorijos apsaugos sistemos. 

 IV. Finansų išteklių valdymas. 

4.1. Biudžetas.  

2017 m. lopšelio-darželio biudžetą sudarė 524,1 tūkst. Eur. Visiems pedagogams buvo 

mokamas darbo užmokestis su vidutiniais koeficientais, pedagogams, dirbantiems su  specialiųjų 

ugdymosi poreikių vaikais, prie atlyginimo buvo mokamas 5 proc. atlyginimo priedas. Biudžeto 

lėšų užteko atlyginimams išmokėti, finansinius metus baigėme be įsiskolinimų.   

4.2. Turto administravimas.  

2017 m. nurašomo turto turėjome už 3,7 tūkst. Eur. Už 1,2 tūkst. Eur įsigyta baldų, nupirkti 

2 projektoriai, 2 kompiuteriai, muzikinis centras, 1 spausdintuvas, už 1,1 tūkst. Eur įsigyta 

patalynės. Už 3,0 tūkst. Eur nupirkta įvairių kanceliarinių prekių, žaislams buvo  skirta 5,6 tūkst. 

Eur. 

4.3. Mokinio krepšelio lėšos. 

Darbo užmokesčiui iš mokinio krepšelio lėšų buvo skirta 123,8 tūkst. Eur. 3,0 tūkst. Eur iš 

specialiųjų lėšų buvo skirta vaikų žaidimų aikštelėms, už 0,5 tūkst. Eur pakeistos 2 pavėsinių stogo 

dangos, už 0,5 tūkst. Eur įsigytas šiltnamis, pastatų ir teritorijos apsaugai buvo skirta 10,4 tūkst. 

Eur. 1,5 tūkst. Eur specialiųjų lėšų skyrėme dviems apsaugos kameroms įrengti lopšelio-darželio 

sode. 

4.4. Parama. 

 2017 m. lopšelis-darželis gavo 5,5 tūkst. Eur paramos lėšų. Tai sudaro 2 proc. pajamų 

mokesčio lėšos ir specialiosios lėšos. Lopšelis-darželis dalyvauja Pieno gaminių vartojimo vaikų 

ugdymo ir švietimo įstaigose „Pienas vaikams“ programoje bei Vaisių vartojimo skatinimo vaikų 

ugdymo įstaigose programų vykdyme.  



 

 

V. Įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo valdymas. 

5.1. Socialiniai partneriai.  

Lopšelis-darželis „Pasaka“ yra pasirašęs 25 bendradarbiavimo sutartis. Ypač glaudžiai 

bendradarbiaujame su Šeduvos lopšeliu-darželiu, Jonavos lopšeliu-darželiu „Pakalnute“, Kėdainių 

Juozo Paukštelio progimnazija, Mikalojaus Daukšos viešąja biblioteka ir jos filialu „Liepa“, 

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba Kėdainių moterų LIONS klubu, Lietuvos lopšelių-darželių 

„Pasaka“ asociacijos nariais. 

5.2. Tarptautinės programos.  

Dalyvavimas eTwinning projektuose lėmė sėkmę būti pakviestiems į 2017 metų programos 

„Erasmus+“ trisdešimtmečio iškilmingą renginį „Kokybės konkursas 2017“, kuris vyko Vilniuje. 

2017 m. buvo gauti 3 Europos kokybės ženkleliai už eTwinning projektus: „Sniego džiaugsmas“, 

„Pasaka maiše“, „Geltonos žvaigždės pasakos“ ir 5 nacionaliniai kokybės ženkleliai už projektus: 

„Medžiai rudenį“, „Selfink – eTwKalėdos“, „Sniego džiaugsmas“, „Pasaka maiše“, „Geltonos 

žvaigždės pasakos“. 

VI. Įstaigos problemos ir jų sprendimo būdai.   
6.1. Išorės ir vidaus problemos.   

Būtina skirti lėšas vaikų draudimui ugdymo įstaigoje nuo nelaimingų atsitikimų. Pagal 

lopšelio-darželio darbo laiką neužtenka auklėtojų padėjėjų etatų. Siekiant ugdymo kokybės būtina 

padidinti auklėtojų etatų skaičių iki 0,25 et. vienai grupei.  

6.2. Neįgyvendintos plano priemonės.  

Neužbaigti sodo takų tvarkymo darbai. Nepakeista lopšelio-darželio tvora. 

6.3. Pasiūlymai. 

 Užbaigti kiemo dangos atnaujinimo darbus. Skirti papildomai auklėtojų padėjėjoms po 

0,25 et. 
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