
PRITARTA 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2020 m. _________ d. sprendimu Nr. T-____ 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BANGELĖ“ 

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS  

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1. Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“ yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Lopšelis 

 darželis vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas.  

         2. Direktorė Dalia Dambrauskienė, vadybinis stažas įstaigoje 7 metai, terminuota darbo 

sutartis 

 baigiasi 2023 m. sausio 1 d.  

3. Informacija apie ugdytinius ir grupes.  

Ugdytiniai pagal amžių / 

grupes  

 

2019 metų 

rugsėjo 1 d. 

/  2018 

metų 

rugsėjo 1 d. 

faktas 

Grupės, kurios nesiekia  

mažiausio sąlyginės 

grupės vaikų skaičiaus* 

(2019 metų rugsėjo 1 d. 

faktas) 

Grupių, kurios 

viršija  bazinį grupės 

dydį,** ir vaikų 

skaičius, viršijantis 

nustatytą dydį  

(2019 metų rugsėjo 1 

d. faktas) 

Iš viso (skaičius) 111/116 0 1/1 

Iki 2 metų 12//9 0 0 

Nuo 2 iki 3 metų  18/21 0 0 

Nuo 3 iki 6 metų 61/63 0 1/1 

Nuo 6 metų 

(priešmokyklinio ugdymo 

grupė) 

20/23  0  0 

 

* Mažiausias sąlyginės grupės vaikų skaičius, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679: iki 2 metų – 5 vaikai, nuo 2 iki 3 metų – 8 vaikai, nuo 3 iki 6 

metų – 10 vaikų, nuo 6 metų – 10 vaikų. 

** Bazinis grupės dydis, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. 

nutarimu Nr. 679: iki 2 metų – 10 vaikų, nuo 2 iki 3 metų – 15 vaikų, nuo 3 iki 6 metų – 20 vaikų, 

nuo 6 metų – 20 vaikų. 

4. Informacija apie darbuotojus.  

Darbuotojai  

 

Pareigybių ir etatų skaičius 

Vienam 

pedagogui 

tenkančių 

vaikų 

skaičius 

Vaikų, 

kuriems 

nustatyti 

specialieji 

ugdymosi 

poreikiai ir 

teikiama 

pagalba, 

skaičius ir 

dalis 

2018 

metų 

faktas 

2019 

metų 

faktas 

2019 metais 

nepanaudota 

Iš viso (skaičius) 26,97 28,07 0,5 – – 

Administracija 5 5 0 – – 
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Pedagogai 9,72 10,22 0 9 – 

Pagalbos vaikui, šeimai 

specialistai 

1,5 1,6 0 – logopedo –  

29/100 proc.,     

spec. 

pedagogo – 

4/100 proc.    

socialinio 

pedago-go – 

9/100 proc.           

Kiti darbuotojai 10,75 11,25 0,5 – – 

Vidutinis pedagoginių darbuotojų 

atlyginimas per mėn. (tūkst. eurų) 

0,8 1,0 – – – 

Vidutinis kitų darbuotojų 

atlyginimas per mėn. (tūkst. eurų) 

0,5 0,7 

 
– – – 

 

5. Įstaigos finansavimas.  

Finansavimo šaltiniai 

 

2019 

metų 

faktas 

2018 

metų 

faktas  

2019 metų / 

2018 metų lėšų 

dalis darbo 

užmokesčiui 

2019 metų / 

2018 metų 

lėšų dalis 

kitoms 

reikmėms 

Iš viso (tūkst. eurų) 408,7 437,0 60,6/79,4* 39,4/20,6 

Valstybės finansavimas (MK ar ML) 142,3 126,1  

Kitos valstybės dotacijos 0,1 0,1 

Savivaldybės finansavimas 212,2 261,9 

Įstaigos pajamų lėšos 48,1 48,0 

Projektai 5,2 0 

Labdara, parama  0,8 0,9 

* Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 
6. Įstaigos infrastruktūra 

Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ pastatas: bendras plotas 1069,61 kv. m. Higienos pasas 

išduotas Šiaulių visuomenės sveikatos centro 2011-06-22 d. Nr. HP-187.  

 

II SKYRIUS  

VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

  

7. Įstaigos direktoriaus 2019 metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas.  

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

Asmenybės ūgtis 

1.1. Pagerinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimus. 

 

 

1.1.1. Vaikų 

pasiekimų 

sakytinės ir 

rašytinės kalbos 

ugdymo srityse 

pagerinimas. 

 

 

 

1.1.1.1. Įgyvendintas 

pedagogų organizuotas 

ilgalaikis projektas 6 

grupėse „Knygelės 

kelias“ (2019 m.). 

 

 

 

 

1.1.1.1. Įgyvendintas 

pedagogų organizuotas 

ilgalaikis projektas 6 

grupėse „Knygelės kelias“. 

Rodiklis pasiektas 
(metodinės grupės 

susirinkimo 2019-10-29 

protokolas Nr. MP-7). 
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1.1.2. Vaikų 

pasiekimų 

problemų 

sprendimo, 

tyrinėjimo ir 

kūrybiškumo 

srityje 

pagerinimas. 

 

 

1.1.1.2. Įgyvendintas 

logopedo organizuotas 

ilgalaikis projektas 2 

grupėse (1-3 m.) 

„Mažais žingsneliais 

link gražios kalbos“ 

(2019 m. I-II ketv.).   

 

 

 

1.1.1.3. Suorganizuoti 

renginiai vaikų 

sakytinės ir rašytinės 

kalbos ugdymo 

rezultatams atskleisti: 

- Eilėraščių 

konkursas, skirtas 

Tarptautinei vaikiškos 

knygos dienai paminėti 

(2019 m. II ketv.).     

- Viktorina ,,Moki 

žodį – žinai kelią“ 

(2019 m. II ketv.).   

 

1.1.1.4. 100 % vaikų 

pagerės pasiekimų ūgtis 

sakytinės ir rašytinės 

kalbos ugdymo srityse 

(2019 m. II ketv.). 

 

 

 

 

 

1.1.2.1. Pateikta UPC 

paraiška tapti STEAM 

tinklo nare (2019 m. I 

ketv.).   

 

1.1.2.2. Suorganizuotos 

kūrybinės raiškos 

savaitės ,,Kuriame kitur 

ir kitaip“ (2019 m. II, 

IV ketv.).   

 

 

 

 

 

1.1.2.3. Pravestos 3 

atviros veiklos,  ugdant 

vaikų kūrybinę raišką, 

1.1.1.2. Įgyvendintas 

logopedo organizuotas 

ilgalaikis projektas 2 

grupėse (1-3 m.) „Mažais 

žingsneliais link gražios 

kalbos“. Rodiklis 

pasiektas (metodinės 

grupės susirinkimo 2019-

09-24 protokolas Nr. MP-

6). 

1.1.1.3. Suorganizuoti 

renginiai vaikų sakytinės 

ir rašytinės kalbos 

ugdymo rezultatams 

atskleisti: 

- Eilėraščių konkursas 

,,Spalvingoje eilėraščių  

knygelėje“, skirtas 

Tarptautinei vaikiškos 

knygos dienai paminėti 

(2019-04-09).     

Viktorina ,,Moki žodį – 

žinai kelią“ (2019-12-10).  

Rodiklis pasiektas. 

1.1.1.4. 100 % vaikų 

pagerėjo pasiekimų ūgtis 

sakytinės kalbos ugdymo 

srityje 0,76 žingsnio ir 

rašytinės kalbos ugdymo 

srityje 0,72 žingsnio. 

Rodiklis pasiektas 
(Pedagogų tarybos 

posėdžio 2019-06-05 

protokolas Nr. PT-2). 

1.1.2.1. Pateikta UPC 

paraiška tapti STEAM 

tinklo nare. Rodiklis 

pasiektas (2019 m. 

vasario mėn.). 

1.1.2.2. Suorganizuotos 

kūrybinės raiškos savaitės 

,,Kuriame kitur ir kitaip“. 

Rodiklis pasiektas (2019-

04-8-12 ir 2019-11-25-29, 

metodinės grupės 

susirinkimai 2019-03-19 

protokolas Nr. MP-3, 

2019-12-16 protokolas Nr. 

MP-8). 

1.1.2.3. Pravestos 3 atviros 

veiklos,  ugdant vaikų 

kūrybinę raišką, tyriminę 
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tyriminę veiklą (2019 

m.).   

 

 

 

 

1.1.2.4. 100 % vaikų 

pagerės pasiekimų ūgtis 

problemų sprendimo, 

tyrinėjimo ir 

kūrybiškumo ugdymo 

srityse (2019 m. II 

ketv.).  

veiklą. Rodiklis pasiektas 

(metodinės grupės 

susirinkimai 2019-05-16 

Nr. MP-5; 2019-10-29 Nr. 

MP-7, 2019-11-12 Nr. 

MP-8 ).   

1.1.2.4. 100 % vaikų 

pagerėjo pasiekimų ūgtis 

0,84 žingsnio problemų 

sprendimo, 0,94 žingsnio 

tyrinėjimo ir 0,88 žingsnio 

kūrybiškumo ugdymo 

srityse. Rodiklis pasiektas 

(Pedagogų tarybos posėdis 

2019-06-05 Nr. PT-2). 

Ugdymas (is) 

1.2. Sudaryti sąlygas 

ugdymo turinio 

įvairovei.  

 

 

1.2.1. 

Veiksmingas 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių turinčių 

vaikų,  

ugdymas(sis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. 

Tarptautinio 

Erasmus +K2 

projekto 

„Įvairūs  ugdymo 

 

1.2.1.1. Parengti 

švietimo pagalbos 

teikimo vaikui 

veiksmingumo 

vertinimo, pamatavimo 

kriterijai (2019 m. II 

ketv.).   

 

 

 

 

 

1.2.1.2. Visiems 

ugdytiniams, kuriems 

PPT nustatyti specialieji 

ugdymosi poreikiai, 

savalaikiai teikiama 

specialisto pagalba 

(2019 m.) 

 

 

1.2.1.3. Įgyvendintas 

logopedo organizuotas 

ilgalaikis projektas su 

spec. poreikių turinčiais 

vaikais „Geresnė 

sveikata – 

taisyklingesnė kalba“ 

(2019 m. I-II ketv.). 

 

 

1.2.2.1. Integruoti į 

ugdymo turinį 6 

grupėse Emilia Regia, 

Montesori, Valdorfo 

 

1.2.1.1. Parengtas 

“Švietimo pagalbos 

teikimo Šiaulių lopšelyje-

darželyje „Bangelė“ 

ugdytiniams tvarkos 

aprašas“ (VI skyrius - 

švietimo pagalbos 

veiksmingumo vertinimas. 

Rodiklis pasiektas 

(patvirtinta 2019-09-06 

direktoriaus įsakymu Nr. 

V-54/2).   

1.2.1.2. Nuo 2019-10-01 

įsteigta spec. pedagogo 

pareigybė. Visiems 

ugdytiniams, kuriems PPT 

nustatyti specialieji 

ugdymosi poreikiai, 

savalaikiai teikiama 

specialisto pagalba (2019 

m.). Rodiklis pasiektas. 

1.2.1.3. Įgyvendintas 

logopedo organizuotas 

ilgalaikis projektas su 

spec. poreikių turinčiais 

vaikais „Geresnė sveikata 

– taisyklingesnė kalba“. 

Rodiklis pasiektas 
(metodinės grupės 

susirinkimas 2019-10-29 

protokolas Nr. M-7). 

1.2.2.1. Integruoti į 

ugdymo turinį 6 grupėse 

Emilia Regia, Montesori, 

Valdorfo metodikų 

elementai. Rodiklis 
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būdai ir metodai 

ikimokykliniame 

ir 

priešmokyklinia

me ugdyme“ 

įgyvendinimo 

tęstinumas. 

metodikų elementai. 

(2019 m. I-II ketv.).   

 

 

 

1.2.2.2. Suorganizuotas 

gerosios patirties 

sklaidos 

renginys  miesto 

pedagogams ir įstaigos 

bendruomenei (2019 m. 

II ketv.).   

pasiektas (metodinės 

grupės susirinkime 2019-

05-16 protokolas Nr. M-

5).   

1.2.2.2. Suorganizuotas 

gerosios patirties sklaidos 

renginys miesto 

pedagogams ir įstaigos 

bendruomenei metodinė 

diena „Vaikų kūrybiškumą 

ugdykime kartu“. Rodiklis 

pasiektas (2019-05-23, 

Šiaulių m. švietimo centro 

pažyma Nr. S-253). 

Ugdymo(si) aplinka 

1.3. Modernizuoti 

lopšelio-darželio 

aplinką. 

 

 

1.3.1. IKT ir 

inovatyvių 

ugdymo 

priemonių 

panaudojimo 

ugdymo procese 

pagerinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Lauko 

edukacinių erdvių 

atnaujinimas. 

 

1.3.1.1. Įsigyta 5 vnt. 

IKT ir 5 vnt. inovatyvių 

ugdymo priemonių 

(2019 m. III-IV ketv.). 

 

 

 

 

1.3.1.2. Suorganizuoti 

mokymai pedagogų 

skaitmeninių 

kompetencijų ugdymui 

(2019 m. II ketv.). 

 

 

 

1.3.1.3. 60 % pedagogų 

ugdymo procese 

naudoja  IKT ir 

inovatyvias ugdymo 

priemones (2019 m.). 

1.3.2.1. Įsigyti 2 vnt. 

lauko žaidimo aikštelių 

įrengimai (2019 m. III-

IV ketv.). 

 

1.3.2.2. Įkurta nauja 

edukacinė erdvė vaikų 

gamtasauginiam 

ugdymui “Spalvotas 

kiemelis” (2019 m. II-

III ketv.). 

 

1.3.1.1. Įsigyta 1 

nešiojamas kompiuteris, 4 

planšetiniai kompiuteriai, 

17 vnt. inovatyvių 

priemonių, literatūros 

STEAM veikloms  (2019 

m. II, IV ketv.). Rodiklis 

pasiektas. 
1.3.1.2. 8 pedagogai 

dalyvavo mokymuose, 

skirtuose skaitmeninių 

kompetencijų ugdymui. 

Rodiklis pasiektas (2019 

m. III-IV ketv., Šiaulių 

švietimo centro 

pažymėjimai). 

1.3.1.3. 90 % pedagogų 

ugdymo procese naudoja  

IKT ir 100 % inovatyvias 

ugdymo priemones (2019 

m.). Rodiklis pasiektas 

1.3.2.1. Įsigyti 2 vnt. lauko 

žaidimo aikštelių įrengimų 

ir 1 lauko pavėsinė (2019 

m. IV ketv.). Rodiklis 

pasiektas. 
1.3.2.2. Įkurtos 2 naujos 

edukacinės erdvės vaikų 

gamtasauginiam ugdymui 

“Spalvotas kiemelis” ir 

„Vabzdžių viešbutis“ 

(2019 m. II ketv.). 

Rodiklis pasiektas. 

Lyderystė ir vadyba 

1.4. Stiprinti įstaigos  

bendruomenės 

 

1.4.1.  Įstaigos 

bendruomenė 

įtraukta į 

 

1.4.1.1. Atliktas tėvų 

(60 %), darbuotojų (100 

%) nuomonės tyrimas 

 

1.4.1.1. Atliktas tėvų (60 

%), darbuotojų (100 %) 

nuomonės tyrimas ,,Kokio 
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bendradarbiavimo 

kultūrą (tęstinis). 

sprendimų 

priėmimus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. 

Organizuoti 

renginių ciklai 

telkiantys įstaigos 

bendruomenę. 

,,Kokio darželio 

norime?“, rezultatai 

pristatyti visuotiniame 

bendruomenės 

susirinkime, 

pasiūlymais 

pasinaudota kuriant 

strateginį veiklos planą 

(sudaryta darbo grupė), 

metinį veiklos planą 

(sudaryta darbo grupė) 

(2019 m. II, IV ketv.).  

  

 

1.4.1.2. Atlikta SSGG 

analizė, įtraukiant 

įstaigos bendruomenės 

atstovus (30% tėvų 

atstovų, 100% 

pedagogų, 30% 

darbuotojų) (2019 m. 

IV ketv.).   

 

 

1.4.2.1. Suorganizuota 

paskaita įstaigos 

bendruomenei 

,,Individualios vaiko 

ūgties skatinimas 

bendradarbiaujant 

šeimai  ir ugdymo 

įstaigai"(2019 m. II 

ketv.).   

1.4.2.2. Organizuotas 

bendruomenės (vaikai, 

tėvai, darbuotojai) 

renginių ciklas 

„Kalėdinės dirbtuvėlės“ 

(6 grupėse) (2019 m. IV 

ketv.).   

darželio norime?“, 

rezultatai pristatyti 

visuotiniame 

bendruomenės 

susirinkime, pasiūlymais 

pasinaudota kuriant 

strateginį veiklos planą 

(sudaryta darbo grupė), 

metinį veiklos planą 

(sudaryta darbo grupė). 

Rodiklis pasiektas 
(visuotinis bendruomenės 

susirinkimas 2019-09-17 

protokolas Nr. BP-2).   

1.4.1.2. Atlikta SSGG 

analizė, įtraukiant įstaigos 

bendruomenės atstovus 

(30% tėvų atstovų, 100% 

pedagogų, 30% 

darbuotojų). Rodiklis 

pasiektas (metodinės 

grupės susirinkimas 2019-

11-12 protokolas Nr. MP-

8). 

1.4.2.1. PPT psichologo 

paskaita  tėvams, 

pedagogams 

,,Individualios vaiko ūgties 

skatinimas 

bendradarbiaujant šeimai 

ir ugdymo įstaigai“  vyko 

2019 m. balandžio 18 d. 

Rodiklis pasiektas. 
1.4.2.2. Organizuotas 

bendruomenės (vaikai, 

tėvai, darbuotojai) 

renginių ciklas „Kalėdinės 

dirbtuvėlės“ (6 grupės) 

(2012-12-18); įgyvendinti 

socialiniai projektai 

darbuotojams: „Kviečiame 

arbatos puodeliui“ (2019 

m. kovo mėn.), „Smagių 

prisiminimų kišenė“ (2019 

m. spalio mėn.); 

psichologo paskaita 

įstaigos bendruomenei 

„Kaip ugdymo įstaigos 

darbuotojams išsaugoti 

darbingumą ir jaustis 

laimingais“ (2019-12-10). 

Rodiklis pasiektas. 
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8. Įstaigos 2019-2021 metų strateginio veiklos plane 2019 metais suplanuotos veiklos (tikslų 

ir priemonių įgyvendinimo rezultatai). 

Strateginio plano 2019-ųjų metų 

tikslas, uždaviniai, priemonės 

Siekiniai (rezultato vertinimo, produkto 

kriterijaus pavadinimas ir mato 

vienetas) 

Siekinių 

įgyvendinimo 

faktas 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas. 

1.1. Vykdyti priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą. 

1.1.1. Vaikų ugdymas 

įgyvendinant ikimokyklinio 

ugdymo programą „Spalvotu 

vaikystės taku“. 

Grupių, kuriose vykdoma ikimokyklinio 

ugdymo programa, skaičius (planuota 5 

grupės). 

Įsigyta inovatyvių ugdymo priemonių (3). 

Grupių, dalyvaujančių programos 

„Kimočis“ veikloje, skaičius (planuota 2 

grupės). 

5 grupės 
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1 grupė 

1.1.2. Vaikų ugdymas 

įgyvendinant priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją programą. 

Grupių, kuriose vykdoma priešmokyklinio 

ugdymo bendroji programa, skaičius 

(planuota 1 grupė). 

Įsigyta inovatyvių ugdymo priemonių (2). 

Grupių, dalyvaujančių programos „Zipio 

draugai“, skaičius (planuota 1 grupė). 

1 grupė 
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1 grupė 

 

1.2. Sudaryti sąlygas ugdymo turinio įvairovei, siekiant pagerinti ugdytinių pasiekimus 

1.2.1. Vaikų  sveikatos saugojimo 

ir stiprinimo programos 2019-

2023 m. „Sveikas darželis“ 

įgyvendinimas. 

Įgyvendintų programų skaičius (planuota 1 

programa). 

1 programa 

1.2.2. Sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo projektų kūrimas, 

įgyvendinimas, vertinimas. 

Parengtų ir įgyvendintų projektų skaičius 

(planuota 1 projektas). 

1 projektas  

1.2.3. Aplinkosaugos švietimo ir 

ugdymo projektų kūrimas ir 

įgyvendinimas. 

Parengtų ir įgyvendintų projektų skaičius 

(planuota 1 projektas). 

1 projektas 

1.3. Darbuotojų kompetencijų tobulinimas. 

1.3.1. Darbuotojų kompetencijų 

tobulinimas lankant įvairius 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginius, atsižvelgiant į asmeninį 

darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikį. 

Mokymų, tenkančių vienam darbuotojui, 

skaičius (planuota 2 mokymai vienam 

darbuotojui). 

2 mokymai 

vienam 

darbuotojui 

1.3.2. Darbuotojų kompetencijų 

tobulinimas darbo vietoje, 

vykdant mokymąsi lopšelio-

darželio viduje. 

Grupių, naudojančių informacinę sistemą 

„Mūsų darželis“, skaičius (planuota 6 

grupės). 

IKT bazės atnaujinimas (įsigytų priemonių 

skaičius) (planuota 5 priemonės). 

6 grupės 

 

 

5 priemonės 

(1 nešiojamas 

kompiuteris, 4 

planšetiniai 

kompiuteriai) 

 

 

2. Stiprinti materialinę ir techninę bazę 

2.1. Užtikrinti saugią vidaus ugdymo(si) aplinką. 
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2.1.1. Lopšelio-darželio grupių, 

miegamųjų ir salės grindų 

atnaujinimas, durų pakeitimas. 

 

Vaikų miegamųjų, grupių, salės 

grindų atnaujinimas (planuota 6 

patalpos). 

Pateiktas investicinio 

projekto aprašymas, 

finansavimo neskirta. 

2.1.2. Grupių atnaujinimas daliniu 

remontu, baldais. 

Grupių, kuriose atliktas dalinis 

remontas, skaičius (planuota 6 

gr.). 

Grupių, iš dalies atnaujinusių 

baldus, skaičius (planuota 6 gr.) 

Pakeistų vidaus durų skaičius 

(planuota 1). 

6 grupės 

 

 

6 grupės 

 

Perkelta į 2020 m. 

2.1.3. Vidaus patalpų dalinis 

remontas. 

Bendro naudojimo patalpų 

(koridoriai, laiptinės, salė, 

kabinetai) kuriuose atliktas dalinis 

remontas skaičius (planuota 3). 

Įrengti 2-ose laiptinėse 

nauji turėklai, pakeista 

1-os laiptinės ir įėjimo 

grindų danga, įrengtas 

socialinio pedagogo 

kabinetas. 

2.2. Užtikrinti saugią lauko ugdymo(si) aplinką. 

2.2.1. Lauko žaidimų aikštelių 

atnaujinimas. 

Lauko žaidimų aikštelių 

atnaujinimas (planuota 2). 

2 žaidimų kompleksai,  

1 pavėsinė 

Lauko grindinio aplink darželio 

pastatą atnaujinimas. 

Lauko grindinio aplink darželio 

pastatą atnaujinimas (20 proc.). 

Perkelta į 2020 m. 

2.2.3. Lauko asfaltuotų takų 

atnaujinimas. 

Lauko asfaltuotų takų 

atnaujinimas (planuota 100 proc.). 

Pateiktas investicinio 

projekto aprašymas, 

finansavimo neskirta. 

2.2.4. Antro įėjimo į lopšelio-

darželio teritoriją įrengimas. 

Antro įėjimo į lopšelio-darželio 

teritoriją įrengimas (planuota 1). 

Įrengtas antras įėjimas į 

lopšelio-darželio 

teritoriją. 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS PASIEKIMAI 

 

9. Neformaliojo ugdymo pasiekimai. 

9.1. Ugdytinių pasiekimai įvairiuose konkursuose, varžybose.  

 

Lygmuo 

Įstaigos ugdytinių, dalyvavusių 

konkursuose, varžybose, 

skaičius 

 

1–3 vietų laimėtojų skaičius 

 2018 2019 

Miesto lygmuo 19 - - 

Šalies lygmuo 64 - - 

Tarptautinis lygmuo 14 1 1 

 

9.2. Įstaigoje organizuota renginių 2019 metais. 

Lygmuo Renginių skaičius 

 

Dalyvių skaičius* 

Mokyklos lygmuo 31 830 

Miesto lygmuo 2 105 

Šalies lygmuo - - 

Tarptautinis lygmuo - - 

* Tas pats vaikas nurodomas ne vieną kartą. 
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IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS IR VERTINIMAS  

 

10. Įstaigos veiklos įsivertinimo 2019 metų rezultatai.  

Veiklos įsivertinimas atliktas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2014 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A-1430 patvirtintu mokyklų, vykdančių ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos savianalizės protokolu ir „Šiaulių lopšelio-darželio 

„Bangelė“ veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu direktoriaus 2018 m. kovo 21 d. 

įsakymu Nr.V-22. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo 2019-ųjų metų rezultatas: kokybės vertinimo 

lygis 3,37 (aukščiausias vertinimo lygis – 4).  

Rodiklio pavadinimas Rodiklio aprašymas 

Stiprieji veiklos aspektai 

Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir 

bendradarbiavimo kokybė. 
 

Įstaigos veikla grindžiama visų bendruomenės 

narių bendravimu ir bendradarbiavimu. 

Jaučiama bendruomenės narių vienybė, 

talkinimas vieni kitiems, įsipareigojimas visai 

bendruomenei. Tarpusavio santykiai grindžiami 

humaniškumo, geranoriškumo, darnos, 

pagarbos, pasitikėjimo, lygiateisiškumo 

principais. Bendruomenės nariai jaučiasi 

psichologiškai saugūs, išklausoma ir gerbiama jų 

nuomonė, idėjos, vertinamos iniciatyvos. 

Sprendimai priimami tariantis.  
Silpnieji veiklos aspektai 

Vaikų saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimas lopšelio-darželio lauko aplinkoje. 
 

Nelygūs asfaltuoti takai, saugių, šiuolaikiškų 

lauko įrengimų stoka, dėl finansinių lėšų stokos 

neįrengta saugumo reikalavimus atitinkanti 

krepšinio aikštelės danga,  neleidžia vaikams 

pilnai  tenkinti savo poreikius: aktyviai judėti, 

sportuoti, ugdytis turtinant patirtį, tenkinant 

kitus sveikos ir saugios gyvensenos poreikius. 

Tobulintini veiklos aspektai 

Vaikų saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimas lopšelio-darželio lauko aplinkoje. 
 

Lopšelio-darželio lauko  aplinkos pritaikymas 

vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui, 

aktyvios sportinės veiklos organizavimui, 

patirtiniam  ir kitam ugdymuisi. 

11. Įstaigos veiklos išorės vertinimas 2019 metais.  

Išorės vertinimą, 

patikrinimą atlikusios 

institucijos pavadinimas 

Vertintos, tikrintos įstaigos 

veiklos sritys  

Vertinimo, patikrinimo 

išvados ir rekomendacijos, 

direktoriaus veikla, 

atsižvelgiant į išvadas ir 

rekomendacijas 

Šiaulių valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba 

 

Savikontrolės sistemos 

kontrolė, saugos kontrolė 

Nurodymai: nenaudoti nesaugių 

grikių maistui iki VMVT 

Šiaulių viršininko sprendimo 

priėmimo. 

Apie tolimesnį grikių 

panaudojimą raštu informuoti 

VMVT. Perkant maisto 

produktus įvertinti tiekėjų 

patikimumą. 
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Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto 

departamento Švietimo skyrius 

 

Pedagogų priėmimas ir 

atleidimas iš darbo 

Pedagogai priimami į darbą 

vadovaujantis Mokytojų 

priėmimo ir atleidimo iš darbo 

tvarkos aprašu, patvirtintu LR 

švietimo ir mokslo ministro 

2011-09-15 įsk. Nr. V-1680. 

Įstaiga vadovaujasi Šiaulių 

lopšelio-darželio „Bangelė“ 

direktoriaus 2012-12-31 įsk. 

Nr. V-109. Rengiamas atrankos 

protokolas, Skelbimuose dėl 

laisvos pedagogo pareigybės 

vadovaujasi lygių galimybių 

principų užtikrinimu. 

Siūlymai: Vykdyti patirties 

sklaidą miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų vadovams dėl 

pedagogų priėmimo į darbą. 

Šiaulių valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba 

 

Maisto saugos, kokybės, 

higienos, ženklinimo 

kontrolė, su maistu 

besiliečiančių medžiagų ir 

gaminių saugos, kokybės, 

ženklinimo kontrolė, geros 

higienos praktikos auditas, 

tinkamumo vartoti terminų 

kontrolė ir kt. 

Žymių higienos, kokybės, 

saugos, ženklinimo, 

savikontrolės pažeidimų 

nenustatyta. 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto 

departamento Švietimo skyrius 

 

Įvertinti vaikų priėmimo į 

Šiaulių m. savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigas situaciją, grupių 

formavimą, vaikų 

lankomumą ir jo apskaitą 

nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.  

Registruojant ir priimant vaikus 

vadovaujamasi Vaikų 

registravimo ir priėmimo į 

Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo įstaigas, vykdančias 

ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo 

programas, tvarkos aprašu, 

patvirtintu Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2016-10-

06 sprendimu Nr. T-356. 

Vaikų skaičius grupėse iš dalies 

atitinka Higienos normos 

reikalavimus.  

Siūlymai ir rekomendacijos: 

direktoriaus įsakymų 

pavadinimus rašyti 

vadovaujantis teisės aktų 

sąvokomis. Pasibaigus mokslo 

metams vaikus iš vienos grupės 

į kitą perkelti direktoriaus 

įsakymu. Įstaigoje tenkinti 

poreikį ugdytis 0-5 metų 

vaikams. 
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Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto 

departamento Švietimo skyrius 

Įvertinti ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose 

specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimą vaikams, 

turintiems labai didelius ir 

didelius specialiuosius 

ugdymo(si) poreikius 

Pratybos vedamos sistemingai, 

vaikų lankomumas fiksuojamas 

ir temos nurodomos e-dienyne. 

VGK specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių įvertinimo ir ugdymosi 

pasiekimų aprašai, švietimo 

pagalbos skyrimo pažymos, 

stebėjimo kortelės, tėvų 

sutikimai pildomi 

vadovaujantis teisės aktais. 

Visiems vaikams turintiems 

didelius SUP, rengiami 

pagalbos vaikui planai. 

 

V SKYRIUS  

AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

12. Nurodyti problemas ir galimus jų sprendimo būdus. 

Išliko tos pačios probleminės sritys, kaip ir 2018 m., nes papildomo finansavimo nebuvo 

gauta, o įstaigos lėšų šių problemų išsprendimui nepakanka.  

2019 metais lopšelis-darželis pakartotinai pateikė investicinių projektų aprašymus: 

*  Lauko asfaltuotų takų atnaujinimui;  

* Grupių ir miegamųjų grindų dangos atnaujinimui (miegamųjų medinės grindų lentos 

susidėvėjusios, nelygios, jų priežiūra neekonomiška, grupėse ant medinių grindų patiesta PVC danga 

įrengta ne pagal technologinius reikalavimus, stipriai sudėvėta, jungtys tarp atskirų PVC dalių nėra 

sandarios, kelia pavojų vaikų saugumui jiems aktyviau judant vidaus patalpose).  

Įgyvendinus investiciniuose projektų aprašymuose numatytus darbus, būtų užtikrintas 

vaikų saugumas vidaus ir lauko patalpose, taip pat atsirastų galimybė tobulinti esamas ir kurti naujas 

edukacines erdves lauko teritorijoje. 

 

___________________ 

 

 

 


