
 

Šiauliai, 
2017 m. gruodis 

http://bangele.mir.lt/  

darzelis@bangele.mir.lt   
 

 

tel. 39 27 91,  

mob. 8  673 56077 

Dalia Dambrauskienė, direktorė 

Rima Piniauskienė, pavaduotoja 

ugdymui 

Romana Šapienė, vyriausioji buhalterė 

Regina Petrūnienė, įstaigos tarybos 

pirmininkė 

Informaciją parengė: 

Išlaidų straipsnis Skirti asignavimai 
(tūkst. Eur) 

Savivaldybės biudžeto lėšos   

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos 142,0 

Ryšių paslaugos 0,3 

Spaudiniai 0,1 

Kitos prekės 10,9 

IMT einamasis remontas 0,5 

Kvalifikacijos kėlimas 0,6 

Komunalinės paslaugos 11,1 

Kitos paslaugos 1,2 

Mokinio krepšelio lėšos  

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos 105,9 

Spaudiniai 0,5 

Kitos prekės 1,9 

Kvalifikacijos kėlimas 0,6 

Kitos paslaugos 1,1 

Įstaigos pajamų lėšos (tėvų įmokos ir 

patalpų nuoma) 

 

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos 8,5 

Mityba 28,6 

Komunalinės paslaugos 0,4 

Kitos prekės 7,9 

Kitos paslaugos 4,4 

2017 m. lopšelis-darželis „Bangelė“ pagal LR labdaros ir 
paramos įstatymą 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio 
gavo 774,03 €. Iš gautų 2017 m. lėšų įsigyta: Žaidimų name-
lis, vykdytas mokslinis šou „Atradėjas“, muilo burbulai, gu-
minių trinkelių danga.  

UGDOMOSIOS VEIKLOS 

IR FINANSINĖ  

A T A S K A I T A  

Finansinė ataskaita 

http://bangele.mir.lt/


2017 metų pagrindiniai veiklos  
tikslai:    
                                          
1. Vaikų ugdymo(si) kokybės gerinimas. 
2. Sveikatos saugojimo ir stiprinimo sistemos 
tobulinimas 
3. Sėkmingo ir rezultatyvaus aplinkosauginio  
ugdymo plėtojimas. 
4. Lopšelio-darželio materialinės ir techninės 
bazės turtinimas, finansinių išteklių tikslingas 
panaudojimas 
Komplektavimas. Įstaigoje veikia 6 grupės: 2  
ankstyvojo (30 vaikų), 3 ikimokyklinio (66 vai-
kai), 1 priešmokyklinio  (21 vaikas), kurias lan-
ko 117 vaikų. Vaikus ugdo 13 pedagogų. 
 

Ugdymo(si) programos. 
 

 Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi 
pagal 2007 m. pedagogų parengtą, 2017 m. at-
naujintą programą „Spalvotu vaikystės taku“. 
Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal 
LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą 
Priešmokyklinio ugdymo(si) bendrąją programą. 

Į ugdymo turinį integruojama vai-
kų  sveikatos saugojimo ir  stiprinimo progra-
ma  „Sveikas darželis“, vaikų ekologinio ugdy-
mo programa „Vaikas ir gamta“, bendruomenės, 
grupių trumpalaikiai ir ilgalaikiai projektai. 

 

Papildomas ugdymas. 
 
 Papildomai ugdomi  muzikai gabūs vai-

kai. Logopedo pagalba teikiama 28 vaikams, 
turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.  
 Veikia darbščiųjų amatų, anglų kalbos užsi-
ėmimai ir kovos menų treniruotės. 

Projektinė veikla.   
 
 Įgyvendinome bendruomenės aplinkosaugi-
nio švietimo  projektą „Esu šios Žemės vaikas“.  Pro-
jekto vykdymui iš Šiaulių m. savivaldybės gautos 
lėšos panaudotos lauko pavėsinės įsigijimui. Daly-
vaujame tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų prog-
ramoje. Už vaikų ekologinį, aplinkosauginį ugdymą 
2017 m. lopšelio-darželio bendruomenei dešimtą kar-
tą įteikta Lietuvos Žaliųjų organizacijos „Žalioji vė-
liava“, sertifikatas. Už sveikatingumo projek-
to ,,Sveikatos stiprinimas bendruomenėje” vykdymą 
gautos lėšos panaudotos atnaujinti lauko  pavėsinės 
grindinį.  
 

Šventės ir kiti renginiai. 
 Vaikams organizavome tradicinius renginius: 
užgavėnių, vasario 16-osios  šventę,  Kaziuko mugę, 
renginių ciklą Pasaulinei Žemės dienai paminėti, ve-
lykų, rudenėlio šventes, šventę ,,Sveika, vasarėle”, 
pramogą dienai be automobilio paminėti, sportinius 
renginius. Vaikų patirtiniam ugdymuisi organizuotos 
„Išdykėlių  dienos“, metodinė diena ,,Mokslinė labo-
ratorija: tyrimai, bandymai, eksperimentai“. 

Lopšelyje-darželyje lankėsi  meno kolektyvai, kurie 
pristatė vaikams spektaklius, koncertus.  

Informacija apie renginius talpinama Facebook — 
Šiaulių darželis  Bangelė. 

Parodos.                                                                              

 Ugdytinių  meninės, kūrybinės veiklos darbai 
buvo pristatomi  miesto, šalies, tarptautiniuose kon-
kursuose- parodose. Už dalyvavimą gautos padėkos, 
esame apdovanoti ir kaip laureatai.  Vaikų  kūrybinių 
darbų parodos nuolat organizuojamos l/d. laiptinėse, 
darbai  eksponuojami Rėkyvos kultūros namuose. 
Ugdytinė Urtėja Kardašiūtė (auklėtoja Rasa Kildona-
vičienė) tarptautiniame Barbaros Petchenik vardo 
vaikų žemėlapio konkurse ,,Mums patinka žemėla-
piai“ finaliniame  etape  (JAV, Vašingtone) apdova-
nota už kūrybiškumą. 

 Bendradarbiavimas su šeima.                         

 Plėtojant bendradarbiavimą su šeima, 
vykdytas tėvų informavimas ir švietimas: teikia-
mos  konsultacijos, rengiami informaciniai straips-
niai, lankstinukai,  organizuojami grupių ir visuo-
tiniai  bendruomenės susirinkimai. Bendradarbiau-
jant su tėvais vykdyti  projektai: ,,Draugaukime su 
gaideliu“  (Gaidžio metams paminėti), vaikų 
kultūrinių - higieninių įgūdžių ugdymo ir dantų 
priežiūros  skatinimo   ,,Savimi tikiu – pats galiu“; 
grupėse vykdyti renginiai tema „Kalėdinio ste-
buklo belaukiant“ ir kt. 

Bendradarbiavimas su socialiniais   

partneriais. 

 Bendradarbiaujama su: Rėkyvos seniūni-
ja, Rėkyvos progimnazija, Rėkyvos kultūros na-
mais, Rėkyvos biblioteka, Savarankiško gyvenimo 
namais, Šiaulių miesto lopšeliais-darželiais.      
 Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio įgyvendin-
dami Erasmus+ projektą „Įvairūs ugdymo būdai ir 
metodai ikimokykliniame ir priešmokykliniame 
ugdyme“,  bendradarbiaujame su partneriais iš 
Prancūzijos, Italijos, Lenkijos, Turkijos.  

                             

 

 

APIE MUS... VEIKLA IR REZULTATAI  


