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lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 2020 metų veiklos ataskaitą, Joniškio rajono savivaldybės taryba 
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Patvirtinti Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 2020 metų veiklos ataskaitą

(pridedama).

Savivaldybės meras Vitalijus Gailius

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-82

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“

2020 METŲ  VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

1. Adresas, rekvizitai.

1. Joniškio vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ (toliau – lopšelis-darželis), turintis Bariūnų

skyrių – savivaldybės biudžetinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vykdanti ikimokyklinio

ir priešmokyklinio ugdymo programas.

2. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190550151.

3. Įstaigos buveinės adresas – Statybininkų g. 5, LT-84124 Joniškis. Bariūnų skyriaus

adresas – Parko g. 7,  Bariūnų k., Saugėlaukio sen., Joniškio r. savivaldybė.

4. Įsteigimo data 1972 m. balandžio 12 d.

5. Elektroninio pašto adresas – darzelis.saulute@gmail.com

6. Interneto svetainės adresas – www.joniskiosaulute.lt

2. Įstaigos vadovas.

Lopšelio-darželio direktorės Gražinos Vėtienės bendras darbo stažas 39 metai, vadybinis

darbo stažas 30 metų. Išsilavinimas - Vilniaus pedagoginė mokykla 1982 m. (ikimokyklinių įstaigų

auklėtoja); Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1988 m. (ikimokyklinės pedagogikos ir

psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija). 

3. Darbuotojų skaičius, kaita per ataskaitinį laikotarpį.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu

Nr. A-842 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino

pareigybių skaičiaus“ darželiui yra patvirtintas pareigybių skaičius 53,75 etato. Bendras darbuotojų

skaičius – 52. Dauguma darbuotojų įstaigoje dirba 30 ir daugiau metų, kaita nedidelė. 2020 m.

nutraukta darbo sutartis su 1 aptarnaujančio personalo darbuotoju (Uždarius Bariūnų skyriaus

virtuvę atleista 1 virėja). Lopšelyje-darželyje dirba 27 kvalifikuoti ir kompetentingi pedagogai. 20 iš

jų turi aukštąjį išsilavinimą, 7 – aukštesnįjį išsilavinimą. 3 pedagogai turi mokytojo, 16 – vyresniojo

mokytojo, 6 – mokytojo metodininko, 2 – logopedo metodininko kvalifikacines kategorijas. 24

darbuotojai atlieka aptarnaujančio personalo funkcijas.

 4. Ugdytinių skaičius.

2020 m. lopšelyje-darželyje „Saulutė“ veikė 12 grupių:

3 – ankstyvojo amžiaus; 6 – ikimokyklinio amžiaus; 2 – priešmokyklinio amžiaus;

1 – mišriojo amžiaus grupė Bariūnų skyriuje. Įstaigą  lankė 214 ugdytiniai.

Atsižvelgiant į tėvų (globėjų) poreikius, įstaigoje iki karantino veikė budinti grupė, kurios

veiklos trukmė –17.30−19.18 val.

Vaikų skaičiaus kaita per pastaruosius 3 metus (sausio 1 d. duomenys):

Vaikų skaičius 2019 2020 2021

Bendras vaikų skaičius 206 214 216

Ikimokyklinio amžiaus vaikai 162 184 182

Priešmokyklinio amžiaus vaikai 44 30 34

II SKYRIUS

mailto:darzelis.saulute@gmail.com
mailto:darzelis.saulute@gmail.com
http://www.joniskiosaulute.lt
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VEIKLA ĮGVENDINANT ŠVIETIMO ĮSTAIGOS STRATEGINĮ IR METINĮ VEIKLOS

PLANUS

1. Įstaigos metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo rezultatai.

Įgyvendinant 2018–2020 metų strateginį veiklos planą, 2020 metais, atsižvelgiant į veiklos

pokyčius, kurie atsirado pasauliui išgyvenant pandemiją, buvo koreguojami kai kurie iškelti

uždaviniai. Atsižvelgiant į išsikeltus uždavinius veiklos programoje, siekėme tobulinti ugdymo

proceso kokybę, sudarydami sąlygas kiekvieno vaiko pažangai ir individualiems poreikiams

tenkinti, kad ir dirbant nuotoliniu būdu, į ugdomąjį procesą įtraukiant tėvus, integruojant

netradicines ugdymo ir įvairių specialistų bendradarbiavimo formas, tvarkant ir turtinant ugdomųjų

erdvių materialinę bazę. 

Tobulinome vaikų ugdymo proceso kokybę, veiklą planuodami, atsižvelgiant į vaiko

prigimtį, individualius poreikius (2020 m. spalio mėn. grupių mokytojai atliko vaiko pasiekimų ir

daromos pažangos vertinimą (vaiko aplankas, el. dienynas ,,Mūsų darželis“). Šie duomenys buvo

panaudoti rengiant grupių ugdomuosius planus. 2020 m. rugpjūčio mėn. parengtos priešmokyklinio

amžiaus ugdytinių rekomendacijos pradinių klasių mokytojams, palaikėme glaudžius santykius su

ugdytinių tėvais, mokyklai parengėme 30 ugdytinių, kryptingai bendradarbiavome su socialiniais

partneriais. Naujas iššūkis visiems buvo nuotolinis ugdymas.

Nuo 2012 m. lopšelio-darželio bendruomenė aktyviai dalyvauja ilgalaikiame

aplinkosauginiame projekte ,,Mes rūšiuojam“. Gautos lėšos priemonėms panaudojamos vaikų

ugdymui. 

Įstaigos darbuotojams ir tėvams nuolat teikiama informacija apie pasiekimus, trūkumus,

grėsmes, buvo tariamasi dėl mokyklos strateginio veiklos plano, veiklos programos įgyvendinimo. 

Lopšelyje-darželyje ,,Saulutė“ vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

programos. Priešmokyklinio amžiaus grupėse pedagogai ugdymą organizavo pagal Priešmokyklinio

ugdymo bendrąją programą, ikimokyklinio amžiaus – pagal Joniškio vaikų lopšelio-darželio

„Saulutė” pedagogų paruoštą ikimokyklinio ugdymo programą. ,,Po saulutės delnu”.

Dėl Covid-19 pandemijos atlikti nenumatyti darbai: parengtos nuotolinio darbo tvarkos,

organizuotas nuotolinis ugdymas, budinčios grupės vaikų priežiūrai, maitinimo organizavimas

infekcijų plitimą ribojančio režimo metu, maisto davinių sudarymas ir dalinimas. Dezinfekcijos ir

apsaugos priemonių įsigijimas.

2. Pagalba mokiniui.

Vaiko gerovės komisija (VGK) koordinavo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko

ugdymui aplinkos pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų poreikių. VGK atliko pirminį

ugdytinių vertinimą, teikė rekomendacijas tėvams ir pedagogams dėl specialiojo ugdymo būdų,

metodų pritaikymo.

2020 m. įvyko 4 vaiko gerovės komisijos  posėdžiai, kuriuose buvo tariamasi dėl pagalbos 

teikimo vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikų ugdymosi sunkumų, elgesio 

problemų. Bendradarbiavome su Joniškio pedagogine psichologine tarnyba dėl vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo. Logopedinė 

pagalba buvo teikiama 57 vaikams. Tarnyboje buvo konsultuota 12 vaikų, iš kurių-3 nustatyti dideli

SUP, o 9 – vidutiniai SUP. Su ugdytinių tėvais apsitariama dėl pagalbos vaikui teikimo būdų, 

konsultacijų.                                                                                                                                            

3. Ugdymo(si) aplinkos.                                                                                                                        

Lopšelyje darželyje nuolat kuriama patogi, saugi ir estetiška, vaiko aktyvumą ir smalsumą 

tenkinanti aplinka: grupėse atnaujintos ugdymo priemonės, žaislai, baldai, nupirkti 3 projektoriai,  4

kompiuteriai, 3 spausdintuvai, šios priemonės leidžia sparčiau ir įdomiau pateikti ugdomąją 

medžiagą. Vykdant Lietuvos higienos normos HN-75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus, 2020 metais sutvarkytos 

lauko žaidimų aikštelės (atnaujinta danga smėliu), pakeistos smėlio dėžės,  2020 m. spalio mėn. 

atlikta lauko žaidimų aikštelių apžiūra (Kontrolės įstaiga UAB „Sertifikacija“ 2020-11-04 ataskaita 

Nr. 1459).                                                                                                                                                
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Savivaldybės iniciatyva buvo renovuotas įstaigos pastatas: apšiltintas pastato stogas, išorinės sienos,

pamatai, suremontuotos nuogrindos - tai leis sumažinti šildymo išlaidas.                                   

4. Mokinių saugumas ir prevencinių programų įgyvendinimas.

Siekdami užtikrinti ugdytinių saugumą, organizavome prevencinius renginius: „Savaitė be

patyčių“, sveikatingumo dienas, Tarptautinę tolerancijos dieną. Bendradarbiavome su

institucijomis, dirbančiomis dėl pagalbos teikimo: Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos

komisariato Joniškio rajono policijos komisariatu, Joniškio rajono savivaldybės visuomenės

sveikatos biuru, Joniškio rajono švietimo centro Pedagogine psichologine tarnyba, Joniškio

priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos

skyriumi, rajono socialiniais darbuotojais.  

Priešmokyklinėse grupėse vykdoma tarptautinė emocinių ir elgesio problemų prevencijos

programa „Zipio draugai“.

Visi lopšelio-darželio ugdytiniai buvo apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų.

5. Apibendrinti ugdymo rezultatai.

Atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos grėsmę ir aplinkos pokyčius, ugdymo procesą

pedagogai didelę metų dalį organizavo nuotoliniu būdu, panaudojant įvairius ugdymo(si) būdus bei

metodus. Žaidimų forma vaikai supažindinti su šiuolaikinėmis technologijomis, jų galimybėmis

(interaktyvios grindys, lietuviška mokomoji kompiuterinė programa ziburelis.lt, internetinėje

svetainėje www.frepy.eu ). Pedagogai informaciją tėvams teikė ir nuotolinį mokymą organizavo

virtualiose aplinkose:

 socialinio tinklo Facebook uždara grupė;

 susirašinėjimų ir pokalbių programa Messenger;

 susirašinėjimų ir pokalbių programa Skype;

 elektroninis paštas;

 užduočių publikavimas Padlet, YouTube internetinėse platformose.
  Medžiaga vaikų ugdymui nuotoliniu būdu 2020 m. kovo-gegužės mėn. ir spalio-gruodžio mėn. 

pateikta lopšelio-darželio internetinėje svetainėje www.joniskiosaulute.lt (nuoroda ,,Nuotolinis 

ugdymas“).

90% vaikų tėvų pasirinko tęsti ugdymą nuotoliniu būdu, iš jų – apie 40% - reguliariai teikė 

atgalinį ryšį, apie 30% - 1-3 kartus per savaitę, 20% -  retai – keletą kartų per visą karantino 

laikotarpį.

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogai nuo 2020 metų aktyviai įsijungė į  

eTwinning platformoje organizuojamus projektus: 4 mokytojos įgyvendino 12 projektų. Projektų 

veiklose bendravo ir dalijosi patirtimi su Lietuvos ir Europos šalių ikimokyklinių įstaigų 

pedagogais. Dalyvavo  projektuose, stebėjo kitų įstaigų pedagogų veiklą, mokėsi naujų darbo 

metodų, tobulino IKT kompetencijas. Už šias veiklas mokytoja J. Kaveckienė buvo apdovanota 

nacionaliniu kokybės ženkleliu.                                                                                                             

Pedagogų parengti ugdytiniai dalyvavo:

 respublikinio vaikų ir moksleivių dainavimo konkurso ,,Dainų dainelė“ rajoniniame etape-
atrankoje ,,Dainų dainelė 2020 m.“;

 respublikinėje vaikų – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – šventėje ,,Čirvirvyras-2020“;

 vaikų piešinių parodoje ,,Mano mamytė pati geriausia“;

 Joniškio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkurse ,,Mano
auklėtoja“;

 respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinėje-edukacinėje veikloje „Muzikinė
gamtos gama 2020“;

 priešmokyklinio ugdymo grupių Advento giesmių ir kalėdinių dainų nuotoliniame
festivalyje ,,Angelo sparnas“;

  respublikiniame folkloro festivalyje ,,Žalia girelė jau geltonuoja“;

  respublikinėje kūrybinių darbų fotografijų parodoje ,,Draugystės pyragas“ (padėka);

http://www.frepy.eu
http://www.joniskiosaulute.lt
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 šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų video pasirodymų konkurse „Advento skaitiniai“ (II
vieta); 

 respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje ,,Gėlė Tau,
mokytojau!“(padėka);

  respublikinėje kūrybinių darbų virtualioje fotografijų parodoje ,,Grybų fiesta“ (padėka);

 respublikinėje kūrybinių darbų parodoje-konkurse ,,Eisiu pažiūrėt į mišką, kaip grybai
dygsta“ (nugalėtojo diplomas);

 respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų
nuotraukų parodoje ,,Padovanok draugui šypseną“, skirta tarptautinei draugo dienai paminėti

(padėka);

 respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte „Kalėdinis
iššūkis“ (padėka).

Siekiant perduoti etnines tradicijas jaunajai kartai, stiprinti įstaigos ir šeimos savitarpio

ryšius, panaudojant Joniškio krašto folklorą, pedagogai taikė tautosakos elementus ugdymo procese,

žaidimuose, kasdieninėje vaikų veikloje. Taip pat vykdė įvairius projektus, kalendorinių švenčių

minėjimus, popietes: organizavo renginius, skirtus lietuvių kalbos dienoms paminėti: vykdė

edukaciją-keramikos užsiėmimus ,,Moliniai paukšteliai Lietuvai“, organizavo renginį vasario 16-

ajai paminėti ,,Tegul skamba eilės, dainos mylimai gimtinei“, darbuotojų fotografijų parodą ,,Mano

Joniškis“, lietuvių liaudies pasakų ir žaidimų rytmetį ,,Mažoje širdelėje didelė Lietuva“, popietę

ankstyvojo amžiaus grupėse ,,Mano širdelėje spalvos trys“, renginį kovo 11-ąjai paminėti: su

vaikais parengė pranešimą ,,Joniškis-mano miestas“.

2020 m. vasario-gegužės mėn. vykdė projektą ,,Visa mokykla šoka“ ir organizavo

tarptautinį virtualųjį tarptautinį projektą ,,Šok, trypk, linksmas būki!” (projekto vaizdinė medžiaga

lopšelio-darželio Facebook paskyroje, internetinėje svetainėje www.joniskiosaulute.lt), Lietuvos

nacionalinio kultūros centro specialusis prizas, padėkos).

6. Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacija ir jos tobulinimas.

Pedagogams buvo sudarytos sąlygos realizuoti savo galimybes, siekiant kokybiško

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir asmeninio profesinio tobulėjimo.

2020 m. 100% pedagogai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir tobulino

kompetencijas atpažįstant vaiko individualius poreikius bei ugdymosi sunkumus, tobulino

informacinių technologijų, ugdymo/si aplinkų kūrimo, dalyko turinio planavimo kompetencijas

(vedama kvalifikacijos turinio analizė, duomenys aptariami mokytojų tarybos posėdžiuose,

metodiniuose pasitarimuose).

 Pedagogai dalijosi gerąja darbo patirtimi, rengė pranešimus, dalyvavo rajoniniuose,
respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, vedė atviras veiklas:

 Joniškio rajono švietimo centro ikimokyklinio ugdymo metodinio būrelio pasitarimuose
(2020-04-06) logopedė metodininkė A. Sinkevičienė ir logopedė-specialioji pedagogė

metodininkė V. Labanauskienė, dalijosi patirtimi apie vykdomą grupinį (pagal amžiaus

grupes) ir individualių vaikų užsiėmimų nuotolinį ugdymą;

 muzikos mokytoja metodininkė G. Pamparienė-apie muzikinį vaikų ugdymą nuotoliniu
būdu, apie naudojamas metodines priemones; 

 vyr. auklėtoja J. Kaveckienė - (Zoom platformoje 2020-12-10) dalinosi gerąja patirtimi
apie 2020 m. vykdytus ir vykdomus projektus eTwining programoje;

 logopedė metodininkė A. Sinkevičienė lopšelio-darželio metodinės veiklos pasitarimuose
vykdė informacijos sklaidą apie girdimųjų, regimųjų ir motorinių funkcijų įvertinimą ir

lavinimą taikant Brain-Boy aparatą (2020-02-12 protokolo Nr. MV-5);

 ,,Vaikų probleminio elgesio valdymas“ (2020-12-09 protokolo Nr. MV-8;

 pedagogų grupė organizavo tarptautinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
ugdymo priemonių iš antrinių žaliavų projektą ,,Antrasis daiktų gyvenimas“ ir parengė III

dalių metodinių priemonių virtualią knygą ,,Antrasis daiktų gyvenimas“

(www.svietimonaujienos.lt, www.joniskiosaulute.lt);

http://www.joniskiosaulute.lt
http://www.joniskiosaulute.lt
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 mokytojos G. Pamparienė ir G. Vaitekūnienė dalyvavo respublikiniame švietimo aktualijų
renginyje ,,Metodų mugė 2020“ ir pristatė parengtą metodinę priemonę-autorinių dainų

knygelę ,,Skambėkite, dainelės“ (III vieta); tinklaraštyje pedagogas.lt pateikė straipsnį apie

praktikoje naudojamus ugdymo metodus; 

 mokytoja L. Pociūtė ir pedagogių grupė nuotolinėje respublikinėje apskritojo stalo
diskusijoje „Mokymasis lauke – kiekvieno vaiko dienos dalis“ skaitė pranešimus „Vaikų

fizinis aktyvumas lopšelio-darželio lauko erdvėse“ ir ,,Gamtos pažinimas per muziką“;

 pedagogai 2019–2020 m. m. dalyvavo ir vykdė respublikinį ilgalaikį ikimokyklinių ugdymo
įstaigų prevencinį projektą ,,Žaidimai moko“;  

 surengė #BEACTIVE Europos sporto savaitę Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“;

 dalyvavo vaikų kūrybinių piešinių, darbelių, nuotraukų parodoje „Mano stebuklingas
skėtis“.

 Mokytoja metodininkė G. Pamparienė pristatė savo kūrybos muzikines knygeles
tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio meninio ugdymo pedagogų seminare

,,Muzikinio ugdymo metodai užsienyje ir Lietuvoje“.

7. Bendradarbiavimas su tėvais ir jų švietimas.

Įgyvendinant lopšelio-darželio 2020 m. veiklos planą, aktyviai dalyvavo ugdytinių tėvai:

grupių susirinkimuose, bendrose grupių veiklose, teikė pasiūlymus ugdymo kokybei gerinti. Tėvai

buvo asmeniškai informuojami apie vaikų pasiekimus bei daromą pažangą, aptariami iškilę

sunkumai, pagalbos būdai. Tėvams (globėjams) suteikta galimybė stebėti vaiko vertinimą, ugdymo

proceso organizavimą el. dienyne ,,Mūsų darželis“.

2020-01-30 lopšelyje-darželyje vyko paskaita tėvams ,,Vaikų finansinis raštingumas“.

Susidomėjo ir dalyvavo 18 tėvelių.

2020 m. nuo lapkričio 24 d. iki gruodžio 11 d. tėvai dalyvavo Joniškio vaikų lopšelio-

darželio ,,Saulutė“ tėvų (globėjų) apklausoje ,,Ugdymo kokybė ir vaiko savijauta“ (apklausos

rezultatai aptarti pedagogų tarybos posėdyje (2020-12-21 Zoom platforma), panaudoti strateginio

plano projekto rengimui).

Atsižvelgiant į ugdytinių tėvelių pageidavimus ir vaikų poreikius, sudarytos sąlygos

skleistis ugdytinių kūrybingumui, tenkinamas fizinio aktyvumo poreikis. Lopšelyje-darželyje iki

karantino paskelbimo veikė papildomo ugdymo būreliai: solinis dainavimas, folklorinis ansamblis,

keramikos būrelis, „Futboliuko“ būrelis. Joniškio A. Raudonikio meno mokykla lopšelyje-darželyje

vykdė papildomo ugdymo veiklą: dailės, muzikos ir šokių. Joniškio rajono sporto centras vedė

gimnastikos ir krepšinio užsiėmimus. 

Informacija apie ugdymo procesą teikiama tėvams priimtiniausiomis bendravimo ir

informacijos pateikimo formomis: grupės tėvų susirinkimai, grupių Facebook paskyra, darželio

internetinė svetainė, informaciniai lankstinukai, individualūs pokalbiai, vaizdo susitikimai Zoom,

platformoje. Organizuota ir plėtota bendra veikla su ugdytinių tėvais, tėvai skatinami domėtis vaikų

ugdymu, pasiekimais, reikalinga pagalba. Tai vykdėme įgyvendindami eTwining projektuose,

kituose renginiuose, konkursuose. Siekiant patogaus ir saugaus bendravimo, informacijos

prieinamumo, nuo 2020 m. spalio mėn. lopšelis-darželis naudojasi elektronine sistema ,,Mūsų

darželis“.

8. Mokyklos įsivertinimo veiksmingumas.

Įstaigoje atliktų apklausų analizės rezultatai buvo pristatyti įstaigos bendruomenei, į juos

atsižvelgta sudarant veiklos planą, išsikeliant veiklos tikslus, uždavinius, duomenys naudojami

įstaigos veiklos tobulinimui, kokybiškam paslaugų teikimui. 

Siekiant įsivertinti veiklos kokybę, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus

audito metodika (patvirtinta LR ŠMM 2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1557 „Dėl ikimokyklinio

ugdymo mokyklos vidaus audito metodikos tvirtinimo“), 

 2020 m. balandžio-gegužės mėn. atlikta Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 
pedagogų apklausa, nustatyti tobulintinas sritis kitiems mokslo metams (apklausos rezultatai
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išsiųsti darbuotojams el. paštu, pateikti 2020 m. gegužės 19 d. vykusiame pedagogų 

pasitarime nuotoliniu būdu, aptarti pedagogų tarybos posėdyje 2020-09-08 Nr. PP-4). 

 2020 m. gegužės mėn. atlikta  SSGG analizė (rezultatai išsiųsti darbuotojams el. paštu, 
pateikti 2020 m. gegužės 19 d. pedagogų pasitarime nuotoliniu būdu, pedagogų tarybos 

posėdyje 2020-09-08 Nr. PP-4); atlikta 2020 m. veiklos plano analizė (išsiųsta darbuotojams

el. paštu, aptarta 2020-12-21 pedagogų tarybos posėdyje protokolo Nr. PP-5).

 Atliktas srities 4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai rodiklio 4.2. Vaiko poreikių tenkinimas
pagalbinio rodiklio 4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas, „giluminis“ auditas.

 2020 m. nuo lapkričio 24 d. iki gruodžio 11 d. atlikta Joniškio vaikų lopšelio-darželio
,,Saulutė“ tėvų (globėjų) apklausa ,,Ugdymo kokybė ir vaiko savijauta“ (rezultatai pateikti

pedagogams el. paštu, aptarti 2020-12-14 metodinės veiklos pasitarime protokolas Nr.

MV-9.

 diskutuota su pedagogais virtualiuose susitikimuose: 2018–2020 įstaigos strateginio plano
įgyvendinimas ir 2020 metų veiklos analizė, įstaigos strateginio plano projektas

 aptartos pedagogų savianalizės anketos (2019–2020 m. m.).
Įstaigos tarybos posėdžiuose (3 posėdžiai) buvo svarstomi 2019–2020 mokslo metų veiklos

programos projektas, 1,2 proc. paramos lėšų panaudojimas (gauta 1579,25 eur), finansinė-ūkinė

veikla, maitinimo gerinimo klausimai, pritarta 2020 m. vadovo veiklos ataskaitai, aptartas pedagogų

ir mokytojų padėjėjų darbo krūvio paskirstymas grupėse, pedagogų darbo grafikai, sprendžiami

įstaigos biudžeto klausimai, Covid-19 prevencija, diskutuota dėl darbuotojų darbo užmokesčio

sistemos projekto, įstaigos nuostatų keitimo.

Mokytojų tarybos posėdžiuose (4 posėdžiai) vertinta ir analizuota pedagogų metodinė

veikla, atestacinės komisijos sudėtis, pajamų mokesčio paramai skyrimo pakeitimai, lėšų pedagogų

kvalifikacijos tobulinimui panaudojimas, ugdymo proceso organizavimo ir darbo nuotoliniu būdu,

atlikto ,,plačiojo“ audito rezultatai, mokytojų darbo grafikai, 2020 m. plano įgyvendinimas, 2021 m.

veiklos plano projektas, 2021–2023 m. lopšelio-darželio strateginio veiklos plano projektas.

Metodinės veiklos pasitarimuose buvo aptarta pedagogų metodinė veikla, lietuvių kalbos

dienų renginių planas 2020 metams, projekto ,,Antrasis daiktų gyvenimas“ nuostatai, ankstyvojo

amžiaus vaikų adaptacija grupėse, pedagogų kvalifikacijos poreikis. Pedagogai analizavo ir vertino

savo darbą, dalijosi gerąja darbo patirtimi, perteikė naujoves iš kvalifikacinių renginių, analizavo

pirmokų adaptaciją ir pasiekimus, diskutavo dėl ugdomosios veiklos planavimo, aptarta Covid-19

prevencija, tėvų anketinės apklausos ,,Ugdymo kokybė ir vaiko savijauta“ apklausos rezultatai,

patvirtinti elektroninio dienyno ,,Mūsų darželis“ tvarkymo nuostatai.

Lopšelyje-darželyje aktyviai veikė savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba,

Mokytojų taryba, Vaiko gerovės ir Mokytojų atestacinė komisijos. 

Įstaigos tarybos posėdžiuose (3 posėdžiai)buvo svarstomi 2019–2020 mokslo metų veiklos

programos projektas, 1,2 proc. paramos lėšų panaudojimas (gauta 1579,25 eur), finansinė-ūkinė

veikla, maitinimo gerinimo klausimai, pritarta 2020 m. vadovo veiklos ataskaitai, aptartas pedagogų

ir mokytojų padėjėjų darbo krūvio paskirstymas grupėse, pedagogų darbo grafikai, sprendžiami

įstaigos biudžeto klausimai, Covid-19 prevencija, diskutuota dėl darbuotojų darbo užmokesčio

sistemos projekto, įstaigos nuostatų keitimo.

Mokytojų tarybos posėdžiuose (4 posėdžiai) vertinta ir analizuota pedagogų metodinė

veikla, atestacinės komisijos sudėtis, pajamų mokesčio paramai skyrimo pakeitimai, lėšų pedagogų

kvalifikacijos tobulinimui panaudojimas, ugdymo proceso organizavimo ir darbo nuotoliniu būdu,

atlikto ,,plačiojo“ audito rezultatai, mokytojų darbo grafikai, 2020 m. plano įgyvendinimas, 2021 m.

veiklos plano projektas, 2021–2023 m. lopšelio-darželio strateginio veiklos plano projektas.

Metodinės veiklos pasitarimuose buvo aptarta pedagogų metodinė veikla, lietuvių kalbos

dienų renginių planas 2020 metams, projekto ,,Antrasis daiktų gyvenimas“ nuostatai, ankstyvojo

amžiaus vaikų adaptacija grupėse, pedagogų kvalifikacijos poreikis. Pedagogai analizavo ir vertino

savo darbą, dalijosi gerąja darbo patirtimi, perteikė naujoves iš kvalifikacinių renginių, analizavo

pirmokų adaptaciją ir pasiekimus, diskutavo dėl ugdomosios veiklos planavimo, aptarta Covid-19
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prevencija, tėvų anketinės apklausos ,,Ugdymo kokybė ir vaiko savijauta“ apklausos rezultatai,

patvirtinti elektroninio dienyno ,,Mūsų darželis“ tvarkymo nuostatai.

Nuolatinis veiklos vertinimas ir įsivertinimas leidžia daryti išvadas, kad:

1. Pedagogai dalinosi patirtimi su rajono, respublikos pedadogais.

2. Kryptingas etninės kultūros ugdymas siejamas su bendru ugdymu.

3. Norinčių patekti vaikų skaičius viršija lopšelio-darželio galimybes.

4. Padidėjęs procentas tėvų, aktyviai dalyvaujančių lopšelio-darželio veikloje, teikiančių

pasiūlymus kokybiniams pokyčiams įgyvendinti.

5. Sėkmingai pereita prie sveikesnio vaikų maitinimo.

9. Mokyklos kultūra.

Lopšelyje-darželyje 2020 metais sistemingai vykdytas tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Palaikomi glaudūs ryšiai su šiomis įstaigomis: Joniškio rajono lopšeliais-darželiais „Vyturėlis“,

„Ąžuoliukas“, Žagarės „Vyšniukas“, Radviliškio vaikų lopšeliu-darželiu "Žvaigždutė",

bendradarbiaujame su respublikos vaikų darželiais, turinčiais vardą „Saulutė“, Saulės pagrindine

mokykla", Mato Slančiausko progimnazija, Joniškio rajono švietimo centru, Joniškio sporto centru,

Joniškio kultūros centru, Joniškio visuomenės sveikatos biuru. 

Darželis palaiko draugiškus ryšius su Latvijos Respublikos Jelgavos savivaldybės Elėjos

vaikų lopšeliu-darželiu „Kamenite“ bei Rygos lietuvių mokykla. Šie partneriai dalyvavo mūsų

organizuotuose virtualiuose projektuose „Virtualaus bendravimo galimybės tarp ikimokyklinio

ugdymo įstaigų“, „Visa mokykla šoka“.

Įstaigos darbuotojams ir tėvams nuolat teikiama informacija apie pasiekimus, trūkumus,

grėsmes, buvo tariamasi dėl lopšelio-darželio veiklos programos įgyvendinimo.

Lopšelis-darželis nuolat atnaujina įstaigos internetinę svetainę. Visuomenei pateikiama

informacija apie įstaigos ir vaikų veiklą, parengtus ir įgyvendintus projektus, įvykusius renginius.

Tėveliai gali susipažinti, pagal kokią ugdymo programą ugdomi vaikai, kokių papildomų veiklų

siūlo įstaiga, sužinoti, ką vaikai veikia darželyje. Įstaigos renginiai, pasiekimai, vykdoma veikla

aprašomi spaudoje („Sidabrė“), viešinami internetinėje svetainėje www.joniskiosaulute.lt, Facebook

paskyroje www.facebook.com/saulute.9828, leidinyje „Švietimo naujienos“

(https://www.sac.smm.lt), informacija (nuotraukos, filmuota medžiaga, straipsniai, bukletai,

pranešimai) apie įstaigos veiklą kaupiami ir saugomi, metraštyje, USB atmintinėje, segtuve „Apie

mus rašo“, pedagogų kompetencijos aplankuose.

III SKYRIUS

BIUDŽETAS IR TURTO VALDYMAS

2020 metais buvo užtikrintas finansinės politikos bei kontrolės įgyvendinimas. Buhalterinė

apskaita vedama programų LABBIS, BONUS pagalba. Steigėjui pateikti finansinės veiklos

ataskaitų rinkiniai, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos, finansinės politikos dokumentai.

Analizuota įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklė, užtikrintas jų optimalus valdymas ir

naudojimas. Leisti įsakymai ir kontroliuotas jų vykdymas.  

2020 metų pabaigos kreditorinis įsiskolinimas buvo 1513,56 Eur už komunalines paslaugas

už 2019 m. gruodžio mėn.

Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ turi paramos gavėjo statusą.

Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka. Lopšelio-darželio finansinė veikla

kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ dalyvauja Europos Sąjungos ir nacionalinio

biudžeto lėšomis remiamose „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo

skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ ir „Pienas vaikams“ programose.

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ patvirtintas biudžetas 2020 metais –

720700,00 Eur, paramos lėšos – 1579,25 Eur. Detalesnė informacija pateikta lentelėje:
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Finansavimo šaltiniai Lėšos eurais

Biudžeto lėšos 388600,00

Mokymo lėšos 267900,00

Biudžetinių įstaigų pajamos BĮPPV ir BĮPPVL 56200,00

Biudžetinių įstaigų pajamos BĮPAP ir BĮPAPL 2100,00

Socialinė parama mokiniams (socialinė parama natūra) 5900,00

Paramos lėšos (GPM 2% lėšos, kitos) 1579,25

Lėšos naudotos pagal numatytas sąmatas.

Įsiskolinimai einamųjų metų sausio 1 d. – 1382,90 Eur.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Lopšelio-darželio veiklos rezultatai 2020 metais - kokybiškos ugdymo paslaugos, jauki įstaigos

aplinka, bendruomenės sutelktumas bendrų tikslų įgyvendinimui, aktyvus pedagogų patirties

skleidimas rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose ir renginiuose, informacinių

technologijų diegimas grupėse, tradicijų puoselėjimas, įgyvendinami projektai, patikimi socialiniai

partneriai.

Problemos, susijusios su įstaigos veikla.

1. Būtinas vidaus elektros instaliacijos atnaujinimas. (Rengiamas projektas)

2. Reikalingas laiptinių ir grupių remontas.

3. Vietinio įstaigos kompiuterių tinklo atnaujinimas ir modernizavimas, toliau užtikrinant

kokybišką interneto ryšį, gaisrinės signalizacijos įvedimas.

Direktorė                                                                                                     Gražina Vėtienė
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