PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gegužės 18 d.
sprendimu Nr.13B-809
JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PAKALNUTĖ“ DIREKTORIAUS
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Lopšelio-darželio pristatymas:
1.1. Duomenys apie lopšelį-darželį (adresas, tel. Nr., faks. Nr., el. p. adresas, interneto svetainės
adresas)
Adresas – Stanislovo Gedimino Ilgūno 2, LT-55148 Jonava.
Tel./faks. (8 349) 52 053
El. p. pakalnute@jonava.net
Interneto svetainės adresas www. pakalnute.lt
1.2. Lopšelio-darželio vadovas:
Vadybinio
Suteikta kvalifikacinė kategorija
Vardas, pavardė
darbo
(vadovo, mokytojo)
stažas
Zita Gudonavičienė
28
18
II vadybinė kategorija
Pastaba. Lentelę galima papildyti informacija apie vadovo išsilavinimą (pvz., įgytą magistro ar kt.
laipsnį).
Pedagoginio
darbo stažas

1.3. Darbuotojai:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

2017-01-01
Darbuotojai
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Raštvedys
Statistikas
Bibliotekininkas
Logopedas
Socialinis pedagogas
Specialusis pedagogas
Psichologas
Auklėtojų padėjėjai
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, dietistas
Pedagoginis personalas (ikimokyklinio ugdymo
auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai,
papildomo ugdymo pedagogai, pailgintos dienos
grupės auklėtojas).
Meninio ugdymo pedagogai
Valytojai
Sandėlininkė
Virėjos
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas
(santechnikas)
Kiemsargis

2017-12-31

Skaičius

Etatai

Skaičius

Etatai

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

12
1

11
1

12
1

11
1

23

20

23

20

1
1
1
3

1
0,75
0,75
3

1
1
1
3

1
0,75
0,75
3

1

0,75

1

0,75

1

0,75

1

0,75

2
Pagalbinis darbuotojas virtuvėje
1
0,5
1
0,5
20.
21.
Elektrikas
1
0,5
1
0,5
22.
Kūrikai (sezoniniam darbui)
Iš viso:
50
44
50
44
*Pareigybių skaičius neviršija Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto didžiausio
leistino pareigybių skaičiaus (44 etatai).
1.4. Vaikai:
1.4.1. vaikų skaičius grupėse:
Grupės pavadinimas
Vaikų
amžius
Bitutės
2-3
Ančiukai
2-3
Peliukai
2-3
Boružiukai
3-4
Žuvytės
3-4
Drugeliai
4-5
Varliukai
4-5
Pelėdžiukai
5-6
Meškučiai
5-6
Nykštukai
6-7
Obuoliukai
6-7
Iš viso:

Vietų skaičius Vaikų skaičius
pagal HN
2017-09-01
15
17
15
17
15
17
20
21
20
21
20
22
20
20
20
24
20
24
20
21
20
18
210
222

Vaikų skaičius
2017-12-31
17
18
18
20
21
22
20
24
24
21
20
225

1.4.2. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius:
Vaikų,
turinčių
SUP,
skaičius
(%)
2017-0101

1
26 (12)

Vaikų,
turinčių
SUP,
skaičius (%)
2017-09-01

26 (11,7)

Vaikų skaičius (%) 2017-12-31
Turinčių SUP pagal SUP
lygius (iš jų skliaustuose
nurodyti mok. sk., kuriems
reikalinga logopedo
pagalba)

Turinčių kalbėjimo ir
kalbos sutrikimų pagal SUP
lygius

Nedid.

Vid.

Did.

Ned.

2
2(1)

3
3(1)

4
6(3)

l.
did
.

5
-

6
14(6)

Vid.

7
1(0,5)

Di
d.

8
-

l.
did
.

9
-

Iš viso pagal SUP lygius

Nedid.
(2+6
skilt.)

10
16 (7)

Vid.
(3+7
skilt.)

11
4(2)

1.4.3. Vaikų, atlyginimo už maitinimą lengvatų taikymo, skaičius:
Atlyginimo už maitinimą
Vaikų skaičius (%)
Vaikų skaičius (%)
lengvatų taikymas
2017-01-01
2017-09-01
atlyginimo už maitinimą
1
1
dydis mažinamas 100 %
atlyginimo už maitinimą
2
5
dydis mažinamas 75 %
atlyginimo už maitinimą
34
27
dydis mažinamas 50 %
Iš viso:
37
33
2. Lopšelio-darželio biudžetas 2016 m., 2017 m.:
Eil.
Finansavimo šaltiniai
Nr.
1.
Mokinio krepšelio lėšos
1.1.
Išlaidos
1.1.1.
Darbo užmokestis ir soc. draudimas:
1.1.1.1.
Darbo užmokestis

Did.
(4+8
skilt.)

12
6(3)

l.did.
(5+9
skilt.)

13
-

Iš viso
(10+1
1+12+
13
skilt.)
14
26

Vaikų skaičius (%)
2017-12-31
2
3
36
41

Lėšos ( eur )
2016 m.
2017 m.
196040,00
187977,72
143640,00

195067,00
186681,12
143002,00

3
1.1.1.2.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.
1.1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.2.
2.1.2.0
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.2.4.
2.1.2.5.
2.1.2.6.
2.1.2.7.
2.1.2.8.
2.1.2.9.
2.1.2.10.
2.1.2.11.
2.1.2.12
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Socialinio draudimo įmokos
Ryšių paslaugos
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Kvalifikacijos kėlimas
Kitos paslaugos
Kitos mašinos ir įrenginiai
Aplinkos lėšos:
Išlaidos:
Darbo užmokestis ir soc. draudimas:
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimas
Mityba
Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Ilgalaikio materialinio turto einamasis remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Komunalinės paslaugos
Kitos paslaugos
Kitos mašinos ir įrenginiai
Kitos lėšos:
2% gyventojų pajamų mokesčio
Spec.lėšos
Visuomenės sveikatos priežiūra
Konkursas „Olimpinę ugnelę į kiekvieno širdelę“
Mokinių nemokamas maitinimas
Virtuvės ir pagalbinių patalpų remontas, įrangos
įsigijimas
MMA padidinimui nuo 2016-07-01
Pedagoginių darbuotojų atlyginimo padidinimui
Kitų darbuotojų darbo užmokesčio padidinimas
Patalpų remontui ir inventoriui 2017m.
Biudžeto lėšų likutis kreditiniam įsiskolinimui dengti

44337,72
642,86
408,76
4039,11
97,53
1699,26
575,76
599,00

43679,12
880,52
58,81
5623,94
48,40
1402,24
371,97
0,00

213387,16
173182,49
132360,00
40822,49
40204,67
4873,16
400,00
925,03
0,00
2216,77
121,45
5492,13
159,60
972,42
26,05
23206,00
1812,06
0,00

231358,58
186680.87
142998.00
43682,87
44677.71
5195,00
328,90
861,46
60,00
1457,09
90,00
5457,02
187,70
6263,91
406,00
20668,39
2040,41
1661,83

3644,49
57390,74
2100,00
150,00
1182,60
14500,00

3286,70
58133,97
2140,00
0,00
1060,00

4400,00

0,00
5874,00
6610,00
4272,29
1354,02

57,05

0,00

3. Lopšelio-darželio pasiekimai ir laimėjimai (rajone, šalyje, tarptautiniai):
3.1. Projektai, programos:
Eil.
Projektai, programos
Nr.
Respublikinis švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projektas „Saulėto oranžinio
1.
traukinio kelionė per Lietuvą“
Respublikinis ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos projektas
2.
„Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2018“
Lietuvos olimpinio tautinio projektų konkurso „Olimpinė karta“ lopšelio-darželio projektas
3. respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų olimpinės žaidynės „Mes
olimpiečiai“ (laimėtas finansavimas)

4
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Respublikinis kūrybinis projektas ,,Rudens mandalos“
Respublikinė mokslinė laboratorija „Moksliukų akademija – 2017“
Respublikinis ikimokyklinių įstaigų projektas “Kamuolio diena 2017“
Jonavos rajono priešmokyklinio ugdymo grupių šventė-viktorina ,,Aš augu Lietuvoj, šalelėj
mylimoj“, skirta Vasario 16 d. paminėti
Respublikinis projektas “Sveikos gyvensenos ugdymas netradicinėje aplinkoje“
Respublikinis projektas „Žaidimas moko“
Respublikinis projektas ,,Sveikos gyvensenos ugdymas netradicinėje aplinkoje“
Respublikinis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas ,,Lietuvos mažųjų žaidynės
2017“
Tarptautinė prevencinė programa “Zipio draugai“
Respublikinis projektas „Žaliasis virusas“

3.2. Renginiai (olimpiados, konkursai, varžybos ir kt.):
Eil.
Pavadinimas
Nr.
Lietuvos ikimokyklinio ugdymo projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės1.
2017“
2.

Respublikinis kalbai gabių vaikų festivalis „Stebuklingi pasakos garsai“

3.

Rajoninis šaškių turnyras „Baltieji pradeda-2017“

4.

Rajoninis rašinių ir eilėraščių konkursas ,,Aš augu Lietuvoje laimingas,
augu Jonavoje laimingas“

5.

Respublikinis eilėraščių konkursas ,,Eilėraščių pievelėje“

6.

Lietuvos aerokosmoso asociacijos Lietuvos etnokosmologijos muziejaus
piešinių konkursas ,,Arčiau žvaigždžių“
Respublikinė ,,Adamkiada“ sporto ir meno šventė

7.

Jonavos rajono folklorinių ansamblių konkursas „Čyru vyru pavasaris“
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Respublikinis konkursas parduotuvės „Iki“ „Sodinčius“
Respublikinis konkursas ,,Sveikuolių sveikuoliai“ I etapas
Respublikinė akcija ,,Veiksmo savaitė be patyčių 2017“, draugystės
dienoraštis ,,Draugystės knyga“
Respublikinis priešmokyklinio amžiaus vaikų konkursas - paroda „Aš
mažasis žurnalistas“ , skirta Lietuvos 100-mečiui paminėti
Respublikinis piešinių konkursas „Koks gražus tu, mano mielas krašte“
skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti
Rajoninė ikimokyklinių įstaigų vaikų dainų ir šokių šventė ,,Labas,
žeme“.
Lietuvos futbolo federacijos masinio futbolo savaitė ,,Aš – mažasis
futbolistas“
Respublikinis darželių piešinių konkursas ,,Žiemos linksmybės“

Vieta, pasiekimas
1 vieta
Diplomantė
Radvilė Jaskūnaitė
D. Purvinis I vieta
K.Butautaitė II vieta
A. Vasiliauskas III
vieta
Laureatai: D.
Paplauskaitė
U. Grinevičiūtė
Laureatas
Jokūbas Legas
Diplomantas
E. Radionovas
Diplomai:V.
Sungailai, A.
Zinkevičiūtei, A.
Seiliūtei, O. Jakučiui,
V.Garšanovaitei
Laureatai: folklorinis
ansamblis
“Radastėlė”
Laimėta ekskursija
pas ūkininką
3 vieta
Padėka
Padėka
Padėka
Padėka
Padėka
Padėka

5
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Lietuvos olimpinės akademijos piešinių konkursas „Mes sportuojame“
Respublikinis piešinių konkursas „Mes būsimi olimpiečiai“
Respublikinis piešinių konkursas „Koks gražus tu, mano mielas krašte“
skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti
Respublikinis priešmokyklinio amžiaus vaikų konkursas – paroda „Aš
mažasis žurnalistas“
Jonavos rajono savivaldybės viešoje bibliotekoje vaikų skyriuje paroda
„Moliūgų terasa“
Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Kamuolio
diena“
Respublikinė piešinių paroda „Nupiešk gražiausią margutį“
Respublikinis projektas „Sveikos gyvensenos ugdymas netradicinėje
aplinkoje“
Tarptautinis B. Petchenik vardo vaikų žemėlapio konkursas „Mums
patinka žemėlapiai“
Rajoninis rašinių ir eilėraščių konkursas ,,Augu Lietuvoj laimingas/
Augu Jonavoj laimingas“
Respublikinis piešinių darbų konkursas, skirtas paminėti pirmojo
žmogaus skrydį į kosmosą ,,Arčiau žvaigždžių“
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų akcija ,,Kalba tyla“
Jonavos rajono priešmokyklinio ugdymo vaikų sportinės žaidynės
,,Kamuoliukas greituoliukas“
Respublikinis piešinių konkursas ,,Tėvynės labui“
AB Lietuvos paštas, piešinių konkursas „Susieti žmones, suburti šalį“

Padėka
Padėka
Padėka
Padėka
Padėka
Padėka
Padėka
Padėka
Padėka
Padėka
Padėka
Padėka
Padėka
Padėka
Padėka

3.3. Veiklos sritys, kuriose lopšelis-darželis kaip organizacija turi jai svarbiausių apdovanojimų 2017
m. (išvardyti ne daugiau kaip 3 svarbiausius apdovanojimus)
1. Lietuvos olimpinio tautinio projektų konkurso „Olimpinė karta“ lopšelio-darželio projektas
„Mes olimpiečiai“ (laimėtas finansavimas).
2. Organizavome Jonavos rajono priešmokyklinio ugdymo vaikų sportines žaidynes
„Kamuoliukas greituoliukas“.
3. Respublikinis konkursas „Sodinčius“ (laimėta edukacinė valandėlė ir ekskursija į Kėdainių
rajono pas ūkininką V. Kuprevičių)
3.4. Lopšelio-darželio išskirtinumas (kuo lopšelis-darželis ypatingas iki 30 žodžių)
Įstaiga yra pasirinkusi vaikų sveikatos stiprinimo kryptį, todėl didžiausias dėmesys yra skiriamas
sportui, sveikai mitybai, ekologiniam ugdymui. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Jonavos kūno
kultūros ir sporto centru, kuris yra mūsų partneris ir rėmėjas įvairiuose sporto renginiuose. Lopšelisdarželis priklauso respublikinei sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, auklėtojai dalyvauja asociacijoje
„Sveikatos želmenėliai“. Sportiniuose renginiuose, projektuose, seminaruose bendradarbiaujame su
Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“, Širvintų lopšelis-darželis „Saulutė“, Ukmergės lopšelis-darželis
„Nykštukas“. Organizuojame sportines pramogas visai įstaigos bendruomenei, rajono ikimokyklinio
ugdymo įstaigoms, kviečiame į renginius respublikines įstaigas. Organizuojamos sveikatingumo
savaitės, ekologiniai projektai.
4. Lopšelio-darželio gerosios patirties sklaida:
4.1. Lopšelyje-darželyje:
Eil.
Renginio pavadinimas
Nr.
ŠVENTĖS IR PRAMOGOS
1. Užgavėnių šventė darželio bendruomenei
2. 6 gr. bendruomenės projektas „Čiulba ulba paukštužėliai“

Organizatoriai

A.Narkauskienė
A.Narkauskienė
V.Meiliūnienė

6
3.
4.
5.
6.
7.

Atsisveikinimas su eglute. Trys Karaliai
Šventė „Nykštukų“ grupės bendruomenėje „Gera su šeima pabūti“
„Drugelių“ ir „Nykštukų“ grupių pramoga „Vaikų Vėlykėlės“
Priešmokyklinukų šventė „Atidaryk žinių kraitelė noriu būti saugus“
Kalėdų šventės „Kalėdų lobis nykštukų šalyje“

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bendruomenės adventinė popietė ,,Kalėdų stebuklo belaukiant“
„Drugelių“ ir „Boružiukų“ sportinė pramoga „Moliūgėlio mankšta“
„Drugelių“ grupės sportinė pramoga „Vabaliukų pievelė“
Grupių pramoga „Vaikų vėlykėlės“
Sportinė pramoga „Man darželyje smagu, kai sportuoju su draugu“
Sportinė pramoga „Rieda, rieda kamuolys, kas tą kamuolį pavys“

14. Žemės dienos šventė ,,Mes, Žeme, tavo vaikai”
15. Meno mokyklos mokinių edukacinė valandėlė ,,Muzikos garsų
pasaka“. priešmokyklinių grupių vaikams
16. Šeimos dienai skirtos šventės
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

A.Narkauskienė
A.Narkauskienė
A.Narkauskienė
L.Vaškelienė
E.Gabševičienė
Gr.auklėtojos
L.Vaškelienė
A.Bernotienė
A.Narkauskienė
A.Pipirienė
V.Spietinienė
D.Greičiuvienė
R.Ramančiuckienė
R.Lamanauskienė
E.Gabševičienė
E.Gabševičienė

E.Gabševičienė
Gr.auklėtojos
Išleistuvės iš darželio
E.Gabševičienė
L.Vaškelienė
Rudenėlio šventė ,,Labas, rudenėli“
Ž.Kuzmickienė
L.Vaškelienė
Vaikų ir tėvelių popietė ,,Rudenėli, tau dėkoju” 7 grupėje
L.Vaškelienė
Eglutės įžiebimo šventė
A.Pipirienė
Saugaus eismo šventė „Saugus, kai žinau“, kurioje dalyvavo Jonavos J.Zvicevičienė
PK pareigūnė L. Paklina ir policijos šuo Amsis
Darželio priešmokyklinio ugdymo ugdytiniams rytmetis, skirtas sausio L.Vaškelienė
13-laisvės dienai paminėti
7 ir 8 gr. grupių viktorina „Lietuva mano šalelė“
Ž.Kuzmickienė
L.Vaškelienė
7 ir 10 gr. Sportinė pramoga ,,Linksmosios estafetės‘‘
L.Vaškelienė
R.Ramančiuckienė
Sporto pramoga su „Pelėdžiukų“ gr. vaikais „Mano kūnas“
J.Zvicevičienė
PROJEKTAI
Rūšiuoji-gamtą tausoji
J.Zvicevičienė
Vandenėlis - mano draugas
V.Spietinienė
Reikia grūdintis visiems - ir mažiems, ir dideliems
N.Vilkelytė
V.Kalpokienė
Kai mama išėjo
A.Bernotienė
A.Matutienė
Auginame draugystės medį
D.Greičiuvienė
Aš noriu žinoti
A.Pipirienė
Atidaryk žinių kraitelę, noriu būti saugus
R.Voitukovičienė
Skruzdėlytė- darbštuolytė
L.Vaškelienė
Mokomės žaisti
Ž.Kuzmickienė
R.Ramančiuckienė
Vanduo sveikatos šaltinis
R.Lamanauskienė
Į darželį – pirmą kartą
A.Bielinė
A.Matutienė
Kad vaikai augtų dori ir matytų širdimi
V.Survilienė
R.Lamanauskienė
Iš ko aš padarytas?
R.Lamanauskienė

7
38.
39.
40.
41.

Projektas „Noriu žinoti ...apie orus“
Projektas ,,Sportuoju dažnai, valgau sveikai, augu drūtai“
Projektas ,, Mano draugai – muilas, šukos, rankšluostukas“.
5 –tos grupės projektas „Atidaryk žinių kraitelę, noriu būti saugus“.
TYRIMAI
43. Empirinis tyrimas „Ikimokyklinio amžiaus (4-5m) vaikų sveikos
gyvensenos įgūdžių formavimo šeimoje”.
44. Empirinis tyrimas „Tėvų požiūris į etnokultūrinį vaiko ugdymą“
45. Tyrimas „Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių
formavimo šeimoje tyrimas“
PARODOS
46. Darželio bendruomenės paroda ,,Rudenėlis išaugino ir visus mus
pavaišino“
47. Paroda iš antrinių medžiagų „Visos mašinėlės man labai patinka“
48. Bendruomenės atvirukų paroda ,,Sveika, balta žiemuže“
49. Bendruomenės piešinių bei rankų darbų paroda „Mano kelias į darželį“
50. Valgomų puokščių paroda „Rudenėlis išaugino ir visus mus pavaišino“
51. Įstaigos kūrybinių darbelių parodoje “Sveika balta, žiemuže“
LANKSTINUKAI
52. Lankstinukas ,,3 – 4 metų vaikų gebėjimų ugdymas pagal
ikimokyklinio ugdymo programą“
53. Lankstinukas ,,Miklūs piršteliai, judrus liežuvėlis“
54. Lankstinukas “Ruošiantis į darželį“
PRANEŠIMAI
55. Pranešimas „2-3 metų vaikų ugdymo ypatumai“
56. Pranešimas ,,Iš ko aš padarytas“
KITA VEIKLA
57. Bendruomenės labdaringa akcija ,,Kad vaikai augtų dori ir matytų
širdimi“
58. Akcija „Būkite saugūs prie vandens telkinių“
59. Saugaus eismo savaitė „Saugus, kai žinau“
60. Kalbos savaitė „Knyga mano draugas“
61. Olimpinė savaitė „Mes būsimi olimpiečiai“

V.Survilienė
A.Pipirienė
I.Trimailovaitė
A.Matutienė
R.Voitukovičienė
V.Kalpokienė
A.Pipirienė
A.Narkauskienė
J.Zvicevičienė

R.Lamanauskienė
J.Zvicevičienė
V.Survilienė
R.Voitukovičienė
A.Narkauskienė
L.Vaškelienė
A.Bielinė
A.Bielinė
D.Greičiuvienė
D.Greičiuvienė
R.Lamanauskienė
V.Survilienė
J.Zvicevičienė
J.Zvicevičienė
R.Ramančiuckienė
D.Greičiuvienė

4.2. Rajone, šalyje:
Eil.
Renginio pavadinimas
Nr.
Baigiamoji konferencija „Gerosios darbo patirties sklaida keliaujant
1. saulėtu oranžiniu traukiniu 2017“
2.
6.
7.
8.
9.

Respublikinės priešmokyklinio ugdymo vaikų sportinės žaidynės
„Kamuoliukas greituoliukas“
Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų olimpinės
žaidynės „Mes olimpiečiai“
Jonavos rajono priešmokyklinio ugdymo vaikų sportinių žaidynių
„Kamuoliukas greituoliukas“ organizatorė
Jonavos rajono priešmokyklinio ugdymo grupių šventė-viktorina ,,Aš
augu Lietuvoj, šalelėj mylimoj“, skirta Vasario 16-osios d. paminėti
Respublikinė priešmokyklinio ugdymo ugdytinių kūrybinių darbelių
paroda ,,Mano mylimiausia lietuviška raidė“

Organizatoriai,
dalyviai
A.Narkauskienė
Ž.Kuzmickienė
R.Ramančiuckienė
J.Zvicevičienė
R.Unčiūrienė
D.Greičiuvienė
L.Vaškelienė
L.Vaškelienė
R.Ramančiuckienė
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10.

5.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jonavos rajono Atvelykio šventė ,,Vaikų Velykėlės“ (darželio folklorinio L.Vaškelienė
ansamblio ,,Radastėlė‘‘ koncertas)
Lopšelio-darželio veiklos viešinimas.
Žiniasklaidoje (leidinys, straipsnio pavadinimas), virtualioje aplinkoje
2017 -02-24 Jonavos laikraštis ,,Naujienos“ straipsnis ,,Vaikai mokėsi pažinti Lietuvą“
2017-03-04 Jonavos laikraštyje ,,Alio Jonava“ „Užgavėnės “Pakalnutėje” – džiugi šventė”
2017-03-25 straipsnis Jonavos „Naujienų“ laikraštyje „Mes esam žemės vaikai“
2017-03-25 publikacija Jonavos laikraštyje ,,Alio Jonava“ ,,Mes esame Žemės vaikai“
2017-04-10 Jonavos laikraštyje ,,Naujienos“ vaikų kūrybos pristatymas: ,,Bitučių“ grupės
vaikų kūryba apie pavasarį, (,,Janytė ir Joniukas“ )
2017-04-14 publikacija Jonavos laikraščio ,,Naujienos“ priede ,,Janytė ir Jonukas“. Piešiniai ir
apsakymai Velykų tema,
2017-04-14 Jonavos laikraštis ,,Naujienos“ ugdytinių kūryba Viltės Garšanovaitės
(eil. ,,Velykos“) ir Deimantės Paplauskaitės( eil. ,,Ei, ridenkit margučius).
2017-05-03 „Jonavos žinios“ „Jonavos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ jaunieji sportininkaiMažųjų olimpiados dalyviai“
2017-05-12 „Jonavos žinios“ „Jonavos žaidėjai atidarė darželinukų futbolo turnyrą“.
2017-05-16 Jonavos laikraštyje ,,Naujienos“ straipsnis „Futboliuko virusas vėl atkeliavo pas
mažuosius ugdytinius“
2017-11-10 Jonavos laikraštyje „Naujienos“ straipsnis „Saugaus eismo savaitė l/d „Pakalnutė“
2017-05-19 Jonavos laikraštyje ,,Naujienos“ straipsnis „Lietuvos mažųjų žaidynėse„Pakalnutės“ vaikų komanda“
2017-06-13 Jonavos laikraštyje ,,Naujienos“ straipsnis „Pakalnutės komanda dalyvavo
„Adamkiadoje“
2017-10-25 www.olimpinekarta.lt „Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
vaikų olimpinė diena „Mes olimpiečiai“
2017-11-17 publikacija Jonavos laikraštyje ,,Naujienos“ ,,Populiarino olimpines idėjas“

6. Lopšelio-darželio ryšiai su bendruomene.
Eil.
Partneriai
Nr.
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų
1. darbuotojų asociacija “Sveikatos
želmenėliai“
Lietuvos vaikų ir jaunimo olimpinis
2.
ugdymas “Olimpinė karta”
Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla
3.
4.

Jonavos kūno kultūros ir sporto centras
Jonavos Justino Vareikio progimnazija

5.
6.

7.

Jonavos rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos vaikų literatūros skyrius
Jonavos jaunimo mokyklos klubas
„Medeinė“

Renginys/veikla
Konferencija
sportą“

„Kūrybiškumo

ugdymas

per

Projektas „Mes olimpiečiai“
(laimėtas
finansavimas). Piešinių paroda
Edukacinė valandėlė „ Augu su knyga“.
Edukacinė valandėlė ,, Kalbų diena“.
Edukacinė pramoga ,,Linksmosios estafetės“
Du kartus savaitėje kūno kultūros valandėlės
sporto centre.
Edukacinė išvyka, susipažinimas su būsimomis
pirmokų mokytojomis, mokyklos aplinka.
Spektaklis ,,Riešutėlis“
Edukacinė valandėlė ,,Baltos lankos – juodos
avys“
Praktinė veikla jaunųjų miško bičiuliukų tunto
nariams ”Eglės kankorėžis – lesyklėlė
paukščiams”.
Edukacinė valandėlė ,,Gyvūnėliai šalia mūsų”,
skirta Pasaulinei gyvūnų globos dienai.
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Praktinė veikla ,,Lapų antspaudai”.
Edukacinė valandėlė ,,Ugnis draugas- ugnis
priešas”.
Jonavos meno mokykla
Meno mokyklos mokinių edukacinė valandėlė
8.
,,Muzikos garsų pasaka“ priešmokyklinių grupių
vaikams
9. Jonavos krašto muziejus
Edukacinės pamokėlės netradicinėje aplinkoje
Jonavos Senamiesčio gimnazija
Edukacinė valandėlė kartu su 1A klasės
gimnazistėmis: Viktorija Rubliova, Skirmante
10.
Pimpyte. Vaikai diskutavo, piešė savo profesijas
pagal „eTwinning“ projektą apie profesijas.
Jonavos pradinė mokykla
Bendradarbiavimas
organizuojant
projektą
,,Olimpinė karta“ ir dalyvavimas jungtinės dailės
11.
ir technologijų kūrybiniame projekte ,,Pažįstu
olimpines šakas“.
Norvegijos Oslo vaikų darželis Lokkeberg 2 grupės ugdytinių bendradarbiavimas su
Barnehage Avdeling ,,Neptūn“
Norvegijos Oslo vaikų darželio Lokkeberg
12.
Barnehage Avdeling ,,Neptūn“ grupės vaikais.
Vaikų piešinių, kūrybos darbelių parodos
7. Kitų kontroliuojančių institucijų atlikti patikrinimai.
7.1 Jonavos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2017-05-04
Išvados. Nustatyta neatitiktis:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-675 patvirtinta
Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“, 30 p.
2002 m. sausio 28 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatančiu
maisto įstatymo bendruosius principus ir reikalavimus, įkuriančiu Europos maisto saugos tarnybą ir
nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15
skyrius, 6 tomas, p. 463), II skyrius, II skirsnis 18 straipsnis.
Pareikšta sandėlininkei žodinė pastaba dėl neišsaugotos sušaldytos paukštienos file ženklinimo
etiketės.
7.2 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno
departamentas 2017-02-21
Išvados. Židinio epidemiologinės diagnostikos metu nustatyta Lietuvos higienos normos HN
75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai 75 punkto pažeidimas: užkrečiamųjų ligų židinių privalomasis aplinkos kenksmingumo
pašalinimas neatliekamas teisės akto nustatyta tvarka, 2010 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. V-687 „Dėl
užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ 5 punkto 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.11 papunkčiai.
Trūkumai pašalinti.
7. 3 Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2017-11-28
Išvados. Sustiprinti vidaus kontrolę dėl vaikų maitinimo organizavimo, maisto produktų išdavimo ir
nurašymo, dėl skolų už suteiktas paslaugas administravimo ir imtis priemonių, kad įsiskolinimai už
šias suteiktas paslaugas mažėtų.
Trūkumų šalinimas. Stiprinant vidaus kontrolę, vadovaujamės įstaigos patvirtinta „Vaikų maitinimo
organizavimo tvarkos aprašu“, sustiprinta vidaus kontrolė tarp atsakingų už vaikų maitinimo
organizavimą įstaigos darbuotojų. Vadovaujamasi „Atlyginimo dydžio už vaikų ugdomų pagal
ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų
panaudojimo tvarkos aprašo“ 24 p., sugriežtinta skolų administravimo kontrolė.
8. Vadovo indėlis, tobulinant lopšelio-darželio veiklą:
Inicijavau darbo grupių sudarymą, kurios parengė „Supaprastintų viešųjų pirkimo organizavimo
tvarką“, „Metinį viešųjų pirkimų planą“.
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Patvirtintas „Geros higienos praktikos taisyklių audito planas 2017 m.“
Iniciavau ir subūriau darbo grupes: maisto skyriaus tvarkymo vidaus auditui atlikti, įstaigos
metinei veiklos programai parengti, veiklos kokybės įsivertinimo tyrimui atlikti, ikimokyklinio
ugdymo programai „Išmokyk mane gyventi“ atnaujinimui, švietimo stebėsenos tvarkos aprašui ir
švietimo stebėsenos rodiklių sąrašui parengti, vaiko gerovės organizavimo tvarkos aprašui parengti,
darbuotojų pareiginiams aprašams parengti ir vidaus darbo tvarkos taisyklėms atnaujinti.
Parengtas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos
aprašas“, „Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka“, „Leidimo neatlygintinai
naudotis patalpomis tvarkos aprašas“, „Aptarnaujančio personalo kasmetinės veiklos vertinimo ir
skatinimo tvarkos aprašas“. Sudaryta darbo tarybos rinkimų komisija ir parengtas rinkimų tvarkos
aprašas, Atnaujintas įstaigos maitinimo valgiaraštis.
Sudariau darbo grupę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų olimpinės dienos „Mes
olimpiečiai“ nuostatams parengti ir renginiui organizuoti.
Sudariau gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų kontrolės komisiją, kasmetinę lopšeliodarželio turto inventorizacijos komisiją.
Inicijavau tėvų lūkesčių, poreikių, pasiūlymų ir pageidavimų apklausą, kuri panaudota rengiant
įstaigos metinę veiklos programą, maitinimo valgiaraštį.
Sudarytos sąlygos savivaldos institucijoms veikti, įtraukiant jas į lopšelyje-darželyje vykdomus
planavimo procesus, projektus, biudžetinių lėšų tikslinio panaudojimo įvertinimą. Jos inicijuoja
daugelį pažangių pokyčių, dalyvauja įgyvendinant ir vertinant.
Mokytojų taryboje buvo aptariami ilgalaikių ir trumpalaikių ugdomosios veiklos planų, pasiekimų
vertinimo formos, savivaldos institucijų veiklos ataskaitos, nagrinėjami pateikti darbo grupių projektai.
Visapusišką vaiko ugdymą(si) įtakoja saugi, estetiška ugdomoji aplinka, todėl didelis dėmesys
skiriamas lopšelio-darželio edukacinių aplinkų kūrimui, aprūpinimo ugdymo priemonėmis. 2017 m. iš
mokinio krepšelio lėšų įsigyta naujų ugdymo priemonių, grožinės literatūros.
Aplinkos lėšos naudotos virtuvės inventoriaus ir garų surinkimo sistemos atnaujinimui,
Iš savivaldybės skirtų tikslinių lėšų suremontuotos archyvo patalpos, atnaujinti baldai joje.
Visi lopšelio-darželio pedagogai turi reikiamą išsilavinimą: 15-aukštąjį, 8- aukštesnįjį. Įstaigoje
dirba 3 ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės, 17 ikimokyklinio ugdymo vyresniųjų
auklėtojų, 1 vyresnioji muzikos mokytoja, 1 vyresniosios logopedė, 3 ikimokyklinio ugdymo
auklėtojos. Pavaduotoja yra įgijusi II vadybinę kvalifikacinę kategoriją.
Lopšelio-darželio pedagogams sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją. 2017 m. vidutiniškai
kiekviena juose buvo penkias dienas.
Skatinamas ir palaikomas aptarnaujančio personalo profesinis augimas bei kompetencijos
tobulinimas. Raštvedė ir dietistė-visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, pavaduotoja ūkiui savo
kompetencijas kėlė rajono bei respublikiniuose seminaruose.
9. Lopšelio-darželio problemos (pagal prioritetą).
1. Pasenusi, neatitinkanti higienos normų reikalavimų tvora nuo žydų kapinių ir privačių
gyvenamųjų pastatų.
Problemos sprendimas. Informacija pateikta Jonavos rajono savivaldybės strateginio planavimo ir
investicijų skyriui.
2. Šešių grupių ir trijų miegamųjų remontas.
Problemos sprendimas. Grupių ir miegamųjų remontas įtrauktas į Jonavos rajono savivaldybės
strateginio plėtros plano įgyvendinimo programą 2017-2019 metams. Lėšos (15000 Eur) gautos 2018
m. trijų grupių remontui.

.
_________________________

