PANEVĖŽIO R. DEMBAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SMALSUTIS“DIREKTORĖS
DAINOS MURAUSKIENĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. BENDRA INFORMACIJA APIE VADOVĄ IR LOPŠELĮ-DARŽELĮ
Dembavos lopšelis-darţelis „Smalsutis“, Veteranų g. 19, Dembavos k., kodas 190388660.Grupė –
ikimokyklinio ugdymo mokykla. Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa,
priešmokyklinio ugdymo programa.
Direktorė Daina Murauskienė, vadybinis darbo staţas – 27 metai, pirmoji kvalifikacinė kategorija.
Darbuotojai:
Eil.Nr.
2016-12-31
29
1.
Bendras darbuotojų skaičius
13
2.
Pedagoginių darbuotojų skaičius
Iš jų:
vadovų
2
mokytojų pagrindinėse pareigose
12
mokytojų nepagrindinėse pareigose
1
pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, soc. pedagogas, spec.
1
pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas, bibliotekininkas ir t.t.)
3.
Atestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius:
Turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją
Turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją
3
Turinčių vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją
2
Turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją
5
2
4.
Neatestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius
Siekiant uţsibrėţtų tikslų, panaudotas savivaldos, kūrybinių darbo grupių, tėvų aktyvo, mokytojų
tarybos bendras susitelkimas. Didelis dėmesys skirtas pedagogų bei kitų darbuotojų kvalifikacijai
tobulinti. Pedagogai dalijosi gerąja darbo patirtimi, pristatydami parengtus projektus, pranešimus.
Darbuotojų profesinis tobulėjimas turėjo įtakos ugdymo turinio kaitai ir darbo kokybei.
Pagilinta ugdymo turinio samprata ir pasiekti rezultatai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
procese įdiegtos „lauko pedagogikos“ idėjos – kiemo teritorijoje įrengtos naujos erdvės vaikų veiklai
su gamtine medţiaga. Įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darţelis“.
Įgyvendinant strateginiame veiklos plane numatytus veiklos prioritetus, inicijuotas materialinės bazės
atnaujinimas ir turtinimas: pastatytas 365 kv. m priestatas; atidaryta ikimokyklinio ugdymo grupė,
nupirkta dalis baldų; iš dalies atnaujintas inventorius, nupirkta konvekcinė maisto gaminimo krosnis,
pramoninė indaplovė. Vaikams sukurta jų poreikius atitinkanti aplinka. Teritorija aptverta tvora.
Įstaiga gavo akreditaciją Europos savanorių tarnybos priimančios organizacijos statusą 2 EST
savanoriams (savanoriai iš Vokietijos ir Ispanijos).
XV šalies kaimų ir maţųjų miestelių vaikų ir jaunimo popchorų, ansamblių ir solistų festivaliokonkurso „Spindulėlis“ ansamblių ir chorų grupėje II vietos laimėtojai.
Surengta ikimokyklinio ugdymo vaikams rajono viktorina „Sukam, sukam galveles“, sportinės
varţybos „Linksmosios estafetės“.
Direktorė veda seminarus rajono ir šalies mastu apie savaitės veiklų planavimą, vaikų vertinimą,
ugdymo programos koregavimą.
Auklėtojos dalijasi gerąją patirtimi ir skaito pranešimus temomis: „Kalbinių gebėjimų ir socialinių
įgūdţių įtvirtinimas bendradarbiaujant pagalbos mokiniui specialistams“, „Ţaislo įtaka, ugdant
kompetencijas“, „Floristikos panaudojimas kūrybiškumui ugdyti ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
Kalėdiniai stebuklai“, „Šviesos stalo panaudojimas“. Pristatytas stendinis pranešimas „Viktorina
„Sukam sukam galveles“. Pristatyta atvira veikla „Vaikų vertinimas ugdomojoje aplinkoje“.
Lopšelis-darţelis įsikūręs šalia Panevėţio miesto. Įstaiga yra nuostabioje gamtos aplinkoje: šalia
Nevėţio vingio, darţelio teritorijoje ošia pušynas. Dembavos gyvenvietė plečiasi 2001 m. –

2397 gyventojai, 2011 m. – 2450 gyventojų. Didėja laukiančių vaikų skaičius į ikimokyklinio
ugdymo grupes, eilėje 73 vaikai. Iš jų gimusių 2016, 2017 m. 19 vaikų. Išanalizavus vaikų
medicinines paţymas, galima daryti išvadą, kad gausėja vaikų, kuriems nustatyta netaisyklinga
laikysena. Būtina pagalba vaikų laikysenos korekcijai, kurią atliktų specialistas.
II. VAIKAI
Vaikų skaičius:
Iš jų specialiųjų
ugdymosi poreikių
turinčių vaikų
Ikimokyklinio 1–4 5–8
9–10 11–12
Iš viso
ugdymo
grupė
2015-09-01
72
31
2016-09-01
80
38
Vaikų lankomumas: nelanko tik tada, kai serga ar yra atostogos. Didţiausias yra vaikų iki 4 metų
nelankomumas.
Šeimos

Vaikų, gyvenančių
šeimose, skaičius
3
-

Socialiai remtinos šeimos
Socialinės rizikos šeimos
Dalyvavimas renginiuose:
Rajono (miesto)

Proc. nuo vaikų
skaičiaus
3,75
-

Šalies

Tarptautiniuose

Dalyvavusių
vaikų
skaičius

Prizininkų/
laureatų
skaičius

Dalyvavusių
vaikų
skaičius

Prizininkų/
laureatų
skaičius

Dalyvavusių
vaikų
skaičius

102

4

96

12

1

Prizini
nkų/
laureat
ų
skaičiu
s
-

Projektai
Socialiniai Prevenciniai Mokomieji Bendruomenės Tarptautiniai
Vykdytų projektų
skaičius ir
2
1
1
1
2
dalyvavusių
185 proc. 85 proc.
85 proc.
92 proc.
57 proc.
vaikų skaičius
(proc. nuo bendro
vaikų skaičiaus)
Vaikų, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, skaičius

Didelių
poreikių
-

Kiti

Proc. nuo vaikų skaičiaus
Vidutinių
Nedidelių poreikių
poreikių
8,57 proc.
35,7 proc.

Vaiko kalbos sutrikimų šalinimas visada vyksta sėkmingai, jei prie pagalbos teikimo prisideda tėvai
dirbdami papildomai su vaiku namie. Komandinis darbas ir bendradarbiavimas logopedas-tėvaigrupės auklėtojas ir yra kelias į sėkmę.
Problema – tėvų nenoras pripaţinti vaiko problemas. Labai pasiteisino projektas „Aš ir mano
draugas“, kuris vyksta bendradarbiaujant su Dembavos progimnazijos soc. pedagoge.

III. INFORMACIJA APIE VAIKŲ VEIKLOS REZULTATUS
Sukurta Vaikų paţangos ir pasiekimų vertinimo sistema. Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo
daroma paţanga. Kiekvienas vaikas turi savo vertinimo aplanką, kaupiami pasiekimai, 3 vaiko
gebėjimus atskleidţiantys pavyzdţiai, kurie vertinami pagal 17 sričių. Sukaupta informacija
naudojama kryptingam ir tikslingam veiklos planavimui, bendradarbiavimui su tėvais (globėjais),
sklandţiam perėjimui ugdytis pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą. Remiantis
analize, kuriamos edukacinės erdvės, perkamos ugdymo priemonės ir keliama auklėtojo
kvalifikacija.Vaikui baigus ikimokyklinį ugdymą aplankas perduodamas priešmokyklinio ugdymo
pedagogui, kuris vaikus vertina pagal kompetencijas.
IV. PEDAGOGAI
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai orientuoti į 2016 m. veiklos plano tikslus.
Pedagogės gavo informacijos apie naujų partnerių paiešką, projektų paraiškų pildymą, kaip sukurti
veiksmingas edukacines aplinkas, turėjo galimybę dalytis patirtimi su Šiaulių, Pasvalio krašto
pedagogėmis. Kvalifikaciją kėlė ir mokymuose dalyvavo auklėtojų padėjėjos ir administracija.
Erasmus+ projekte dalyvavo 38,5 proc. auklėtojų. E Twinning projekte 23 proc. auklėtojų. Vesti
9 seminarai. Parengtas 1 stendinis pristatymas. Vesta 1atvira veikla.
V. FINANSAVIMAS
Finansiniai šaltiniai

Savivaldybės biudţetas 5SB
Specialiosios programos lėšos (pajamos uţ paslaugas)
5SB(SP)
Valstybės biudţeto specialioji tikslinės dotacijos VB (T)
Valstybės biudţeto specialioji tikslinė dotacija
moksleivio krepšeliui finansuoti VB (MK)
Kitos lėšos (labdara, parama, 2 proc. GPM)

2015
m.
tūkst. Eur

2016 m.
tūkst. Eur

152,6

416,2

21,5

17,2

2,6

2,6

57,9

65,1

0,9

5,2

Pastato
staty
ba

Kadangi skiriama maţiau lėšų, kokybiškai įgyvendinti Vyriausybės keliamus reikalavimus yra
sudėtinga.
VI. PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA, IR VADOVO SIŪLOMI
JŲ SPRENDIMO BŪDAI
Problemas lemia išorės faktoriai. Lietuvos higienos normoje HN 131:2015 „Vaikų ţaidimų
aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reglamentuojama ţaidimų aikštelių
kontrolė, kuriai įgyvendinti reikalingos lėšos.
Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ įteisina laiptų aptvarus.
Siūloma vaikų ţaidimų aikštelių pirminės ir metinės kontrolės pirkimą atlikti centralizuotai.
Panevėţio rajono savivaldybės taryba turėtų skirti papildomų lėšų laiptų aptvarams.
Direktorė

Daina Murauskienė

