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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ŠILALĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“  DIREKTORIAUS  

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

2021 m. kovo     d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 dalies 10 punktu, 9 dalimi, Šilalės

rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos

reglamento patvirtinimo“, 264–266 punktais, atsižvelgdama į Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“

2021 m. kovo 9 d. raštą Nr. S-46-(4.4) „Prašymas dėl pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai“,

Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorės Dalios Kutniauskienės 2020 metų

veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui

(H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos

rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo

dienos.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

              1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Šio sprendimo projekto tikslas – pritarti Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorės

Dalios Kutniauskienės 2020 metų veiklos ataskaitai.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimo projektas

Sprendimo projektą inicijavo ir veiklos ataskaitą parengė Šilalės lopšelio-darželio

„Žiogelis“ direktorė Dalia Kutniauskienė.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punkte

numatyta, kad Taryba išklauso biudžetinių įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitas. Šilalės rajono

savivaldybės tarybos veiklos reglamento 264–266 punktuose numatyta, kad biudžetinių įstaigų,

kurių savininkė yra savivaldybė, vadovai ataskaitas Tarybai pateikia kasmet.

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16

straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 dalies 10

punktu, 9 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 264–266 punktais.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių

reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

              Nenumatoma.

    4. Laukiami rezultatai.

Šilalės rajono savivaldybės taryba priims sprendimą dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“

direktorės Dalios Kutniauskienės 2020 metų veiklos ataskaitos.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. 

    Teisės aktų keisti nereikia.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė                                         Ona Aurylienė



                                                     PRITARTA

     Šilalės rajono savivaldybės tarybos

                                                                 2021 m. kovo 25 d.

                                                         sprendimu Nr.

ŠILALĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS DIREKTORĖS

 DALIOS KUTNIAUSKIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ (toliau – Darželis) 2018–2020 metų strateginiame

plane (toliau – Strateginis planas), patvirtintame Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus

2018 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. Į-11-(1.3), numatyti tikslai: kokybiškų ugdymo(-si) paslaugų

užtikrinimas; įstaigos personalo ir tėvų veiklos dermės užtikrinimas; lopšelio-darželio pastato,

edukacinių erdvių plėtra; sveikos, pozityvios bendruomenės narių santykiais grindžiamos

aplinkos kūrimas.

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ 2019–2020 mokslo metų veiklos planą (toliau –

Veiklos planas), patvirtintą Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d.

įsakymu Nr. Į-36-(1.4), rengė darbo grupė, sudaryta iš Darželio pedagogų, tėvų atstovų.

Darželio veikla orientuota į Strateginio plano ir Veiklos plano tikslų įgyvendinimą,

kokybiškų ugdymo(-si) paslaugų teikimą. Įstaigą lanko – 241 ugdytinis (2019-01-02), į grupes

integruota 11 ugdytinių su specialiaisiais poreikiais.

Geros ugdymo ir mokymosi kokybės užtikrinimas

Ugdymo proceso metu daug dėmesio skiriama vaikų jausmų ir emocijų ugdymui,

kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimui bei sveikai mitybai ir aktyviai

kasdienybei.

Atlikus „platujį“ vidaus auditą paaiškėjo, kad Darželio vertybės vertinamos labai gerai -73 %;

gerai – 25 %, patenkinamai – 2%; įvaizdis vertinamas labai gerai - 78%, gerai - 20%,

patenkinamai - 2%, vidaus ir išorės ryšiai vertinama labai gerai - 66%, gerai - 30%, patenkinamai

- 4%; vaiko ugdymas ir ugdymasis yra vertinamas labai gerai-74%, gerai-25%, patenkinamai-1%,

o vaiko ugdymo (-si) pasiekimai: labai gerai- 67%, gerai-29%, patenkinamai-6%; parama ir

pagalba vaikui, šeimai : labai gerai - 67%, gerai - 29%, patenkinamai - 4%; ištekliai : labai gerai -

65%, gerai - 29%, patenkinamai - 6%, mokyklos valdymas: labai gerai - 68%, gerai - 29%,

patenkinamai - 3%. Visi bendruomenės rodikliai 2019 m. pagerėjo. Lopšelio-darželio pasiekimai

(2019-12-01) pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“ – ugdytinių pasiekimai atitinka arba viršija

numatytus ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų žingsnius. Uždavinius sėkmingai įgyvendinti

padėjo direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės, savivaldos institucijos: Lopšelio-darželio

taryba, Pedagogų taryba, Darbo taryba, Vaiko gerovės komisija. Darželis teikė kokybiškas

švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkino ugdymo

poreikius, sudarė lygias galimybes ir sąlygas ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ugdymo

programą „Žiogelio takeliu“. Darželyje vykdoma (vyresniųjų grupių vaikai) tarptautinė programa

„Zipio draugai“.

Pedagogų kvalifikacija

Užtikrintas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas – visi pedagogai aktyviai naudojosi

akredituota Video mokymų platforma (www.pedagogas.lt). Per 2019 m. pedagogai tobulino

kvalifikaciją 1126 akademines valandas. Lopšelyje-darželyje dirba kvalifikuoti pedagogai: 18

pedagogių turi mokytojo metodininko kvalifikaciją, 1-vyresniojo mokytojo ir 1- ikimokyklinio

ugdymo mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją. Visus metus tobulinau savo vadybines,

ugdymo proceso valdymo, valdymo, pedagogines ir bendrąsiais kompetencijas dalyvaudama

seminaruose, respublikinėse konferencijose, mokymuose. Viso kvalifikaciją tobulinau 64

http://www.pedagogas.lt
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valandas.

Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kūrimas

Maksimaliai panaudojome lopšelio-darželio, miesto ir jo apylinkių erdves ugdymo tikslų

įgyvendinimui: žymias vietas mieste, aplinkinius piliakalnius bei pievas. Glaudžiai

bendradarbiavome su socialiniais partneriais, ugdytinių tėveliais (globėjais). Pedagogai

organizavo edukacines pamokėles netradicinėje aplikoje Šilalės priešgaisrinėje gelbėjimo

tarnyboje, Šilalės policijos komisariate, Šilalės kultūros centre, Šilalės viešosios bibliotekos

Vaikų literatūros skyriuje, Šilalės visuomenės sveikatos biure, veterinarijos klinikoje „Laimingas

ūsas“, Kiniulių ūkyje ir kt. Įtraukti į ugdymo procesą tėvai dalyvavo išvykose. Pedagogai darbe

taikė aktyvius ugdymo metodus, vertinome atviras ugdymo veiklas, jas analizavome aptardami

formas, metodus, tobulinome kvalifikaciją, vykdėme gerosios patirties sklaidą respublikoje:

Bendradarbiaujant su Šilalės švietimo pagalbos tarnybos specialistais Darželio bendruomenė

organizavo ir dalijuosi savo gerąja darbo patirtimi Respublikinėje ikimokyklinio ugdymo

pedagogų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus

specialiųjų poreikių vaikų ugdymo galimybės ir inkliuzinio ugdymo praktika“ (pranešimus

pristatė 12 Darželio pedagogių), respublikinėje konferencijoje apie projekto įvykdymą „Sveikata

visus metus“ Vilniuje (pristatė pranešimus 2 pedagogės), Tarptautinėje ugdymo įstaigų

metodinėje-praktinėje konferencijoje Vilniuje „Kad vaikai augtų saugūs“ (3 pedagogės pristatė

pranešimus). Respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje Tauragėje

„Pažink.Atrask.Patirk“ (3 pedagogės pristatė pranešimus apie projektą „Lino grožis ir skonis“).

Darželio bendruomenė aktyviai dalyvavo respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose,

akcijose, iniciatyvose:

Laimėjome ir tapome projekto „Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių

ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, vykdytojais. Projekto kodas Nr. 09.2.1-

ESFA-K-728-02-0056, pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“

įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų

veiklos tobulinimas“. Nurodytam projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau –

ES) struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – projektui

skirtos finansavimo lėšos).

Tarptautiniai projektai: anglų kalba eTwinning projektai „Compelling and healthful learning“,

„Show and Tell - zeigen und erzählen“, programa „Zipio draugai“, projektai „Žemė-visų namai“;

„Vėjo darbai“, „Kad vaikai augtų saugūs“; „Šaltis mums tai nebaisus-judam, krutam visada –

sveikata mūsų gera“; „Draugystės pynė“; „Tolerancijos švyturys“, „Vėduoklė mamai“, „Gyvasis

tautos žiedas“ ir kt.

Respublikiniai projektai: lopšelio-darželio incijuotas ir įvykdytas „Lino grožis ir skonis“,

„Futboliukas“, „Saugus miestas vaiko akimis“ (3 ugdytiniai tapo laureatais); „Lietuvos mažųjų

žaidynės“, „Sveikatiada“, didžiausia pasaulyje gyventojų judrumą skatinanti kasmetė miestų

kampanija – Europos judrumo savaitė, „Nė dienos be mankštos“, „Pasaka Džanui Rodarui“;

kūrybinių darbų parodos: „Lino stebuklai“, „Lietuva-vaiko širdyje“, „Kuriame pilį Gediminui“,

„Spalvų šėlsmas“, „Bitutės veiklų scenarijaus kūrimas“, „Stebuklinga duonelė“, „Šeimos

fotosesija vaiko akimis“, „Aš ne siaubas, aš ne baubas, aš vabzdys-vaikučių draugas“, „Skamba

vardas Lietuvos“, „Rudenėlis mano akimis“, „Į šventų Kalėdų pasaką“ ir pan.

Respublikinės akcijos: „Švarių rankų šokis 2019“; iniciatyva „Tolerancijos diena“;

pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“; paroda-akcija „Tuk, širdele, tuk, tuk“.

Renginiai su šeimomis: tėvų ir ugdytinių vakaronė „Kai saulutė vakarop...“, tėvų iniciatyva

Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti suorganizuota gerumo akcija „Iš širdies į širdį“, ,

tėvų susirinkimai, psichologės paskaitos, projektas su tėveliais „Įstaigos moterys“, sporto šventė

„Judėt su kamuoliu smagu“, mokslo ir žinių dienos šventė „Rudenėlis atskubėjo“, Šeimos dienos

renginys „Su Žiogeliu aplink pasaulį“, Šilalės miesto 400 m. bėgimas, organizavo akciją
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„Padėkime alkstantiems paukšteliams ir žvėreliams", ugdytinių tėvams, globėjams išleisti

informatyvūs lankstinukai. Darželio bendruomenė organizavo rajoninę sporto šventę „Vaikystės

spindulėlis 2019“, Šilalės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių ir

meninio skaitymo konkursą „Lietuvėle, tu graži!“, Kaziuko mugę „Gurgu, gurgu į Kaziuko

turgų“, šventinį rytmetį „Kaip varnėnai ieškojo namų“, „Mes Velykų jau sulaukėm“,

teatralizuotai paminėtos pasaulinės teatro ir žemės dienos ir pan.

Antrus metus iš eilės atsiliepimų ir renginių portalo „Švietimo gidas“ organizuotame konkurse

Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“  tapo TOP darželiu.

Metiniai įstaigos tikslai ir įgyvendintos priemonės atliepia numatytus strateginius tikslus.

Siekėme geros ugdymo(-si) kokybės užtikrinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo su

bendruomene ir socialiniais partneriais efektyvinimo, puoselėjome patriotizmo ir etninės kultūros

tradicijas.

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Finansavimo šaltiniai Lėšos ( (tūkst. Eur.)

Planuota Įvykdyta

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 509,5 509,5

Iš jų:

1.1.  Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais 428,0 428,0

1.2. Kitos būtinosios lėšos 73,9 73,9

1.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos 7,6 7,6

2. Mokymo lėšos 218,6 218,6

Iš jų:

2.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais 209,3 209,3

2.2. Kitos būtinosios lėšos - -

2.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos - -

3. Lėšos už teikiamas paslaugas 76,1 76,1

3.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais - -

3.2. Kitos būtinosios lėšos 76,1 76,1

3.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos - -

4. Valstybės deleguotos (nemokamo maitinimo lėšos) - -

5. Valstybės investicijų/ES struktūrinių fondų lėšos - -

6. Iš viso (1+2+3+4+5) 804,2 804,2

7. Vienam mokiniui tenkančios lėšos ((1+2)/MS): 3,022 3,022

Vienam mokiniui tenkančios Mokymo lėšos (2/MS) 0,907 0,907

Vienam mokiniui tenkančios savivaldybės biudžeto lėšos (1/MS) 2,114 2,114

______________________________________________

PRITARTA

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ tarybos

2021 m. vasario 2 d. posėdžio protokolas Nr. T-5-(1.5)



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilalės rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“  direktoriaus

2020 metų veiklos ataskaitai

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-03-15 Nr. T25-74

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Geda Kačinauskienė Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-03-15 08:24

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-03-15 08:24

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2019-11-29 09:09 - 2022-11-28 09:09

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Aiškinamasis raštas.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Dalios Kutniauskienės 2020 m. veiklos ataskaita.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210308.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-03-15 nuorašą suformavo Geda Kačinauskienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




