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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,

įgyvendindama 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 punktus, atsižvelgdama į Šilalės r. Kvėdarnos

darželio ,,Saulutė“ 2022 m. kovo 1 d. raštą Nr. S-26(1.10) „Dėl Šilalės r. Kvėdarnos darželio

,,Saulutė“ direktoriaus Valdo Urniežiaus 2021 metų veiklos ataskaitos“, Šilalės rajono savivaldybės

taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktoriaus Valdo Urniežiaus 2021 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 r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktoriaus 202 1 metų veiklos ataskaitai

              1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Šio sprendimo projekto tikslas – pritarti Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktoriaus

Valdo Urniežiaus 2021 metų veiklos ataskaitai.

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

projektas

Sprendimo projektą inicijavo ir veiklos ataskaitą parengė Šilalės r. Kvėdarnos darželio

,,Saulutė“ direktorius V. Urniežius.

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 r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“

direktoriaus V. Urniežiaus 2021 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                                         Akvilina Žąsytienė



                                                                       PRITARTA

              Šilalės rajono savivaldybės tarybos

                                                                               2022 m. kovo      d. sprendimu

                                                                                                     Nr.T1

ŠILALĖS R. KVĖDARNOS DARŽELIO „SAULUTĖ“  DIREKTORIAUS

VALDO URNIEŽIAUS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Šilalės r. Kvėdarnos darželis „Saulutė“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas

190325610, adresas: Žalioji g. 8, Kvėdarna Šilalės r. sav., el. paštas – kvedarnosdarzelis@gmail.com,

internetinė svetainė http://www.saulute.silale.lm.lt, tel. (8 449) 55188.

Šilalės r. Kvėdarnos darželį „Saulutė“ lanko 129 ugdytiniai: 84 ikimokyklinio amžiaus

vaikai ir 45 priešmokyklinio amžiaus vaikai. Darželyje dirba 13 pedagogų.

Įstaigos 2021–2024 m. strateginiame plane iškelti tikslai:

1. Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, ugdymo

proceso organizavimą grindžiamą didesniu įsitraukimu ir bendruomeniškumu, kurti sąlygas,

padedančias vaikui tobulėti.

2. Kurti nuolat besimokančią, bendradarbiaujančią, perspektyvią ir iniciatyvią

bendruomenę.

3. Kurti modernią, saugią, savitą, kūrybiškumą skatinančią ir sveiką vaikų ugdymo (si)

aplinką.

Stengiantis, kad ugdymo procesas atitiktų pažangiausias mokslo ir visuomenės

tendencijas, kaip partneriai, dalyvavome įgyvendinant Europos sąjungos finansuojamą projektą

„Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.

Įgyvendinant projektą buvo parengta metodika „Darželis visiems“ bei metodikos įgyvendinimo

rekomendacijos. Ši metodika ikimokykliniame ugdyme sėkmingai integruoja tiriamosios ir kūrybinės

technologinės veiklos metodus (STEAM), kūrybinio mąstymo bei lauko darželio principus. Projekto

eigoje mokytojai dalyvavo 108 val. mokymuose bei stažuotėse. Iš mokytojų dalyvavusių mokymuose

sudaryta darbo grupė darželio ikimokyklinei programai parengti pagal „Mūsų darželis“ metodiką.

Nuo šių mokslo metų programa sėkmingai įgyvendinama. Programoje numatyta kaip vaikų poreikius

ir jų idėjas įtraukti į ugdymo proceso planavimą, tėvų bei įstaigoje dirbančių specialistų įsitraukimą.

Didelis dėmesys skirtas tėvų (globėjų) ir pedagogų bendradarbiavimui. Grupėse vaikams yra įkurtos

ir aiškiai apibrėžtos ugdymo(si) erdvės: vaidybinių žaidimų, konstravimo, maisto gaminimo, meninė

ir bibliotekos. Planuojama, esant galimybei, remiantis ,,Darželis visiems” metodika įkurti naujas

erdves: smėlis ir vanduo, pažinimas/atradimai, muzika ir judesys, matematikos ugdymosi. Didelis

dėmesys skirtas ugdymo pasiekimams ir stebėjimui. Socialinės, kultūrinės ir gamtinės aplinkos

pažinimo, kalbos, dailės, muzikos, vaidybos, kūno kultūros vertinimas atliekamas pastoviai stebint

vaiką kasdieninėje veikloje, analizuojant kūrybos darbus, kalbantis su tėvais ir vaikais. 

Įgyvendinant išsikeltus tikslus didelis dėmesys buvo skirtas ugdymo proceso

organizavimo kokybei gerinti. COVID19 pandemija apribojo kontaktinius ryšius su ugdytinių tėvais,

kurie ikimokykliniame ugdyme yra ypatingai svarbūs. Pedagogai daug pastangų skyrė įvairinant

bendravimo su tėvais metodus, naudojo įvairius bendravimo būdus: pranešimus elektroninio dienyno

„Mūsų darželis“ sistemoje bei socialinių tinklų platformose, telefoninius pokalbius. Esant problemai

organizavome kontaktinius pokalbius su tėvais, laikantis visų ekstremalios situacijos reikalavimų. Su

kiekviena šeima buvo surastas individualus, jai priimtiniausias bendravimo būdas. Šių pastangų dėka

bendravimo kokybė su šeima nenukentėjo.

Patenkinti visi bendruomenės ikimokyklinio ugdymo poreikiai. Priimti visi vaikai pagal

prašymus į ikimokyklines ugdymo grupes. Suformuotos penkios darželio grupės, iš kurių dvi

jaunesnio amžiaus (lopšelio). Jas lanko vaikai, kurių amžius iki 3 metų. Darželiui buvo nemažas

iššūkis, kadangi nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pirmą kartą suformuota grupė iš vaikų neturinčių 2 metų.
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Reikėjo įsigyti papildomo inventoriaus bei pasiruošti vaikų adaptacijai. Pasiruošimas vyko

sklandžiai, todėl adaptacija praėjo be didesnių sunkumų. Visi vaikai puikiai adaptavosi ir lanko

darželį.

Darželyje ugdomi trys vaikai, kurie turi didelių raidos sutrikimų. Jiems parengtos

individualios programos, kurios pritaikytos jų poreikiams bei individualiems gebėjimams efektyviau

ugdyti. Su jais dirba logopedas, socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas. Su specialiųjų poreikių

mokiniais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo problemų, dirba logopedas.

Siekiant, kad vaikai įgytų socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų bei

geresnės vaikų emocinės savijautos, įgyvendinamos dvi programos. Ikimokyklinio ugdymo amžiaus

vaikams įgyvendinama „Kimochi“ programa, o priešmokyklinio amžiaus vaikams –„Zipio draugai“.

Stiprindami vaikų sveikatą, dalyvaujame programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių

vartojimo skatinimas mokykloje“. Šių programų įgyvendinimas padeda formuoti ugdytinių

taisyklingos mitybos įpročius, kurie yra vieni svarbiausių veiksnių, užtikrinančių vaikų sveikatą.

Kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą pavyko

pasiekti planuojant bei organizuojant ugdomąjį procesą, atsižvelgiant į individualius kiekvieno

ugdytinio poreikius, taip pat analizuojant pedagoginės ir metodinės veiklos rezultatus Vaiko gerovės

komisijos, darželio pedagogų tarybos posėdžiuose.

Organizavome įvairius sveikos gyvensenos ugdymo renginius, įgyvendinome

sveikatingumo projektus, daug dėmesio skyrėme vaikų sveikos mitybos įgyvendinimui. Įstaigoje

maitinimas organizuojamas pagal  mitybos principą „Sveikatai palankus“. 

Tobulindami ir stiprindami darželio ir šeimos bendradarbiavimo ryšius, siekėme, kad

tėvai taptų partneriais visose ugdymo (si) proceso veiklose, teikėme tėvams metodinę informaciją

vaikų ugdymo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų bei sveikatos saugojimo klausimais.

Bendruomenės mikroklimatas gerintas puoselėjant tradicijas, išlaikant įstaigos savitumą,

kuriant saugesnę ir gražesnę aplinką. Ugdymo įstaigoje minimos valstybės šventės: Laisvės gynėjų

diena – sausio 13-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena – vasario 16-oji, Lietuvos nepriklausomybės

atkūrimo diena – kovo 11-oji ir kitos. Kasmet darželyje rengiama rudens gėrybių parodėlė,

organizuojama Tarptautinė mokytojų dienos šventė, kurios metu grupėse darbuojasi tėveliai. Jau

antri metai darželyje organizuojamas kūrybinių darbų projektas „Moliūgų žibintai“ ir jau tradicine

švente tapusi sportinė pramoga visiems darželio ugdytiniams „Mažos kojelės greitai bėgioja“. Keletą

metų įsijungiame į akciją „Diena be automobilio“, „Mažoji mylia“. Visi ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai dalyvavo „Europos judrumo savaitė darželyje „Saulutė“.

Penkių ir šešių metų vaikai dalyvavo projekte „Futboliukas“. Kasmet pedagogai kartu su ugdytiniais

dalyvauja pilietinėje iniciatyvoje, skirtoje Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti, veiksmo

savaitėje „Savaitė be patyčių“. Per 2021 m. dalyvavome 24 respublikiniuose konkursuose, akcijose

ir kituose renginiuose. Organizavome respublikinį projektą „Advento vainikas iš antrinių žaliavų“.

Ikimokyklinio ugdymo grupės vykdė ilgalaikius sveikatingumo projektus: „Mikrobams

– ne“, „Švarios rankytės – sveikatos šaltinis“, „Skalaujam mikrobus – dantukai švarūs bus“, „Švarūs

dantukai – stiprūs dantukai“,  „Judėk, draugauk, sveikas auk“.

Darželis vykdė veiklos kokybės įsivertinimą. Atlikus platųjį kokybės įsivertinimą ir

išanalizavus gautus duomenis buvos pasirinktas pagalbinis rodiklis „Mokyklos bendruomenės narių

bendravimo ir bendradarbiavimo kokybės vertinimas“ atlikti giluminiam kokybės vertinimui.

Norėdami tobulėti, įstaigos pedagogai savo kvalifikaciją kėlė dalyvaudami įvairiuose

kvalifikacijos kėlimo renginiuose: mokymuose, seminaruose, konferencijose, dalindamiesi gerąja

darbo patirtimi su kolegomis.

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Finansavimo šaltiniai Lėšos (tūkst. Eur)

Planuota Įvykdyta

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 240,9 240,9

Iš jų:

1.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais 199,5 199,5
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1.2. Kitos būtinosios lėšos 41,4 41,4

1.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos 0 0

2. Mokymo lėšos 229,4 229,4

Iš jų:

2.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais 226,6 226,6

2.2. Kitos būtinosios lėšos 2,8 2,8

2.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos 0 0

3. Lėšos už teikiamas paslaugas 21,0 21,0

3.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais

3.2. Kitos būtinosios lėšos 21,0 21,0

3.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos 0

4. Valstybės deleguotos (nemokamo maitinimo lėšos) 8,3 8,3

5. Valstybės investicijų/ES struktūrinių fondų lėšos 27,5 27,5

6. Iš viso (1+2+3+4+5) 527,1 527,1

7. Vienam mokiniui tenkančios lėšos ((1+2)/MS): 3,6 3,6

Vienam mokiniui tenkančios Mokymo lėšos (2/MS) 1,8 1,8

Vienam mokiniui tenkančios savivaldybės biudžeto lėšos (1/MS) 1,8 1,8

–––––––––––––––––––––––––––––––

PRITARTA

Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“

tarybos 2022 m. vasario 2 d.

posėdžio protokolas Nr. DT-1
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