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                                                                                                  PATVIRTINTA 

                                                                                                 Joniškio rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                                 2019 m. .............d. sprendimu Nr. T-     

 

JONIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „VYTURĖLIS“  

 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS  

INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ 

 

1. Adresas, rekvizitai. 

            Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“ yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti ikimokyklinį 

ir priešmokyklini ugdymą, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Darželis įsteigtas 1986 metų 

balandžio 29 d. Įstaigos adresas – Melioratorių a. 14, LT-84173 Joniškis; telefonai – 8~426 51831, 

8~612 59963;  internetinė svetainė - www.vyturelisjoniskis.lt, elektroninis paštas - 

v.d.vyturelis@vyturelisjoniskis.lt. 

            2. Įstaigos vadovas. 

            Darželio direktorės Dainos Marcinkienės bendras darbo stažas 35 metai, vadybinis darbo 

stažas 17 metų. Išsilavinimas - Vilniaus pedagoginė mokykla 1983 m. (ikimokyklinių įstaigų 

auklėtoja); Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1989 m. (ikimokyklinės pedagogikos ir 

psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija); Šiaulių Universitetas 

2003 m. (mokytojo profesinė kvalifikacija); Šiaulių Universitetas 2005 m. (vadybos ir verslo 

administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis). 

            3. Darbuotojų skaičius, kaita per ataskaitinį laikotarpį. 

            Vaikų darželyje „Vyturėlis“ 2018 metais dirbo 40 darbuotojų – 19 pedagogų  ir 21 

aptarnaujančio personalo darbuotojas. Pedagoginį darbą dirbo kompetentingi pedagogai: 1 

ekspertas, 5 metodininkai, 11 vyr. mokytojų. Švietimo pagalbą vaikams teikė 3 specialistai – 2 

logopedai ir 1 specialusis pedagogas. Dauguma darbuotojų įstaigoje dirba 20 ir daugiau metų, kaita 

nedidelė. 2018 metais 3 aptarnaujančio personalo darbuotojai išėjo iš darbo sulaukę pensijinio 

laikotarpio, juos pakeitė profesionalūs, kompetentingi darbuotojai, darželio veiklą papildę naujomis 

idėjomis, pasiūlymais. 

             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 39, 5 etato.  

              Darželyje dirbo 

 

Eil. 

Nr. 

Darbuotojų skaičius Darbuotojų 

skaičius 

Etatų 

skaičius 

1. Administracijos darbuotojai 5 5 

2. Pedagoginiai darbuotojai  17 17,5 

3. Aptarnaujantis personalas  18 17 

                                                                 Viso: 40 39,5 

 

 

 

http://www.vyturelisjoniskis.lt/
mailto:v.d.vyturelis@vyturelisjoniskis.lt
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              4. Ugdytinių skaičius. 

              Darželis turi 8 grupes, kurias 2018 metais lankė 148 ugdytiniai: 2 ankstyvojo amžiaus, 4 

ikimokyklinio amžiaus, 1 priešmokyklinio amžiaus, 1 ikimokyklinio priešmokyklinio amžiaus. 

 

 

Vaikų skaičius 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

Bendras vaikų skaičius 
150 149 148 145 145 145 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai 
110 115 121 110 120 110 

 

Priešmokyklinio amžiaus vaikai 
40 34 27 35 25 35 

    

               

II SKYRIUS  

VEIKLA ĮGYVENDINANT ŠVIETIMO ĮSTAIGOS STRATEGINĮ IR METINĮ  

VEIKLOS PLANUS  

  

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

              2018 metais darželis ugdymą organizavo vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa 

„Vaikystės sodas“ ir priešmokyklinio ugdymo programa. Į šias programas buvo integruojamos: 

Sveikatos stiprinimo programa, emocinio intelekto ugdymo programa Kimochis ir priešmokyklinio 

ugdymo priemonių komplektas O PA PA. 

              Darželio vizija - saugi, atvira partnerystei ir  pokyčiams  ikimokyklinio ugdymo įstaiga, 

nuolat tobulinanti ugdymo (si) sąlygas ir  teikianti vaikui ir šeimai kokybišką ugdymą.  

              Misija - vaikų darželis „Vyturėlis“ – ugdymo įstaiga, teikianti  ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo paslaugas,  atitinkančias šiuolaikinės visuomenės poreikius.  

              Strateginio plano 2018-2020 metams tikslai: 

              1. Gerinti  ugdymo (si) proceso kokybę, pritaikant ugdymo turinį vaikų poreikiams ir 

gebėjimams. 

              2. Tobulinti pedagogų/darbuotojų  profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją. 

              3. Gerinti įstaigos materialinę bazę, tobulinant vaiko sveikatos saugojimo ir stiprinimo 

sistemą. 

              4. Skatinti  aktyvesnį ir konstruktyvesnį bendruomenės  ir socialinių partnerių bendravimą 

ir bendradarbiavimą. 

              2018 metų veiklos plano tikslas - tobulinti ugdymo kokybę  kuriant palankią, saugią, 

sveiką, vaikų ugdymą skatinančią aplinką. Pedagogai didelį dėmesį skyrė ugdymo turinio 

planavimui ir organizavimui, jį pritaikant skirtingų poreikių ir gebėjimų vaikams. Veiklos 

planavimas, informacijos dokumentavimas buvo vykdomas naudojantis informacinėmis 

technologijomis. Atliktas giluminis auditas pasirinkus sritį Vaiko ugdymas ir ugdymasis. 

              Plėtojant sveikatos stiprinimą ir ekologinių įgūdžių ugdymą, vykdant projektinę veiklą, 

įtraukiant socialinius partnerius, dalijantis darbo patirtimi darželyje buvo vykdomi sveikatos ir 

ekologiniai projektai, dalyvauta Europos judumo savaitės renginiuose, organizuotas rajono 

priešmokyklinių grupių konkursas „Judėk, sportuok ir draugui nusijuok“, aktyviai dalyvauta 

respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje. Lauko 



3 
 

žaidimų aikštelės papildytos naujais įrengimais, skatinančiais vaikus daugiau judėti: įrengti du Basų 

kojų takai, įtvirtinti krepšinio stovai ir futbolo vartai, atnaujinta keletas medinių įrengimų.  

              Puoselėjant tautinę savimonę ir perteikiant vaikams liaudies kultūros pagrindus, darželio 

bendruomenė organizavo įvairių etnokultūrinių renginių, išvykų, vyko susitikimas su rajono 

tautodailininkais.   

               Lietuvos 100-mečio jubiliejui buvo skirti šie renginiai:  

             1. Vasario 16-ajai skirtas šventinis renginys, apimantis visą Lietuvos istoriją, „Mažom 

rankelėm apglėbkim gimtą šalį“, parodytas mūsų partneriams iš Latvijos Respublikos Aucės 

savivaldybės vaikų darželio „Piladzitis“, kurie buvo atvykę pasveikinti valstybės šventės proga. Šis 

renginys buvo taip pat buvo parodytas visai darželio bendruomenei M. Slančiausko progimnazijos 

meno salėje. 

              2.  „Aš bėgu – 2018“, dalyvavo visa darželio bendruomenė. 

              3. „Šimtas namelių Lietuvos paukšteliams“ (tėveliai padarė 110 inkilėlių paukšteliams, 

kurie buvo pakabinti darželio teritorijos ir Joniškio poilsio zonos medžiuose). 

              4. „100 moliūgų šventė“. 

              5.  Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai su tėveliais nupynė 100 metrų tautinę juostą. 

              6. „100 žiedų Lietuvai“ („Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai pasodino 100 gumbelių 

pavasarinių gėlių). 

              7. „Mažom rankelėm apglėbkim gimtą šalį“ nuostabi knyga, į kurią sudėti darželio grupių 

vaikų ir tėvelių palinkėjimai Lietuvai. 

              8. Baigiantis metams tėveliai sukūrė 110 šventinių namelių, kurie darželio patalpose virto 

Kalėdiniu miesteliu. 

              2. Pagalba mokiniui. 

              Švietimo pagalbą ugdytiniams teikė kompetentingi pedagogai ir aptarnaujantys 

darbuotojai. Ji buvo suteikta 55 ugdytiniams. Pagal Joniškio rajono švietimo centro pedagoginės 

psichologinės tarnybos įvertinimus buvo ugdoma 10 vaikų. Specialusis  pedagogas ugdė 6 

ugdytinius. Psichologo paslaugų  pagal tėvelių prašymus  reikėjo 30 ugdytinių, suteiktos ilgalaikės 

ir trumpalaikės psichologo konsultacijos pedagogams ir ugdytinių tėvams. Pedagogės ugdytiniams, 

kuriems PPT nustatė žymius kalbos neišsivystymus, kūrė adaptuotas programas, stengėsi šiems 

vaikams sudaryti palankias ugdymo (si) sąlygas. Švietimo pagalbos specialistės organizavo rajoninį 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų eilėraščių konkursą 

„Mano Lietuva“.   

              2018 metais ugdytiniams, atsižvelgiant į šeimos gydytojų pažymas, buvo atlikti masažai, jų 

trukmė kiekvienam vaikui 10 dienų. Daugiausia atlikta plokščiapėdystės profilaktikai, raumenų 

stiprinimo, atpalaiduojančių masažų. 12 ugdytinių, kurie turėjo gydytojų pažymas, atlikti pakartotini 

masažai.  

              3. Ugdymo(si) aplinkos. 

              Didelis dėmesys buvo skiriamas ugdomosios aplinkos kūrimui ir tobulinimui, lauko 

aikštynų atnaujinimui, edukacinių erdvių kūrimui. Grupėse edukacinės erdvės papildytos naujomis 

ugdymo priemonėmis, grožine ir metodine literatūra. Kiekvienai grupei nupirkti nešiojami 

kompiuteriai, kurių pagalba įvairinamas ugdymo turinys, vaikams pateikiama daug naujos, įdomios 

informacijos. Buvo atnaujinta meno salė, pagamintos dekoracijos Lietuvos šimtmečio jubiliejui, 

įsigyta naujų, muzikinį ugdymą lavinančių priemonių, vaikiškų muzikos instrumentų. Sporto salei 

nupirkta sporto inventoriaus, braidymo baseine pakeisti guminiai takai, įsigyta įvairių priemonių 

vaikų judesio korekcijai.  
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              Ugdomoji veikla buvo organizuojama grupėse, lauke, netradicinėse aplinkose: už darželio 

teritorijos ribų, įvairiose išvykose, tėvelių darbovietėse, gamtoje, kitose neformaliose aplinkose. Tai 

padėjo vaikams geriau pažinti save ir draugus, juos supančią aplinką, ugdė pasitikėjimą savimi, 

mokė orientuotis aplinkoje, įvairiose situacijose.  

4. Mokinių saugumas ir prevencinių programų įgyvendinimas. 

              Pilietiškumo ugdymui bei vertybinių nuostatų formavimui pedagogai organizavo: 

              1. Savaitę be patyčių „Draugas draugui draugas“.  

              2. Išvyką į Joniškio Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namus „Santara“, 

globojamiems seneliams nuvežta daug moliūgų.  

              3.„Pyragų dieną“, kurios metu surinktos lėšos skirtos buvusio ugdytinio, sergančio kraujo 

vėžiu, gydymui.  

               4. Prevencinis projektas „Žaidimai moko“ (dalyvauja logopedai, spec. pedagogas, 

auklėtojai). 

              5. Apibendrinti ugdymo rezultatai. 

              Grupių pedagogai vykdė sveikatos stiprinimo, ekologinius trumpalaikius ir ilgalaikius 

projektus, dalyvavo programose, projektuose, akcijose, konkursuose, parodose: 

              1. Ilgalaikis prevencinio skaitymo vykdymas kartu su šeima „Augu su knyga“ (mokslo 

metų pabaigoje daugiausia knygelių vaikams perskaičiusiems tėveliams įteikiami padėkos raštai). 

              2. Programa „Skaitantys vaikų darželiai“ (vaikams darželyje knygeles skaito auklėtojos, 

auklėtojų padėjėjos, tėveliai, mokyklų moksleiviai). 

              3. Nacionalinis aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“ (visa bendruomenė rinko 

baterijas ir elektroninę techniką, kurie buvo iškeisti į knygas ir metodines priemones). 

              4. Tarptautinis vaikų ir pedagogų projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą“.  

              5. Rajoninis ikimokyklinių įstaigų konkursas „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 

              6. Paruošė ugdytinius ir dalyvavo rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose „Mano 

Lietuva“, „Mano dovana Lietuvai“, „Apjuoskime Lietuvą poezijos pyne“, „Saugoju, tave, žeme“. 

              7. Pedagogai savo darbus eksponavo parodose „Mano Velykos“, „Rudens voratinklis“, 

„Suartinti kūrybos“, „Žaisliukai 100-mečio eglutei“.  

               Siekiant įskiepyti sveikos gyvensenos ir maitinimosi įgūdžius, palaipsniui į valgiaraščius 

įtraukti sveikatą tausojantys produktai ir patiekalai, tęstas šalies programų vykdymas „Pienas 

vaikams“ bei „Europos vaisių vartojimo užtikrinimas mokyklose“.  

              Darželyje buvo teikiamos neformaliojo ugdymo paslaugos: ugdytiniams sudarytos sąlygos 

lankyti krepšinio, aerobikos, muzikos, šokių būrelius. Mėgstantys ir norintys piešti lankė dailės 

būrelį. Vyresni vaikai galėjo lankyti ankstyvojo anglų kalbos ugdymo būrelį.  

        Vaikų darželyje „Vyturėlis“ vaikams buvo sudarytos saugios ugdymo ir ugdymosi sąlygos. 

Į sveikatos stiprinimo programą 2015-2019 metams integruotos Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

saugios gyvensenos  įgūdžių ugdymo programa, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. Šios programos 

mokė vaikus prisiimti atsakomybę už savo elgesį, padėti kitiems, įveikti kasdienius emocinius 

sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias, mokė spręsti problemas. Didelis dėmesys buvo skiriamas 

smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymui: visai bendruomenei buvo organizuotas 

psichologinis seminaras „Vaikas smurto auka. Diagnostika ir pagalbos galimybės“. 

              2018 metais buvo atliekami vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimai, su kuriais buvo 

supažindinti ugdytinių tėvai. Vaiko aplanke sukaupta medžiaga padėjo pedagogams ir tėveliams 

įvertinti vaikų kompetencijos augimą. Pavasarį ir rudenį buvo atliekami ugdytinių fizinio parengimo 

rezultatų vertinimai. 
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              Muzikos mokytoja  su ugdytiniais dalyvavo koncerte Šiaurės Lietuvos parodoje - mugėje 

„Agro Joniškis 2018“, M. Slančiausko progimnazijos pop choro „Pasakėlė“ 25 metų sukakties 

koncerte „Gimtadienis su draugais“.   

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

              Pedagogai tobulino savo kvalifikaciją dalyvaudami seminaruose, kursuose, konferencijose, 

stebėdami gerosios darbo patirties sklaidą darželyje ir kitose ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 2018 

metais atestuoti 2 pedagogai, kuriems suteiktos metodininko ir eksperto kvalifikacinės kategorijos. 

Darželio darbuotojai dalyvavo seminaruose 462 val. Įstaigoje buvo organizuotas psichologinis 

seminaras tėvams „Kaip bendrauti su 3 metų amžiaus vaikais. 3 metų krizė. Ribos“. Pedagogai 

išklausė seminarą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida ir kalbos sutrikimų 

prevencija“. Siekiant nuolatos tobulėti, buvo bendradarbiaujama su kitomis rajono ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis, mokyklomis, kitais socialiniais partneriais.  

              Darželio direktorius tobulino kvalifikaciją vadybinės kompetencijos, korupcijos, finansų, 

sveikatos, darbuotojų motyvacijos, mobilizacijos, psichologijos, Vaiko gerovės komisijos  

seminaruose, dalyvavo konferencijose, patirties sklaidos veiklose. Dalyvavo Joniškio rajono 

savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, 

apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo darbo grupės veikloje.  

7. Bendradarbiavimas su tėvais ir jų švietimas. 

              Ugdytinių tėveliams buvo organizuoti visuotiniai, grupių susirinkimai, individualūs 

pokalbiai. Tėvų informavimui apie vaikų raidą pedagogai sukūrė lankstinukus „Fizinis aktyvumas 

vaikų darželyje „Vyturėlis“, „Vasaros pavojai vaikams“, „Vaiko kalbos raida penktaisiais gyvenimo 

metais“, „Kai man penkeri“.  Apie vaikų pasiekimus, jų pažangą, tėveliai galėjo sužinoti stebėdami 

vaikų ugdomosios veiklos demonstravimą (filmuota, fotografuota medžiaga), žiūrėdami vaiko 

pasiekimų aplankus, vaikų darbų eksponavimą, stebėdami darželio internetinį puslapį ir 

socialiniuose tinkluose Facebook. Tėvai kartu su vaikais dalyvavo projektų vykdyme, parūpino 

reikiamų priemonių ugdomajai veiklai ir projektams vykdyti, padėjo pasiruošti organizuojamoms 

šventėms. Grąžino darželio erdves savo padarytais darbeliais: mašinų paradas, kalėdiniai nameliai, 

Sniego seniai. Vaikai su pedagogais vyko į tėvelių darbovietes susipažinti su įvairiomis 

profesijomis, darbo vietomis, darbo inventoriumi. Tėveliai dalyvavo ir ugdomojoje veikloje - 

pasakojo vaikams apie įvairias veiklas, skaitė knygutes, sekė pasakas, padėjo auklėtojoms kurti 

priemones, dekoracijas, parodas. Tėveliams buvo organizuotos paskaitos, konsultacijos su 

specialistais, pateikta įvairios metodinės informacijos. Tėveliai aktyviai dalyvavo sveikatinimo 

renginyje „Aš bėgu 2018“, krepšinio varžybose „Šoklusis kamuolys“, renginiuose, skirtuose 

Motinos dienai, priešmokyklinio amžiaus vaikų išleistuvėse.  

8. Mokyklos įsivertinimo veiksmingumas. 

        Darželyje atliktos SSGG analizės rezultatai buvo pristatyti įstaigos bendruomenei, į juos 

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

įstaigos veiklos tobulinimui, kokybiškam paslaugų teikimui. Buvo sudaryta darbo grupė darželio 

plačiajam auditui atlikti. Nustatyti privalumai (tradicijos, įvaizdžio kūrimo kultūra, bendravimas ir 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos planavimas, 

vaiko daromos pažangos vertinimo sistema, vaiko teisių garantavimas, planavimo procedūros) ir 

trūkumai (bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė, ugdymo aplinkos, 

priemonių atitiktis vaikų amžiui, poreikiams bei interesams, auklėtojų ir tėvų veiklos dermė 

skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant, lėšų vadyba).  Rudenį buvo pradėtas vykdyti giluminis 

auditas pagal 3 sritį – Vaiko ugdymo (si) pasiekimai pagal rodiklį Vaiko raidos ir pasiekimų 

vertinimas (vaiko daromos pažangos vertinimo sistema bei auklėtojų ir tėvų veiklos dermė skatinant 
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vaiko pasiekimus ir juos vertinant). Atlikta pedagogų ir tėvų anketinė apklausa. Darželyje 

veikiančios savivaldos institucijos: įstaigos taryba, tėvų taryba ir pedagogų taryba, aktyviai veikė 

vertinant, organizuojant, tobulinant įstaigos veiklą, priimant įvairius sprendimus. Įstaigos taryba 

svarstė 2018 metų biudžetą, analizavo audito rezultatus, aptarinėjo veiklos programą, maitinimo 

gerinimo klausimus. Pedagogų taryba analizavo ugdytinių rezultatus, vertino jų pasiekimus, 

analizavo vaikų adaptaciją, sergamumą. Aktyvi buvo tėvų taryba, kuri labai domėjosi darželio 

gyvenimu, teikė pasiūlymus vaikų veiklos organizavimui, sveikino darbuotojus švenčių proga, siūlė 

įvairias iniciatyvas grupėse, visokeriopai rėmė darželį.  

9. Mokyklos kultūra. 

              Vaikų darželis „Vyturėlis“ nuo 1996 metų dirba sveikos gyvensenos kryptimi, nuo 1999 

metų yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys, nuo 2010 

metų į ugdymo programą įtrauktas ekologinis ugdymas.  

              Darželis aktyviai bendradarbiavo su rajono, respublikos, užsienio ikimokyklinėmis 

įstaigomis, mokyklomis, socialiniais partneriais. Darželis palaiko labai draugiškus ryšius su 

Latvijos Respublikos Aucės savivaldybės vaikų darželiu „Piladzitis“. 2018 metai - Lietuvos ir 

Latvijos valstybių šimtmečio metai. Darželių pedagogai ir ugdytiniai buvo susitikę net 4 kartus: 

vasario 15 d. latviai buvo atvažiavę sveikinti darželio bendruomenės Lietuvos šimtmečio proga; 

kovo 14 d. darželio komanda dalyvavo draugiškose Lietuvos – Latvijos sportinėse varžybose 

Aucėje; gegužės 30 d. mūsų darželiai susitiko Žagarės poilsio zonoje, kur praleido kartu visą dieną; 

lapkričio 18 d. vykome sveikinti savo draugų Latvijos 100-čio proga. 

              Darželyje 2018 metais sistemingai vykdytas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Palaikomi 

glaudūs ryšiai su šiomis įstaigomis: Joniškio rajono lopšeliais-darželiais „Ąžuoliukas“, „Saulutė“, 

Žagarės „Vyšniukas“, Radviliškio vaikų lopšeliais – darželiais "Eglutė", "Kregždutė", Šiaulių 

miesto vaikų lopšeliais – darželiais "Žiogelis", „Varpelis“,  Šilutės vaikų lopšeliu – darželiu 

"Raudonkepuraitė", Pakruojo vaikų lopšeliu – darželiu "Vyturėlis", Mato Slančiausko progimnazija, 

Saulės pagrindine mokykla, Joniškio medicinos įstaigomis, Joniškio rajono švietimo centru, 

Joniškio sporto centru, Joniškio kultūros centru, Joniškio visuomenės ir sveikatos biuru.  

             Darželis bendradarbiavo su Vilniaus universiteto filosofijos fakultetu, buvo atliekamas 

tyrimas „Priešmokyklinio amžiaus vaikų vykdomos funkcijos ir tėvų teikiama parama“. Aušros 

gimnazijos moksleiviai lankėsi darželyje „Karjeros savaitė 18“, buvo supažindinti su darželyje 

vykstančia veikla, profesijomis. 

              Darželis nuolat atnaujina įstaigos internetinę svetainę. Visuomenei pateikiama informacija 

apie darželio ir vaikų veiklą, parengtus ir įgyvendintus projektus, įvykusius renginius. Tėveliai gali 

susipažinti, pagal kokią ugdymo programą ugdomi vaikai,  kokie specialistai dirba, kokių 

papildomų veiklų turi įstaiga,  sužinoti, ką vaikai veikia darželyje. Darželis prisijungė prie 

socialinio tinklo Facebook, kuriame labai domimasi darželio veikla. 

 

III SKYRIUS 

BIUDŽETAS IR TURTO VALDYMAS 

 

              2018 metais buvo užtikrintas finansinės politikos bei kontrolės įgyvendinimas. Pasikeitus 

vyr. buhalteriui (suėjo pensijinis amžius), naujas specialistas visą buhalterinę apskaitą vykdė 

LABBIS, BONUS programose. 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.   
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              2018 metai buvo baigti be skolų. 

Finansavimo šaltiniai  Lėšos eurais  

Savivaldybės biudžeto lėšos 291 200,00 € 

Mokinio krepšelio lėšos 137 000,00 € 

Biudžeto įstaigų pajamos BĮPPV 45 000,00 € 

Specialiosios tikslinės dotacijos  600,00 € 

Parama 2% 1 258,17 € 

2018 metų biudžeto lėšos 475 058,17 € 

               Gautos 2% paramos lėšos buvo taupomos ir bus panaudotos 2019 metais lauko įrengimų 

pirkimui ir atnaujinimui. Darželį lankančių vaikų tėveliai noriai atsiliepdavo į prašymus padėti 

įsigyti ugdymo priemonių, lauke įrengti pavėsinę, sutvarkyti įrengimus.  

              2018 metais lėšų paskirstymo prioritetai buvo skiriami ugdymo (si) kokybės gerinimui ir 

ugdymo aplinkos   turtinimui.  Visos grupės turi nešiojamus kompiuterius, priešmokyklinėms 

grupėms nupirktos interaktyvios lentos. Ugdymo erdvės papildytos inovatyviomis ugdymo 

priemonėmis, vaikų enciklopedijomis, įvairia grožine literatūra. Lopšelio 2 grupėms pakeisti stalai 

ir kėdutės, 7 grupėms pakeistos vaikų persirengimo drabužinės. Kiekvienam vaikui nupirkta po 

patalynės komplektą miegamuosiuose. Virtuvė papildyta nauju darbiniu inventoriumi, pakeistos 

senos kriauklės naujomis, nupirkti nerūdijančio plieno stalai, įsigyta būtinos virtuvinės įrangos. 

              Buvo skirta lėšų ir atlikti elektrotechnikos (vidaus elektros tinklų), elektroninių ryšių 

(vidaus ryšio tinklų), gaisrinės signalizacijos ir apsaugos signalizacijos projektavimo darbai. 

              2018 m. vasarą buvo naujai pertvarkytas šilumos mazgas, tai labai pagerino karšto vandens 

patekimą į visas grupes. 

              Atlikti pastato bei vidaus patalpų būklės gerinimo darbai: atlikti smulkūs virtuvės, 

valgyklėlės, grupių remonto darbai, sutvarkyta sporto salės galinė siena, ant langų sudėti ribotuvai, 

tvarkyta lauko aplinka. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

                  

              Darželio veiklos rezultatai 2018 metais - kokybiškos ugdymo paslaugos, jauki įstaigos 

aplinka, svetingumas, bendruomenės sutelktumas bendrų tikslų įgyvendinimui, aktyvus pedagogų 

patirties skleidimas rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose ir renginiuose, 

informacinių technologijų diegimas grupėse, sėkminga įvaizdžio kūrimo politika, tradicijų 

puoselėjimas, įgyvendinami projektai, patikimi socialiniai partneriai. 

              Direktorius 2018 metais padėjo gerinti vaikų darželio „Vyturėlis“ ugdymo(si) ir veiklos 

rezultatus, sudarydamas sąlygas tobulinti ugdymo(si) kokybę, gerinti ugdymo(si) aplinką, dalyvauti 

įvairioje švietėjiškoje veikloje ir skleisti gerąją darbo patirtį.    

              Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“ 2019 m. balandžio 29 d. švęs 35 metų jubiliejų. 

Darželio bendruomenė džiaugiasi savo pasiekimais, ugdytinių gausa, kompetentingais darbuotojais. 

Tačiau turime nemažai problemų, kurių savo jėgomis negalime išspręsi: 

               1. Didžiausia problema – kita įstaiga darželio patalpose, neužtikrintas vaikų saugumas, 

trūksta patalpų papildomai veiklai. 

               2. Netvarkingos, suskilinėjusios, sutrupėjusios pagrindinių lauko takų plytelės, atsiradę 

dideli tarpai tarp jų, duobės, ypač sunku užtikrinti mažųjų vaikų saugumą. 

               3. Valgyklėlėje reikia pakeisti stalus ir kėdutes, nes šie baldeliai tarnauja jau 35 metus. 
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               4. Vidaus elektros, elektroninių ryšių, gaisrinės signalizacijos ir apsaugos signalizacijos 

tinklų pakeitimas. 

               5. Trūksta lėšų šiuolaikinėms inovatyviomis priemonėms įsigyti.       

 

                                                                                                  Direktorė     Daina Marcinkienė   

                              

 

  

 

 

 


