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                                                                                                     PATVIRTINTA 

                                                                                                     Joniškio rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                                     2020 m...........d. sprendimu Nr. T-...     

 

JONIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „VYTURĖLIS“  

 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS  

INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ 

 

1. Adresas, rekvizitai. 

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

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

balandžio 29 d. Adresas: Melioratorių a. 14, LT-84173 Joniškis; telefonai – 8~426 51831, 8~612 

59963; internetinė svetainė - www.vyturelisjoniskis.lt, el. paštas - v.d.vyturelis@vyturelisjoniskis.lt. 

            2. Įstaigos vadovas. 

            Darželio direktorė Daina Marcinkienė. Bendras darbo stažas 37 metai, vadybinis darbo 

stažas 19 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“ 2019 metais dirbo 40 darbuotojų – 19 pedagogų ir 21 

aptarnaujančio personalo darbuotojas. Pedagoginį darbą dirbo kompetentingi pedagogai: 1 

ekspertas, 6 metodininkai, 10 vyr. mokytojų. Švietimo pagalbą vaikams teikė 3 specialistai – 2 

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

kaitos nebuvo.  

             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 

              4. Ugdytinių skaičius. 

              Darželis turi 8 grupes, kurias 2019 metais lankė 142 ugdytiniai: 2 ankstyvojo amžiaus, 4 

ikimokyklinio amžiaus, 2 priešmokyklinio amžiaus. 

Vaikų skaičius 2017 2018 2019 2020 2021 

Bendras vaikų skaičius 149 148 145 145 145 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai 115 121 110 120 110 

Priešmokyklinio amžiaus vaikai 34 27 35 25 35 

http://www.vyturelisjoniskis.lt/
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            Priešmokyklinio ugdymo programą baigė visi vaikai. Intelektinis, fizinis bei praktinis 

subrendimas įvertintas gerai ir labai gerai, jų branda atitiko priešmokyklinio ugdymo (si) standartus. 

            2019 metais užregistruota 50 tėvų prašymų dėl priėmimo į darželį. Atvyko 25 ugdytiniai. 

Visų šeimų, pageidavusių nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. vaikus ugdyti vaikų darželyje „Vyturėlis“, 

prašymai buvo patenkinti. 

               

II SKYRIUS  

VEIKLA ĮGYVENDINANT ŠVIETIMO ĮSTAIGOS STRATEGINĮ IR METINĮ  

VEIKLOS PLANUS  

  

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

              2019 metais darželis ugdymą organizavo vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa 

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

Sveikatos stiprinimo programa,  tarptautinė socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“, emocinio 

intelekto ugdymo programa Kimochis, naudojo ugdymo priemonių komplektus OPA PA, PI KA. 

              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. 

              2019 metų veiklos plano tikslas – ugdymo kokybės tobulinimas skatinant sėkmingą 

kvalifikacijos kėlimą, ieškant inovatyvių būdų vaiko socializacijos sėkmei. 

              Uždaviniai: 

1. Veiksmingas ugdymo planavimas, vertinimas ir įsivertinimas siekiant kiekvieno vaiko 

pažangos. 

2. Sistemingas kvalifikacijos kėlimas tobulinant ugdomojo proceso kokybę ir refleksiją,  

patirties sklaidą. 

3. Darželio vidaus ir lauko edukacinių erdvių kūrimo tęstinumas. 

            Įgyvendinant veiklos plane išsikeltus tikslus ir uždavinius,  didelis dėmesys  buvo skiriamas 

ugdymo turinio planavimui, vaikų gebėjimų vertinimui, ugdomosios aplinkos kūrimui ir 

tobulinimui, lauko aikštynų atnaujinimui, vaikų sveikatos stiprinimui bei maisto kokybės gerinimui, 

atsižvelgiant į tėvų nuomonę ir  laikantis sveikatos ir mitybos reikalavimų.  

           Baigtos modernizuoti pedagogų darbo vietos: grupių auklėtojos, logopedai turi nešiojamus ir 

stacionarius kompiuterius, kurie sujungti į vieną tinklą. Pedagogai elektroniniu būdu planavo veiklą, 

vertino ugdytinius, dalinosi informacija, dokumentais. Būdami darbo vietoje, jie gali susirasti 

bendrą įstaigos dokumentą, atsispausdinti reikalingą medžiagą. Vaikų lankomumo žiniaraščiai, 

dienos valgiaraščiai pildomi elektroniniu būdu. Dokumentai buvo gaunami, teikiami ir kuriami per 

Dokumentų valdymo sistemą Kontora, tvirtinami elektroniniu parašu. Vidaus dokumentų 

perdavimui  kompiuteriai sujungti į vieną tinklą, visi darbuotojai turi elektroninio pašto dėžutes, į 
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kurias siunčiama informacija. Darbuotojai gali prisijungti prie darželio dokumentų sistemos 

neišeidami ir grupės. Tai pagerino bendruomenės narių komunikaciją, palengvino kasdieninį 

dokumentacijos  pildymą pedagogams. 

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

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

ekologiniai projektai, dalyvauta rajono ikimokyklinių įstaigų konkurse „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

(užimta I vieta), organizuoti sveikatos stiprinimo renginiai: sveikatos savaitė „Sveikatos abėcėlė“, 

respublikinė akcija „Aš bėgu – 2019“, sporto šventė „Mama, tėtis, aš ir tu - pajudėkime kartu“, 

judėjimo savaitė „Daug judėsi – būsi sveikas“, viktorina „Sveikas aš, sveikas tu“, ekologinis 

renginys „Kaip vėjas mišką nuo šiukšlių gelbėjo“. Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį 

darželyje vyko sveikatos ir sporto dienos „Sportuokime visi drauge“, labai mėgstamos vaikų. 

Aktyviai dalyvauta respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ veikloje.  

             Darželyje vyko renginiai, formuojantys saviraiškos, tautinės savimonės, pažintinius, 

kūrybinius vaikų gebėjimus: savaitė renginių, skirtų Vasario 16 paminėti, Užgavėnės, puiki Geros 

nuotaikos savaitė, šv. Martyno dienos paminėjimas „Seka pasakas žibintas“, kalėdinė šventė 

„Kalėdų varpeliai jau skamba“. 

             2019 metais vaikų darželis „Vyturėlis“ sutiko 35-us gyvenimo metus. Pavasarį buvo 

organizuotas labai puikus renginys, kuris tęsėsi visą savaitę. Vaikai dovanojo savo piešinius 

darželiui, vyko susitikimas su buvusiai darbuotojais, kurie, sulaukę garbingo amžiaus darželyje, 

buvo išlydėti į užtarnautą poilsį. Vyko įspūdingas jubiliejinis renginys aikštėje prie Kultūros centro. 

Darželyje vaikus linksmino Svirpliukų grupė, džiugino didžiuliai muilo burbulai ir dvi fėjos, kurios 

papuošė visų vaikų veidukus. 

              2. Pagalba mokiniui. 
              Vaiko gerovės komisija analizavo vaikų ugdymosi sunkumų priežastis ir teikiamos pagalbos 

veiksmingumą. Kvalifikuota specialistų pagalba buvo suteikta 45 ugdytiniams. Pagal Joniškio rajono 

švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos įvertinimus buvo ugdoma 10 vaikų. Specialusis  

pedagogas ugdė 6 ugdytinius. Psichologo paslaugas  pagal tėvelių prašymus teikė Joniškio PPT 

tarnyba. Pedagogės ugdytiniams, kuriems PPT nustatė žymius kalbos neišsivystymus, kūrė 

adaptuotas programas, stengėsi šiems vaikams sudaryti palankias ugdymo (si) sąlygas. Specialiojo 

ugdymo klausimais buvo teikiama informacija, konsultuojami pedagogai, tėveliai.   

              Logopedė R. Buiko dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros vykdomo projekto 

„Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ mokymuose „Girdimųjų, regimųjų ir motorinių 

funkcijų įvertinimas ir lavinimas taikant Brain-Boy® aparatą“, įgijo žinių be praktinių įgūdžių 

darbui su juo ir gavo aparatą dovanų. 

              2019 metais ugdytiniams, atsižvelgiant į šeimos gydytojų pažymas, buvo atlikti masažai, jų 

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

stiprinimo, atpalaiduojančių masažų. 

              3. Ugdymo(si) aplinkos. 

              Didelis dėmesys buvo skiriamas ugdomosios aplinkos kūrimui ir tobulinimui, lauko 

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

inovatyviomis priemonėmis (Bitutės robotai priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus grupėms), 

konstruktoriais, stalo žaidimais, ankstyvojo amžiaus vaikams nupirkta priemonių siužetiniams 

kūrybiniams žaidimams. Grupių bibliotekos papildytos naujomis enciklopedijomis, grožine ir 

metodine literatūra. Ikimokyklinio amžiaus grupėje sukurtas Kimochi medis, kuriame gyvena šios 

programos herojai, ugdantys vaikų emocinius socialinius jausmus. Logopedų kabinetai papildyti 
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interaktyviomis priemonėmis, metodine literatūra, meno ir sporto salė papildytos nauju 

inventoriumi. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 131:2015 Vaikų žaidimų aikštelių 

reikalavimais, pavasarį buvo išmontuoti mediniai įrengimai, jų vietoje vaikams pastatyti nauji, 

atitinkantys reikalavimus: didelė žaidimų aikštelė,  čiuožyklos, sūpynės  įsigyti už rėmėjų darželiui 

skirtus 2%, kurie buvo taupomi kelis metus. Darželio ilgajame koridoriuje, ant sienų,  vaikų 

ugdymui (si) ir  lavėjimui, buvo įrengtos įvairios edukacijos: išgaubti veidrodžiai įvairaus dydžio, 

edukacinės lentos smulkiajai motorikai lavinti, raidės ir skaičiai. Sukurtos edukacijos koridoriuose 

ant grindų ir sienų. 

              Ugdomoji veikla buvo organizuojama grupėse, lauke, netradicinėse aplinkose: už darželio 

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

Vyresnieji vaikai kartu su auklėtojomis ir tėveliais buvo išvykę į Šiaulių Didždvario gimnaziją 

susipažinti su įdomiąja chemija. Tai padėjo vaikams sužinoti apie įvairius eksperimentus, geriau 

pažinti save ir draugus, vaikus 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 „Augu be patyčių“.  

              2. Renginį Tolerancijos dienai. 

              3. „Pyragų dieną“, kurios metu surinktos lėšos pervestos į bendrą fondą ir buvo skirtos 

padėti itin sunkiomis ligomis sergantiems ir kitaip likimo nuskriaustiems Lietuvos vaikams. 

              4. Dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir 

logopedų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. 

              5. Ilgalaikis prevencinio skaitymo projektas vykdomas kartu su šeima „Augu su knyga“. 

              6. Dalyvavimas tarptautiniame projekte „Kelias į gražią vaikų kalbą“. 

              7. Integruojamos programos: tarptautinė socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“, 

emocinio intelekto ugdymo programa Kimochis. 

              5. Apibendrinti ugdymo rezultatai. 

              Grupių pedagogai vykdė sveikatos stiprinimo, ekologinius trumpalaikius ir ilgalaikius 

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

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

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

              2. Paruošė ugdytinius ir dalyvavo rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose „Nešu aš 

gražų žodį savo širdyje“, „Spalvų šėlsmas“, „Žemė – visų namai“. Pedagogų paruošti ugdytiniai 

dalyvavo rajoninėje vaikų konferencijoje „Mano darželis, mokykla“, tradicinių šokių rytmetyje 

„Šok, trypk, linksmas būk“. 

              3. Pedagogai savo darbus eksponavo rajoninėse ir respublikinėse parodose „Netradiciniai 

lavinamieji žaislai ir ugdymo priemonės“, „Myliu visa širdimi“, „Žaisdamas pažįstu Lietuvą“, 

„Nors penkias minutes per dieną“, „Šaltinėlio versmė“, „Moliūgai ir emocijos“, „Jauku, ramu ir 

kvepia laukimu“, „Kalėdų spindesys senų daiktų lentynoje“, „Suspindo Kalėdos“.  

               Siekiant įskiepyti sveikos gyvensenos ir maitinimosi įgūdžius, palaipsniui į valgiaraščius 

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

vaikams“ bei „Vaisių skatinimo vartojimas“. Atlikta tėvelių apklausa dėl vaikų maitinimo. 

Sužinota, kaip šeima ir vaikai vertina sveikatai palankius produktus, sveikesnį maitinimą, ar tenkina 

maisto įvairovė darželyje, kokius patiekalus labiau mėgsta vaikai. Tėveliai pareiškė norą, kad 

priešmokyklinio amžiaus vaikai galėtų patys pasirinkti ir įsidėti siūlomas daržoves pietų metų. Taip 

pat jie norėtų dalyvauti vaikams gaminamų patiekalų degustacijoje.  
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              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. 

              2019 metais buvo atliekami vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimai, su kuriais buvo 

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

įvertinti vaikų kompetencijų augimą. Pavasarį ir rudenį buvo atliekami ugdytinių fizinio 

pasirengimo rezultatų vertinimai. 

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

              Pedagogai tobulino savo kvalifikaciją dalyvaudami seminaruose, mokymuose, 

tarptautiniuose, respublikiniuose ir rajoniniuose renginiuose, konferencijose, parodose, 

konkursuose, akcijose, skaitė pranešimus, dalinosi gerąją patirties sklaida, įgytas žinias perteikė 

metodiniuose pasitarimuose. Darželio pedagogai dalinosi gerąja darbo patirtimi virtualioje erdvėje 

su rajono ir Latvijos Respublikos Elėjos darželių pedagogais. Dvi auklėtojos metodininkės 

profesines žinias gilino neformalios lyderystės programos Lyderių laikas 3 modulio mokymuose. 

2019 metais atestuotas 1 pedagogas, kuriam suteikta metodininko kvalifikacinė kategorija. Įstaigoje 

buvo vykdomas projektas tėvams ir vienos grupės ugdytiniams „Saugios aplinkos mokykloje 

kūrimas II“, finansuojamas ES lėšomis, kurį vykdė Lietuvos specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centras. Pedagogams buvo organizuotas seminaras darbui su inovatyviomis ugdymo 

priemonėmis. Visa darželio bendruomenė aktyviai dalyvavo seminare „Švietimo organizacijos 

įvaizdžio formavimas“. Siekiant nuolatos tobulėti, buvo bendradarbiaujama su kitomis rajono 

ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, mokyklomis, kitais socialiniais partneriais.  

              Mokytojų dienos proga organizuotame rajoniniame renginyje darželio auklėtoja 

metodininkė buvo išrinkta geriausia neformalaus ugdymo specialistų tarpe ir laimėjo kelionę į 

Briuselį.  

              Darželio direktorius tobulino kūrybiškumo ir problemų sprendimo; bendrąsias profesines; 

darbo organizacijoje ir lyderystės, bendradarbiavimo (su asmeniu ir komandoje); asmeninio 

veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo 

žmonėms; informacinių technologijų, ugdymo/si aplinkų kūrimo vadybines kompetencijas. Mokėsi 

efektyviai komunikuoti, siekiant sėkmingo organizacijų bendravimo ir bendradarbiavimo, kurti 

efektyvią komandą, kuri užtikrintų įstaigos sėkmę. Dalyvavo raštvedybos, civilinės saugos 

mokymuose. Nuotoliniu būdu išklausė vebinarų ciklą „Kaip iš tikrųjų pasiruošti kompetencijų 

vertinimui“, „Programa vadovams. Dėmesio startas“ ir nuolatinio asmeninio tobulėjimo programą. 

Dalyvavo respublikiniame Lietuvos švietimo vadovų forume, respublikiniame ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų vadovų forume „Vadovo valanda“. Direktorius yra Joniškio rajono savivaldybės 

2021-2027 metų strateginio plėtros plano kūrimo, švietimo, kultūros, sporto, jaunimo, 

nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių, rajono įvaizdžio  darbo grupės narys.  

7. Bendradarbiavimas su tėvais ir jų švietimas.    

              Nuolat vyko bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais:  visuotinis tėvų susirinkimas,  tėvų 

susirinkimai grupėse,  susitikimai su grupių tėvų aktyvo nariais, individualūs pokalbiai. Apie vaikų 
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pasiekimus, adaptaciją ir kasdieninį ugdymą 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, parodose, parūpino reikiamų 

priemonių ugdomajai veiklai ir projektams vykdyti, padėjo pasiruošti organizuojamoms šventėms. 

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, noriai prisidėjo prie naujų grupių drabužinių surinkimo. Tėveliams buvo organizuotos 

paskaitos, konsultacijos su specialistais, pateikta įvairios metodinės informacijos. Tėveliai aktyviai 

dalyvavo sveikatinimo renginyje „Aš bėgu 2019“, Šeimų dienai skirtame renginyje „Mama, tėtis, aš 

ir tu – pajudėkime kartu“, darželio jubiliejaus šventėje, priešmokyklinio amžiaus vaikų išleistuvėse. 

Ankstyvojo amžiaus ugdytinių tėveliai aktyviai dalyvavo psichologo paskaitoje apie vaikų 

adaptaciją darželyje. Metų pabaigoje vyko ugdytinių tėvų ir darželio administracijos diskusija „Man 

rūpi mano vaiko ugdymas“, siekiant išgirsti tėvų lūkesčius, pastabas bei pasiūlymus vaikų ugdymo 

klausimais. 

8. Mokyklos įsivertinimo veiksmingumas. 

       2019 metais vidaus audito koordinacinė grupė analizavo srities "Vaiko ugdymo (si) 

pasiekimai" veiklos rodiklius 3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema; 3.1.2. Auklėtojų ir 

tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant.  

       Vadovaujantis gautais rezultatais individualūs ugdytinių pasiekimai fiksuojami vaikų 

pasiekimų vertinimo lentelėse, vaikų aplankuose kaupiami pasiekimus atspindintys darbai, 

pedagogai vaikų ugdymosi pasiekimus aptaria su tėvais, tačiau ne visada jų požiūriai sutampa. 

       Numatyta tobulinti vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą, atnaujinti  vaikų 

pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašą,  dažniau ir išsamiau informuoti tėvus apie vaikų pažangą, 

naudojant efektyvesnius būdus ir metodus.         

       Darželyje veikiančios savivaldos institucijos: įstaigos taryba, tėvų taryba ir pedagogų 

taryba, aktyviai veikė vertinant, organizuojant, tobulinant įstaigos veiklą, priimant įvairius 

sprendimus. Įstaigos taryba svarstė 2019 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. Tėvų taryba iniciavo 

kreipimąsi į Joniškio rajono savivaldybę dėl darželio šaligatvių plytelių pakeitimo ir darželio 

patalpose esančios kitos įstaigos iškėlimo.  

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“.  

              Darželyje 2019 metais sistemingai vykdytas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Palaikomi 

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

Žagarės „Vyšniukas“, Radviliškio vaikų lopšeliu – darželiu "Kregždutė", Šiaulių miesto vaikų 

lopšeliais – darželiais "Žiogelis", „Varpelis“,  Šilutės vaikų lopšeliu – darželiu "Raudonkepuraitė", 
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Mato Slančiausko progimnazija, Saulės pagrindine mokykla, Joniškio medicinos įstaigomis, 

Joniškio rajono švietimo centru, Joniškio sporto centru, Joniškio kultūros centru, Joniškio 

visuomenės ir sveikatos biuru, Joniškio rajono savivaldybės  Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos 

vaikų skyriumi, Joniškio policija, Šiaulių atliekų tvarkymo centru.  

             Darželyje atliko savanorystę Aušros gimnazijos moksleivė. 

             Darželis nuolat atnaujina įstaigos internetinę svetainę. Visuomenei pateikiama informacija 

apie darželio ir ugdytinių 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. Aktyviai bendraujama su 

tėveliais socialiniuose tinkluose Facebook: grupių pedagogai turi susikūrę atskiras grupes, kuriose 

pateikia tėveliams informaciją apie grupės vaikų veiklą, žaidimus darželyje, įkelia ugdomąją 

medžiagą, dalinasi nuorodomis, pasiūlymais. 

                2019 metais darželyje vyko savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybos tema 

„Vaikų darželio, teritorinių specialiųjų tarnybų ir savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo 

struktūrų veiksmų organizavimas, susidarius ekstremaliam įvykiui dėl gaisro Joniškio vaikų 

darželyje „Vyturėlis“. 

 

III SKYRIUS 

BIUDŽETAS IR TURTO VALDYMAS 

 

              2019 metais buvo užtikrintas finansinės politikos bei kontrolės įgyvendinimas. Vyr. 

buhalteris 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.   

              2019 metai buvo baigti be skolų. 

              Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ 2019 metų biudžetas 

Finansavimo šaltiniai  Lėšos eurais  

Savivaldybės biudžeto lėšos 305 800,00 € 

Mokinio krepšelio lėšos 159 700,00 € 

Biudžeto įstaigų pajamos BĮPPV 48 600,00 € 

Specialiosios tikslinės dotacijos  912,88 € 

Parama 2% 3100,52 € 

2018 metų biudžeto lėšos 518 513,40 € 

               Gautos 2% paramos lėšos už 2018 metus bus panaudotos 2020 metais lauko įrengimų 

pirkimui ir atnaujinimui.   

               2019 metais lėšų paskirstymo prioritetai buvo skiriami ugdymo (si) kokybės gerinimui ir 

ugdymo aplinkos turtinimui. Ugdymo erdvės papildytos edukacinėmis, inovatyviomis ugdymo 

priemonėmis, vaikų enciklopedijomis, įvairia grožine, metodine literatūra. Įsigyta minkšto 

inventoriaus – vaikams nupirkti rankšluosčiai. Įsigyta būtiniausių buitinių daiktų. Darželio 

valgyklėlėje padarytas pilnas remontas, nupirkta indaplovė, pakeistos kriauklės, nupirkti 

nerūdijančio plieno stalai indams sudėti. Padaryti remontai „Bitučių“ grupėje ir „Pelėdžiukų“ 

rūbinėlėje. Atlikti smulkūs grupių remontai. Ant visų langų pritvirtinti langų ribotuvai, sporto salėje 

ant langų uždėtas tinklas. 
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               Darželio veiklą 2019 metais vertino Šiaulių valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba, 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos, Joniškio rajono 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kontrolės įstaiga INSPENCTUM. Didelių pažeidimų 

nerasta, o smulkūs buvo pašalinti. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

                  

              Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ 2019 metais išsikelti tikslai ir uždaviniai buvo 

įgyvendinti. Sėkmingai kelta kvalifikacija ieškant ir diegiant ugdymo procese inovatyvius ugdymo 

būdus ir priemones, tobulinant ugdomojo proceso kokybę ir refleksiją, patirties sklaidą, didelis 

dėmesys skirtas kiekvieno vaiko pažangos vertinimui ir įsivertinimui, darželio vidaus ir lauko 

aplinkos erdvių kūrimui. Įstaigos kultūrą kūrė visa darželio bendruomenė. Buvo organizuojami 

bendri renginiai, išvykos. Lauko erdvės bus kuriamos ir tobulinamos ir 2020 metais. 

              Norinčių lankyti darželį ugdytinių skaičius pakankamas, nes rugsėjo 1 d. būna užpildytos 

visos grupės. Socialiai remiamų vaikų buvo 5%. Tėveliai aktyviai dalyvauja darželio veikloje, teikia 

pasiūlymus,  siūlo papildomas veiklas.  

              Direktorius tobulindamas savo teorines žinias bei praktinius gebėjimus siekė, kad 

darbuotojams būtų gera dirbti darželyje, sudarė sąlygas pedagogams tobulinti žinias ir įgūdžius, 

skleisti gerąją darbo patirti rajone ir respublikoje, inicijuoti pokyčius.  

              Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ bendruomenė džiaugiasi savo pasiekimais, ugdytinių 

gausa, kompetentingais darbuotojais. Tačiau turime nemažai problemų: 

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

trūksta patalpų papildomai veiklai. 

               2. Valgyklėlėje reikia pakeisti stalus ir kėdutes, nes šie baldeliai tarnauja jau 35 metus. 

               3. Reikia pakeisti vidaus elektros, elektroninių ryšių, gaisrinės signalizacijos ir apsaugos 

signalizacijos tinklus, nes esami nebeatlaiko šių laikų įrengimų apkrovos. 

               4. Labai trūksta lėšų šiuolaikinėms inovatyvioms priemonėms įsigyti.       

 

                                                                                                  Direktorė     Daina Marcinkienė   

                              

------------------------------------------------------------------ 

  

 

 

 

 


