KAUNO R. EIGIRGALOS LOPŠELIS - DARŽELIS
2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
 Mokyklos veiklos pokyčiai, įgyvendinant 2015 metų veiklos planą.
2015 metų veiklos plane lopšelis-darželis išskyrė 1 prioritetą: ,, Ugdymo kokybės tobulinimas.‘‘ Šiam prioritetui įgyvendinti iškelti
du tikslai:
1. Siekti ugdymo paslaugų kokybės, atitinkančios nuolat kintančios visuomenės reikmes;
2. Sudaryti galimybes kiekvienam vaikui tapti aktyvia, kūrybinga asmenybe, tenkinat visapusiško ugdymo(si) poreikius.
- Siekiant įgyvendinti iškeltus tikslus ypatingas dėmesys skirtas ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos planavimui, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimui.
Sudaryta darbo grupė, atsižvelgdama

į prigimtines vaiko galias ir jo turimą patirtį, patobulino Eigirgalos lopšelio –darželio

ikimokyklinio ugdymo programą, kurios tikslas: padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, kūrybiškumo, pažinimo, saviraiškos, bendravimo su
suaugusiais ir bendraamžiais, mokėjimo mokytis pradmenis.
- Specialiųjų poreikių ugdytiniai integruoti į visuminį ugdymo procesą. 2015 m. dviems 6 metų ugdytiniams turintiems spec.
poreikius, parengtos ir pritaikytos priešmokyklinio ugdymo programos, metodai, mokymo strategijos ir priemonės bei švietimo pagalbos
teikimas.
-

Lopšelyje-darželyje 2015 m.m 24 ugdytiniams teikiama logopedo pagalba, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Bendradarbiauta su Kauno rajono PPT tarnyba.
-

Meninė veikla ir logopedinės pratybos integruotos į visuminį ugdomąjį procesą.

 Mokyklos stipriosios, silpnosios ir tobulintinos veiklos sritys pagal veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.
Atlikus įstaigos veiklos vertinimą ir įsivertinimą nustatytos mokyklos stipriosios, silpnosios ir tobulintinos veiklos sritys.
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Stiprybės:


Dirba kvalifikuoti, bei ilgametę darbo patirtį turintys pedagogai.



Sudarytos palankios sąlygos edukacinei pažintinei veiklai.



Teikiama profesionali logopedo pagalba

Silpnybės:


Trūksta lėšų įstaigos materialinės bazės modernizavimui.



Neišnaudotos galimybės informacijos pateikimui internetinėje svetainėje.



Nepakankamai aktyviai vykdomos sveikatos saugojimo ir stiprinimo priemonės.



Lopšelio-darželio aikštynas neatitinka aktyvaus vaikų judėjimo poreikio.

Tobulintinos veiklos sritys:


Dalyvavimas projektuose ir projektinėje veikloje;



Ugdymo proceso modernizavimas pasitelkiant IT technologijas;



Sveikatos stiprinimo programą integruoti į ugdymo turinį.



Bendravimo su šeima stiprinimui, plėtoti partnerystę vaikų sveikatinamo ir ugdymo klausimais.

 Savivaldos institucijų įtaka mokyklos veiklos pokyčiams
Sukurta savivaldos sistema. Lopšelio-darželio savivaldos struktūra: lopšelio-darželio taryba, mokytojų taryba, metodinė taryba, Vaiko
gerovės komisija, grupių tėvų komitetai. Šios savivaldos institucijos 2015 metais veiklą vykdė pagal nuostatus ir metinius veiklos planus.
Lopšelio - darželio tarybos darbo tikslas ir uždavinys- siekti glaudesnio lopšelio-darželio ir šeimų bendradarbiavimo, tenkinant vaikų ir
tėvų poreikius. Spręsti svarbiausius lopšelio – darželio darbo uždavinius.
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Taryba svarstė įstaigos darbo poreikį vasaros laikotarpiu, atsižvelgiant į Tarybos pritarimą pasirinktas ugdymo grupių darbo laikas. Taryba
sprendė ugdymo lėšų, mokinio krepšelio, papildomai iš biudžeto gautų lėšų panaudojimą. Organizavo 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio
skyrimą paramai ir šių lėšų panaudojimą.
Mokytojų tarybos tikslas - vaikų ugdymo (si) klausimai, veiklos tobulinimo perspektyvos, teikiamų paslaugų kokybė ir tikslingumas,
ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos planavimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas,

įvairiais amžiaus

tarpsniais. Pasitelkdama bendruomenę ir socialinius partnerius pedagogai ugdė vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, kurė palankią sveikatai
aplinką.
Metodinė taryba tobulino pedagogų kompetenciją, skatino pedagogus dalintis gerąja patirtimi.
Vaiko gerovės komisija organizavo ir koordinavo prevencinį darbą, pagalbą spec. poreikių vaikams, bendravo su Kauno rajono PPT.
Grupių tėvų komitetai siekė glaudaus bendradarbiavimo su šeima, sprendė aktualias grupių problemas.


Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais rezultatyvumas.
Lopšelyje-darželyje sukurta ir veikia bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais sistema. Įstaigos ryšiai yra įvairūs ir

tikslingi, turintys teigiamą poveikį veiklai ir visai bendruomenei.
- Aktyviai bendradarbiauta su socialiniais partneriais: Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigomis,

Domeikavos gimnazija,

Domeikavos ambulatorija, Voškonių laisvalaikio sale, Domeikavos laisvalaikio sale, Voškonių kaimo bendruomene,

Eigirgalos biblioteka,

„Nykštuko“ lėlių teatru, A.Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, Domeikavos nuovada.
Lopšelio-darželio ugdytiniai ir darželio bendruomenė dalyvavo Domeikavos gimnazijos organizuotame renginyje „Šimtadarbio šventė“.
Kauno rajono Neveronių lopšelio-darželio projekte „Su gimimo diena Moliūge“.
Lapių lopšelio-darželio rengtame meninio skaitymo konkurse „Mano gimtinė – Lietuva 2015“.
Ramučių kultūros centro Voškonių laisvalaikio salės renginiuose: Vaikų šventėje,

skirtoje tarptautinei vaikų gynimo dienai, įvairiose

parodose, vaikų teatro ,,Vitaminas T‘‘ premjeroje ,,Batuotas katinas‘‘ . Aktyviai dalyvavome Voškonių laisvalaikio salės ir Voškonių
bendruomenės organizuojame renginyje ,, EKO eglutės‘‘ kūrimas iš plastikinių butelių kamštelių.
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Domeikavos laisvalaikio salės organizuojame projekte ,, Kalėdos kojinėje‘‘.
Stebėjome „Nykštuko“ lėlių teatro ,

Kauno valstybinio lėlių teatro, bei ,, Drakoniuko‘‘ teatro spektaklius, vykome į A.Žikevičiaus saugaus

vaiko mokyklą.
Dalyvavome išvykoje į Domeikavos nuovadą ir Domeikavos policijos darbuotojų edukacinėje programėlėje ,, Amsius‘‘ .


Geroji patirtis, kuria galėtumėte pasidalinti (mokytojai, mokiniai, savivaldos institucijos, vadyba ir kt. )
Manome, kad galime pasidalinti gerąja patirtimi:
1. Bendravimas ir bendradarbiavimas su savivaldos institucijomis sprendžiant svarbius, aktualius įstaigos klausimus.
2. Aktyvių metodų taikymas ugdymo procese. Veiksmingu vaikų veiklos individualizavimu.
3. Glaudus bendradarbiavimas su šeima įtraukiant į įstaigos veiklą ( projektai, renginiai, parodos, ugdomoji veikla, išvykos, talkos,

vakaronės ir kt.)


Aktualiausios problemos.
1. Lauko žaidimų aikštelių ir įrengimų atnaujinimas.
2. Didelė pastato šiluminės varža. (Reikalinga pastato renovacija).
3. Daugėja vaikų turinčių specialiųjų poreikių.
II. DARBUOTOJAI

1.1. Administracija
Vadovai.
Pareigybė
Direktorius

Vardas, pavardė
Vitalija Petrylienė

Etato
užimtumas
1,00

Vadybinė
kvalifikacinė
kategorija
III vadybinė

Vadybinis
stažas

Pedagoginis
stažas

Specialybė

29

39

Ikimokyklinio
auklėjimo
pedagogika ir
psichologija

Kvalifikacinė
kategorija
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1.2. Mokytojai ir kiti darbuotojai
Nustatytas nepedagoginių darbuotojų etatinių pareigybių skaičius / darbuotojų skaičius
Pedagoginių darbuotojų skaičius (iš viso)
Iš jų:
mokytojų, dirbančių pagrindinėse pareigose
mokytojų, dirbančių nepagrindinėse pareigose
Atestuotų mokytojų skaičius:
turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją
turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją
turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją
Vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius
Pagalbos mokiniui specialistų skaičius:
logopedai
sveikatos priežiūros specialistai
*Pedagoginių darbuotojų amžius:
iki 30 metų
nuo 31 iki 60 metų
nuo 61 iki 65 metų
nuo 66 metų ir daugiau (nurodyti dėstomus dalykus)
mokykloje dirbančių mokytojų amžiaus vidurkis

10.75/12
9
8
1
8
0
2
1
Specialistų skaičius
1
1

Etatų skaičius
0,5
0,25
9
43,2

*Amžius skaičiuojamas gruodžio 31 d.

1.3. Mokytojų atestacija ir kvalifikacijos tobulinimas
Per kalendorinius metus atestuota
mokytojų (įgyta kategorija)
Vyresnieji
Metodininkai
Ekspertai
mokytojai
-

-

-

Iš viso per
kalendorinius
metus aplankytų
seminarų skaičius
16

Tenka
vienam
mokytojui

2

Skirta (iš viso) lėšų
pedagoginių
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimui (€)
372,00(€)

Išnaudota lėšų
kvalifikacijos
tobulinimui (iš
viso) (€)
489,00(€)

Nepanaudota
lėšų
kvalifikacijos
tobulinimui (iš
viso) (€)
0
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2. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIUS
Ikimokyklinio ugdymo grupė

Priešmokyklinio ugdymo grupė

3
58

1
15

Grupių komplektų skaičius
Mokinių skaičius

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys

3. PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMAS

Mokykloje

Socialiai
remtinų
mokinių
skaičius
-

%

Specialiųjų
poreikių mokinių
skaičius

%

Mokinių, turinčių kalbos
ir komunikacijos
sutrikimų, skaičius

%

0,00 %

3

4,2%

24

32%

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys

4. MOKINIŲ NEMOKAMAS MAITINIMAS

Mokykloje

Mokinių, gaunančių nemokamą
maitinimą, skaičius
-

Nemokamai maitinamų mokinių dalis (%)
0,00%

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys

5. MOKINIŲ IR KOMPIUTERIŲ SANTYKIS
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Mokykloje
Mokyklos skyriuje

Visų veikiančių mokykloje kompiuterių skaičius
Stacionarių
Nešiojamų
3
-

Mokinių ir kompiuterių santykis (mokinių skaičius prie vieno
kompiuterio)
0

* Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenys
*Skaičiuoti nuo visų mokykloje esančių veikiančių kompiuterių

6. MOKYKLOJE VYKDOMI ĮVAIRŪS SAVIVALDYBĖS, RESPUBLIKINIAI IR ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI IR
PROGRAMOS
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Projekto
pavadinimas
(nurodyti, su kuo
pasirašyta
sutartis, sutarties
Nr. ir data)

Projekto
lygmuo
(nurodyti:
tarptautinis,
nacionalinis,
savivaldybės)

Projekto tikslas
(nurodomas rėmėjas
(finansuotojas),
administratorius,
koordinatorius,
partneriai)

„Vaisių vartojimo
skatinimas vaikų
ugdymo
įstaigose“
„Pienas
Vaikams“

respublikinis

ES finansuoja ,
vykdoma kartu su
UAB „Sanitex“

respublikinis

ES finansuoja ,
vykdoma kartu su
UAB „Sanitex“

Sveikatą
stiprinančių
mokyklų tinklas

respublikinis

Projekto
Gautas finansavimas (Eur)
įgyvendinimo
trukmė
(įgyvendinimo
pradžios ir
pabaigos
Savivaldybės Valstybės
ES
metai)
lėšos
lėšos
lėšos
2015
ES

2015

Pastabos

Kitos
lėšos

ES

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

7. SKELBTI STRAIPSNIAI, SKAITYTI PRANEŠIMAI (RAJONO, REGIONO, RESPUBLIKOS, TARPTAUTINIUOSE
RENGINIUOSE)
Eil.
Straipsnis
Leidinys
Data
Mokytojas/Autorius
Nr.
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1.

Apie dalyvavimą būsimų pirmokų renginyje Domeikavos
gimnazijoje ,, Šimtadarbio šventė‘‘

Kauno r. savivaldybės
tinklalapyje

2015-03-24

Vyr. meninio ugdymo pedagogė
L.Matelienė
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Apie dalyvavimą edukaciniame Domeikavos
ambulatorijos baigiamajame renginyje
,, Ką aš darau, kad augčiau sveikas‘‘

Kauno r. savivaldybės
tinklalapyje

2015-05-15

Vyr. meninio ugdymo pedagogė
L.Matelienė

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

V. FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
8. MATERIALIEJI IŠTEKLIAI, EDUKACINIŲ APLINKŲ GERINIMAS
8.1. Įsigytas turtas
Gauta arba įsigyta priemonių, įrangos, vadovėlių ar paslaugų už:
Pajamų iš
Gauta arba įsigyta priemonių, įrangos, vadovėlių ar paslaugų
ŠMM
Mokinio
Biudžeto Labdaros ir
Kitas
nuomos ir
(nurodyti IT įrangą, baldus, kompiuterines ir kitas mokymo
lėšas
krepšelio (aplinkos)
paramos
paramos
kitų
priemones, paslaugas ir kt.)
(programo lėšas (Eur)
lėšas
lėšas
lėšas
paslaugų
s,
(Eur)
(2 % lėšas)
(rėmėjų
lėšas
projektai)
(Eur)
lėšas)
(ugdymo
Antkainis)
(Eur)
lėšos)
(Eur)
(Eur)
Baldai (kėdutės, spintos, rankšluostinės ir kt. )
866,32
855,01
Įvairios prekės (loto, stalo žaidimai, kanceliarinės prekės)
230,25
35,18
IKT priežiūra, eksploatacinės išlaidos (svetainė)
395,48
Lauko žaidimų priemonės (įrengimai)
805,11
Muzikos instrumentai
803,00
Edukacinės išvykos, spektakliai ir kt.
459,50
Prekės švarai, indai ir kt.
280,18
86,05
Iš viso:
2756,66
280,18
803,00
86,05
890,19
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys
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8.2. Materialiojo turto remontas, renovacija.
Eil
Atlikti darbai
Nr.

1
2
3
4

Savivaldybės

01 ir 02 grupių Wc patalpų renovacija
Lauko gerbūvio remontas (trinkelės, vartai)
Vidaus šildymo sistemos ir šilumos punkto remonto darbai
Lėšos einamajam remontui (kosmetinis grupių remontas, tvoros segmentai ir
montavimas, roletai, langų ribotuvai ir kt.)
Iš viso:

Išnaudota lėšų (Eur)
Valstybės ES lėšos

9999,89
15711,85
504,95

-

-

36216,58

Kitos lėšos
(ugdymo lėšos ir
(2 % lėšos)
3625,23
340,00
3965,23

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

9. APRŪPINIMAS VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS IŠ MOKINIO KREPŠELIO
1-12 klasių
mokinių skaičius
(su priešmokykli
nukais)

Mokinio krepšelio
lėšos, skirtos
vadovėliams ir
mokymo
priemonėms įsigyti
iš viso (Eur)

70

1496,48

Iš viso:

Iš Mokinio krepšelio lėšų įsigyta
vadovėlių ir mokymo priemonių (Eur)
Pinigų suma, už
Pinigų suma, už
kurią nupirkta
kurią nupirkta
vadovėlių (Eur) mokymo priemonių

0

1496,48

Pinigų suma,
tenkanti vienam
mokiniui (Eur)

Vadovėliams ir
mokymo
priemonėms įsigyti
panaudotų mokinio
krepšelio lėšų dalis
(%)

21,38

100 proc.

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

10. ĮSTAIGOS FINANSAVIMAS
10.1. Gauta lėšų per metus
Biudžeto
(aplinkos)
(Eur)

Mokinio
krepšelio
(Eur)
65774,00

126053,53

ŠMM
(programos,
projektai)(Eur)

Gauta lėšų iš viso per metus iš:
Labdaros ir
Kitos
Pajamų iš nuomos ir kitų paslaugų (Eur)
paramos
paramos
(2 % lėšos)
(rėmėjų) (Eur)
(Eur)
1167,89
0
25978.56

Iš viso
*Pateikiami kalendorinių metų duomenys
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10.2. Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje
Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje per metus (Eur)
Mokinio krepšelio (MK) lėšos
Ugdymo aplinkos (UA) lėšos
939,63
1800,76

Lėšų suma per metus skiriama vienam mokiniui (Eur)
(iš viso MK ir UA lėšos)
2740,39

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

10.3. Kreditinis įsiskolinimas
Metų pradžioje
Kreditinis įsiskolinimas iš viso

11372.04

Metų pabaigoje
2021,04

Padidėjo +
Sumažėjo -9351,00

Pastangos, siekiant sumažinti
kreditinį įsiskolinimą
Nėra kreditorinio įsiskolinimo

*Pateikiami kalendorinių metų duomenys

Gimstamumo rodikliai (vaikų skaičius nuo gimimo iki privalomojo mokyklos amžiaus pradžios): Domeikavos seniūnijoje:
2011m.
91

2012 m.
90

2013m.
79

2014m.
78

2015m.
113

Vaikų skaičius, laukiančių lankyti ikimokyklinę ugdymo įstaigą nuo 2016-09-01 – 84, iš jų laukia Domeikavoje - 32, kitose ugdymo
įstaigose - 5
Lankančių vaikų dalis % nuo bendro vaikų skaičiaus aptarnaujančioje teritorijoje (Voškonių gyvenvietėje) 99,9 %.
Nepatalpintų vaikų skaičius nuo mokslo metų pradžios 34 vaikai , iš jų laukia eilėje Domeikavos lopšelyje darželyje – 16 .

Direktorius
Vitalija Petrylienė
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