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VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,TRAUKINUKAS“ 

  

2018-02-21 

Klaipėda 

 

1. Įstaigos  pristatymas: 
1.1. pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija (telefono ir 

fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), filialų, skyrių adresai ir kontaktinė informacija 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Įstaigos adresas – S. Daukanto g. 39, Klaipėda, 

tel./faksas – (8 46) 41 06 01, elektroninis adresas – info@darzelistraukinukas.lt; 

1.2. įstaigos vadovas (vardas, pavardė, bendrasis ir vadybinis stažas); Jolanta Kanišauskienė, 

bendrasis darbo stažas 24 metai, vadybinis stažas 3 metai, 2017 m. suteikta 2-oji kvalifikacinė vadybinė 

kategorija. 

1.3. darbuotojų skaičius: 

Įstaigos vadovai 

(direktorius, jo pavaduotojai, skyrių, 

poskyrių, padalinių vadovai) 

Specialistai (pedagoginiai ir 

nepedagoginiai darbuotojai) 

Kiti D lygio darbuotojai 

(darbininkai, valytojai, 

budėtojai ir kt.) 

3 38 4 

 

1.4. naudojamos patalpos (be pagalbinių statinių): 

Adresas Plotas (m2) 

S.Daukanto g.39, Klaipėda 1564,41 m2 

 

1.5. biudžetas (patvirtintas planas):   

Finansavimo šaltiniai Lėšos (tūkst. Eur) 

2016 m. 2017 m. 

Savivaldybės biudžetas  185,1 186,9 

Specialioji tikslinė dotacija  142,7 151,0 

Įstaigos gautos pajamos  72,8 71,2 

ES, VB ir kitų šaltinių projektams skirtos lėšos (investiciniai, 

kvalifikacijos tobulinimo, edukaciniai projektai ir pan.)  

- - 

Labdara, parama, 2% GM ir kt. 1,9 1,8 

Iš viso 402,5 410,9 

                           

2. Įstaigos veiklos rezultatai:  
2.1. atsiskaitomųjų metų veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, rezultato vertinimo kriterijai ir 

pasiekti rezultatai (duomenys iš strateginių švietimo įstaigų planų ir kitų biudžetinių įstaigų veiklos planų): 

1. Tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymą  

1.1. Uždavinys – gerinti ugdymo organizavimo kokybę, skiriant dėmesį vaiko pažangai 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Pasiekti rezultatai 

1.1.1. Ugdymo 

proceso užtikrinimas 

Ugdomi 165 vaikai (iš jų – 91 

lietuvių kalba, rusų kalba – 75), 

įstaigoje dirba 20 pedagoginių 

darbuotojų, 22 nepedagoginiai 

darbuotojai 

2017-09-01 duomenimis ugdomi 166 

vaikai, veikia 9 grupės, 2 – ankstyvojo 

amžiaus, 7 ikimokyklinio ugdymo grupės. 

Lietuvių kalba vaikai ugdomi 5 grupėse, 

rusų kalba – 4 grupėse. 

1.1.2. Ikimokyklinio 

ugdymo programų 

įgyvendinimas. 

Programą ruošė visi įstaigos 

pedagogai 

2017 m. atnaujinta ikimokyklinio ugdymo 

programa,  kuri derinama su Klaipėdos 

miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros 

mailto:info@darzelistraukinukas.lt


departamento Švietimo skyriumi. 

1.1.3. Mokinių 

pažinimo, ugdymosi 

ir saviraiškos 

poreikių tenkinimas 

Dalyvavo 80 procentų įstaigos 

vaikų 

Darželyje sėkmingai įgyvendinamos 

sveikos gyvensenos ir ekologijos 

programos, buvo vykdoma 10 sveikatos, 

ekologijos trumpalaikių ir ilgalaikių 

projektų 

1.1.4. Metodinė 

veikla įstaigoje 

Gerąja patirtimis pasidalino 13 

pedagogų 

Surengti 4 metodinės tarybos posėdžiai, 9 

atviros veiklos – įstaigos pedagogams bei 

tėvams, pristatyti 3 pranešimai įstaigos 

pedagogams 

1.1.5. Darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas ir 

atestacijos vykdymas. 

Kvalifikacijos tobulinimo 998 

valandas, 125 dienas. Atestavosi 1 

pedagogas 

Kvalifikaciją tobulino kiekvienas 

pedagoginis darbuotojas vidutiniškai 6,25 

dienas. 

1.2. Uždavinys – vaiko pažangos skatinimas, efektyvinant ugdymo procesą ./sudaryti sąlygas 

švietimo paslaugų prieinamumui ir švietimo pagalbai 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Pasiekti rezultatai 

1.2.1. Įstaigoje 2017-

02-24 vyko miesto 

ikimokyklinio 

ugdymo pedagogų 

metodinis 

pasitarimas.  

Dalyvavo 49 miesto pedagogai ir 

20 įstaigos pedagogų. 

Pravestos  atviros veiklos sveikatinimo 

tema: ,,Valgau sveikai – žaidžiu žvaliai‘‘, 

,,Žaidimėlį žaisiu ir sveikas užaugsiu“, 

,,Vėžliuko kelionė ekologiniu takeliu“, 

„Mažųjų lašelių laboratorija 

1.2.2.Dalyvavimas 

respublikiniuose 

meno konkursuose 

Dalyvavo 50 vaikų  Dalyvauta respublikiniame sakralinės 

muzikos konkurse Kaune ,,Giesmių 

giesmelė 2017”, (V vieta respublikoje); ,,Iš 

knygelės į širdelę“, (II vieta); darbelių iš 

sniego konkurse ,,Žiemos magija“; piešinių 

konkurse ,,Sportuoju ir augu sveikas“, 
regioniniame dainų festivalyje 

Kurmaičiuose (Kretingos raj.) ,,Dainuoju 

su...“. 

1.2.3. Metodinė diena 

Liepojoje lopšeliuose-

darželiuose  

Dalyvavo 20 Klaipėdos miesto  ir 

20 Liepojos miesto pedagogų  

2017-05-03 aplankyti 2 Liepojos darželiai.  

Pasidalinta patirtimi su Latvijos 

pedagogais. Išklausyti šių  darželių vadovų 

pranešimai apie ugdymą Latvijos 

darželiuose. 

1.2.4. Kvalifikacijos 

tobulinimo programos    

įgyvendinimas 

įstaigos bei miesto 

pedagogams  

Dalyvavo 40 miesto pedagogų ,,Floristikos, dekupažo ir odos technologijų 

panaudojimas vaikų meniniame ugdyme“ 

2. Tikslas – sveikatos bei ekologinio ugdymo skatinimas įstaigoje 

2.1. Uždavinys – ugdyti sveikos gyvensenos pagrindus – ypatingą dėmesį skiriant vaiko sveikatos 

stiprinimui, sveikų mitybos įpročių formavimui, ekologijai 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Pasiekti rezultatai 

2.1.1.Dalyvavimas 

respublikiniuose 

projektuose 

Dalyvavo 80 vaikų, 15 

respublikinių projektų  

Sveikatiada - Mankštiada 2017“,, 

,Laimingas vanduo - laimingas žmogus“, 

,,Veiksmo savaitė be patyčių“, ,,Ugnis - 

priešas. Ugnis - draugas“, ,,Mąstau. 

Rūšiuoju. Gyvenu”, ,,Sodinčius“ ir .t.t. 

Suformuoti sveikos gyvensenos pradmenys 

-rytais daroma mankšta.  

2.1.2. Metiniai 

sveikatos ugdymo 

20 procentų plokščiapėdžių vaikų 

pagerėjo pėdučių būsena 

Buvo vykdoma 10 trumpalaikių ir 

ilgalaikių sveikatos projektų, ypatingas 



projektai dėmesys skiriamas plokščiapėdystės 

profilaktikai. 

2.1.3. Teminės 

savaitės 

Kartu su vaikais tvarkyta 1 kartą 

darželio aplinka, dalyvavo 20 

ugdytinių tėvų 

,,Švaros savaitė“, ,,Sveikatos dienos“ 

2.1.4.  

Bendruomeniškumo 

stiprinimas   

Dalyvavo 20 darbuotojų Suburta įstaigos boulingo komanda, kuri 

dalyvavo keliuose  boulingo turnyruose. 

„Apollo boulingo“ organizuoto 

ikimokyklinių įstaigų komandų turnyre 

laimėta I vieta 

2.2. Uždavinys –– stiprinti vaikų ekologinį sąmoningumą, skatinant vaikus rūšiuoti antrines žaliavas, 

jas panaudojant įvairiose veiklose 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Pasiekti rezultatai 

2.2.1.Gerosios 

patirties skleidimas 

tarptautiniu mastu 

Įtraukti 2 Liepojos (Latvija) ir 5 

Klaipėdos darželiai, 70 Lietuvos 

ir Latvijos pedagogų,  pranešimus 

skaitė 7 pedagogai, 

 Įstaiga organizavo tarptautinį projektą 

„Mes – Baltijos jūros vaikai“, kurį užbaigė 

tarptautinė konferencija „Ekologija 

darželyje. Naujas požiūris“.  

2.2.2. Gerosios 

patirties skleidimas 

respublikoje, 

mieste 

Dalyvavo 26 ikimokyklinės 

įstaigos iš visos Lietuvos. Skaityti 

7 pranešimai šalies, miesto 

pedagogams  

Organizuotas respublikinis konkursas 

„Mano puodelis Angelui sargui“; 

Dalyvauta Klaipėdos šalies, miesto 

pedagogų  konferencijose 

3.Tikslas - gerinti įstaigos materialinę bazę 

3.1. Uždavinys – vykdyti teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus 

3.1.1. Avarinio 

stogelio pakeitimas 

Pakeista 40 m2 stogo dangos Atlikta darbų už 13 000 Eur. 

3.1.2. Įstaigos kiemo 

dangos atnaujinimas 

Atnaujinta 600 m2  dangos ir 1200 

m2 trinkelių 

Atlikta darbų už 13 452 Eur. 

3.1.3. Pakeista tvora Pakeista visa darželio tvora Atlikta darbų už  16996 Eur. 

3.1.4. Atnaujinta 

elektros instaliacija  

Instaliacija atnaujinta  visame 

antrame aukšte bei įvesta elektra 

pagalbiniuose garažuose 

Atlikta darbų už 6 000 Eur. 

 

2.3. Suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. 

Siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą įstaigoje sėkmingai įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo 

programa, kuri 2017 m. buvo atnaujinta. Vaikai įstaigoje ugdomi nuo ankstyvojo amžiaus iki 

priešmokyklinės grupės. Praeitais mokslo metais 40 vaikų išvyko į  „Vitės“, M.Gorkio mokyklų bei kitų 

ikimokyklinių įstaigų priešmokyklines grupes. 

Visi vaikai buvo maitinami 3 kartus per dieną. Mokesčių lengvata iki 2017m. gruodžio 31 d. už 

maitinimo paslaugas buvo suteikta 32 vaikams – 50 procentų – 31, 1 – 100 procentų. 30 vaikų, turintiems 

kalbos ir komunikacijų sutrikimų, buvo teikta logopedo pagalba. 

Ypatingą dėmesį skiriame vaiko sveikatos stiprinimui bei sveikų mitybos įpročių formavimui.. 

Organizuotas ikimokyklinių grupių vaikų maitinimas pagal naują sveikos mitybos meniu.  Vykdyti 

įstaigoje projektai ,,Spalvotosios pėdutės“, ,,Langas į gamtą“, „Vanduo – žmogaus džiaugsmas ir sveikata“, 

,,Noriu augti sveikas“, ,,Kačiukų virtuvėlė”,  „Augu žingeidus ir draugiškas aplinkai“, ,,Pajūrio  augalai“, 

,,Ekologinis daržas“, ,,Linksmosios pėdutės“. Tarptautinėje konferencijoje „Vaiko kalba. Holistinis 

(visuminis) ugdymas ir pagalba vaikui ikimokykliniame amžiuje“ skaityti 2 mūsų darbuotojų pranešimai. 

Tarpmiestinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Slavų vainikas – 2017“ skaitytas 

pranešimas „Ekologinės kultūros formavimas lopšelyje-darželyje „Traukinukas“ (Vilnius); tarptautinėje 

konferencijoje „Ekologija darželyje. Naujas požiūris“ skaityti pranešimai „Ekologinis ugdymas šeimoje“, 

,,Ekologija – edukacinėse erdvėse ir priemonėse“, „Vanduo - žmogaus džiaugsmas ir sveikata“., „Ekologinio 

ugdymo problemos ir perspektyvos ikimokyklinėje įstaigoje“.  Miesto konferencijoje „Ikimokyklinio 

ugdymo proceso vadybos ir metodinės veiklos organizavimo patirtys“ pristatytas pranešimas „Metodinis 

ekologinio-pedagoginio proceso valdymas ikimokyklinėje įstaigoje“.  

Sudarant optimalias sąlygas ugdytinių socializacijai ir saviraiškos sklaidai organizuojami 

tradiciniai ir netradiciniai renginiai įstaigoje. 



3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą. 
3.1. vadovo veikla, formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą, bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais; 

Inicijavau respublikinį konkursą ,,Mano puodelis Angelui sargui“, kuriame dalyvavo Kauno, 

Klaipėdos ir Klaipėdos rajono, Skuodo, kitų regionų ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai. Straipsnis apie šį 

konkursą 2017-01-30 publikuotas respublikiniame informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“. 

Inicijavau tarptautinį projektą „Mes – Baltijos jūros vaikai“, kurio įgyvendinime dalyvavo  

Liepojos (Latvija) lopšeliai-darželiai ,,Liesmina“ ir „Dzintarinis“ bei Klaipėdos lopšeliai-darželiai 

„Aitvarėlis“, „Liepaitė“, „Pingvinukas“, „Putinėlis“.  Projekto pabaigoje organizavau tarptautinę 

konferenciją „Ekologija darželyje. Nauja požiūris“ 2017-10-25, kurioje skaičiau pranešimą „Mes – Baltijos 

jūros vaikai“ (projekto apibendrinimas). Apie šį projektą parašiau straipsnį „Tarptautinis projektas „Mes – 

Baltijos jūros vaikai“, kuris publikuotas leidinyje „Švietimo naujienos“ (2017 m. gruodis). 

Skaičiau pranešimą ,,Ekologinis ugdymas Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Traukinukas” miesto 

ikimokyklinių įstaigų metodiniame pasitarime 2017-02-24. 

Parengiau kvalifikacijos kėlimo programą „Pamario vandens keliais“ 2017-06-03. 

Inicijavau įstaigos veiklos  70-mečio minėjimą (2017-11-30), kuriame dalyvavo švietimo skyriaus 

atstovai, socialiniai partneriai Jeronimo Kačinsko berniukų ir jaunuolių choras „Gintarėliai“, Tautinių 

kultūrų centro atstovai, anksčiau minėtų lopšelių-darželių atstovai. Subūriau įstaigos moterų šokių grupę, 

kuri sėkmingai pasirodė šventiniame minėjime.   

3.2. žmoniškųjų, materialių ir finansinių išteklių valdymas. 

Įstaigoje dirba 20 pedagoginių darbuotojų, iš kurių 17 įgijusių aukštąjį išsilavinimą. 12 pedagogų 

turi vyresniojo mokytojo (auklėtojos) kvalifikacinę kategoriją, 7 pedagogai – mokytojo-metodininko.  

Skirtos biudžetinės lėšos tikslingai panaudotos įstaigos materialinei bazei gerinti. Iš biudžeto 

skirta 186900 Eur., iš jų 129700 Eur. darbuotojų atlyginimams. Iš valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) 

lėšų buvo skirta 151000 Eur , iš jų 108600 Eur. darbuotojų atlyginimams.    

2017 m. įstaigoje atliktas būtiniausių patalpų einamasis remontas, visiškai naujai suremontuota 

bendro naudojimo laiptinė 2456 Eur. Įstaigos lėšomis „Saulės spindulėlių“  grupėje pakeistas linoleumas 

870 Eur., perdažytos grupės sienos bei nupirktas naujas virtuvinis komplektas 869 Eur., pertinkuotos ir 

perdažytos antrojo korpuso sienos bei cokolinis aukštas – 345 Eur. Atnaujinta maisto sandėlio įranga – 

įsigytas šaldytuvas, šaldiklis šalutinėms atliekoms laikyti. 

4. Problemos: 
4.1. sąlygotos vidaus ir išorės faktorių; 

Įgyvendinant 2017 m. lopšelio-darželio ,,Traukinukas“ tikslus ir uždavinius dėl lėšų trūkumo 

susidurta su šiomis problemomis: nepakankamai pagerinta materialinė bazė, neišspręsti kai kurie su 

ugdymo sąlygų gerinimu susiję klausimai: neapšiltintos, sutrūkinėjusios pastato bei laiptinių sienos, pasenę 

vandens nuotekų vamzdynai. 

4.2. kontroliuojančių institucijų atlikti patikrinimai (išvadų apibendrinimas ir įvykdymas).  

2017 m. lopšelyje-darželyje „Traukinukas“ buvo atlikti 2 patikrinimai: 1 – valstybinė veterinarijos 

tarnyba, kuri tikrino patalpų sanitarinę būklę, perspektyvinio valgiaraščio sudarymą, higienos normų 

vykdymą. 1 – priešgaisrinės saugos patikrinimas. Priešgaisrinė tarnyba patikrinimo akte pateikė 

reikalavimą – pakeisti evakuacinius laiptus, kurie yra avarinės būklės. Šiuo metu įstaiga savo lėšomis to 

padaryti negali. Valstybinės veterinarinės tarnybos pastabos ir siūlymai išdėstyti akte, trūkumų likvidavimo 

planas pateiktas tikrinusiai institucijai. 

5. Artimiausi veiklos prioritetai, tikslai ar kryptys.  

2018 metų įstaigos veiklos prioritetai – vaiko pasiekimų vertinimo ir ugdomosios veiklos 

planavimo proceso tobulinimas, siekiant vaiko pažangos bei bendruomenės narių lyderystės skatinimas. 

Tikslai - tikslingai taikyti vaikų pasiekimų vertinimo būdus ir formas, padedančius siekti kiekvieno vaiko 

pažangos bei skiepyti tautiškumą, ugdyti sveiką ir sąmoningą pilietį. Ypatingą dėmesį ir toliau skirsime 

vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui, ekologiniam sąmoningumui. Planuojame ateinančiais 

metais pradėti naudoti elektroninį dienyną.  

Dalyvauju  projekte „Lyderių laikas 3“, kurio tikslas – stiprinti švietimo vadybos išmanymą, 

rengti aukštos kvalifikacijos švietimo vadybos profesionalus, gebančius pasiekti visapusiškų lyderystės 

raiškos rezultatų: sėkmingo mokinių ir bendruomenių mokymosi. Studijos šioje magistrantūroje, įgytos 

žinios padės augti ne tik man, kaip vadovei, bet ir visai darželio bendruomenei. 

Įstaigos vadovas           ___________________              Jolanta Kanišauskienė  


