
PRITARTA 

Raseinių rajono  savivaldybės tarybos 

2019 m. vasario  d. sprendimu Nr.  

 

Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“ 

(įstaigos  pavadinimas)  

 

 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS  

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1. Bendra informacija apie įstaigą (pavadinimas, vykdomos programos).  

1.1. Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ (toliau – lopšelis-darželis) adresas: Vaižganto g. 18, 

LT-60129, Raseiniai. Lopšelio-darželio veikla vykdoma dviejose buveinėse: I buveinė adresu: Vaižganto 

g. 18, Raseiniai, II buveinė adresu: Dariaus ir Girėno g. 13, Raseiniai. 

1.2. Telefono Nr. (8 428) 51 678 

1.3. El. pašto adresas ldsaulute@raseiniai.lt  

1.4. Interneto svetainė www.raseiniusaulute.lt 

1.5. Darbo laikas 7.00 – 17.30 val. (10,5 val. per dieną). 

1.6. Lopšelio-darželio įsteigimo metai 1969 m. 

1.7. Lopšelio-darželio savininkė Raseinių rajono savivaldybė. 

1.8. Pagrindinė lopšelio-darželio veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (kodas 

85.10.10), priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (kodas 85.10.20). 

Vykdoma tarptautinė priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinio emocinio ugdymo programa 

„LIONS QUEST“ ir tarptautinė ikimokyklinio amžiaus vaikų Kimočių socialinio emocinio ugdymo 

programa. 

2. Informacija apie direktorių (vardas, pavardė, vadybinis stažas toje įstaigoje, terminuotos 

sutarties galiojimo trukmė).  

Indrė Matevičienė 1999 m. birželio 23 d. baigė bakalauro studijas Klaipėdos universitete 

Pedagogikos fakultete pagal Vaikystės pedagogikos studijų programą su papildoma psichologijos 

programa.  

2001 m. birželio 26 d. baigė magistro studijas Klaipėdos universitete Pedagogikos fakultete 

pagal edukologijos krypties Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą.  

2006 m. birželio 5 d. baigė studijas Klaipėdos universitete Tęstinių studijų institute pagal 

edukologijos krypties antrosios pakopos specialiųjų profesinių studijų dalyko didaktikos studijų 

programą.  

http://www.raseiniusaulute.lt/
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Vadybinis stažas Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“- 1 metai 7 mėn. Terminuota sutartis iki 

2022 m. gruodžio 31 d.  

3. Informacija apie ugdytinius ir grupes.  

Ugdytiniai pagal amžių / 

grupes  

 

2018-ųjų 

metų 

rugsėjo 1 d. 

/  2017-ųjų 

metų 

rugsėjo 1 d.  

Grupės, kurios nesiekia  

mažiausio sąlyginės 

grupės vaikų skaičiaus* 

2018-ųjų  metų rugsėjo 1 

d.  

Grupių, kurios viršija  

bazinį grupės dydį,** ir 

vaikų skaičius, viršijantis 

nustatytą dydį  

2018-ųjų metų rugsėjo 1 d.  

Iš viso (skaičius) 311/308 - - 

Iki 2 metų 45/60 - - 

Nuo 2 iki 3 metų 75/74 - - 

Nuo 3 iki 6 metų 136/118 - - 

Nuo 6 metų (priešmokyklinio 

ugdymo grupė) 

55/56 - - 

 

* Mažiausias sąlyginės grupės vaikų skaičius, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679: iki 2 metų – 5 vaikai, nuo 2 iki 3 metų – 8 vaikai, nuo 3 iki 6 metų 

– 10 vaikų, nuo 6 metų – 10 vaikų. 

** Bazinis grupės dydis, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. 

nutarimu Nr. 679: iki 2 metų – 10 vaikų, nuo 2 iki 3 metų – 15 vaikų, nuo 3 iki 6 metų – 20 vaikų, nuo 6 

metų – 20 vaikų. 

4. Informacija apie darbuotojus. 

Darbuotojai  

 

Pareigybių ir etatų skaičius 

Vienam 

pedagogui 

tenkančių 

vaikų skaičius 

Vaikų, 

kuriems 

nustatyti 

specialieji 

ugdymosi 

poreikiai ir 

teikiama 

pagalba, 

skaičius ir 

dalis 

2017-ųjų 

metų faktas 

2018-ųjų 

metų 

faktas 

2018-

aisiais 

metais 

nepanaudo

ta 

Iš viso (skaičius) 67,95 68,95 - – – 

Administracija 4,5 4,5 - – – 

Pedagogai 

29,2 29,2 - Ankstyvojo 

ugdymo grupėse 

15 vaikų. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėse 

20 vaikų. 

– 

Pagalbos vaikui, šeimai 

specialistai 

 

 

 

5,0 

 

 

 

6,0 

- – logopedo –           

specialiojo 

pedagogo –             

socialinio 

pedagogo –            

mokytojo 

padėjėjo –                     

kita (įrašyti) 
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–        

Kiti darbuotojai 29,25 29,25 - – – 

Vidutinis pedagoginių 

darbuotojų atlyginimas per 

mėn. (tūkst. eurų) 

600,00 700,00 – – – 

Vidutinis kitų darbuotojų 

atlyginimas per mėn. (tūkst. 

eurų) 

400,00 500,00 – – – 

 

5. Įstaigos finansavimas. 

Finansavimo šaltiniai 

 

2018-ųjų 

metų 

faktas 

2017-ųjų 

metų 

faktas  

2018-ųjų metų / 

2017-ųjų metų 

lėšų dalis darbo 

užmokesčiui 

2018-ųjų metų / 

2017-ųjų  metų 

lėšų dalis 

kitoms 

reikmėms 

Iš viso (tūkst. eurų) 793,5 746,9 467,2/427,0 326,3/319,9 

Valstybės finansavimas ( ML) 238,4 226,5  

Kitos valstybės dotacijos 4,3 25,4 

Savivaldybės finansavimas 458,8 410,6 

Įstaigos pajamų lėšos 85,6 80,0 

Projektai - - 

Labdara, parama  6,4 4,4 

 

6. Įstaigos infrastruktūros būklė (būtinai nurodyti ar yra  išduotas higienos pasas). 

Leidimas – higienos pasas įstaigai išduotas 2012 m. gruodžio 12 d. 

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas įstaigai išduotas 2014 m. lapkričio 21 d. 

Lopšelio-darželio pastatų išorės ir vidaus infrastruktūra sutvarkyta. Tačiau dėl lėšų stokos nėra 

sutvarkyta lopšelio-darželio žaidimų aikštelių infrastruktūra. 

 

6.1. Trumpa informacija apie įstaigos aprūpinimą ir kokie svarbiausi darbai atlikti 2018-aisiais 

metais. 

Visos ugdymo krepšelio lėšos panaudotos pagal paskirtį, įsigyta ugdomųjų priemonių. 

Atnaujintas inventorius maitinimo organizavimo kokybės užtikrinimui. 

Įsigyti du vaikų žaidimų lauko įrengimai. 

 

II SKYRIUS  

VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

  

7. Įstaigos direktoriaus 2018-ųjų  metų veiklos užduotys ir jų įgyvendinimas.  

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai ir faktas 

(ar rodiklis pasiektas) 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 
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vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

1. Pradėti taikyti 

ugdomosios 

veiklos, orientuotos 

į vaiko 

individualius 

pasiekimus, 

planavimo modelį. 

1. Išanalizuoti pedagogų 

kasdienės ugdomosios 

veiklos planavimą ir 

papildyti planą nauja 

dalimi – vaiko idėjų 

įgyvendinimas. 

1.1. Birželio mėn. 

pedagogų taryboje 

aptartas pedagogų 

kasdienės ugdomosios 

veiklos planavimas, 

pateikiant informacijos 

apie vaiko idėjų 

įgyvendinimo lopšelyje-

darželyje svarbą. 

1.1.1. 2018-06-21 

pedagogų tarybos 

posėdyje aptartas 

pedagogų kasdienės 

ugdomosios veiklos 

planavimas, pateikiant 

informacijos apie vaiko 

idėjų įgyvendinimo 

lopšelyje-darželyje 

svarbą.  

2. Išanalizuoti planavimo 

dalies – vaiko idėjų 

įgyvendinimas – 

įgyvendinimą. 

2.1. Gruodžio mėn. 

pedagogų taryboje 

aptartas planavimo dalies 

– vaiko idėjų 

įgyvendinimas – 

įgyvendinimas. Priimti 

bendri susitarimai, 

pateiktos rekomendacijos 

pedagogams. 

2.1.1. 2018-06-21 

pedagogų tarybos 

posėdyje aptartas 

planavimo dalies – vaiko 

idėjų įgyvendinimas – 

įgyvendinimas. Priimti 

bendri susitarimai, 

pateiktos rekomendacijos 

pedagogams. 

2018-09-13 pedagogų 

tarybos posėdyje aptartas 

planavimo dalies – vaiko 

idėjų įgyvendinimas – 

įgyvendinimas. Priimti 

bendri susitarimai. 

Įrengtas stendas „Vaiko 

idėjų įgyvendinimo 

širdis“ pagal 2018-05-31 

lopšelio-darželio 

direktoriaus įsakymą 

Nr.V-58. 

2018-11-20, 2018-12-04, 

2018-12-11 d. pedagogų 

bendrystės pasitarimuose 

aptartas vaiko idėjų 

įgyvendinimas, įvykdyta 

veiklų refleksija. 

3. Išanalizuoti 

ikimokyklinio ugdymo 

pedagogų kasdienės 

ugdomosios veiklos 

planavimą, orientuotą į 

18 vaiko ugdymosi 

pasiekimų sričių. 

3.1. Gruodžio mėn. 

pedagogų taryboje 

aptartas ikimokyklinio 

ugdymo pedagogų 

kasdienės ugdomosios 

veiklos planavimo, 

orientuoto į 18 vaiko 

ugdymosi pasiekimų 

sričių, įgyvendinimas.  

Priimti bendri 

susitarimai, pateiktos 

rekomendacijos 

pedagogams. 

3.1.1. Gruodžio mėn. 

individualiai su 

pedagogais aptartas 

ikimokyklinio ugdymo 

pedagogų kasdienės 

ugdomosios veiklos 

planavimo, orientuoto į 

18 vaiko ugdymosi 

pasiekimų sričių, 

įgyvendinimas.  

Priimti bendri 

susitarimai, pateiktos 

individualios  

rekomendacijos 
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pedagogams. 

4. Išanalizuoti 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų kasdienės 

ugdomosios veiklos 

planavimą, kuomet 

keliami kiekvienai dienai 

tikslūs, aiškūs ir 

pamatuojami uždaviniai. 

4.1. Vasario mėn. 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinėje 

grupėje aptartas 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų kasdienės 

ugdomosios veiklos 

planavimo, kuomet 

keliami kiekvienai dienai 

tikslūs, aiškūs ir 

pamatuojami uždaviniai, 

įgyvendinimas.  

Priimti bendri 

susitarimai, pateiktos 

rekomendacijos 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams. 

4.1.1. Vasario  1 d. 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinėje 

grupėje aptartas 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų kasdienės 

ugdomosios veiklos 

planavimo, kuomet 

keliami kiekvienai dienai 

tikslūs, aiškūs ir 

pamatuojami uždaviniai, 

įgyvendinimas.  

Priimti bendri 

susitarimai, pateiktos 

rekomendacijos 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams. 

2. Pradėti kurti 

darbuotojų veiklos 

vertinimo, 

įsivertinimo ir 

kvalifikacijos 

tobulinimo modelį. 

1. Parengti lopšelio-

darželio veiklos 

dokumentus dėl 

pedagogų dalyvavimo 

seminaruose per metus.  

1.1. Birželio mėn. 

pedagogų taryboje 

aptarta parengta 

pedagogų dalyvavimo 

seminaruose suvestinė, 

aptarti rezultatai. 

1.1.1. 2018-06-21 

pedagogų tarybos 

posėdyje aptarta parengta 

pedagogų dalyvavimo 

seminaruose suvestinė, 

aptarti rezultatai, tolesnės 

kvalifikacijos 

organizavimo gairės. 

1.2. Gruodžio mėn. 

parengta pedagogų 

dalyvavimo seminaruose 

galutinė suvestinė, aptarti 

rezultatai. 

1.2.1. Gruodžio 31 d. 

parengta pedagogų 

dalyvavimo seminaruose 

galutinė suvestinė, aptarti 

rezultatai. 

2. Parengti lopšelio-

darželio veiklos 

dokumentus dėl 

pedagogų kvalifikacijos 

kėlimo įtakos vaikų 

pažangos ir pasiekimų 

gerinimui. 

2.1. Rugsėjo mėn. 

pedagogų taryboje 

aptarta Seminarų 

refleksijos forma. Priimti 

bendri susitarimai. 

2.1.1. 2018-09-13 

pedagogų tarybos 

posėdyje aptarta 

Seminarų refleksijos 

forma. Priimti bendri 

susitarimai. 

2018-10-23 lopšelio-

darželio direktoriaus 

įsakymu Nr. V-105 

patvirtinta Seminarų 

refleksijos forma. 

3. Išanalizuoti užpildytas 

pedagogų, kėlusių 

kvalifikaciją, Seminarų 

refleksijos formas ir 

nusimatytas įgyvendinti 

ugdomąsias veiklas. 

3.1. Gruodžio mėn. 

atlikta pirminė analizė 

dėl Seminarų refleksijos 

formoje nusimatytų 

veiklų ir pedagogų 

įgyvendintų ugdomųjų 

veiklų, pateiktos 

rekomendacijos 

pedagogams. 

3.1.1. Gruodžio mėn. 

atlikta pirminė analizė 

dėl Seminarų refleksijos 

formoje nusimatytų 

veiklų ir pedagogų 

įgyvendintų ugdomųjų 

veiklų, pateiktos 

rekomendacijos 

pedagogams. Aptarta su 

lopšelio-darželio 

metodine taryba ir priimti 

sprendimai. 
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3. Per einamuosius 

metus pradėti diegti 

tėvų informavimo 

elektroninę 

informacinę 

sistemą. 

1. Išanalizuoti tėvų 

informavimo 

elektronines 

informacines sistemas, 

kuriomis galėtų pradėti 

naudotis įstaiga. 

1.1. Balandžio mėn. 

atlikta tėvų informavimo 

elektroninių informacinių 

sistemų analizė. 

1.1.1. Balandžio mėn. 

atlikta tėvų informavimo 

elektroninių informacinių 

sistemų analizė. 

2. Prisiregistruoti 

pasirinktoje tėvų 

informavimo 

elektroninėje 

informacinėje sistemoje. 

2.1. Gruodžio mėn. 

prisiregistruota prie 

sistemos ir sistemoje 

įvesti visi reikalingi 

duomenys. 

2.1.1. Gruodžio mėn. 

prisiregistruota prie 

sistemos ir sistemoje 

įvesti visi reikalingi 

duomenys. 

4. Įgyvendinti 

naujojo LR Darbo 

kodekso nuostatas. 

1. Parengti teisės aktus, 

aprašus, tvarkas, 

reglamentuojančius 

darbuotojų darbo 

santykius, įstaigos veiklą. 

1.1. IV ketvirtyje 

parengti lopšelio-darželio 

naujos redakcijos 

nuostatai, naujos 

redakcijos darbo tvarkos 

taisyklės. Įgyvendintos 

etatinio mokytojų darbo 

apmokėjimo sąlygos, 

kiek tai privalu lopšeliui-

darželiui įvykdyti. 

1.1.1. Gruodžio mėn. 

parengti lopšelio-darželio 

naujos redakcijos 

nuostatai ir pateikti 

tvirtinimui Raseinių 

rajono savivaldybės 

tarybai. 

1.1.2. 2018-12-31  

lopšelio-darželio 

direktoriaus įsakymu Nr. 

V-133 patvirtintos naujos 

redakcijos darbo tvarkos 

taisyklės, suderintos su 

lopšelio-darželio 

bendruomene ir taryba. 

5. Įgyvendinti 

efektyvų finansinių 

ir materialinių 

išteklių valdymą. 

1. Kiekvieną ketvirtį 

išanalizuoti įstaigai skirtų 

asignavimų vykdymą ir, 

reikalui esant, kreiptis į 

rajono Savivaldybės 

tarybą dėl lėšų 

perskirstymo.  

 

1.1. Paskirtos įstaigai 

lėšos naudotos 

efektyviai, užtikrinant 

teisės aktų reikalavimų 

laikymąsi ir kokybišką 

įstaigos veiklą. 

1.1.1. 2018-12-31 

duomenimis paskirtos 

įstaigai lėšos naudotos 

efektyviai, užtikrinant 

teisės aktų reikalavimų 

laikymąsi ir kokybišką 

įstaigos veiklą. 

 

8. Įstaigos 2016-2018 metų strateginio veiklos plane 2018-aisiais metais suplanuotos veiklos 

(tikslų ir priemonių įgyvendinimo rezultatai). 

 

2018-ųjų metų 

tikslas, uždaviniai, 

priemonės 

 

Siekiniai (rezultato vertinimo, 

produkto kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas) 

Siekinių įgyvendinimo faktas  

1. Siekti ugdymo kokybės, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo  

tikslus. 

1.1.Siekti ugdymo  

turinio planavimo 

kokybės. 

Ne mažiau kaip 90 % pedagogų 

planuos veiklas iš vaiko 

perspektyvos. Ne mažiau kaip 50 % 

pedagogų kels pamatuojamus  

uždavinius. Ne mažiau kaip 70 % 

pedagogų gebės atlikti ugdomosios 

veiklos refleksiją pagal uždavinius. 

Ne mažiau kaip 80 % tėvų dalyvaus 

ugdymo veikloje, šventėse, atliks 

90 % pedagogų planavo  veiklas iš 

vaiko perspektyvos. 

25 % pedagogų kėlė pamatuojamus  

uždavinius. 

50 % pedagogų atliko ugdomosios 

veiklos refleksiją pagal uždavinius. 

80 %  tėvų dalyvavo ugdymo veikloje, 

šventėse, atliko bendrus kūrybinius 

darbus. 
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bendrus kūrybinius darbus. 

1.2. Tobulinti  

ugdymo turinį. 

Bus įgyvendinama  ne mažiau kaip 

viena vaiko idėja per savaitę.  

100 % bus įgyvendinti ugdymo 

projektai, edukaciniai užsiėmimai, 

gamtosauginės akcijos. 

Įvyks ne mažiau kaip  keturios  

edukacinės PU veiklos 

netradicinėse  erdvėse. 

Įvyks ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

meninio skaitymo konkursai. 

Į akcijas įsitrauks ne mažiau kaip 

50 % tėvų. 

Bus surengtos  3 vaikų fotografijų  

parodos. 

Pedagogai pasidalins gerąja darbo 

patirtimi ugdant vaikų pilietiškumą, 

vaidybinius gebėjimus. 

Bus įgyvendinta ne mažiau kaip 1 

tėvų pasiūlyta priemonė.  

Įvykdyti  visi planuoti ugdymo 

projektai, gamtosauginės akcijos, 

edukacinės veiklos, įgyvendinti 

numatyti uždaviniai. 

Raseinių rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio 

skaitymo  konkursuose du IU ir du PU 

ugdytiniai tapo  laureatais. 

Įgyvendinant veiklas bendradarbiauta su 

socialiniais partneriais. 

Skaitytas pranešimas respublikinėje 

konferencijoje „Pilietiškumo ir 

bendruomeniškumo aktualumas, 

ugdymo būdai ir galimybės 

ikimokyklinėje įstaigoje“. 

1.3. Didinti  

darbuotojų profesinį 

meistriškumą. 

Įvyks metodinė-praktinė 

konferencija, pedagogai pristatys 

parengtą priemonę socialiniam 

emociniam intelektui ugdyti.  

Sieks aukštesnės kvalifikacinės 

kategorijos 4 pedagogai. 

 Bus įgyvendintas projektas „Kuriu 

šviesoje“  ir išleistas projekto 

leidinys. 

Bus išleistas leidinys „Pirmieji 

vaiko metai darželyje“. 

Ne mažiau kaip 70 % pedagogų 

dalyvaus nuotoliniuose 

mokymuose, medžiagą naudos tėvų 

švietimui. Ne mažiau kaip 70 % 

pedagogų  gebės paruošti 

informaciją viešinimui. 

Įvyko konferencija, beveik visi (90 %)  

pedagogai pristatė parengtą priemonę 

socialiniam emociniam intelektui 

ugdyti. 

Įvyko pedagogų atestacija - 1 logopedas 

įgijo mokytojo metodininko, 2 

auklėtojai - vyresniojo auklėtojo 

kvalifikacines kategorijas. 

Išleisti  du leidiniai. 

50 % pedagogų dalyvavo nuotoliniuose 

mokymuose. 

Įgyvendintos neplanuotos veiklos: 

Organizuotas seminaras  pedagogams 

„Programos „eTwinning“ galimybės 

gerinant ugdymosi procesą“, parengti ir 

įgyvendinti 3 projektai eTwinning 

erdvėje. Vienas auklėtojas  dalyvavo  

respublikinėse idėjų mugėse „Aktyvieji 

ir įtraukūs ugdymosi metodai 

praktikoje“,  „Žaidžiu ir mokausi“, 

logopedas-virtualioje tarptautinėje 

metodinių darbų parodoje „Mano 

pagalba vaikui“. 

2. Tobulinti sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklą. 

2.1.Stiprinti vaikų  

socialinę, emocinę  ir 

fizinę sveikatą. 

Bus įgyvendintos  LIONS QUEST 

programos trijose grupėse, ne 

mažiau kaip dviejose grupėse – 

socialinio emocinio ugdymo 

programa Kimochis.  

Bus įgyvendinta  ne mažiau kaip 90 

% Vaiko gerovės komisijos plano 

priemonių. 

 100 % įgyvendintas projektas 

Įgyvendintos prevencinės programos 

LIONS QUEST  trijose grupėse ir 

Kimochis – dviejose grupėse. 

100 %  įgyvendintas Vaiko gerovės 

komisijos planas. 

90 % įgyvendintas projektas „Sveikata 

visus metus“. 

Atliktas ir bendruomenei pristatytas 

tyrimas apie patyčių paplitimą 
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„Sveikata visus metus“.  

 Bus įgyvendintos veiklos „Savaitė 

be patyčių“. 

100 % vaikų dalyvaus 

respublikiniuose  fizinio aktyvumo 

skatinimo renginiuose.  

Įvyks  sveikos mitybos skatinimo  

renginiai: vandens diena , 

„Linksmieji pusryčiai“, Pasaulinės 

sveikos mitybos diena. 

Visų PU grupių vaikai dalyvaus 

rajoniniuose renginiuose „Olimpinę 

ugnelę į kiekvieno širdelę“ ir „Aš 

saugus kelyje“. 

Bus organizuota sveikatos diena 

„Sveikatos takeliu“. Dalyvaus ne 

mažiau kaip penkių grupių vaikai.  

 Bus įrengtas arbatos kambarys.  

Ne  mažiau 90 % vaikų dalyvaus 

renginyje „Draugo diena“.  

Bus įgyvendinti ne mažiaus kaip 2  

renginiai pagal RIUPKKA  veiklos 

planą.  

Visose lopšelio-darželio grupėse 

bus taikoma ne mažiau kaip du S. 

Kneipo sveikatinimo elementai. 

lopšelyje-darželyje, visų PU grupių 

vaikai su Raseinių Viktoro Petkaus  

pradinių klasių mokiniais žaidė 

emocinio intelekto lavinimo žaidimus. 

Įsijungta į  Europos sporto savaitę 

BEACTIVE, 100 % vaikų dalyvavo 

trijuose fizinį aktyvumą skatinančiuose  

renginiuose. 

Visų grupių vaikai  dalyvavo trijose 

sveikos mitybos skatinimo renginiuose.  

PU grupių komandos dalyvavo 

dviejuose sveikatą stiprinančiuose 

rajoniniuose renginiuose. 

Sveikatos dienoje „Sveikatos takeliu“ 

dalyvavo 10 grupių vaikai.  

II buveinėje pradėtas rengti arbatos 

kambarys. 

„Draugo dienos“ renginyje dalyvavo  90 

% vaikų ir 20 % darbuotojų. 

Visose lopšelio-darželio grupėse 

taikomi S. Kneipo sveikatinimo 

elementai. 

2.2. Gerinti  

bendruomenės 

informavimą apie 

sveikatą stiprinančios 

veiklos procesus. 

Ne mažiau nei 50 % tėvų išklausys 

pranešimą būsimųjų ugdytinių 

tėvams „Pirmas žingsnis į 

savarankišką socialinį gyvenimą“. 

Įvyks R. Bogušienės seminaras apie 

sveikatai palankią mitybą darželio 

bendruomenei. Bus pristatytas 

pranešimas tėvams „Kaip atpažinti 

ir stabdyti agresiją ir patyčias 

lopšelyje darželyje?“ Apie  vaikų 

mitybos organizavimą lopšelyje-

darželyje bus informuojama tėvų 

susirinkimuose, lopšelio-darželio 

internetinėje svetainėje. 

Įvykdytos visos numatytos veiklos, 

uždavinys įgyvendintas  100 %. 

2.3. Plėsti sveikatą  

stiprinančių priemonių 

materialinę bazę. 

Bus įsigyta metodinių priemonių 

pagalbos specialistams, 

pedagogams.  

Visoms grupėms bus nupirkta  

terapinių priemonių (kinetinis 

smėlis, aromaterapinės lempos, 

masažiniai kamuoliukai, šviesos 

molbertai ir kt.). 

Bus atnaujintas vaikų maitinimo 

organizavimo inventorius, įsigyta 

sulčiaspaudė, įrengtas stovas 

prieskoniniams augalams auginti. 

 Bus atnaujintos lauko žaidimų 

aikštelės, įsigyti ne mažiau nei du 

Įsigyta metodinių ir terapinių 

priemonių. 

Vaikų maitinimo organizavimo 

inventorius atnaujintas iš dalies. 

Įsigyti du lauko įrengimai. 

Atnaujintas interjeras, įrengtos erdvės. 
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lauko įrengimai.  

II buveinėje bus atnaujintas 

valgyklos interjeras, įrengtos erdvės  

darbams eksponuoti I ir II 

buveinėse. 

I buveinėje bus įrengta erdvė 

sveikatos veiklų viešinimui. 

Įrengtas papildomas lauko 

apšvietimas I buveinėje.  

 

 

 

 

3. Plėtoti lopšelio-darželio kultūrą puoselėjančias ir bendruomenę telkiančias veiklas. 

3.1. Ugdyti  

pilietiškumą, puoselėti 

tradicijas ir  

tautiškumą. 

100 % vaikų ir pedagogų dalyvaus 

tradicijas ir papročius 

puoselėjančiuose  penkiuose 

renginiuose lopšelyje-darželyje. 

Visi vaikai ir darbuotojai dalyvaus 

Laisvės gynėjų dienos renginiuose. 

Įvyks septyni renginiai Lietuvos 

100-čiui, kuriuose dalyvaus 100 % 

vaikų ir darbuotojų. 

Įvyks tradiciniai darželio renginiai: 

šeimos šventės, atsisveikinimas su 

darželiu,  Vaikų gynimo diena, 

Mokslo ir žinių diena, Mokytojo 

diena. 

Įstaiga dalyvaus rajoniniuose ir 

respublikiniuose tautiškumą 

puoselėjančiuose renginiuose. 

Įvyks  ne mažiau kaip 3 susitikimai 

su Raseinių meno mokyklos 

mokiniais  ir pedagogais. 

Bus įgyvendintas projektas „Pasakų 

Kalėdos“. 

Tikslas pasiektas  100 %  įgyvendintos 

visos numatytos veiklos.  

Įvyko visi renginiai. Renginiuose 

dalyvavo 100 % vaikų ir darbuotojų.  

Dalyvauta festivaliuose  „Dainuoju  

Lietuvai“, „Taip linksmindavosi mūsų 

senoliai“, konkurse „Vaikų velykėlės“. 

Įvyko trys koncertai su Raseinių meno 

mokyklos mokiniais. 

Įgyvendintas projektas, įstaigos erdvės 

papuoštos pasakų motyvais,  vyko 

šventiniai renginiai. 

3.2. Diegti  

atsakingo vartojimo 

kultūros pradmenis 

bendruomenėje. 

Bus įgyvendintas gamtinis 

projektas „Aš auginu“. 8 grupių 

vaikai užaugins gėlių daigelius ir 

pasodins lauke, įvyks veiklos  „Aš 

ir gamta“. 

Vyks akcija „Žaislas, kuriuo 

nežaidžiu“. 10 grupių 

bendruomenės dovanos žaislus 

globos namų vaikams.  

Bus įgyvendintas  aplinkosauginis 

projektas „Mes rūšiuojam“. 

Įgyvendintos visos numatytos  veiklos. 

Gamtinių projektų tęstinumui įsijungta į 

tarptautinį švietimo įstaigų 

bendruomenių ekologinio-socialinio 

švietimo projektą „Saulėto oranžinio 

traukinio kelionė“. 

4. Tobulinti lopšelio-darželio valdymo sistemą, siekiant darbuotojų atsakomybės ir atskaitomybės. 

4.1. Efektyvinti  

lopšelio-darželio 

veiklos planavimo 

procesus. 

Bus parengta ir pristatyta 

direktoriaus 2017 m. veiklos 

ataskaita lopšelio-darželio 

bendruomenei, savivaldai, Raseinių 

rajono savivaldybės tarybai. Bus 

parengtas ir pristatytas 2018 m. 

veiklos planas. Atlikta 2018 m. 

veiklos plano, 2016-2018 m. 

strateginio plano kiekybinė ir 

kokybinė analizė. Bus įgyvendinta 

Visos numatytos veiklos įgyvendintos. 
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ne mažiau kaip 90 % metodinės 

tarybos ir metodinių grupių veiklos 

plano priemonių. Parengti projektai 

2019 m. veiklos plano ir 2019-2021 

m. strateginio plano. Bus parengta 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

tvarka, Gero darželio koncepcija, 

dalyvaujant savivaldai. Atnaujinti 

įstaigos nuostatai. Įdiegtas 

elektroninis dienynas. 

4.2. Vykdyti  

veiklos kokybės 

įsivertinimą, 

rezultatus panaudojant 

veiklai tobulinti. 

Bus atliktas platusis ir giluminis 

įstaigos įsivertinimas, nustatytos 

stiprios ir tobulintinos sritys. 

Vidaus įsivertinimo rezultatai 

įtraukti į metų ir strateginį veiklos 

planus. 

Atliktas platusis ir giluminis (rodiklio 

3.1. Vaiko raidos ir pasiekimų 

vertinimas) įsivertinimas, nustatytos 

stiprios ir tobulintinos sritys. 

4.3. Užtikrinti naujų 

teisės aktų 

reikalavimus. 

Įgyvendinti lygių galimybių 

politikos principai. Įgyvendinti 

Korupcijos prevencijos principai. 

Parengti nauji teisės aktai. 

Paviešintas vidutinis moterų ir vyrų 

darbo užmokestis, visų darbuotojų 

vidutinis mėnesinis metinis bruto darbo 

užmokestis 

Įgyvendintas 100 % 

2017-2019 m. korupcijos priemonių 

planas.  

Parengti nauji 38 teisės aktai: 

1. 2018 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-

6 „Dėl direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui pareigybės aprašymo Nr. 4 

patvirtinimo“. 

2. 2018 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 

V-19 „Dėl priešmokyklinio ugdymo 

pedagogo pareigybės aprašymo Nr. 5 

patvirtinimo“. 

3. 2018 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 

V-20.1 „Dėl virėjo pareigybės 

aprašymo Nr. 6 patvirtinimo“. 

4. 2018 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 

V-22 „Dėl priešmokyklinio ugdymo 

Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

5. 2018 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-

23.1 „Dėl mokytojo padėjėjo pareigybės 

aprašymo Nr.7 patvirtinimo“. 

6. 2018 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. V-

26.1 „Dėl raštvedžio pareigybės 

aprašymo Nr. 8 patvirtinimo“. 

7. 2018 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. V-27 

„Dėl Raseinių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ finansų kontrolės taisyklių 

patvirtinimo“. 

8. 2018 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V-

28 „Dėl krizių valdymo Raseinių 

lopšelyje-darželyje „Saulutė“ tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

9. 2018 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. V-
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29 „Dėl Raseinių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ viešųjų pirkimų komisijos 

darbo reglamento patvirtinimo“. 

10. 2018 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 

V-31.1 „Dėl užkrečiamųjų ligų židinių 

privalomojo aplinkos kenksmingumo 

pašalinimo Raseinių lopšelyje-darželyje 

„Saulutė“ tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

11. 2018 m. balandžio 17 d. įsakymas 

Nr. V-36 „Dėl ūkvedžio pareigybės 

aprašymo Nr.10 patvirtinimo“. 

12. 2018 m. balandžio 17 d. įsakymas 

Nr. V-37 „Dėl dietisto pareigybės 

aprašymo Nr. 9 patvirtinimo“. 

13. 2018 m. balandžio 24 d. įsakymas 

Nr. V-41 „Dėl administratoriaus 

pareigybės aprašymo Nr. 11 

patvirtinimo“. 

14. 2018 m. balandžio 24 d. įsakymas 

Nr. V-42 „Dėl Raseinių lopšelio-

darželio „Saulutė“ įrengtų vaizdo 

stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo 

duomenų tvarkymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

15. 2018 m. balandžio 24 d. įsakymas 

Nr. V-42.1 „Dėl pastatų ir sistemų 

priežiūros, einamojo remonto 

darbininko pareigybės aprašymo Nr. 12 

patvirtinimo“. 

16. 2018 m. balandžio 24 d. įsakymas 

Nr. V-42.2 „Dėl sandėlininko 

pareigybės aprašymo Nr.12 

patvirtinimo“. 

17. 2018 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 

V-49 „Dėl valgyklos darbininko 

pareigybės aprašymo Nr. 16 

patvirtinimo“. 

18. 2018 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 

V-50 „Dėl pagalbinio virtuvės 

darbininko pareigybės aprašymo Nr. 15 

patvirtinimo“. 

19. 2018 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 

V-51 „Dėl valytojo pareigybės 

aprašymo Nr. 14 patvirtinimo“. 

20. 2018 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 

V-57 „Dėl Raseinių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ darbuotojų asmens duomenų 

tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

21. 2018 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. V-

63 „Dėl Raseinių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ incidentų darbe registravimo 

ir tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

22. 2018 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. 

V-64 „Dėl komandiruočių išlaidų 
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apmokėjimo Raseinių lopšelyje-

darželyje „Saulutė“ taisyklių 

patvirtinimo“. 

23. 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas 

Nr. V-65 „Dėl vaikų turizmo renginių 

organizavimo Raseinių lopšelyje-

darželyje „Saulutė““. 

24. 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. 

V-69.1 „Dėl Raseinių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistemos aprašo 

tvirtinimo“. 

25. 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 

V-79 „Dėl Raseinių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui pareigybės aprašymo 

patvirtinimo“. 

26. 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 

V-80 „Dėl Raseinių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ priešmokyklinio ugdymo 

pedagogo pareigybės aprašymo 

patvirtinimo“. 

27. 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 

V-81 „Dėl Raseinių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ logopedo pareigybės 

aprašymo patvirtinimo“. 

28. 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 

V-82 „Dėl Raseinių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ muzikos pedagogo 

pareigybės aprašymo patvirtinimo“. 

29. 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 

V-83 „Dėl Raseinių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ socialinio pedagogo 

pareigybės aprašymo patvirtinimo“. 

30. 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 

V-84 „Dėl Raseinių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ auklėtojo pareigybės 

aprašymo patvirtinimo“. 

31. 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 

V-85 „Dėl Raseinių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ kūno kultūros pedagogo 

pareigybės aprašymo patvirtinimo“. 

32. 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 

V-87 „Dėl Raseinių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ inventorizacijos taisyklių 

patvirtinimo“. 

33. 2018 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 

V-105 „Dėl Raseinių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ darbuotojų veiklos vertinimo, 

įsivertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

34. 2018 m. lapkričio 19 d. įsakymas 

Nr. V-117 „Dėl Raseinių lopšelio-

darželio „Saulutė“ elektroninio dienyno 
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tvarkymo nuostatų patvirtinimo“. 

35. 2018 m. gruodžio 10 d. įsakymas 

Nr. V-123 „Dėl Raseinių lopšelio-

darželio „Saulutė“ pedagogo padėjėjo 

pareigybės aprašymo patvirtinimo“. 

36. 2018 m. gruodžio 10 d. įsakymas 

Nr. V-124 „Dėl Raseinių lopšelio-

darželio „Saulutė“ meninio ugdymo 

mokytojo pareigybės aprašymo 

patvirtinimo“. 

37. 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymas 

Nr. V-132 „Dėl Raseinių lopšelio-

darželio „Saulutė“ pedagoginių 

darbuotojų veiklos vertinimo, 

įsivertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

38. 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymas 

Nr. V-133 „Dėl Raseinių lopšelio-

darželio „Saulutė“ darbo tvarkos 

taisyklių patvirtinimo“. 

 

III SKYRIUS  

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS PASIEKIMAI 

9. Neformaliojo ugdymo pasiekimai. 

9.1. Ugdytinių pasiekimai įvairiuose konkursuose, varžybose. 

 

 

Lygmuo 

Įstaigos ugdytinių, dalyvavusių 

konkursuose, varžybose, 

pavadinimas, skaičius 

 

1–3 vietų laimėtojų skaičius 

 2017-ieji metai 2018-ieji metai 

Rajono lygmuo Raseinių rajono ugdymo įstaigų 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

meninio skaitymo konkursas 

2 2 

Raseinių rajono ugdymo įstaigų 

priešmokyklinio  amžiaus vaikų 

meninio skaitymo konkursas 

2 2 

Šalies lygmuo    

Tarptautinis lygmuo    

 

9.2. Įstaigoje organizuota renginių 2018-aisiais metais. 

Lygmuo Renginių skaičius Dalyvių 

skaičius* 

Mokyklos 

lygmuo 

Pilietiškumo veiklos „Veikiu Lietuvai“  

(2018-01-29-2018-02-15) 

300 

„Trys karaliai“ 300 

Akcija „Globojame badaujančius žvėrelius“ 200 

Užgavėnių šventė  300 
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Akcija „Trupinėliai paukšteliams“ 300 

Kaziuko mugė  300 

Vandens diena 300 

Akcija „Žaislas, kuriuo nežaidžiu“ 160 

„Linksmieji pusryčiai“ 300 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkursas 15 

 Rytmetis Saugaus eismo dienai 100 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų  meninio skaitymo konkursas 12 

Aplinkosauginis rytmetis „Aš darbelio nebijau“ 35 

Futbolo šventė lopšelyje-darželyje  60 

Projektas „Aš auginu“ 14 

Projektas „Kuriu šviesoje“ pagal Reggio Emilio kryptį 20 

Sveikatos diena „Sveikatos takeliu“ 200 

Rugsėjo 1-osios šventė 300 

Kūrybinė iniciatyva „Tai bent moliūgas!“ 220 

Oranžinė  paroda 35 

Rudens gėrybių  paroda 35 

Veiklos, skirtos tarptautinei gyvūnų globos dienai paminėti. 200 

Mokytojo dienos minėjimas. 20 

Atšvaito diena 100 

Draugo diena 180 

Adventinis rytmetis 40 

Projektas „Pasakų kalėdos“ 300 

Rajono 

lygmuo 
Organizuota  Įsijungta Dalyvių 

skaičius* 

Dubysos regioninio parko akcija 

lopšelyje-darželyje  Žemės dienai 

„100 paukščių žinia Lietuvai“ 

 200 

 Raseinių rajono ugdymo įstaigų 

ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių 

darbų paroda „Lietuvai -100“ 

10 

 Raseinių rajono priešmokyklinio 

amžiaus vaikų viktorina „Gatvėj būsiu 

atsargus – sveikas grįšiu į namus“ 

10 

 Raseinių rajono ugdymo įstaigų 

ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio 

skaitymo konkursas „Mano knygelės“ 

5 

 Raseinių rajono ugdymo įstaigų 

priešmokyklinio  amžiaus vaikų 

meninio skaitymo konkursas „Vaikystės 

spalvos“ 

5 

 Raseinių rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

etnografinis festivalis „Taip 

linksmindavosi mūsų senoliai“ 

10 

 Raseinių VSB akcija  „Ačiū, Tau 

gydytojau“ 

18 

 Raseinių rajono ugdymo įstaigų 

mokinių/ vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, nuotolinis projektas 

,,Eilėraštis Lietuvai“ 

4 
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  Raseinių rajono ugdymo įstaigų 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

kūrybinių darbų paroda „Kūrybos 

žiedai“ 

3 

 Raseinių rajono priešmokyklinio 

amžiaus vaikų šventė „Mažosios 

Olimpinės Žaidynės“ 

15 

Šalies 

lygmuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių 

vaikų kūrybinių darbų paroda 

,,Rašau žodį LIETUVA“ 

 246 

Renginiai Laisvės gynėjų dienai- 

akcija „Neužmirštuolė“ 

Visuomeninė pilietinė iniciatyva 

„Atmintis gyva, nes liudija“ 

300 

 

 

 Projektas „Sveikata visus metus“ 140 

Sveikatą stiprinančių mokyklų 

banga per Lietuvą 

 140 

Savaitė be patyčių  100 

 Nacionalinis eTwinning projektas 

„Rasų (Kupolės) šventės papročiai 

ir tradicijos“ 

 200 

Nacionalinis eTwinning projektas 

„Pasaka maiše“ 

 14 

 Tarptautinė Tolerancijos diena – 

tolerancijos raktas 

70 

  Naisių vasaros „Vaikų Velykėlės 2018“ 

konkursas 

54 

 Aplinkosauginis  projektas „Mes 

rūšiuojam“ 

300 

 Panevėžio Kastyčio Ramanausko 

lopšelio-darželio organizuojamas 

respublikinis pleneras ,,Sniego karalystė 

2018“ 

34 

 Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų 

kūrybinių darbų ant netradicinių 

paviršių paroda „Aš atradėjas“ 

30 

 Respublikinė ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų akcija ,,Kalba tyla“ 

30 

 Respublikinis ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų prevencinis projektas „Žaidimai 

moko“ 

15 

 Kauno r. Lapių  lopšelio-darželio 

respublikinis vaikų ekologinio-meninio 

ugdymo projektas ,,Kuriu gamtai 2018“ 

14 

 Lentvario lopšelio - darželio ,,Šilas“ 

respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

inovatyvių idėjų lauko erdvėse projektas 

,,Kieme šoka vasara“ 

12 

 Kauno menų darželio ,,Etiudas“ 

respublikinis vaikų ugdymo įstaigų 

14 
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* Tas pats vaikas gali būti nurodomas ne vieną kartą. 

 

IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS IR IŠORINIS VERTINIMAS  

 

10. Įstaigos veiklos įsivertinimo 2018-ųjų metų rezultatai. 

Rodiklio pavadinimas – 

Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas 

Rodiklio aprašymas 

Stiprieji veiklos aspektai 

Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema. Sukurta aiški, nuosekli, tėvams priimtina vaikų 

pasiekimų vertinimo sistema. 

Silpnieji veiklos aspektai 

Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko 

pasiekimus ir juos vertinant. 

Pasiekimų aplanko turinio informatyvumas.  

Visų ugdymo(-si) proceso dalyvių įtraukimas. 

Pasiekimų skatinimo formos. 

Kryptingas vaiko pasiekimų tobulinimas. 

Tobulintini veiklos aspektai 

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų pažanga. 

Tikslingas ir veiksmingas vaikų pasiekimų 

rezultatų  naudojimas. 

Pedagogo, mokytojo padėjėjo ir tėvų 

bendradarbiavimas siekiant vaiko individualios 

pažangos. 

 

11. Įstaigos veiklos išorės vertinimas 2018-aisiais metais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekologinis projektas ,,Auginu gėlę 

2018“ 

 Lentvario lopšelio-darželio ,,Šilas“ 

respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

inovatyvių idėjų lauko erdvėse tęstinis 

projektas ,,Rudens mozaika“ 

12 

 

 

 

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ 

respublikinė kūrybinių darbų paroda 

„Mano Velykinis atvirukas“ 

1 

 UAB „Skinija“ konkursas ,,Nusipiešk 

sau kojinytes“ 

2 

Tarptautinis 

lygmuo 

 #BEACTIVE europos sporto 

savaitė- Orientacinės varžybos 

2018 

 120 

Tarptautinis eTwinning projektas 

„European salad“ 

 34 

 Tarptautinis švietimo įstaigų 

bendruomenių ekologinio-socialinio 

švietimo projektas ,,Saulėto oranžinio 

traukinio kelionė 

130 

 Tarptautinis projektas eTwinning 

„Draugystės pynė“ 

13 
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Išorės vertinimą, patikrą 

atlikusios institucijos 

pavadinimas 

Vertintos, tikrintos įstaigos 

veiklos sritys 

Vertinimo, patikrinimo išvados 

ir rekomendacijos, atlikti 

darbai atsižvelgiant į išvadas ir 

rekomendacijas 

Raseinių rajono savivaldybės 

administracijos Centralizuoto 

vidaus audito skyrius 

Įstaigos įvertinimas, ar 

vykdoma veikla atitinka 

Lietuvos Respublikos įstatymų, 

kitų teisės aktų bei patvirtintų 

darželio nuostatų reikalavimus. 

Nustatyti, ar darželis 

vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos teisės aktų 

reikalavimais įgyvendinant 

darželio vidaus kontrolę. 

2018-07-20 Nr. (26.1)-Sva-05 

vidaus audito ataskaita. Darželyje 

sukurta vidaus kontrolės sistema 

vertinama gerai. 

Raseinių valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba 

Maisto saugos, kokybės, 

higienos, ženklinimo kontrolė, 

RVASVT sistemos ir (ar) GHP 

auditas, personalo higienos 

kontrolė, biocidinių produktų 

naudojimo kontrolė 

2018-02-22 Nr. 51VMĮP-7 

Viešojo maitinimo įmonės 

patikrinimo aktas. Esminių teisės 

aktų pažeidimų nenustatyta. 

Raseinių valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba 

Maisto saugos, kokybės, 

higienos, ženklinimo kontrolė, 

su maistu besiliečiančių 

medžiagų ir gaminių saugos, 

kokybės, ženklinimo kontrolė, 

RVASVT sistemos ir (ar) GHP 

auditas, personalo higienos 

kontrolė, biocidinių produktų 

naudojimo kontrolė 

2018-02-22 Nr. 51VMĮP-8 

Viešojo maitinimo įmonės 

patikrinimo aktas. Pateiktos 

išvados ir nurodymai. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Kauno departamento 

Raseinių skyrius 

Užkrečiamosios ligos 

epidemiologinė diagnostika 

2018-01-12 Nr. (2-25 16.3.3)PA-

34 Užkrečiamosios ligos 

epidemiologinės diagnostikos 

aktas. Nurodyta užtikrinti 

specialių užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos ir kontrolės 

priemonių režimo taikymą gavus 

informaciją apie registruotus 

ligos atvejus. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Kauno departamento 

Raseinių skyrius 

Užkrečiamosios ligos 

epidemiologinė diagnostika 

2018-04-16 Nr. (2-25 16.3.)PA-

1934 Užkrečiamosios ligos 

epidemiologinės diagnostikos 

aktas. Nurodyta užtikrinti 

specialių užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos ir kontrolės 

priemonių režimo taikymą gavus 

informaciją apie registruotus 

ligos atvejus. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Kauno departamento 

Raseinių skyrius 

Įstaigos periodinė kontrolė 2018-11-08 Nr. (2-25 15.3.2)PA-

7822 patikrinimo aktas (I 

buveinė). Ugdymo veikla 

vykdoma nepažeidžiant Lietuvos 

higienos normos HN 75:2016. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro prie Sveikatos apsaugos 

Įstaigos periodinė kontrolė 2018-11-09 Nr. (2-25 15.3.2)PA-

7833 patikrinimo aktas (II 
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ministerijos Kauno departamento 

Raseinių skyrius 

buveinė). Ugdymo veikla 

vykdoma npažeidžiant Lietuvos 

higienos normos HN 75:2016 5.4 

papunkčio reikalavimus. 

Raseinių rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros 

ir ugdymo skyrius 

Priešmokyklinio ugdymo 

programos įgyvendinimas 

(grįžtamoji patikra) 

2018-06-29 Nr. (58.2)DEPB-24 

pažyma „Dėl Raseinių rajono 

savivaldybės administracijos 

švietimo ir socialinių reikalų 

departamento 2015 m. liepos 13 

d. pažymoje Nr.(58.2)DEPB-23 

„Dėl priešmokyklinio ugdymo 

programos įgyvendinimo rajono  

ugdymo įstaigose“ pateiktų 

rekomendacijų įgyvendinimo. 

Raseinių rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros 

ir ugdymo skyrius 

Pasiruošimas 2018-2019 m. m. Įstaiga pasiruošusi 2018-2019 m. 

m. veiklai. 

Raseinių rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros 

ir ugdymo skyrius 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašo 

įgyvendinimas (grįžtamoji 

patikra) 

Išvados rengiamos 

Lietuvos metrologijos inspekcijos 

Kauno apskrities skyrius 

Teisinės metrologijos 

reikalavimų laikymosi 

patikrinimas 

Parengtas dokumentas Nr. PA-

3487(K18). Nurodyta, kad 

nepažeisti teisinės metrologijos 

reikalavimai 

Raseinių rajono savivaldybės 

administracijos Architektūros ir 

teritorijų planavimo skyrius 

Statinio naudotojo atliekama 

statinio techninė priežiūra 

2018-05-22 Nr. 12 Statinio(-ių) 

techninės priežiūros patikrinimo 

aktas (I buveinė). Neatitikimų 

nenustatyta, reiklalavimų 

nekeliama. 

Raseinių rajono savivaldybės 

administracijos Architektūros ir 

teritorijų planavimo skyrius 

Statinio naudotojo atliekama 

statinio techninė priežiūra 

2018-05-28 Nr. 15 Statinio(-ių) 

techninės priežiūros patikrinimo 

aktas (II buveinė). Nurodyta 

suremontuoti nuogrindas. Imtis 

priemonių patalpoje 

ištrupėjusiam/ įtrūkusiam tinkui 

sutvarkyti. 

 

12. Įstaigos projektinė veikla 2018-aisiais metais. 

 

Įgyvendinto (įgyvendinamo) 

projekto pavadinimas 

Projekto finansavimo šaltinis, 

gautos lėšos projekto 

įgyvendinimui 

Įgyvendinti (įgyvendinamo) 

projekto rezultatai 

   

   

 

 

 

 

V SKYRIUS  
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AKTUALIAUSIOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

12. Nurodyti problemas ir galimus jų sprendimo būdus. 

Nesutvarkyta Žemaitės gatvė kelia grėsmę lopšelio-darželio bendruomenės saugumui, apsunkina 

aptarnaujančių įmonių transporto priemonių įvažiavimą į teritoriją (siaura, duobėta danga, nėra 

šaligatvio). Galimas sprendimo būdas – skirti lėšas gatvės sutvarkymui. 

Pilnai neįgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 20 d. 

įsakymo Nr. V-1187 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. 

įsakymo Nr. V-1208 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpose. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimai – lauko įrengimai 

neatitinka higienos normos reikalavimų, nepaklota po įrengimais tinkama danga. Galimas sprendimo 

būdas – skirti lėšas žaidimo aikštelių sutvarkymui, naujų įrenginių įsigijimui. 

Trūksta ikimokyklinio ugdymo specialistų. 

 

 

________________________ 

 

 


