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ATASKAITA 

 

I. Bendra informacija 

1. Planuojant 2018 metų veiklą, atsižvelgėme į Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. 

rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. TS-179, numatantį struktūrinę pertvarką iš bendrojo lavinimo 

mokyklos į neformaliojo švietimo mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokyklos grupę, vietos 

bendruomenės poreikius. Daug laiko skyrėme informacijos, reikalingos reorganizuojant įstaigą, 

paieškoms, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais,  dokumentų parengimui ir tvirtinimui. 

2. Bendradarbiaujant su Birštono gimnazija, analizuota mokinių perkėlimo, pedagogų 

įdarbinimo galimybė, aptartas tinkamų mokyklai priemonių ir vadovėlių perdavimas. 

3. Bendradarbiaujant su Birštono lopšeliu-darželiu „Vyturėlis“ įsigyta naujesnė virtuvės 

įranga, baldai. 

4. Su įstaigos pertvarka susieti darbai vyko lygiagrečiai su ugdymo procesu, kuris 2017-

2018 m. m. buvo sėkmingas. Turėjome susiformavusią stiprią pedagogų bendruomenę, kuri iki 

mokslo metų pabaigos sąžiningai atliko savo pareigas, siekė gerų rezultatų ugdymo procese, buvo 

kūrybingi ir nuoširdūs. Daug bendravo su mokinių tėvais, ruošė juos būsimiems pokyčiams. 

5. 2018 m. sėkmingai vykdytas Ugdymo planas, Veiklos programa. Visi 1-4 klasių 

mokiniai buvo perkelti į aukštesnę klasę. Nė vienas neliko kurso kartoti. Dalyvauta 

tarptautiniuose, respublikiniuose bei savivaldybės organizuojamuose įvairiuose konkursuose, 

olimpiadose, festivaliuose, parodose, varžybose. Pasiekta puikių rezultatų. Sėkmingai veikė 

pailgintos dienos grupė. Visi mokiniai mokykloje lankė neformalaus ugdymo būrelius. Kiekvieną 

dieną po pamokų turėjo kur tikslingai, įdomiai ir saugiai praleisti laiką. Gerais mokinių rezultatais 

galime pasidžiaugti iš tarptautinio matematikų konkurso „Kengūra“. Jau ketvirti metai Birštono 

vienkiemio darželio-mokyklos 4 klasių mokiniai dalyvavo standartizuotų testų vertinime, 2 klasės 

mokiniai diagnostinių testų vertinime. 

6. 2018 m. m. 1-4 klasėse mokėsi 27 mokiniai, priešmokyklinėje grupėje – 6 ugdytiniai.  

Ikimokyklinėse grupėse birželio mėn. 1 d. buvo 30 vaikų. 

7. Pasibaigus ugdymo procesui, teko atsisveikinti su aštuoniais pedagoginiais darbuotojais. 

8. Birželio 13 d. registrų centre užregistruota įstaiga nauju pavadinimu – Birštono lopšelis-

darželis „Giliukas“.  



9. Liepos mėnesį dirbo dvi darželio grupės. Laikinai lankė Birštono lopšelio-darželio 

„Vyturėlis“ vaikai. Iš Birštono lopšelio-darželio „Vyturėlis“ gavome 18 tėvų prašymų, lankė 16 

vaikų. 

10. Vasarą vyko naujų darbuotojų paieška ir atranka. Buvo reikalingi: 3 ikimokyklinio 

ugdymo pedagogai, meninio ugdymo vadovas, 2 auklėtojo padėjėjos ir kiti specialistai. 

Susidūrėme su sunkumais ieškant auklėtojų. Šiuo metu dirba 2 auklėtojos, penkto kurso studentės. 

11. Rugpjūčio mėnesį prasidėjo intensyvus pasiruošimas naujam įstaigos gyvenimo etapui. 

Reikėjo paruošti esamas patalpas, t. y., buvusias klases pritaikyti mažųjų ugdymui. Kolektyvui 

teko daug padirbėti ruošiant patalpas. Į pagalbą pasikvietėme tėvus. Iki rugsėjo 1 d. padarėme 

viską, kad patalpos būtų paruoštos: išgriauta siena, atliktas kosmetinis remontas, pakeista dalis 

virtuvės įrangos ir baldų. Naujoms grupėms nupirkta lovyčių, įsigyta žaislų ir kitų ugdymo 

priemonių. Savivaldybės taryba tam papildomai skyrė 2000 eurų. Įvairinant ugdymo procesą, 

atsižvelgiant į šiuolaikinio vaiko ugdymo poreikius, įrengtas stebėjimų ir bandymų sklypas, 

pastatytas šiltnamis. Valgyklos darbuotoja šviežias daržoves tiekia vaikams, prieskonius naudoja 

patiekalams skaninti. Bet svarbiausia vaikai stebi, kaip daržovės auga, padeda jas laistyti, skinti. 

Pačių augintus moliūgus rudenį naudojo kiemo puošimui. 

12. Parengtas ikimokyklinio ugdymo ir nemokamo maitinimo 15 dienų meniu, suderintas 

su Maisto ir veterinarijos tarnyba.   

13. 2018 m. spalio 29 d. įstaigoje vyko Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Prienų skyriaus patikrinimas, po kurio buvo 

priimtas sprendimas, kad lopšelio-darželio veiklos vykdymo sąlygos neatitinka visuomenės 

sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų. 

 

II Valdymas 

14. Administracija: 

Vadovai V., pavardė Išsilavinimas Pedagoginis 

stažas 

Vadybinis 

stažas 

Vadybinė 

kvalifikacinė 

kategorija 

Specialybė Kvalif.  

Direktorė R. Gustaitienė Aukštasis 

VPU-rusų 

kalba ir 

literatūra 

Vyr. 

mokytoja 

37 14 II 

 

 



15. 2018 m. įstaigoje buvo patvirtinta 18,5 etato, bendras darbuotojų skaičius – 17. 

16. Savivaldos institucijos: 

16.1. Lopšelio-darželio taryba nustato mokyklos veiklos perspektyvas, darbo kryptis, 

pritaria įstaigos ikimokyklinio ugdymo programai, ugdymo organizavimo tvarkai. Su lopšelio-

darželio taryba aptariama įstaigos strategija. 

16.2. Metodinė grupė rūpinasi auklėtojų profesiniu tobulėjimu, gerosios patirties 

skleidimu, ugdymo proceso patrauklumo didinimu, vertinimo sistemos tobulinimu, renginių 

organizavimu. 

 
III. Ugdymo programos 

 
17. 2018 metais įstaiga vykdė šias ugdymo programas: 

 
 
 

 
 

17.1. 2019 m. rugsėjo 1 d. numatoma priešmokyklinėje grupėje 14 ugdytinių. 

 

IV. Žmogiškieji ištekliai 

 

18. Visus Birštono lopšelyje-darželyje „Giliukas“ dirbančius pedagogus sieja pasitikėjimas 

ir domėjimasis tuo, ką jie daro. Bendras rūpestis vaikų saugumu, patraukliu ugdymu, vertinimu. 

Ieškojimas patrauklesnių bendravimo su tėvais formų, jų įtraukimas į ugdymo procesą. Pedagogės 

plečia ne tik profesinį, bet ir bendrą kultūrinį akiratį. Jos atviros naujovėms, mokosi iš kolegų, 

nepuola į neviltį nepavykus. Nuo rugsėjo mėnesio bando darbą su el. dienynu EDUKO. 

19. Auklėtojų kvalifikacijos kategorijos:  



Laikotarpis  Iš viso 

darbuotojų 

Atestuotų 

auklėtojų 

Ekspertų Metodininkų Vyresniųjų 

auklėtojų 

Auklėtojų  

2018 m. 8 4 - 2 2 4 

 

19.1. Mokytojų, auklėtojų išsilavinimas 2018 m. pabaigoje: 

 
Iš viso dirba 
mokytojų, 
auklėtojų, 
pagalbos 
specialistų 

Aukštasis 
universitetinis 
išsilavinimas 

Aukštasis 
neuniversitetinis 
išsilavinimas 

Be išsilavinimo Mokosi arba 
persikvalifikuoja 

8 4 3 1 1 
  
 

19.2. Mokytojų, auklėtojų amžiaus vidurkis  2019 m. – 40,5 m. 
 
Iš viso 
mokytojų, 
auklėtojų 

Jaunesni 
nei 25 
metai 

25-29 
metai 

30-34 
metai 

35-39 
metai 

40-44 
metai 

45-49 
metai 

50-54 
metai 

55-59 
metai 

60-70 
metai 

9  1 1 2 2 1 2 
  

 

20. Kvalifikacijos tobulinimas: 

2018 m. pedagogai kėlė kvalifikaciją seminaruose, kursuose, metodiniuose susitikimuose. 

 

VII. Informacijos sklaida 

21. Informaciją skleidžiame mokyklos svetainėje www.birstonogiliukas.lt ir vietinėje 

spaudoje: 

VIII. Materialiniai ištekliai 

22. 2018 metais Birštono lopšeliui-darželiui „Giliukas“ pagal patvirtintą sąmatą su 

pakeitimais ir kitomis lėšomis skirta: 

22.1.Biudžeto lėšos: 

 

 



`22.2.Savivaldybės biudžeto lėšų viso -  143271 Eurų. Tai sudarė daugiau negu pernai 

32219 Eurų.  

Iš jų darbo užmokesčiui – 88320 eurų. 

Soc. draudimui – 28312 eurų. 

Kvalifikacijos kėlimui – 642 eurų. 

Sveikatos tikrinimui, komandiruotėms – 299 eurai. 

Komunalinės išlaidos – 9636 eurų. 

Ryšio paslaugos – 822 eurų. 

Prekėms – 4412 eurų. 

Paslaugoms – 6617 eurų.  

Maitinimas – 1705 eurų. 

Patalynės įsigijimas – 2301 eurų. 

Darbdavių socialinė parama natūra – 205 eurų. 

22.3.Valstybės mokinio krepšelio lėšos ir Valstybės  nemokamas maitinimas 

 
 

22. 4. Mokinio krepšeliui skirtos lėšos sudarė viso – 87106,34 eurai. 

 Iš jų darbo užmokesčiui – 66025,15 eurai. 

Soc. draudimui –19664,19 eurai. 

Kvalifikacijos kėlimui – 317,30 eurai. 

 Mokymo priemonėms – 837,64 eurai. 

Vadovėliams – 158,64 eurai. 

22.5. Specialiosios programos 11425,84 eurai: 

  Vaikų ugdymo programa – 600 eurai,  

Vaikų maitinimo programa – 10825,84 euras.  

Nemokamas maitinimas – 2049,38 eurai. 

Specialiosios programos: tai vaikų maitinimo programa, kurią sudaro darželio vaikų  

maitinimas. Lopšelyje-darželyje vaikai turi galimybę maitintis kokybišku ir karštu, šviežiai 



pagamintu maistu. Sudarytas ir suderintas su Maisto ir veterinarijos tarnyba, patvirtintas 

perspektyvinis 15 dienų meniu. 

23. Kitos lėšos: 2018 m. lopšelis-darželis gavo 2% gyventojų pajamų mokesčio paramą-

478,31 eurus. 

24. Įstaiga vykdo vaisių ir pieno programas. Produkcijos gauta už – 1348,28 eurus. 

25. Projektui „Sveikas vaikas- laimingas vaikas” gauta 400 eurų.  

 

Metinę ataskaitą parengė 

 Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ 

direktorė Regina Gustaitienė 

_____________________ 


