PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2015 m.
sprendimu Nr.
PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ VADOVO 2014 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
1. Įstaigos pristatymas:
1.1. Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“, Kastyčio g. 36, LT-00137 Palanga,
tel./faks. (8 460) 49 390, el. paštas palanga.nykstukas@takas.lt.
1.2. Direktorė Biruta Mazrimienė, vadybinis stažas – 40 metų, II vadybos
kvalifikacinė kategorija suteikta 2008-12-16, pakartotinai patvirtinta 2014-04-16
1.3. Ugdytiniai (fiksuojant rugsėjo 1 d. datą):
Klasių/ grupių skaičius
Mokinių/ auklėtinių skaičius
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
11
11
193
198
1.4. Darbuotojai:
Administracijos
Pedagogai
Pagalbos
darbuotojai (direktorius
specialistai
ir jo pavaduotojai, vyr.
finansininkas, skyrių,
poskyrių vadovai)
Skaičius
Etatai
Skaičius Pedagoginių Etatai
Skaičius
valandų
skaičius
4
4
20,1
674
1
1

Kiti darbuotojai
(bibliotekininkai,
darbininkai,
valytojai, budėtojai
ir kt.)
Etatai
Skaičius

26,6

24

1.5. Naudojamos patalpos:
Darželio grupės (rūbinė, prausykla, tualetas)
Lopšelio grupės (rūbinė, prausykla-tualetas, miegamasis)
Specializuoti kabinetai (logopedo, medicinos)
Administracijos kabinetai (direktoriaus, pavaduotojo
ugdymui ir pavaduotojo ūkiui, vyr. buhalterio)
Aktų salė
Sporto salė
Kitos patalpos: (virtuvė, maisto sandėlis, dušas, pagalbinė
patalpa, izoliatorius, bendras tualetas)

Skaičius (vnt.)
8
3
2
4

Plotas (m²)
748,16
329,04
30,31
65,8

1
1
6

76,8
110,6
84,7

1.6. Biudžetas (biudžetinių metų pabaigos duomenys):
Finansiniai šaltiniai
2013 m.
tūkst. Lt
Savivaldybės biudžetas SB
867,2
Specialiosios programos lėšos (pajamos už paslaugas)
165,3
SB(SP)
Specialiosios programos lėšos (pajamos iš patalpų nuomos)
3,4
SB(PN)
Valstybės biudžeto specialioji tikslinės dotacijos SB(VB)
2,3
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF
Europos sąjungos paramos lėšos ES
Valstybės biudžetas VB

2014 m.
tūkst. Lt
852,1
174,7
4,0
7,7
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Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio
krepšeliui finansuoti SB(MK)
Kitos lėšos (labdara, parama, 2%GM)

502,8

506,4

4,9

3,9

2. Įstaigos veiklos (strateginio veiklos plano, metinės veiklos plano įgyvendinimo)
rezultatai.
Strateginio plano 2013-2015 metams įgyvendinimo priežiūros grupė atliko tikslų ir
uždavinių pasiekimų analizę už 2014 metus. Prioritetus skyrėme vaikų saviraiškai per meną,
įsijungiant į respublikines akcijas „Ekogirlianda“, „Vaikų velykėlės“, konkursą „Jievaro tiltas“,
festivalį „Šoku – aš, dainuoji – tu 2014“, tėvų dalyvavimui vaikų ugdomojoje veikloje ir
paslaugų plėtojimui. Atnaujintoje Ikimokyklinio ugdymo(si) programoje išplėtotos ugdymo
turinio pristatymo galimybės. Maksimaliai panaudojome darželio ir miesto lauko erdves ugdymo
tikslų įgyvendinimui: apie žymias vietas, tradicijas, amatus; edukacinės pamokėlės Oro uoste,
gaisrinėje, menininkų dirbtuvėse, Šliūpo namelyje, Kretingos muziejuje, tėvų darbovietėse ir
tėvų vedamos edukacinės pamokėlės mokykloje. Pedagogai darbe taikė aktyvius ugdymo
metodus. Ugdymo kokybės veiksmingumas padidėjo 4 mėnesius papildomai gavus 0,4 etato,
dirbant su nežymiais specialiųjų poreikių vaikais, Tęsiama tarptautinė prevencinė programa
„Zypio draugai“ 5-7 metų vaikams. Programą kūrybiškai pritaikė priešmokyklinio ugdymo
pedagogės metodininkės B. Šiaulienė, S. Sičiūnienė, vyr. auklėtojos S. Kairienė ir A. Venskienė.
Įgyvendinant 2014 metų veiklos planą buvo iškelti šie prioritetai: kokybiškų
švietimo paslaugų teikimas – įsiklausant į šeimų poreikius ir lūkesčius, tėvų norą aktyviai ir
pozityviai bendradarbiauti su pedagogais, siekiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų dermės.
Trečius metus veikianti Valdorfo mišri grupė dirbo ypač sėkmingai, tėvai teigiamai
vertino ugdymo kokybę, socialinius įgūdžius, gerą pasiruošimą priešmokykliam ugdymui. 2014
metais patvirtinta Mišrios ikimokyklinio ugdymo Valdorfo grupės programa 2014-2017 metams.
Pravestas visuotinis tėvų susirinkimas tema „Pozityvaus bendravimo siekiai darželyje“. Tėvai
aktyviai dalyvavo vaikų kūrybos darbų parodoje „ Vaikystė – visada šviesi“ Palangos Darbo
biržos patalpose, kartu su socialiniais partneriais Kretingos d-m „Žibutė“, Klaipėdos d-m
„Nykštukas“, priešmokyklinių grupių projektuose „Pažinimo džiaugsmas išgyvenant, tyrinėjant
ir atrandant mus supantį pasaulį“, Valdorfo grupės tėvų pastatytame spektaklyje „Mergaitė su
degtukais“, akcijose „ Padėkime Palangos vaikams“, „Padovanokime vaikui mažą Kalėdų
stebuklą“, ,, „Atmintis gyva, nes liudija“, „ Mes rūšiuojam!“.
Iš atliktos tėvų anketinės apklausos „Atliekų rūšiavimas nuo vaikystės “ galima
teigti, kad 100 proc. tėvų teigiamai vaikų įtraukimą į atliekų rūšiavimą. Tėvai aktyviai įsijungia
į prevencinę veiklą dėl vaikų sergamumo mažinimo. Tėvai ir darbuotojai aktyvūs skirdami 2
proc. GPM lėšas mokyklai. 2014 metais surinkta 2 proc. GMP lėšų 3928,24 Lt. Keturioms
grupėms nupirkti kilimai. Likutis 1262,66 Lt nukeltas į 2015 metus, planuojama įsigyti medinę
sportinę įrangą žaidimų aikštyne.
Bendruomenei teikiama nuosekli, savalaikė informacija apie steigėjo priimtus
sprendimus, mokyklos veiklos problemas ir aktualijas skelbimų lentose, susirinkimuose,.
Prioritetinė mokyklos sritis yra estetinis-meninis vaikų ugdymas, sveikatingumo
propagavimas, ekologijos pradmenų diegimas. Tai integruojama kasdieninėje veikloje. Vaikai
praktiškai rūšiavo atliekas, kartu su tėvais rinko į sutartą vietą elektros priemones. Kyla keblumų
dėl organinių atliekų rūšiavimo, nes Palangoje nepropaguojama ir tam nesudarytos sąlygos. Tuo
tarpu gyvūninės kilmės atliekos iš darželio išvežamos laiku. Kaskart gauname gerų atsiliepimų iš
IĮ „Linaras“.
Džiaugiamės Palangos Mero ir tarybos atstovų geranorišku požiūriu į vaikus,
praturtinant žaidimų aikštyną nauja modernia sporto ir judėjimą skatinančia įranga. Kitų
organizacijų - edukacinėmis pamokėlėmis apie saugų eismą, gamtą, pirmos pagalbos teikimą,
kilus gaisrui.
Teigiamai vertinau bendruomenės pastangas vaikų užimtumo organizavimui pagal
vaikų ugdymo(si) kompetencijas. Taip teritorijoje atsirado skulptūrėlės „Katinai“, labirintas
aplink nudžiūvusį kaštoną su dirbtiniais paukščiais, 7 mediniai „zuikiai“ - kėdės. Nykštukiečiai
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apdovanoti Palangos bibliotekos direktoriaus padėkos raštu už piešinių parodas , Palangos
Globos namų direktorės - už organizavimą 20-ąjį jubiliejinį renginį, I. Cholinienė apdovanota
padėkos raštu už vertinimo komisijos darbą regioniniame liaudiškos dainos festivalyje „Vyturio
giesmė“, mergaičių ansamblio „Pykšt pokšt“ parengimą. Gavome Vaikų linijos padėką už
dalyvavimą „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, Kretingos m-d „Žibutė“ - už dalyvavimą teatrų
šventėje „Mėlynasis lapelis – 2014“, l-d „Gintarėlis“- už dalyvavimą viktorinoje „Duokim
žemelei pailsėti“ ir kt.
Tęsiame dalyvavimą programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo
skatinimas“. Už sutaupytas lėšas, pagerinome vaikų maitinimo racioną šviežia žuvimi,
kiekvienam vaikui skyrėme po kalėdinę dovanėlę už 10 Lt.
3. Mokyklos teikiamų paslaugų rūšys (vykdomos programos ir jų rezultatai,
kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai, mokyklos teikiamos paslaugos ir kt.)
Ugdymo procesas vyko pagal atnaujintą ir patvirtintą lopšelio-darželio
„Nykštukas“ Ikimokyklinio ugdymo(si) programą, Mišrios ikimokyklinio ugdymo Valdorfo
grupės programą 2013-2015 metams, integruojant bendrus darželio ir grupinius projektus.
Veikia Vaiko gerovės komisija, kuri rūpinasi nežymių specialiųjų poreikių vaikais. Ypač
kūrybiškas buvo visos bendruomenės projektas „Vaikystė – visada šviesi“ Palangos darbo biržos
patalpose. Esame dėkingi dailininkui V. Kusui už nemokamas piešimo pastele pamokas.
Darželio gimtadieniui skirti vaikų ir tėvų kūrybiniai darbai stiklainiuose „Nykštuko kiemelis“
sulaukė didelio dėmesio. Dalyvavome respublikiniame renginyje „Vaikų velykėlės“, džiugina
visos bendruomenės įsijungimas. Kiekvienas vaikas gavo dovanų, darželis - knygų „Kalnėnų
paslaptis“. Gruodyje tradiciškai visa bendruomenė įsitraukė į Kalėdinių langų papuošimą.
2014 metais tęsėme bendradarbiavimą su socialiniais partneriais: vaikų biblioteka,
l-d „Ąžuoliukas“, Klaipėdos m-d „Nykštukas“, Kretingos m-d „Žibutė“ , pradine mokykla , Vl.
Jurgučio pagr. mokykla, S. Vainiūno muzikos mokykla, „Šilko klubu“ , PŠPT.
Vadovo iniciatyva gauta parama iš tėvų: atnaujinti minkšti baldų komplektai, rūbų
spintelės, grupes papuošė kambarinės orchidėjos, žaislai, pasiūti nauji koncertiniai rūbai. Tėvų
aktyvo pirmininko buvimas vadovų ir auklėtojos O. Liakienės atestacijoje sukūrė šiltą atmosferą.
Ugdymo proceso sėkmę lėmė visos bendruomenės dalyvavimas. Iškeltiems
tikslams spręsti darbo grupės sėkmingai, kūrybiškai sprendė išsikeltus uždavinius.
Į mokyklą išlydėjome 44 ugdytinius. Jų branda atitiko priešmokyklinio ugdymo(si)
standartus. 39 penkerių-šešerių metų amžiaus vaikams buvo nustatyti kalbos ir komunikacijos
sutrikimai, 22 ištaisyta kalba. Už papildomą mokestį vaikai lankė šokių, baleto, futbolo,
krepšinio treniruotes, teiktos ankstyvosios anglų kalbos pratybos. Sportuoti dviejose sporto
salėse sudarytos labai geros sąlygos. Trims vaikams taikomas tausojantis maitinimas. Maistą
tiekia 6 tiekėjai. 2014 metais 50 proc. lengvatą už vaikų išlaikymą įstaigoje gavo 41 šeima, 2013
metais – 37. 2014 metais 100 proc. lengvata taikyta 5 šeimoms, 2013 metais – 7. 2014 metais
nemokamai buvo maitinami 4 priešmokyklinukai, o 2013 metais – 5. 2014 metais vaikų
lankomumo rodiklis buvo 70 proc., o 2013 metais – 67 proc. 2014 metais vienas vaikas dėl ligos
praleido 2,49 dienos, 2013 metais -2,1 dienos. Dėl kitų priežasčių nelankė 12 proc. Mokykla
teikė budinčios grupės paslaugas. Priimta 18 tėvų prašymų į Valdorfo grupę. 2014 metais
priimti 83 tėvų prašymai į lopšelį-darželį, o 2013 metais – 91.Iš užsienio sugrįžo5 vaikai.
Pavasarį organizuojami susitikimai su pirmų klasių mokytojais ir tėvais.
Lankomasi mokyklose, stebima buvusių ugdytinių adaptacija ir mokymasis. Pedagogai parengia
priešmokyklinukų rekomendacijas ir pateikia mokykloms. Profesinę kompetenciją pedagogai
kėlė dalyvaudami mokykloje suorganizuotame seminare „Moksliškai pagrįstas meditacinis
techninis savęs pažinimas“. Ypač naudingas seminaras „Teatrinės veiklos organizavimas
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ teatro „Tukas“ pedagogams, vadovams - „Efektyvus
tarpinstitucinis bendravimas ir bendradarbiavimas“. Keičiamės darbo patirtimi su Lietuvos
švietimo įstaigomis. Mokykloje svečiavosi Trakų, Tauragės švietimo įstaigų vadovai.
2014 metais kiekvienam pedagogui buvo skirtos 3,4 dienos (17 val.) kvalifikacijai
kelti apmokant iš mokinio krepšelio. Vadybine patirtimi ir žiniomis pasikeičiau, svečiuodamasi
Druskininkų ir Varėnos ikimokyklinėse įstaigose bei vietinių darželių metodinėse dienose.
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4. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą( vadovo veikla formuojant ir
keičiant įstaigos kultūrą, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais).
2014 metų mokyklos veiklos išsikelti tikslai ir uždaviniai pasiekti. Tobulindama
savo teorines žinias bei praktinius gebėjimus siekiau, kad darbuotojai būtų skatinami už gerą
darbą, kad pozityviai bendrautų su vaikais, tėvais, tėvų aktyvais ir administracija, sudariau
sąlygas tobulinti žinias ir įgūdžius, būti atviriems, siekiau tęstinumo bei dermės tarp
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų, skatinau atestuotis aukštesnei
kvalifikacinei kategorijai, stebėjau pažangą ir skatinau atsižvelgiant į vaiko pasiekimus tobulinti
ugdymo procesą. Skatinau reflektuoti savo darbo patirtį ir praktinės veiklos kokybę, remiantis
Pasiekimų aprašais. Stengiausi išsaugoti gerą mokyklos atmosferą Palangos mastu. Skatinau
ieškoti ir analizuoti naujai parengtų ar išverstų pedagoginius leidinių aspektus ir apmąstyti kaip
tai pritaikyti praktikoje. Didesnį dėmesį skyriau vaikų sveikatos problemoms spręsti.
Administracija kvalifikacijos kėlimui skyrė 4,5 dienas., ne pedagogai – 3,5 dienos.
Administraciją skatinau tiesiogiai atsiskaityti bendruomenei už darbą. Mokykla 2014 metais
dirbo rentabiliai, užpildyta 100 proc., daugiausia vaikų buvo gimusių 2008 m.
Siekdama pedagogų, tėvų ir socialinių partnerių bendradarbiavimo, inicijavau
administraciją ieškoti būdų teikti informaciją tėvams apie įstaigą, ugdymo naujoves, 2 proc.
GMP lėšų panaudojimą. Bendradarbiavome su žiniasklaida. Skatinau tėvų iniciatyvą tapti
savanoriais vaikų ugdymo procese. Skatinau darbuotojus už gerą darbą vadovo ir švietimo
skyriaus padėkos raštais, dok. filmu „Trokštu gyventi“. Ypač didelio dėmesio sulaukėme iš
Mero, Tarybos ir partijų atstovų. Gyvas bendravimas su visais darbuotojais, jų problemų
išklausymas nuteikė dar geresniam darbui. Lietuvos Švietimo ir kultūros viceministrė G.
Krasauskienė bendruomenę apdovanojo padėkos raštu Mokytojo dienos proga.
5. Įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimas, rezultatai ir gautų duomenų
panaudojimas veiklai tobulinti, savivaldos institucijų plėtojimas ir jų įtraukimas į įstaigos
valdymą
Ugdymo efektyvumui užtikrinti 2014 metais vykdyti platusis ir giluminis auditai
parodė, kad geriausiai įvertinti pagalbiniai rodikliai: tradicijos, įvaizdžio kūrimo kultūra,
aplinkos svetingumas, saugumas, galimybių tobulėti sudarymas; silpniau - įstaigos
mikroklimatas, lygių galimybių suteikimas ir teisingumas, savivaldos veiklumas. Gauti rezultatai
panaudoti sudarant 2015 metų veiklos planą. Veiklos įsivertinimas padėjo nustatyti planavimo,
organizavimo ir vadovavimo efektyvumą, pedagogų darbo kokybę, vaikų pasiekimų lygį.
Efektyvi darbo grupių veikla, bendradarbiavimas su darželio ir grupių tėvų aktyvais padėjo
sėkmingai įgyvendinti veiklos plano tikslus ir uždavinius. Pedagogai įsivertino savo darbą,
numatė gaires ateičiai.
6. Ugdymo(si) proceso valdymas, ugdymo turinio vadyba, edukacinių aplinkų
kūrimas ir tobulinimas, vaikų saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas, informavimas.
Vertinau bendradarbiavimu, darbo grupių pagrįstus santykius. Ugdymo proceso
valdymas buvo vykdomas vadovaujantis švietimą reglamentuojančiais teisės aktais, Mokyklos
nuostatais, strateginiu planavimu. Koordinavau mokyklos Mokytojų, Mokyklos tarybos ir Tėvų
komiteto veiklą. Skelbėme mėnesinius planus lentoje. Su Tėvų taryba aptarėme 2015 metų
veiklos gaires. Su administracija analizavome patikrinimo aktus.
7. Žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių valdymas.
Rūpinausi materialiniais, intelektualiniais, finansiniais ištekliais. Personalo
valdymo politika mokykloje atvira, taikomi komandinio darbo metodai. Mokykloje dirba
kompetetingi pedagogai ir vadovai. Metodininko kategorija suteikta Oksanai Liakienei.
8. Savivaldybės ir valstybinių institucijų atliktos patikros ir jų teiktos išvados.
Mokyklą tikrino Palangos m. savivaldybės administracijos statybos skyrius,
Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Civilinės saugos skyrius, Veterinarinė tarnyba – pažeidimų
nenustatyta.
9. Problemos susijusios su įstaigos veikla
Būtina virtuvėje įrengti ventiliaciją virš elektrinių virimo katilų. Tai kelia grėsmę
paruošto maisto saugumui.
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Atkreipti dėmesį į darželio buitinės aikštelės stovį, kai bus renovuojama Kastyčio
gatvė: išdilusi, duobėta, po lietaus didžiulės pelkės, nėra automobilių stovėjimo aikštelės.
Direktorė
PRITARTA
Lopšelio-darželio „Nykštukas“ mokyklos tarybos posėdžio
2015 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. V2-3

Biruta Mazrimienė

