
 

NIDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ VADOVO  

2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

          1. Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ (toliau – Mokyklos) vadovo organizacinė veikla: 

          1.1. Mokyklos vidaus administravimas; 

              Vadovaujantis Neringos savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T1-163 ,,Dėl 

Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-132 ,,Dėl Neringos savivaldybės 

švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų etatų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“, Nidos 

lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-2 patvirtinta Mokyklos 

pareigybių sąrašas ir vidaus valdymo struktūra (pateikiama schemoje):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

               Mokykla savo veiklą grindžia ir vadovaujasi vidaus administravimą reglamentuojančiais 

dokumentais. 2019 m. parengti ir patvirtinti svarbiausi dokumentai: 

2019 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-8 Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ metinis veiklos planas;  

2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr.V-6 Dėl vidaus audito koordinacinės grupės sudarymo ir vidaus audito 

atlikimo lopšelyje-darželyje; 

2019 m. vasario 1 d. įsakymas Nr.V-13 Dėl Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ numatomų vykdyti 

prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano 2019 m. tvirtinimo;  

2019 m. vasario 4 d. įsakymas Nr.V-14 Dėl geros higienos praktikos taisyklių vykdymo audito atlikimo; 

2019 m. liepos 8  d. įsakymas Nr. V- 29 Dėl atlyginimo už vaikų išlaikymą nustatymo ir depozito 

skaičiavimo; 

 2019 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. V-31 Dėl pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašo tvirtinimo;  
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2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr.V-32 Dėl vadovų vadybinių funkcijų pasiskirstymo; 

2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr.V-35 Dėl pedagoginių darbuotojų darbo krūvio tvirtinimo 2019-2020 m.  

2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr.V-39 Dėl Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas‘ 2019-2021 metų 

korupcijos prevencijos programos priemonių plano tvirtinimo; 

2019 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-41 Dėl Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašų patvirtinimo; 

2019 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-57 Dėl metinės Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 

inventorizacijos rezultatų įforminimo;  

2019 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-58 Dėl Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ apskaitos politikos 

patvirtinimo; 

2019 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-59 Dėl pokyčio projekto rezultatų sklaidos bei tvarumo užtikrinimo 

plano patvirtinimo; 

2019 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-60 Dėl Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo; 

          1.2. Vadovo naujų iniciatyvų skatinimas: 

 mokykloje organizuoti seminarai mokytojams: „Psichologinio atsparumo ugdymas ir  

pasitikėjimo savimi stiprinimas“, „Mokytojo iššūkiai dirbant su šiuolaikiniais vaikais“; seminaras 

mokytojams ir tėvams „Ką žinome ir ko nežinome apie šiuolaikinius vaikus“;  

 siekiant sudaryti sąlygas didesniam švietimo paslaugų prieinamumui, parengta NVŠ  

programa „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“, pagal kurią sudarytos sąlygos priimti vaikus ir iš 

kitų savivaldybių.  

 siekiant didinti savo, kaip vadovo lyderio bei mokyklos bendruomenės lyderystę, dalyvauta visuose 

LL3 renginiuose,  seminaruose. Stažuotėse įgyta ir  įgyvendinta patirtis: socialinė- emocinė 

programa „Kimoči“, edukacinis projektas „Magiški kiaušiniai“, manipuliacinė lenta ankstyvojo 

amžiaus vaikams, prasmingas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, mentorystės skatinimas, 

interaktyvaus ugdymo sistemos diegimas ir kt. 

 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų „Ąžuoliukų“ 

sambūriu, kuris vienija 17 ugdymo įstaigų; 

 siekiant užtikrinti kokybišką vidaus administravimą ir veiklos efektyvinimą, dalyvauta ilgalaikėje 

kvalifikacijos tobulinimo programoje vadovams „Bendradarbystės erdvė: vadovai ir pavaduotojai“; 

 rengiantis saugaus eismo konkursui „2019 metų saugiausia Klaipėdos apskrities ikimokyklinio 

ugdymo įstaiga“ (Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybos pareigūnas 

N.Stankus) organizuoti mokymai vaikams (9 užsiėmimai); 
 organizuota  Neringos savivaldybės ugdymo įstaigų mokinių meninė akcija ir parodėlė  

„Laisvės paukščiai“ Lietuvos valstybės atkūrimo dienai; 

 organizuota respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų  
paroda „Žemė – mūsų širdyje“, skirta Pasaulinei Žemės dienai; 

 organizuota Neringos ugdymo bei švietimo įstaigų bendruomenių kūrybinių darbų – vėjo  
varpelių, barškučių, arfų  paroda „Vėjo muzika“; 

 ugdytinių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų;  

 darbuotojų skatinimas, surengiant  išvyką į Rundalę, Latvijos Respubliką; 

 materialinės bazės, ugdymo aplinkos turtinimas, darbo sąlygų gerinimas (įsigyta edukacinių ugdymo 

priemonių „Olifu“, kurios padeda vaikams ugdyti pasitikėjimą, kalbą, socialinius įgūdžius, 

pažintinius gebėjimus, saugios aplinkos supratimą, matematikos žinias, rankų judesių koordinaciją. 

Priešmokyklinėje grupėje įrengta stacionari išmanioji lenta, projektorius. Įsigytos priemonės 

sensoriniam vaikų lavinimui, išmanusis ekranas, interaktyvioji dokumentų kamera, manipuliacinės 

lentos, šviesos stalai, šviečiantys kubai, kt. ugdymo priemonės. Įsigyta baldelių: vaikiškos kėdutės, 

staliukai, triaukštės lovos, sekcija ir kt., sporto prekių, pažintinės, didaktinės literatūros;  

 pagerintos darbo sąlygos darbuotojams: įsigyti šaldiklis, šaldytuvas, atnaujinti indai, įrankiai ir 

priemonės, atnaujinti baldai priešmokyklinėje grupėje ir metodiniame kabinete ir kt.  

            1.3.Asmeninis tobulėjimas 

            2019 m. dalyvauta nacionalinio projekto „Lyderių laikas-3“ 5-iuose seminaruose (40 val.), 2-juose 

forumuose (15 val.), stažuotėse Lenkijoje-Čekijoje bei Druskininkų m. savivaldybėje, Neringos 



savivaldybės kūrybinės komandos visuose renginiuose, 4 mokymuose (24 val.), 2 nuotoliniuose bei  kituose 

privalomuose vadovams renginiuose. Viso 25 d.  

            1.4. Projektinė veikla 

             2019 m. mokykloje vyko 68 įvairūs edukaciniai renginiai, projektai, susitikimai, valandėlės,  

akcijos, konkursai, šventės, varžybos, edukacinės ir sportinės išvykos. Iš jų dalyvauta 1-me tarptautiniame,  

9 respublikiniuose, 9 Neringos švietimo įstaigų bendruose renginiuose, akcijose. Atnaujinta veikla su 

buvusiais užsienio mokyklų bendradarbiavimo partneriais, pradėta veikla eTwinning projekte „Kabaka“. 

             1.4.1.Bendradarbiavimas:  

               bendradarbiaujama su respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigomis (Neringos gimnazijos Juodkrantės 

pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius, Klaipėdos lopšeliai-darželiai ,,Papartėlis“, „Pušaitė“, ,,Liepaitė“, Kretingos 

lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“, Šiaulių  lopšelis-darželis „Coliukė“, Skuodo raj. Ylakių lopšelis-darželis, Mosėdžio 

lopšelis-darželis, Klaipėdos raj. Vėžaičių lopšelis-darželis ir kt.).  
               Vykdant renginius, bendradarbiaujama su Neringos švietimo ir kultūros įstaigomis (Neringos gimnazija, 

Neringos meno mokykla, Neringos sporto mokykla, Nidos KTIC „Agila“, Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros 

centru, Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešąja biblioteka, BĮ Neringos muziejais, VšĮ Thomo Manno kultūros 

centru)  bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis (Neringos policijos komisariatu, VšĮ  Neringos pirminės sveikatos 

priežiūros centru, KNNP, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuru, Klaipėdos pedagogine psichologine tarnyba,  VšĮ 

Logopedijos ir pedagogikos centru, Klaipėdos etnokultūros centru, Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi ir kt.). 

                Mokytojų kvalifikacijos tobulinimui bendradarbiaujame su mokslo ir kvalifikacijos tobulinimo 

institucijomis (Klaipėdos Pedagogų Švietimo ir Kultūros Centru, Klaipėdos Universitetu, Klaipėdos Valstybine 

Kolegija ir kt.). 

1.1.1.5. Mokykloje atliktų auditų ir (ar) patikrinimų rezultatai, rastų trūkumų šalinimas: 

Nr.  Data Auditorius/tikrintojas Tikrinimo objektas Rezultatai Trūkum

ų 

šalinima

s 

1. 2019-05-31 Nacionalinės visuomenės 

sveikatos priežiūros 

laboratorijos Klaipėdos skyrius 

Kirminų kiaušinėlių ir lervų 

nustatymas smėlyje 

Neaptikta  

2. 2019-05-24 Klaipėdos apskr. PGV 

Valstybinės priešgaisrinės 

priežiūros skyrius 

Mokyklos priešgaisrinė 

būklė 

Priešgaisrinė 

būklė gera, 

gesintuvai 

atitinka. 

 

3. 2019-05-08 

2019-05-23 

 

Neringos savivaldybės 

administracijos Švietimo ir 

sporto skyrius 

Respublikinio konkurso 

vykdymas, PU grupės 

ugdomoji veikla, mokytojos 

R.B. atvira veikla 

Veikla vykdoma  - 

4. 2019-11-19 

2019-11-26 

Neringos savivaldybės 

administracijos Švietimo ir 

sporto skyrius 

Neringos miesto 

gimtadienio šventė, 

psichologo paskaita 

Veikla vykdoma  - 

5. 2019-08-21 Klaipėdos valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba 

Maisto tvarkymo skyrių 

veiklos kontrolė 

Savikontrolė,  

procedūros pagal 

GHPT vykdomos, 

sistema įdiegta 

pilnai. 

Atnaujint

as 

inventori

us  

 

6. 2019-12-11 Lietuvos Metrologijos 

inspekcija 

Skaitmeniniai termometrai, 

elektroninės svarstyklės 

Įranga tinkama   

 

               2. Mokyklos veiklos pristatymas ir rodikliai: 

               2.1. trumpas Mokyklos pristatymas  

              2.1.1. Darbuotojų skaičius – 30, iš jų -pedagoginių darbuotojų 13. Patvirtintų pareigybių skaičius  

22,5 etatai. Laikinai, sudarant terminuotas darbo sutartis, pavadavimui buvo priimta 4 darbuotojai. 

Direktorių ir 

jų 

pavaduotojų 

etatų skaičius 

Pagalbos mokiniui 

specialistų, 

mokytojų padėjėjų 

etatų skaičius 

Pedagoginių darbuotojų (ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojai, 

meninio ugdymo mokytojai ir kiti 

pedagoginiai darbuotojai) etatų skaičius 

Kitų darbuotojų 

(ugdymo aplinkos) 

etatų skaičius 

1,75 1,5 6,85 12,4 



               2.1.2.Kvalifikacijos tobulinimas.  

             Mokytojai yra įgiję šias kvalifikacines kategorijas: 4 mokytojai metodininkai, 5 vyr. mokytojai, 3 

mokytojai, 2 vadovai- II vadybinę kvalifikacinę kategoriją. Mokykloje 5 mokytojai įgiję Magistro laipsnį. 

Visi mokytojai pagal patvirtintą kvalifikacijos tobulinimo programą, dalyvaudami įvairioje metodinėje 

veikloje, kompetencijas tobulino 50 proc. daugiau nei 2018 m. Įsijungus į Nacionalinį švietimo projekto 

„Lyderių laikas 3“ veiklą, kviečiant lektorius, dalyvauta mokymuose (29 d.), vykta į stažuotes Lietuvoje (7 

d.) ir užsienyje (2 x po 5 d.) (Estija-Suomija, Lenkija-Čekija). Visų darbuotojų (mokytojų ir ne pedagoginių 

darbuotojų) kvalifikacijos tobulinimui 2019 m. panaudota 0,8 tūkst Eur. 

            2.1.3.Vidutinis darbo užmokestis 2019 metais:  
Pareigybės pavadinimas Pareigybių 

skaičius 
Darbuotojų 

skaičius 
2019 m. VDU 1-nam darbuotojui 

(neatskaičius mokesčių) 
Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, 

direktorės pavaduotoja ūkio reikalams 
2,75 3 1696,25 

Buhalterija 1 2 850,75 

Mokytojos, meninio ugdymo mokytojos, logopedas 7,5 10 808,28 

Valgiaraščių  specialistė, raštinės administratorė, 

atsargų apskaitininkė, virėjos 
3,75 5 684,78 

Valytojos, mokytojų padėjėjos, skalbinių 

tvarkytoja, virėjos  padėjėja, kiemsargė, ūkvedys 
7,25 8 729,84 

Įstaigos vidutinis DU vienam darbuotojui 22,5 29 851,41 

           2.1.4. Ugdytiniai         

            Nidos lopšelyje-darželyje “Ąžuoliukas” 4-iose grupėse ugdoma 50 ugdytinių, iš jų 13 jungtinėje  

priešmokyklinėje grupėje. Trims ugdytiniams nustatyti spec. poreikiai (PPT pažymos apie spec. poreikius), 

jiems teikiama reikalinga mokytojo padėjėjo ir logopedo spec. pagalba, dviem iš jų spec. pagalbą teikia 

Klaipėdos pagalbos įstaigos. Dar 2 vaikai su tėvais į spec. pagalbos užsiėmimus vyksta savarankiškai. 16-kai 

vaikų teikiama specialioji logopedo pagalba. 2019 m. buvo priimta 11 ugdytinių, laikinai priimta iš kitų 

savivaldybių  iš viso 20 ugdytinių., iš jų 2 pagal NVŠ „Gyvenimo įgūdžių ugdymo“ programą. 8-ių 

ugdytinių tėvai naudojasi 50 proc. mokesčio lengvata, 6-ių ugdytinių tėvai pasirinko mažesnio nei 3 kartai 

maitinimo mokesčio variantą. Nemokamas maitinimas buvo teikiamas 1-am ugdytiniui. Mokinių 

pavėžėjimas buvo vykdomas 2-iem ugdytiniams. 

            2.1.5.Valdomas turtas (materialinė bazė ir jos būklė) 

             Patikėjimo teise valdomas mokyklos pastatas, kurio vertė įsigijimo metu 982112,51 Eur. Likutinė 

vertė 2019-12-31 buvo  799221,85 Eur. Kitas nuosavas turtas, ilgalaikis materialusis turtas pagal grupes: 

infrastruktūros statinių vertė laikotarpio pabaigoje – 5131,28 Eur, kitų statinių – 0,00 Eur, kitų mašinų ir 

įrenginių -1980,04 Eur, kompiuterinės įrangos – 462,71 Eur, kitos biuro įrangos - 3499,99 (buvo įsigytas 

2019.12.19), kito ilgalaikio materialiojo turto – 3054,37 Eur (iš čia buvo įsigyta 2019.10.24 už 1000,00 

Eur). Viso likutinė vertė: 2019.12.31 -  813350,24 Eur.  Materialinė bazė ir jos būklė gera. 

  2.2. Pagrindiniai pasiekimai – uždavinių įgyvendinimas pagal nustatytus 2019 metų uždavinių 

siektinus rodiklius: 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Gerinti 

mokyklos 

ugdymo 

paslaugų 

kokybę  

Atnaujinta 

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo 

sistema  

 

Atnaujinta mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistema; sukurta 

tėvų konsultavimo  

sistema;  

Parengtas „Nidos lopšelio-darželio 

,,Ąžuoliukas“ priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas“  bei „Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų 

vertinimo aprašas ir tėvų konsultavimo 

sistema“ (2019-10-01 direktoriaus įsakymas 

Nr. V-41), aptarta Mokytojų Tarybos 

posėdyje, pristatyta tėvams, sukurta ir veikia 

tėvų konsultavimo sistema.  



1.2. Skatinti 

pedagogų 

profesinio 

lygio augimą, 

šviesti tėvų 

bendruomenę 

telkiantis 

švietimo 

pagalbos 

specialistus, 

psichologus ir 

kt. specialistus. 

1. Mokytojų 

kvalifikacijos 

tikslingas 

tobulinimas, 

atsižvelgiant į 

įsivertinimo 

rezultatus; 

2. Tėvų 

įtrauktis ir 

atsakomybė 

už vaikų 

ugdymo(si) 

rezultatus ir 

emocinę 

sveikatą.  

 

1. Parengtas mokytojų 

kvalifikacijų tobulinimo 

planas, atsižvelgiant į 

įsivertinimo bei vertinimo 

rezultatus; 

2. Mokymai lopšelio-

darželio bendruomenei 

apie ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

psichologinių krizių 

požymius ir jų įveikimo 

būdus, ugdymo strategijas, 

savęs pažinimą;  

3.Mokymai lopšelio-

darželio bendruomenei 

smurto ir patyčių 

prevencijos tema. 

1. Parengtas mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo planas (2019-01-22 direktoriaus 

įsakymas Nr. V-8). 

2. Mokymai mokytojams „Psichologinio 

atsparumo ugdymas ir pasitikėjimo savimi 

stiprinimas“, „Mokytojo iššūkiai dirbant su 

šiuolaikiniais vaikais“, mokymai 

mokytojams ir tėvams „Ką žinome ir ko 

nežinome apie šiuolaikinius vaikus“. 

Mokymai bendruomenei „Stresas, 

psichologinis skausmas ir savižala“, 

„Neuromokslai apie socialines-emocines 

kompetencijas“. 

3. Mokytojų  stažuočių dėka (2 užsienyje; 

4 stažuotės Lietuvoje) paaugo mokytojų 

profesinis lygis.  

3. Įgyvendinti 

pokyčio 

projektą, 

nukreiptą į 

besimokančioj

o sėkmę, 

dalyvaujant 

LL3 projekte. 

Įgyvendintas 

pokyčio 

projektas, 

orientuotas į 

mokymosi 

pasiekimų 

gerinimą. 

 2019 m. I–IV ketvirčiai. 

1.Įsigyta interaktyvių 

ugdymo priemonių;  

atnaujinti žaidimo 

įrenginiai, inventorius; 

atnaujintos lysvės 

ekologinių daržovių 

auginimui. 

2. Dalyvauta ne mažiau nei 

dviejose stažuotėse ir ne 

mažiau nei 70 % Mokyklų 

lyderystės iniciatyvų 

renginiuose. 

3. Parengtas pokyčio 

projekto rezultatų sklaidos 

bei tvarumo užtikrinimo 

planas. 

1. Įgyvendintas pokyčio projektas, 

nukreiptas į besimokančiojo sėkmę, 

dalyvaujant LL3 projekte. Įsigyta 

interaktyvių ugdymo priemonių: išmanusis 

ekranas, interaktyvioji dokumentų kamera, 

šviesos lentos su priedais, šviečiantys 

kubai, kt. edukacinių-sensorinių ugdymo 

priemonių; įrengta stacionari išmanioji 

lenta, projektorius. Atnaujinti žaidimo 

įrenginiai, inventorius: įsigyta edukacinės 

ugdymo priemonės „Olifu“, manipuliacinė 

lenta, didaktinės priemonės ir kt. 

priemonės sensoriniam vaikų lavinimui. 

Lauko aikštelėje įrengtos lysvės, vaikai 

kartu su mokytojais augino, prižiūrėjo 

nuėmė ekologinių daržovių derlių. 
Įgyvendintos naujos projekto veiklos: 

edukacinis projektas „Magiški kiaušiniai“, 

socialinė- emocinė programa „Kimoči“. 
2. Vykau į stažuotę Lietuvoje (Druskininkai) 

ir užsienyje (Lenkija-Čekija), dalyvavau 

visuose LL3 projekto seminaruose, 

mokymuose. Iš viso LL3 projekto 

mokymuose, seminaruose dalyvavo 13 

mokytojų- 44 dienos.  

3. Parengtas pokyčio projekto rezultatų 

sklaidos bei tvarumo užtikrinimo planas 

2020 metams  (direktoriaus 2019-12-23 

veiklos įsakymas Nr. V-59). 
 

 2.3. Pagrindinių veiklos rodiklių pokytis lyginant su praėjusiais metais; 

2017 - 2019 m. vykę projektai, edukaciniai renginiai, šventės, 

išvykos 

  

Renginio pavadinimas 2017 2018 2019 

Respublikiniai konkursai  2 2 2 

Respublikiniai projektai  10 10 9 

Respublikinės programos  3 4 4 

Tarptautiniai projektai  1 1 1 



Mokyklos projektai  1 2 4 

Šventiniai renginiai  15 10 8 

Parengtas vaikų spektakliukas ir gastrolės 4 3 3 

Spektakliukai vaikams 1 2 2 

Sporto šventės  6 10 8 

Edukaciniai užsiėmimai  15 9 11 

Išvykos, žygiai  7 8 13 

Darželio bendruomenės parodos  3 3 3 

Viso: 67 62 68 

2017 - 2019 m. kiti rodikliai   

Vaikų skaičius metų rugsėjo 1 d. 54 51 48 

PU vaikų išleista į mokyklos I klasę 6 14 9 

Vaikų skaičius su spec. poreikiais rugsėjo mėn., kuriems 

reikalinga spec. pedagogo/logopedo pagalba 

16 16 17 

Vaikų su spec. poreikiais, kuriems PPT nustatė negalią, skaičius 2 2 3 

Priimta vaikų vasaros laikotarpiui 18 22 18 

 

2.4.Vidaus ir išorės problemos ir siūlomi problemų sprendimo būdai: 

 Dalies mokytojų vykimas į darbą iš Klaipėdos (sunku suderinti darbo laiko pradžią su atvykimu ir 

išvykimu dėl išskirtinio lopšelio-darželio darbo laiko). Nuolat važinėja į darbą 5 mokytojai, iš jų 2 

mokytojai važinėja iš Klaipėdos. Reikalingas tarnybinis butas mokytojui apgyvendinti. Reikalingos patalpos 

atvykstančių mokytojų apgyvendinimui. 

Didėjantis vaikų su specialiais poreikiais skaičius, silpnėjanti vaikų sveikata. Vis dar pasitaikantis 

tėvų nesuvokimas ir neretai kylantis negatyvumas dėl spec. poreikių nustatymo ir savalaikės bei reguliarios 

pagalbos vaikui teikimo. 

 Nepakankamas mokytojų IKT taikymas ir pritaikymas kasdieninės ugdomosios veiklos metu. 

Galimybė kviesti lektorius, siekiant tobulinti mokytojų technologijų įvaldymą. 

 Nepakankamas kai kurių tėvų įsitraukimas į mokyklos bendruomenės veiklą. Galimybė per veiklas, 

projektus tėvus įtraukti ir paskatinti domėtis savo vaiku, galimybė lankyti seminarus, paskaitas tėvams. 

 Nepakankamai gera patalpų būklė. Reikalingas salės remontas, reikalinga pakeisti laiptinių duris, 

atnaujinti grindų dangą, kai kur keisti elektros instaliaciją, išdažyti sienas, lubas ir kt.. Mokyklos ir mokytojų 

tarybų iniciatyva inicijuoti prašymai dėl visos mokyklos patalpų remonto. Situacijai įvertinti, dėl mokyklos 

būklės įvertinimo buvo kviečiami Neringos savivaldybės tarybos nariai, švietimo, kultūros, jaunimo ir 

sporto komitetas bei savivaldybės administracijos vadovai. Beveik visi sutinka su nuomone, kad darželio 

patalpos turi būti atnaujinamos. 

3.Mokyklos 2019 m. finansinės veiklos ataskaita 

Lėšų pavadinimas 

 

2018 m. lėšos tūkst. 

Eur 

2019 m. lėšos 

tūkst. Eur 

Panaudojimas 2019 m. 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos 

193,3 253,8 DU   

103,2 46,7 Įstaigos išlaikymui 

2,2 4,5 Ilgalaikiui turtui 

 2,9 Darbuotojų pavėžėjimui 

Valstybės biudžeto lėšos 37,8 67,4 DU 

12,9 3,8 Įstaigos išlaikymui 

Projektų lėšos 0,6 0,7 Pienas vaikams, vaisiai 

Paramos lėšos Gauta 1,0 

Panaudota 0,3 

Gauta 1,4 

Panaudota 0,4 

Priemonėms 

Spec. programų (lėšos už  

mokamas paslaugas) lėšos 

Gauta 16,3 

 Panaudota 7,3 

Gauta 18,5 

Panaudota 11,6 

Vaikų maitinimui 

 

Ataskaitai pritarta 2020-03-06  Mokyklos Tarybos posėdyje (protokolas Nr.2). 

 

 

Direktorė                                                                                                                                  Joana Mažeikienė 


