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VADOVO ŽODIS

Įstaigos strateginė kryptis - įstaiga teikianti  ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą
bei  sudaranti  prielaidas  tolesniam  mokymuisi  mokykloje.  Ugdanti  sveiką,  mąstančią,  laisvą,
atsakingą, iniciatyvią ir kūrybišką asmenybę.

2019  metų  veiklos  kryptys:  savarankiškumo,  pilietiškumo,  sveikos  gyvensenos,
pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir bendraamžiais ugdymas. 
Suteikti emocionaliai ir socialiai saugią, šiuolaikiškai patrauklią bei kokybišką ugdymo (si) aplinką
ir sudaryti sąlygas ugdymo paslaugų prieinamumui. 

Ugdymo procesą įgyvendina kvalifikuotas ir darnus pedagoginis kolektyvas bei gerai
suformuotas techninis personalas. Šiemet padidėjus grupių skaičiui prisidėjo pavaduotojo ugdymui
pareigybė, padidėjus asignavimams švietimo pagalbai turėjom galimybę padidinti logopedo darbo
apimtis, nes daugėja vaikučių kuriems reikia specialisto pagalbos. 

Šiuolaikinė  ugdymo įstaiga tai  nuolat  besimokanti  bendruomenė,  kurioje  sudarytos
sąlygos tobulėti kiekvienam. 

Pedagogės  sėmėsi  žinių  22  seminaruose.  Suorganizuoti  psichologo  konsultacijos,
pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai  įstaigoje visiems darbuotojams ir tėvams. Šiemet
išbandėm ir  nuotolinius  mokymus  „Specialieji  poreikiai:  kaip  kurti  palankiausias  sąlygas  vaikų
ugdymui?“, kurie pasiteisino, nes tokių vaikučių daugėja ir reikia atitinkamų žinių.  Ikimokyklinio
ugdymo mokytojos metodininkės vedė atvirą veiklą rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogėms tema:
,,Rieda, skrenda, plaukia“ ir pristatė vieną iš metodų  ,,Projektas – vienas iš efektyviausių vaikų
ugdymo metodų“. Dalyvaujame kaip partneriai  iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamo  projekto  Nr.09.2.1-ESFA-K-728-02-0019  „Edukacinių  procesų  modernizavimas
Skuodo  rajono  savivaldybės  ikimokyklinio  ugdymo  įstaigose“,  įvaldėme  naują  ir  įnovatyvią
priemonę, kad ugdymas būtų kokybiškesnis.

Šiuos mokslo metus pradėjom kitaip nei įprastai,  nes 2019 metų rugsėjis ypatingai
gausus vaikučiais,  naujai  pradėjusiais  lankyti  ugdymo įstaigą,  tai  buvo parengtas susitikimas su
„Kake Make“ naujai sutvarkytoje lauko aikštelėje.

 Organizuota ir puikiai pavykusi  labdaros akcija „Pyrago diena- pyragėliai Nojui“,
kur  buvo  įtraukta  didžioji  dalis  Ylakių  bendruomenės.  Darželio  ugdytiniui,  kuriam  reikalingas
gydymas,  buvo  surinktos  piniginės  lėšos  gydymui  710  eurų.  Puikiai  sekėsi  paminėti  ir
žemaitiškumo  metus,  įgyvendinome  tęstinę  pilietiškumo programą „Mažu takeliu  per  Ylakius“,
skaitėme  žemaitiškus  kūrinius,  kuriuos  parašė  savo  ugdytiniams  mūsų  pedagogė.  Žemaitiško



skaitymo rajoniniame konkurse,   savo amžiaus  tarpe 6-7 m. laimėjome pirmą vietą.  Rajoninėje
„Saugiausia ikimokyklinė ugdymo įstaiga 2019“, mūsų vaikai laimėjo 2 vietą. 

Įgyvendinant sveikos gyvensenos programą pasiekėme puikių rezultatų, Nacionalinė
sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija         2019-
12-10 pripažino mūsų įstaigą „Aktyvia mokykla“ ir patvirtino mūsų Fizinio aktyvumo planą 2019-
2024  metams.  Organizuota   rajono  saviraiškos  šventė  „Žaidžiame,  iškylaujame,  švenčiame...“.
dalyvavo  visos  rajono  ikimokyklinio  ugdymo  įstaigos.   Tradicinis  rajoninis  priešmokyklinukų
šaškių turnyras ir piešinių paroda „Dama-2019“. Dalyvavome respublikinėje akcijoje „Savaitė be
patyčių“,  įgyvendiname  „Zippio“  programą,  gyvenimo  įgūdžių  programą,  vykdome  ilgalaikį
švietėjišką socialinį projektą „Visa Lietuva skaito vaikams“. 

Aktyvi Vaiko gerovės komisijos veikla. Aptartos vaikų kalbos ir kalbėjimo problemos
bei  vaikų  kalbėjimo pasiekimai.   Vykdėme ir  dalyvavome:  „Mano Lietuva“  parodoje,  įstaigoje
„Adventiniai  vainikėliai“,  akcijoje  „Apkabinkime  žemę  2019.  Lietuva  dėkoja“.  Aktyviai
dalyvaujame ekologiniame projekte „Mes rūšiuojam“ ir surinkom apie 3 tonas elektroninių atliekų.
Organizavome  rajoninę  parodą   ,,Lekia  kaip  vėjas“  iš  antrinių  žaliavų  pagamintos  transporto
priemonės (paroda buvo eksponuojama Ylakių bibliotekoje).

Dalyvavome  respublikiniame  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  amžiaus  vaikų
gamtosauginiame projekte „Mūsų mažieji sparnuotieji draugai“, respublikinės ikimokyklinių įstaigų
darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ sveikatinimo akcijoje „Mažieji turistai-2019“, UAB
„Insema“  organizuotame  vaikų  kūrybinių  darbų  konkurse  „Draugystė“,  respublikinėje  akcijoje
„Darželinukai-už krepšinio rinktinės pergales!“ ir kt.

Aktyviai dalyvaujame ir Skuodo miesto šventės renginiuose: darbuotojai iškilmingoje
eisenoje, vaikai su koncertine programa šventiniuose pasirodymuose. 

Aktyvi  įstaigos  savivalda,   aktyvių  tėvų  sambūris  nusprendė  padėti  apipavidalinti
laiptinės sieną pagal metų laikus. Aktyviai prisidėjo prie labdaros akcijos, kepė pyragus ir aukojo. 

Dirbame  prasmės,  atradimų  ir  mokymosi  sėkmės  siekdami,  susitardami  su
bendruomene augančios kartos labui.  

I SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

II SKYRIUS 
KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ

Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis yra bendros paskirties ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo mokykla, kurios steigėjas yra savivaldybė, todėl ugdymo įstaigos veikla
priklauso nuo Skuodo rajono savivaldybės Tarybos, Mero, Administracijos direktoriaus  priimamų
sprendimų.  Šiemet  padidėjus  vaikų  skaičiui  buvo priimtas Skuodo rajono savivaldybės  Tarybos
sprendimas „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse
įstaigose nustatymo“ 2019-05-30 Nr.T9-71, dėl to galėjome atidaryti  dar  vieną priešmokyklinio
ugdymo grupę, priimti į darbą priešmokyklinio ugdymo pedagogą ir mokytojo/ auklėtojo padėjėją.
Padidėjus vaikų skaičiui padidėjo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo krepšelio lėšos, tame
skaičiuje  ir  lėšos  švietimo pagalbai.  Padidinome spec  logopedo etato  vienetą,  kad kuo daugiau
vaikų gautų logopedo pagalbos, tai nuo 2019-09-01 logopedo pagalba suteikiama 15 vaikų (3-6 m).
Vyko kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bei ugdymo (si) aplinkos atnaujinimas.
Iš  įstaigos  spec.  lėšų (3135 eurų) naujai  įrengti  lauko aikštelės takai,  sudarytos saugios sąlygos
vaikų  fiziniam  aktyvumui  didinti.  Taip  pat  papildomai  nupirkti   nauji  „augantys  staliukai“
dviviečiai  priešmokyklinėje  gr.  2 vnt.  ir  4 kėdutės,  ikimokyklinei  gr.  2 vnt.  dviaukštės lovytės,
naujos  patalynės  komplektai  (20  vnt.),  nauji  rankšluosčiai  210  vnt.,  vaistinėlės  grupėms,
atnaujinome dalį  virtuvės inventoriaus,  darbo aprangą.  Iš  mokymo lėšų visos grupes papildytos
ugdymo priemonėmis (už 2550 Eurus): vaikiška literatūra, modernios ugdymo priemonės, planšetės
ir kt.



Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams atsižvelgiant į  Skuodo rajono savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimus, teikiame nemokamą maitinimą pagal jų
nustatytus įkainius. Nemokamas maitinimas teikiamas 5 vaikams. 

2019 metais du kartus keitėsi Skuodo rajono savivaldybės Tarybos sprendimai „Dėl
mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą
Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas“, paskutiniame lapkričio 29 d. Nr. T9-177
maitinimo išlaidos  nepakito,  padidėjo mokestis  už mėnesio išlaidas  15 eurų (  buvo 10 eurų) ir
neliko  90 proc.  mokesčio lengvatos. Taikomos tik 50 proc. nuolaidos 23 vaikams., vadovaujantis
Lietuvos  respublikos  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  priimtais  sprendimais,  tėvams  suteikiama
lengvata  nebenešti  pažymų  apie  vaikų  ligas,  visa  tai  dėl  duomenų  apsaugos  ir  popierizmo
mažinimo..  

Teigiamos įtakos ir motyvacijos dirbti darbuotojams suteikia ir LR priimami įstatymai
dėl visų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo. Tėvams didinamos išmokos už vaikus, manau tai
viena iš priežasčių skatinančių vesti vaikus į ugdymo įstaigą.

Kaip  ir  kiekviena  ugdymo  įstaiga  privalome  laikytis  HN:2016  „Ikimokyklinio  ir
priešmokyklinio  ugdymo  programų  vykdymo  bendrieji  sveikatos  saugos  reikalavimai“  jų
pakeitimais.  Šiemet vaikų skaičius ugdymo įstaigoje maksimalus. Ylakių vaikų lopšelis-darželis
netipiniame pastate, todėl kiekvieną turimą patalpą išnaudojame racionaliai, pritaikydami vaikams.
Turime ir neišspręstų problemų, ne vieną kartą kreiptasi raštiškai į savivaldybės Administraciją dėl
lauko aikštelės tvoros. Reikalinga nauja tvora, kuri atitiktų nurodytas aukščio normas (nuo 1,5 m.),
mūsų aikštelės 1,2 m. Dėl aktų-sporto salės remonto,  mūsų mažiesiems kelia grėsmę nesaugios
grindys, nors ši salė juridiškai priklauso Ylakių seniūnijai,  bet darželis ją naudojame kasdien po
kelis kartus, kadangi mūsų vienas iš tikslų stiprinti vaikų sveikatą ir skatinti fizinį aktyvumą. Šios
problemos išsikelia į kitus metus. 

1 lentelė. Informacija apie vaikų skaičių vaikų lopšeliuose darželiuose, bendrojo ugdymo įstaigose,
turinčiose ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes

Kriterijai1 2019-09-01 Pokytis per metus lyginat
 su 2018-09-012

Vaikų skaičius iš viso, iš jų: 74 70 (padaugėjo 4)
ikimokyklinio ugdymo grupėse 51 50 (padaugėjo1)
priešmokyklinio ugdymo grupėse 23  20 (padaugėjo 3)
Grupių skaičius iš viso, iš jų: 5 4
priešmokyklinio ugdymo 2 Padaugėjo 1
ikimokyklinio ugdymo 3 3
Vaikų su spec. poreikiais skaičius iš 
viso, iš jų:

4 2

ikimokyklinio ugdymo grupėse 3
priešmokyklinio ugdymo grupėse 1
Spec. grupių skaičius -
Vidutinis vaikų skaičius grupėje iš 
viso, iš jų:

15 17

ikimokyklinio ugdymo grupėse 17 17
priešmokyklinio ugdymo grupėse 12 20
spec. grupėse
Vaikų, laukiančių eilėje, skaičius -
Savaitinę grupę lankančių vaikų -

1 Meno mokykla koreguoja kriterijus atsižvelgdami į teikiamų paslaugų specifiką.
2 Jei pokytis didelis, pakomentuoti.



skaičius

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai : Šiemet priimtas maksimalus vaikų skaičius ir 
patenkinti visų prašymai.

3 lentelė. Informacija apie darbuotojų skaičių ir jų darbo užmokestį 

Pareigybės pagal
finansavimo šaltinius

Etatų
skaičius

2019.09.01

Darbuotojų
skaičius

2019.09.01

Vidutinis
mėnesio

bruto darbo
užmokestis

eurais             
2019.09.01

Komentarai3

Savivaldybės biudžeto lėšos 10,4 10 6354,58
Ūkvedys 1 1 755,66
Valytojas, kiemsargis 1 1 555
Darbininkas,skalbinių 
prižiūrėtojas

0,5 277,50

Mokytojo padėjėjas 5,15 5 3005,71
Sekretorius 1 1 692
Virėjas 1,5 2 917,33
sandėlininkas 0,25 151,38
Mokinio krepšelio lėšos 10,25 11 11012,76
Direktorius 1 1 1617,55
Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui

0,5 498,24

Mokytojas 1,5 2 1312,21
Vyresn. mokytojos 2 2 1904,73
Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos metodininkės

2 2 2131,36

Priešmokyklinio ugdymo 
mokytojos metodininkės

2 2 2235,16

Vyresn. Spec pedagogas 
logopedas

0,5 1 585,61

Meninio ugdymo pedagogas 0,75 1 727,90

Etatų (darbuotojų) 
skaičius,iš viso

20,65 21 17367,34

Kilusios problemos, pastabos, paaiškinimai, pasiūlymai. Šiemet didėjo atlyginimai visiems 
darbuotojams, bei etatų skaičius. Padidėjo grupių skaičius, normatyvų neviršijome. Atlyginimai 
išmokėti visiems laiku, be įsiskolinimo. 

4 lentelė. Informacija apie darbuotojų kvalifikaciją 

Darbuotojų skaičius

3 Komentuoti pokyčius.



Kvalifikacinės kategorijos KomentaraiIš viso Suteikta kvalifikacija
2019 m.

Mokytojų kvalifikacinės 
kategorijos

10

Mokytojas 1
Vyresnysis mokytojas 3 1 Suteikta priešmokyklinio

ugdymo mokytojai
Mokytojas metodininkas 4
Vyresnysis meninio ugdymo 
mokytojas

1 -

Pagalbos mokiniui specialistų
kvalifikacinės kategorijos
Vyresn. spec. pedagogas-
logopedas

1

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai: ugdymo procesą įgyvendina kvalifikuotas pedagoginis 
personalas.

8 lentelė. Informacija apie atliktą patalpų ir inventoriaus remontą

Remontuota
patalpa, inventorius

Remonto darbų aprašymas Išlaidos,
tūkst. €

Finansavimo
šaltinis

Lauko žaidimo
aikštelėje

trinkelėmis
paklotas takas,
atnaujinta dalis

žolyno.

Išardytos senos trinkelės, bordiūrai.
Pagrindas išlygintas žvyro- smėlio pagrindu
ir sutrombuotas. Takai iškloti dviejų spalvų
trinkelėmis, dalyje aikštelės nukastas senas

žemių sluoksnis ir užvežtas juodžemis,
pasėta žolelė.

 Išdažytas
koridorius, vedantis

per seniūniją į
darželį.

Sumontuotos laiptų
apsaugos

turėklams,
vedantiems į

seniūnijos salę,
antrame aukšte.

Užglaistytos ir išlygintos sienos, kampai bei
du kartus išdažytos koridoriaus sienos.

Antrame aukšte iš darželio patalpų einant į
seniūnijos salę, kurioje vaikai kiekvieną

dieną, daro mankštą, sportuoja, dainuoja ir
šoka, buvo nesaugus priėjimas (turėklai su

dideliais tarpais). Tarpai uždengti
polikarbonato plokštėmis.

Atliktų darbų suma 3,135 Spec.
programos

lėšos

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai : išlaidoms reikalingos lėšos buvo susumuotos bendroje 
sąmatoje. 

III SKYRIUS
STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

1 strateginis tikslas4 – užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą



Tikslas5 –užtikrinti kokybišką ugdymo programų vykdymą ir prieinamumą

1 lentelė. Tikslą įgyvendinančios programos patvirtintų asignavimų panaudojimas

Program
os kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur),

Asignavimų
planas

Patikslintas
asignavimų

planas*

Panaudota
asignavimų

Panaudota asignavimų
(proc.)**

1 2 3 4 5 6

1.1.1.1
Ugdymo proceso organizavimas
ir vykdymas lopšeliuose-
darželiuose

230,2 223 223 96,4

Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
,,Edukacinių procesų 
modernizavimas Skuodo rajono 
savivaldybės ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose“

70,714
(bendra vertė)
Iš jo Ylakių
vaikų l/d -

- 6,4 6,4

*  Jeigu  asignavimų  plane,  įskaitant  patikslinimus  ataskaitiniam laikotarpiui,  asignavimai  didėja  ar  mažėja  daugiau  nei  5  proc.  lyginant  su
asignavimais, nurodytais asignavimų plane, to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų asignavimų
programos lygiu.
** Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys trumpai paaiškinami po lentele.

1 grafikas. Patenkintų prašymų priimti į ikimokyklinio ugdymo įstaigas dalis proc..
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* n – ataskaitiniai metai
2018 m. padaugėjo prašymų priimti vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, dėl:
1. Jaunų šeimų sugrįžimo iš užsienio valstybių ir įsikūrimo Ylakių miestelyje ir aplinkinėse gyvenvietėse.
2. Taip pat įtakos turi ir pasitikėjimas ugdymo įstaiga, tėvų  švietimas.
3. Pagal higienos normas nepakanka kvadratūros patenkinti visus prašymus.

2 grafikas. Pateiktų prašymų priimti vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas skaičius, vnt.

4 Viešojo sektoriaus subjekto strateginiai tikslai turi sutapti su Skuodo rajono savivaldybės veiklos plano strateginiais
tikslais.
5 Viešojo sektoriaus subjekto Strateginiame veiklos plane numatyti tikslai.



2017 2018 2019 2020 2021 2022

0
10
20
30
40
50
60
70
80

2018 m. prašymų padaugėjimui įtakos turėjo informacijos viešinimas apie kokybišką ugdymą, 
apsirūpinimas inovatyviomis ugdymo priemonėmis, žymiai pagerėjusias ugdymo sąlygas 
vaikams. Sklaida apie įgyvendinamus projektus, pasiekimus. Įstaiga tampa patrauklesnė 
bendruomenei ir svečiams.

3 grafikas. Patenkintų prašymų priimti vaikus į ikimokyklino ugdymo įstaigas skaičius, vnt.
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Siekdami į gyvendinti tikslą, kad didinti prieinamumą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
paslaugos, kasmet skirtingose patalpose formuojam grupes, kad patenkintume visų poreikius. 
Didėjant vaikų gimstamumui, tėvai prašymus rašo sekantiems metams. Vykdant higienos normų  
reikalavimus dėl kvadratūros vienam vaikui, nepavyksta patenkinti visų prašymų.

4 grafikas. Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3 – 5 metų vaikų skaičius, vnt.
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Dauguma ugdytinių yra 3 – 5 metų amžiaus. Pagal jų skaičių ir matomas didėjantis 
gimstamumo skaičius Ylakių seniūnijoje.



5 grafikas. Įstaigų savarankiškai įgyvendinamų projektų skaičius, vnt.
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Kiekvienais metais sėkmingai įgyvendiname po vieną neformaliojo vaikų švietimo programą. 
Gaunamas finansavimas panaudojamas kokybiškam vaikų ikimokykliniam ir priešmokykliniam 
ugdymui.

IV SKYRIUS
PAPILDOMA INFORMACIJA 

7 lentelė. Informacija apie projektinę veiklą 

Kriterijai 2019 m.
(skaičius)

Vertė, € Komentarai

Įgyvendinta SB lėšomis finansuotų projektų 1 550 Įgyvendintas
socializacijos projektas
„Mažos mašinėlės man

labai patinka“
Įgyvendinta VB ir įvairių fondų lėšomis 
finansuotų projektų

- -

Projektinėje veikloje dalyvavusių mokinių 
skaičius

115 -

Iš viso: 1 550 Projekto įgyvendinime
dalyvavo ir mūsų

partneriai:
Skuodo vaikų lopšelis-

darželis;
Mosėdžio vaikų
lopšelis-darželis,

Ylakių globos namai ir
kt.

Kilusios problemos, pastabos ir pasiūlymai: parašytam projektui neskiriama tiek finansavimo, kiek 
esame nusimatę, kad galėtume įgyvendinti projektą kokybiškai ir pasiekti užsibrėžtų tiksl., 
Trūkstamas lėšas panaudojame iš įstaigos spec. programos. 

Direktorė                                                  Živilė Rancienė

––––––––––––––––––––



                                                                                                                                                                                   Skuodo rajono savivaldybės 
                                                                                                                                                                                             viešojo sektoriaus subjektų  

metinės veiklos ataskaitos priedas

VERTINIMO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

Strateginio
tikslo kodas

Programos
kodas

Programos
tikslo kodas

Uždavinio
kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Vertinimo
kriterijaus

kodas
Faktiniai duomenys

2019 m. 
planas
(savivaldybės
mastu)

Įvykdymas,
proc.

2017
m.

2018
m.

2019
m.

1 1 1
Patenkintų prašymų priimti vaikus į ikimokyklinio 
ugdymo įstaigas dalis, proc.

R-1-1-1-1
100 99 100 100 proc 100 %

1 1 1
Pateiktų prašymų priimti vaikus į ikimokyklinio 
ugdymo įstaigas skaičius

P-1-1-1-1
24 35 29 29 100 %

1 1 1
Patenkintų prašymų priimti vaikus į ikimokyklinio 
ugdymo įstaigas skaičius

P-1-1-1-2
24 34 29 29 100 %

1 1 1
Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme 
dalyvaujančių 3–5 metų vaikų skaičius

P-1-1-1-3
38 39 41 41 100 %

1 1 2 7 Įstaigų savarankiškai įgyvendinamų projektų skaičius P-1-2-7-1
1 1 1 1 100 %


