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PRITARTA
Trakq rajono savivaldybes tarybos
2018 m. ................... d.

sprendimu Nr.

TRAKU R. SENUJU rRAKV VArKU LOPSELTO - DARZELTO
DIREKTORTAUS 2017 METU VETKLOS ATASKATTA

LopSelis - darZelis mokslo metus pradejo sukomplektavgs 3 gruped, turedamas 52 ugdytinius. ':,

Visos lop5elio - darZelio grupes yra mi5raus amZiaus. Per 2017 metus i lopSeli - darLeli atvyko 22
vaikai, i5vyko 26 varkai.

2017 m. veiklos prioritetai buvo formuojami atsiZvelgiant i Svietimo btiklg, fstaigos strategini
plan1, bendruomenes poreikius, vaikq pasiekimus.

2017 m. buvo i1kelti Yie prioritetai:
1. Planavimo ir valdymo tobulinimas, bendradarbiavimo ry5iq stiprinimas.
2. Teikiamq paslaugq (ugdymo, prieZiiiros, tevq Svietimo) kokybes uZtikrinimas.

I. LOPSELIO - DARZELIO PRISTATYMAS

Trakq r. Senqjq Trakq vaikq lop5elis-darZelis - savivaldybes biudZetine istaiga, adresas - Trakq g.

39A', Senqjq Trakq k., Senqjq Trakq sen., 21145 Trakq r. sav., tel./faks. (8 528) 66 268, el. p.
st.darzelis@yahoo.pl, interneto svetaine www.darzelis.senieji.trakai.lm.lt. lstaigos bendras plotas -500,11 kv.m. (pagrindinis pastatas - 451,51 kv.m., rDsys - 48,6 kv.m.)
Lop5elio - darZelio direktore - Svetlana Golovad

Lop5elio - darZelio darbuotojai Q0l7-12-31)

Bendras darbuoto.jq skaidius t5
I Pedagoginis personalas (aukletojai, prie5mokyklinio ugdymo pedagogai, meninio ugdy-

mo mokwoiai). I5 iu :

6

mokytol q pagrindinese pareigose 5

mokyto.jq nepagrindinese pareigose I
Atestuotq pedagogq skaidius 5

Turind q metodininko kvalifikacing kategorilq 2
Turind u vyr. mokytoio kvalifikacins katesoriia a

J

Turind q mokytojo kvalifikacing kategorii4 1

Neatestuotq moklto.j q skaidius
2. Vadovai, kiti administracijos darbuotojai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai, buhalte-

ris)
3

3. Personalas, teikiantis profesionali4pagalbq (aukletojq pade.ie.lai, slaugytolai) 4
4. Techninis personalas (vireios, kitas aptarnauiantis personalas) 2

2017 m. grupitl komplektacija, vaikq skaiiius, speciatiqjg poreikiq vaikai

Data 3 Mi5raus amZiaus grupes I5 viso s Jq spec.
loreikiq
raiku sk.

,,BoruZiukai" ,,Vi5diukai" ,,Kadiukai'

2017-01-01 l9 l7 t7 53
2017-09-0r 21 15 I6 <)
2017-12-31 21 l2 16 49

vasario 22
SPE-37



tiniu lankomumas 2017 metais
Menuo [5 viso darbo dienu Lankyta dienq Praleista dienq Del ligos Del kitq prieZas-

diu
Sausis 22 570 s80 378 202
Vasaris t9 6s5 314 r82 132
Kovas ZJ 785 388 224 164
Balandis t9 628 321 t44 177
GesuZe 22 648 452 275 177
BirZelis 22 503 529 62 467
Liepa DarZelis nedirbo
Ruepiltis 22 516 481 0 481
Russeiis 21 683 382 241 141
Spalis 22 664 446 318 128
Laokritis 21 677 352 208 r44
Gruodis t9 606 306 135 171
VISO 232 6935 4551 2167 2384

mumo ana
Ligos kodas Ligos pavadinimas Susirgimq

skaidius
J00-J06 Umines vir5utiniq kvepavimo takq infekciios 148
J09-J1 8 Gripas ir pneumonija t7
120-122 K tos Dmines apatiniq kvepavimo taku infekciios 59
J30-J39 K tos vir5utiniq kvepav mo takq ligos t7
140-J47 Letines apatiniq kvepav mo takg ligos 7
1.30-A49 Kitos bakterijq sukeltos ligos
G40-G47 Epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai
H30-H3s Gyslaines ir tinklaines ligos
H79 Vidines ausies lisos
H65-H75 Vidurines ausies ir speninds ataugos ligos 5

K00-K14 Burnos ertmds, seiliq liaukq ir ZandikauliUnligos I

K20-K31 Stemplds, skrandZio ir dvylikapirSties Zarnos lisos 2
Ks2 Neinfekcinis enteritas ir kolitas 1

K84 TulZies plsles, tulZies lataku ir kasos paLeidimai 1

Rs0-R69 Bendrieji simptomai ir poZymiai 2
s90-s99 Ciurnos ir pedos suZalojimai I
s00-s09 Galvos suZaloiimai I
200 Asmens ap silankymas sveikato s prieZiiiros istaigose pasitikrinimui ir

iStyrimui
I

270-276 Asmens apsilankymas sveikatos prieZi[ros istaigose del kitu aplinkyiu 1

Se lizil 2017 metais

Salti2017 atlIII. m nansavlmo nta
Finansavimo Saltiniai: (tiikst. Eur)
l. Savivaldybes biudZeto leSos 90,5
2. Valstybes b udZeto le5os 58,81
3. Kiti Saltinia (istaigos paiamos) 21,06



rm apie biudZetines i5laidas aer 20L7 metus
Eil.
Nr.

ISlaidq pavadinimas Patvirtintas planas su
patikslinimais (tDkst.
Eur)

Gauti asigna-
vimai (tDkst.

Eur)

Kasines iSlaidos
(tukst. Eur)

I Darbo uZmokest S 96,53 96,53 96,53
2. Socialinio draud mo imokos 29,87 29,97 29,87
J. Mityba 18.44 15,62 15,62
4. Ry5iu paslaugos 0,35 0,35 o?{
5. Spaudiniai 0,2 0,2 0,2
6. Kitos prekes 13,4 13,4 13,4

Kvalifikaciios kelimas 0,6 0,6 0,6
8. Komunalinds paslaugos 12,6 12,6 12,6
9. Kitos paslaugos 1,3 1,3 r,3

I5 viso 173,29 170,37 L70,37

Info

nlbrmaciia biudZetines ista utu tikslini ls aidas ner 20 7 metus
Eil.
Nr

LeSq Saltiniai Gauta
(t[kst. Eur)

ISlaidos
(t[kst. Eur)

I 2Yo pajamq mokesdio parama 1.15 0,69
2. Pieno programos parama 0,74 0,74
a
J. Vaisiq vartoj imo skatin imo mokyklose pro grama 0,33 0,33
AT. Kiti Saltiniai

15 viso ))) 1,76

U. LOPSELIO - DARZELIO VEIKLOS RBZULTATAI
Strateginio plano igyvendinimas.

Siekiant nuoseklumo ir tgstinumo veiklos planavime buvo paren glas 2017 m. veiklos planas,
parengti grupiq ugdymo planai. { ugdymo turini integruotos smurto ir patydiq prevenciner prog.urno,
,,Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq madLiag4vartojimo prevencind programa" ir ,,Gyvenimo
igudZiq ugdymo programa". Parengtas Trakq r. Senqjq Trakq vaikq lop5elio - d,arLelio smufto ir patydiq
prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos apra5as.

Organizuojant darnq, orientuot4 i vaik4 ugdymo(si) proces4 igijome ugdymo priemones
ugdytiniq k[rybai, intelektui lavinti. Planuojant ugdomEjq veikl4 buvo atsiZvelgta i individuaiaus vaiko
poreikius ir galimybes. Tenkinant ugdytiniq savirai5kos poreikius ir pletojant jq galimybes, per metus
istaigoje buvo organizuojami tradiciniai ir netradiciniai renginiai, pramogos, parodos, Sventes kartu su
tevais. 2017 m. gruodZio men. visa Senqjq Trakq vaikq lop5elio - darZelio bendruomene aktyviai
dalyvavo Trakrl rajono savivaldybes paskelbtame Kalediniq Zibintll kompozicijq konkurse ,,Trakai -
senoviniq Zibintq miestas 2017". Gavome apdovanojimus uZ dvi nominacijas ,,K[rybi5ka Zibintq
kompozicij a" ir ,,Daugiausia ,,patinka" susirinkusi Zibintq kompozicija,,.

Kuriant, turtinant ir pletojant aplink4, skatinandi4 vaikq ir jq Seimos nariq sveikos gyvensenos
nuostatq formavim4 istaigoje buvo organizuojama sveikatinimo veikla: saugaus eismo piamoga ,u
Amsiumi. [staigos ugdytiniq tevams ir bendruomenei buvo organizuojama gydytojo M. pauliaus
,,sveikatos saugojimo" paskaita ,,MaLas pipirelis, didelis r[pestelis". Taip pat tevams buvo dalinami
lankstinukai: ,,Per5alimo ligos ir jq prevencija", ,,10 Zingsniq, kurie pades sukurti geresnius santykius
su vaikais", ,,Konkurencija tarp broliq ir seserq", ,.Zaislai ir jq ugdomasis poveikis vaikams" .Darielyje
taip pat riipinamasi ir darbuotojq sveikata, vyko darbuotojq nemokama regos patikra. Siekiant, kad
vaikai rlpintqsi dantq prieLiira, suZinotq, kas saugo, o kas kenkia - Kalediniq renginiq metu
ugdytiniams ir jq tevams iteikeme dantq Sepetukus. Trakq visuomenes sveikatos specialiite pamoke



vaikus kaip taisyklingai valyti dantukus, buvo atnesusi dantukq maket4 su demonstraciniu dideliu
Sepetuku. Dalyvavome ES programoje ,,Vaisiq ir darZoviq bei pieno ir pieno produktq vartojimo
skatinimo vaikq ugdymo istaigose". 2017 m. geguZes men. Trakq rajono savivaldybes le5omis (4829,1I
Eur) buvo atliktas Senqiq Trakq vaikq lop5elio - darZelio iejimo !pastat4laiptq remontas.

Puoselejant optimaliausi4 Seimos ir lop5elio darZelio s4veikq - lop5elio darZelio
bendruomenes nariai buvo itraukti i istaigos veikl4: dirbo darbo grupese rengiant veiklos planq, rengiant
bei svarstant Trakq r. Senqjq Trakq vaikq lop5elio - darZelio darbo vasaros metu organizavimo tvarkos
apra5o projekt4, lop5elio - darLelio biudZeto projekt4 2018 m., numatant priortetus, tikslus bei
uZdavinius 2018 metams, atliekant lopSelio - darZelio veiklos kokybes isivertinim4. Informacija apie
lopSelio-darZelio veikl4 sistemingai skelbiama istaigos tinklalapyje, kaupiama grupiq metraSdiuoie,
teikiama tevq susirinkimuose. Tevams ir jq vaikams teikiama psichologo pagalba.

Tobulinant istaigos veiklos planavimo, darbo organizavimo, turto ir le5q administravimo ir
valdymo bei isivertinimo sistem4 direktore, buhaltere, pedagogai ir kiti darbuotojai dalyvavo
seminaruose, mokymuose, kursuose. Trys aukletojq padejejos dalyvavo 24 akademiniq valandq
seminare ,,Ikimokyklinio ugdymo istaigq aukletojq padejejos - vaikq ugdymo proceso dalyvds,,,
kuriame tobulino socialines ir didaktines kompetencijas. Parengti darbuotojq pareigybiq apra5ymai,
darbuotojq veiklos vertinimo uZduotys. fstaigos savivaldos grupese pasiskirstyta pareigomis, parengti
planai, ataskaitos, sukauptos idejos naudojamos gerinant lstaigos darbo organizavimq,valdymq, veiki4.
fstaigos savivaldos institucijos dalyvavo lesq paskirstymo procese, reguliariai gaudavo ataskaitas apie
finansiniq i5tekliq naudojimq ir paskirstym4.

Stiprinant besimokandios bendruomenes idej4 sudary'ti lankstfls darbo grafikai, kad darbuotojai
galetq dalyvauti mokymuose, seminaruose, kursuose. Mokymuose igytos Zinios panaudotos rengiant
darbuotojq pareigybiq apra5ymus, smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos apra-
54, vaikq Zaidimo aik5teles kontroles plan4 ir kt. dokumentus Pasira5ytos bendradarbiavimo sutartys su
otganizacrja ,,Pagalba lenkams Lietuvoje" (Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie") ir su Trakq ra-
j ono savivaldybes visuomenes sveikatos biuru.

Metinio veiklos plano igyvendinimas.
Per 2017 metus istaigoje buvo igyvendinti beveik visi numatyti renginiai, pramogos, parodos ir

Sventes. { dauguma renginiq buvo itraukta visa lopSelio - darhelio bendruomene.
Metq pradLioje darLelyje ivyko rytmetis ,,Lik sveika, Laliaskare". fvyko ,,Kadiukq" grupes

Svente ,,Modiutds ir senelio diena". Apie 5i rengini laikra5tyje lenkq kalba,,Tygodnik Wilenszczyziy*
(nt.5 2017-02-02) buvo patalpintas aukletojos Olios Okunevid straipsnis ,,Magiczne sztuczki". Sausio
men. ivyko..,,BoruZiukq" popiete su seneliais ,,Ant JDsq rankq supasi gerumas". Vasario men. ivyko
pramoga ,,ZiemuLes dZiaugsmai". DarLelio kieme vaikai i5 uZ5aldyt,l otj,l spalvq kubeliq altiolo
Lietuvos veliavq ir sniego pilis. Taip ugdytiniai pasitiko Vasario l6-q:q.Vasario 14 d. d,arLelyje ivyko
Lietuvos valstybes atkiirimo dienos minejimas -,,Lietuvoje skamba musq daineles". Renginyje dalyvavo
lop5elio-darZelio ugdytiniai, Senqjq Trakq A. Stelmachovskio pagrindines mokyklos mokiniai ir
mokytojai bei Senqjq Trakq moterq ansamblio dalyves. Apie Sventg buvo paskelbtas straipsnis ,,Vasario
16-oji - mums brangi diena", kuris patalpintas laikra5tyje ,,Trakr4 i.eme" (2017-02-17 Nr. 7 (953tt.
UZgavenes - tai dLiaugsmo, pok5tavimq, linksmybiq diena. Sventes metu miisq darZelio vaikuiiai buvo
supaZindinti su UZgaveniq paprodiais, tradicijomis, Soko, i.aidd,.

Kovo men. ivyko liaudies amatq popiete ,,Kaziuko kermo5ius". Tradici5kai Svendiame
gandrines. Rytmetys ,,GriLta pauk5diai i5 pietq, o pavasari kur tu?" vaikams buvo ypad idomus, nes
buvo pradetas nuo aukletojq vaidinimo ,,Gandro sugriZimas,,.

BalandLio 14 d. mDsq darLelyje svediavosi Trakq rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus
bendruomenes pareigiines - Vlada ierniene ir Aneta Bubelevidiene kartu su draugu Amsiumi. Vaikai
kartu Zaide, Ziurejo animacinius filmukus ,,Amsio patarimai". Skatinant vaiko domejim4si knyga,
datLelyje buvo organizuota vaiki5kos knygos diena ,,Sukurkime knygq kartu". BalandLio men. miisq
darLelyje skambejo graLiausi lietuviq poetq eilera5diai, dia vyko jau tradicija tapqs konkursas ,,po



gimtines stogu". Konkurse dalyvavo ,,BoruZiukq", ,,Vi5diukq" ir ,,Kadiukq" grupiq aukletiniai, i5 jr+ du
ugdytiniai buvo deleguoti atstovauti mlsq istaig4 rajoniniame konkurse Trakuose. M[sq istaigos
ugdytinis Deividas Madenas uZeme 3 viet4.

GeguZes men. aukletoja Olia Okunevid dalyvavo konferencijoje ,,Mano sekmes ir nesekmes
ugdant Siuolaikines kartos vaikus". Savo prane5ime ,,Ikimokyklines istaigos bendradarbiavimas su
Seima" aukletoja apLvelge vaikq, tevq, aukletojq santykius ir pabreZe, kad Seimos vertybes yra aktualios
kiekvienam. Apie 5i4 konferencij4 buvo paskelbtas straipsnis aukletojos Olios Okunevid ,,DarZelio
bendradarbiavimas su Seima", kuris buvo patalpintas laikra5tyje lenkq kalb4 ,,Tygodnik
Wilenszczyzny" (nr. 1 8 2017 -05-04).

Vasaros metu pravestos pramogos ,,AS turiu teisg Laisti", ,,Smelio diena". RugpjUdio 30 d.
aukletojos Lina Sepkauskiene ir Valentina Stacl ovskaja dalyvavo konferencijo.l" ,,fr.iume gera
mokykl4, kurioje saugu ir gera mokytis". RugpjUdio 30 d. darLelyje ivyko pramoga ,,Sudie, vasara!
Sveiki vaikai!". Ugdytiniai ir jq Seimos nariai aktyviai dalyvavo parodoje ,,Rudens paveikslas" ir
,,Linksmas Moliiigas". Toks bendradarbiavimo b[das padejo uZtikrinti nenutr[kstam4 ry5i tarp tevq,
vaikq ir aukletojq.

{staigoje buvo organizuotas jubiliejinis 10 metq rajoninis konkursas ,,MaZqjq talentq diena".
Konkurse dalyvavo Trakq r. savivaldybes Svietimo skyriaus vedejo pavaduotoja Alina Jakonis, Senqjq
Trakq A. Stelmachovskio pagrindines mokyklos mokiniai - buvg mtisq darZelio ugdytiniai, Lentvario
Henriko Sinkevidiaus, Trakq gimnazijos ikimokykliniq grupiq ugdytiniai. Visi dalyviai buvo apdovanoti
knygomis (remejas Macierz Szkolna) ir dovanelemis (remejas Lietuvos Lenkq Sqjunga). Apie 5i rengini
aukletoja Olia Okunevid para5e straipsni ,,Dzien Pliuszowego Misiaw Starych Trokach"", kuris buvo
patalpintas laikra5tyje lenkq kalba ,,Tygodnik Wileriszczyzny" (nr.44 2017-ll-02). MDsq ugdytiniai
dalyvavo konkurse ,,Svariq rankq Sokis". ,,Kadiukq" gr. ugdytiniai dalyvavo konkurse ,,Andriejaus
buftai" Trakq gimnazijoje, buvo apdovanoti diplomais ir dovanelemis.

Rugsejo ir lapkridio men. istaigos grupese buvo pravesti tevq susirinkimai. Grupiq aukletojos
supaZindino tevus su jq vaikq pasiekimais, buvo i5rinkti nariai i Mokyklos taryb4. Tevams buvo
pasifllyta dalyvauti kurybines rai5kos parodoje ,,Trakai - senoviniq Zibintq miestas 2077". Seimos
aktyviai dalyvavo ir buvo apdovanotos dovanelemis istaigoje Kalediniq renginiq metu. 2018 m. sausio
6 d. Trakq kultlros r[muose Senqjq Trakq vaikq lop5elio - darZelio bendruomend gavo padekas
nominacijose ,,Klrybi5ka Zibintq kompozicij a" ir ,,Daugiausia ,,patinka" surinkusi Zibintq kompozicija".

_Aukletoja Olia Okunevid dalyvavo konferencijoje ,,Tautiniq maZumq Svietimo istaiga Lietuvoje
2017. Svietimo istaigq sekmes ir iSS[kiai". Aukletojos pristate savo darbo patirty spaudoje-,,Tygodnik
Wileriszczyzny",lail<ra5tyje "Trakt4 Lemd", darLelio svetaineje. Grupese tgsiama tradicija rengti grupiq
metra5dius. Pedagogai kaupe savo patirties aplankus bei pilde savianalizes anketas. Didelis istaigos
laimejimasyrutai, kad visos lop5elio-darZelio aukletojos yra dalyko specialistes. Bendradarbiaujame su
socialiniais partneriais - Senqjq Trakq A.Stelmachovskio pagrindine mokykla, organizacija,,Pomoc
Polakom na Wschodzie", Senqjq Trakq Kgstudio pagrindine mokykla, Senqjq Trakq biblioteka.

ru.LopsEl,ro - DARZELTO TETKTAMU PASLAUGU nUSys
Lop5elis - darZelis teikia Sias paslaugas: ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas; priesmokyklinio

amZiaus vaikq ugdymas; maitinimo paslauga; vaikq dienos prieZi[ros veikla; kitos Svietimo paslaugos.
UZtikrinant teikiamq paslaugq (ugdymo, prieZiiiros, tevq Svietimo) kokybg 2017 metais buvo dirba-

ma pagal istaigos ikimokyklinio ugdymo programg,,Atrandu pasauli". { ugdymo turinibuvo integruotos
programos - ,,Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencine programa" ir
,,Gyvenimo ig[dZiq ugdymo programa". Grupes aukletojos planuoja veikl4 savaitei pagal darLelyje su-
kurt4 savaitines veiklos planavimo form4. Planavime dalyvauja pedagogai, ugdytiniai ir ugdytiniq Sei-
mos nariai. Planuodamos grupes ugdomqj4 veikl4, aukletojos individualizuoja ugdymo tikslus ir turini,
atsiZvelgdamos i bendrq grupes specifikq ir individualius vaikq poreikius. Vaikq pasiekimai fiksuojami
tam skirtame vaiko pasiekimq aplanke. Grupes aukletoja nuolat supaZindina tevus su ankstyvojo, iki-



mokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymo ypatumais, informuoja apie vaiko darom4 paLan-
gq.

Uztikrinant maitinimo paslaugq kokybg lop5elyje - darLelyje kiekvienais metais atliekamas vidinis
rizikos veiksniq analizes ir svarbiq valdymo ta5kq sistemos auditas. Perspektyviniai valgiara5diai yra
sudaryti 15 dienq ir suderinti su Vilniaus visuomends sveikatos centro Trakq skyriumi.

Tevams ir jq vaikams istaigoje teikiama psichologo paslauga.
UZtikrinant saugias ir optimalias vaikq ugdymo paslaugas isigijome baldus i rubing ,,Kadiukq" ir

,,Vi5diukq" grupiq ugdytiniams, ugdymosi priemones, Zaislus pagal vaikq amLi,4; papildeme ugdymosi
aplink4 (isigijome lauko Zaidimq, priemones vaikams).

Siekiant kiekvieno lop5elio - darZelio bendruomenes nario asmenines atsakomybes uZ istaigos veik-
los rezultatus buvo organizuoti tevq susirinkimai, kuriq metu buvo i5rinkti nariai i Mokyklos taryb4; te-
vai yra itraukti i dokumentq rengimo, vertinimo proces4. Atliktas lop5elio - darZelio veiklos kokybes
vertinimas, pasirinkta vertinimo sritis ,,Ugdymas ir ugdymasis".

Vertinimo analiz6, i5vados ir rekomendacijos
Ugdymo ir ugdymosi srities vertinimo tikslas - isivertinti ugdymo ir ugdymosi sritl, bei rezultatus
panaudoti gerinant darielio ugdymosi proceso kokybg.
Atliekant tyrim4 ugdytiniq tevams buvo i5dalinta33 anketos, gauta-28.
Teiginiams ,,M[sq Seima pakankamai informuojama apie darZelio veikl4", ,,MDsq Seima yra
supaZindinama su darZelio ugdomosios veiklos planais, ikimokyklinio ugdymo programa",,,Ugdymasis
darLelyie organizuojamas taip, kad atitiktq miisq vaiko patirti, sugebejimus ir polinkius" pritard visi 28
respondentai.
Teiginiui ,,DarLelio pedagogai jaudia atsakomybg uZ savo darbo rezultatus" pritare 25 respondentai,3 -
negalejo atsakyti.
Teiginiams ,,Ugdymosi metu skatinama aktyvi miisq vaiko veikla: jis skatinamas klausti, tyrineti,
ie5koti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, sprgsti problemas, kurti",,,Miisq vaikas daLnai pasakoja, k4 jis
veikia darLelyj e" - pritare 27, negalejo atsakyti 1 respondentas.
24 respondentai pritare teiginiui ,,Jei mDsq vaikui i5kyla ugdymosi sunkumq, pedagogai randa laiko
tiems neai5kumams paai5kinti", 4 negalejo atsakyti.
,,Miisq vaikui patinka darLelyje" - 26 pritare,2 negalejo atsakyti.
,,Pedagogq per veikl4 pateikiam4 medLiagq miisq vaikas supranta" - 21 respondentas pritare, 7 negalejo
atsakyti.
Teiginiams ,,Mes gauname aiSki4 informacijq apie m[sq vaiko ugdymqsi, paLangA bei pasiekimus",
,,Informacij a apie miisq vaiko ugdym4si, paLangq bei pasiekimus yra pateikiama laiku", ,,Per grupes
tevq susirinkimus, kitq susitikimq su pedagogais metu miisq vaiko pasiekimai nera lyginami su kitq
grupes ugdytiniq pasiekimais, o yra palyginami vaiko ankstesni pasiekimai su dabartiniais pasiekimais"
pritare 25 tevai,3 negalejo atsakyti.
Teiginiui ,,Mes gauname i5sami4 informacrj4 apie ugdytiniq pasiekimq veftinimo tvark4" pritare 23
respondentai, negalejo atsakyti 5.

Teiginiui ,,Pedagogai laikosi vienodos mtisq vaiko paZangos ir pasiekimq vertinimo tvarkos" pitare 20,
negalejo atsakyti 8.

26 respondentai pritare teiginiui, kad ,,DarLelyje vykstantys ugdytinirl pasiekimq aptarimai su ugdytiniq
tevai s y r a or ganizuoj am i tinkamai ", 2 ne galej o ats akyti.
Ugdymo ir ugdymosi kokybes vertinime Senqjq Trakq vaikq lop5elyje - darLelyje
pedagogai. Daugumai teiginiq pedagogai pritare.

dalyvavo 3

Teiginiui ,,Pedagogai vieni su kitais tariasi del projektiniq darbq planavimo" vienas respondentas
negalejo atsakyti.

I teigini ,,Pedagogai informuoja kitus pedagogus apie ugdyiniq pasiekimus ir paLangq" vienas
respondentas pateike atsakymq ,,ne visada".
ISVADOS IR REKOMENDACIJOS



1' Ne visi tevai (33 proc.) galejo atsakyti i teigini, ar pedagogq per veikl4 pateikiam4 medLiagq jqvaikas
supranta.
2. Taip pat dalis tevq (40 proc.) negalejo atsakyti i klausim?, ar pedagogai laikosi vienodos vaiko
paZangos ir pasiekimq vertinimo tvarkos.
3. 22 proc. tevq negalejo atsakyti i klausim4 ,,Mes gauname iSsamiq informacij4 apie ugdytiniq
pasiekimq vertinimo tv ark1" .

- Tevq susirinkimo metq (rugsejo men.) supaZindinti tevus su vaiko paZangos ir pasiekimq vertinimo
sistemq Senqjq Trakq vaikq lopSelyje - darLelyje.
- Mokslo metq eigoje dalinti tevams jq vaikq paZangos ir pasiekimq vertinimo aplankus, kad galetq
susipaZinti su vaiko padarytapaLangabei patys galetq ivertinti savo vaiko pasiekimus.
- Raginti tevus pastoviai dalyvauti ugdymosi veiklos savaitinio planavimo procese.

IV. VADOVO INDBLIS, TOBULINANT LOPSELIO - DARZBLIo ADMINISTRAVIMA
Planuojant lop5elio - darLelio veikl4 suburiau darbo grupes veiklos planui, dokumentq, regla-

mentuojandiq lop5elio -darLeho veikl4, rengti. Sudariau darbo grupQ darZelio veiklos kokybes jsiverti-
nimo atlikimui, inventorizacijos atlikimo komisij4 ir kt. Rengiant ir igyvendinant strategini plan4 ir me-
tini veiklos planq dalyvavo lop5elio - darLeho bendruomenes nariai (pedagogai, tdvai, S.nqlq Trakq se-
niDnijos seniune, kitas istaigos personalas). Per tevq susirinkimus bendruomene nuolat informuojama
apie vykdomas programas, pasiekimus, laimejimus, trDkumus, apie ugdymui skirtq lesq panaudoji-a.
fstaigos veikla atsispindi stenduose, lop5elio - darLelio interneto svetaineje. DarZelio bendiuomen., nu-
riai jaudiasi saugiai, noriai dalyvauja darZelio Sventese, darZelio bendruomends nariams yra prieinama
jiems aktuali informacija apie darLeli. DarZelio patalpos yra jaukios, saugios ir patrauklios.
2017 m. ivyko 2 mokyklos tarybos posedZiai.
Buvo svarstomi klausimai ir priimti nutarimai:

- Del pritarimo lop5elio - darZelio veiklos planui 2017 m.
- Del strateginio plano igyvendinimo 2016 m. ataskaitos teikimo.
- Del lop5elio - darZelio darbo vasaros laikotarpiu.
- Del 2 proc.leSq panaudojimo.
- Del pritarimo direktoriaus veiklos ataskaitai uL2016 m.
- Del pasirengimo lopselio - darZelio veiklos kokybes isivertinimui.- Del le5q, skirtq ugdymui ir ugdymo aplinkai kurti, panaudojimo.
- Del lopSelio - darl.elio veiklos kokybes isivertinimo rezultai4pristatymo.
- Del Svietimq reglamentuojandiq teises aktq, naujoviq pristatymo.
- Del lopSelio - darLelio biudZeto projekto 2018 m. aptarimo.
- Del bendradarbiavimo su socialiniais partneriais.
- Del lop5elio - darZelio darbo vasaros metu organizavimo tvarkos apra5o projekto pristatymo.
- Del lop5elio - darZelio veiklos plano 2018 m. rengimo.
- Del ugdymo turinio (ikimokyklinio ugdymo programos ,,Atrandu pasaul!" ir veiklos plano)

igyvendinimo.
Mokyklos taryboje buvo i5rinktas naujas pirmininkas.
2017 m. ivyko 2 mokytojq tarybos pos6dZiai.
Buvo svarstomi klausimai :

- Del lopselio - darl.elio veiklos plano 2017 m. svarstymo, pritarimo.
- Del pasirengimo lopselio - darZelio veiklos kokybes isivertinimui.- Del pedagogq kvalifikacijos kelimo planq 2017 metams aptarimo.
- Del bendradarbiavimo su socialiniais partneriais rezultatq aptarimo.
- Del pritarimo direktoriaus veiklos ataskaitai ui.2016 m.
- Del strateginio plano igyvendinimo 2016 m. ataskaitos pristatymo.
- Del ugdym4 reglamentuojandiq dokumentq apZvalgos.



- Del i5rinktq nariq iMokyklos taryb1.
- Del Senqjq Trakq vaikq lop5elio - dafielio smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos

vykdymo tvarkos apra5o projekto aptarimo.
- Del lop5elio - darLelio veiklos kokybes isivertinimo rezultatvlaptarimo.

2017 m. ivyko 3 metodines grupes susirinkimai.
Metodines grupes veiklos metu uZtikrinome dalijim4si gerqapedagogine patirtimi tarp istaigosir rajono pedagogq' Pedagogai sistemingai tobulino kvalifikacijq, kure grupiq ugdomq4 aplink4, gu-'ino

priemones. Susirinkimuose buvo aptafti klausimai: ugdymo proceso piunuui-u., vaiiq rgOy.o[riy pu-
siekimai it paLanga, ivykusieji renginiai, pedagogq kompeteniijos, grupiq veiklos ataskaitos, g.upiq ug-
dymo planai, metodines grupes veiklos planai ir kt.
2017 m, ivyko 3 vaiko gerovds komisijos posddZiai.

Senqjq Trakq vaikq lop5elyje - darLelyje ugdytiniams suformuotas palankus ugdymo ir
ugdymosi mikroklimatas. Sudaryta vaiko geroves komisija. Komisija nuolat apLvelgia ugCytiniq
saugumo, socialiniq poreikiq ir socialines adaptacijos problemas, organizuoja ir kooidinuola p.Jrr.ncini
datbq, Svietimo pagalbos teikim4 vaikams, pedagogams, ugdyiniq t.uurn, (globejams/rupintojams;,
analizuoja vaikrl tarpusavio santykius, pedagogq, tevq (globejq, rDpintojq) ir vaikq bendradarbiavimo
problemas bei numatyto poveikio priemones.

Per 2077 metus buvo apZvelgiami lop5elio - darLelio vaikq specialieji poreikiai, ie5komi bldai
jiems tenkinti. 2017 m. sausio 26 d. Trakq Svietimo pagalbos tarnybos logopedes atliko E.Z. kalbos
patikt%, nustatlta specifine kalbos raida del lvairiapusio raidos sutiikimo. 

-Siam 
vaikui geguZes men.

datLelyje buvo isteigta aukletojo padejejo pareigybg. Vaiko su negalia diagnoze - psichines raidos
sutrikimai, nervq sistemq ligos. Trakq Svietimo pagalbos psichoioge Rasa RagaZinskiene stebejo
ugdytini darLelio aplinkoje, susitiko su tevais. Nuo 2017 m. rugsejo menesio ugdytinls E.Z. iSvyko ikita
ugdymo istaig4.

Buvo nagrineta ir igyvendinama istaig4 lankandiq ugdytiniq ad,aptacija. fgyvendinant Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. isakyma-Nr. V-i90 ,,Del smurto
prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijq patvirtinimo" darZelyjg. buvo parengtas ,,Smurto ir
patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos apraSas,,.

V. UGDYMO(SI) PROCESO VALDYMAS, UGDYMO TURINIO VADYBA, EDUKACINIU
APLINK.U KUII[*:^II roBULrNrMAS, vArKU SAUGUMO rR Lycru cALr-

MYBIU UZTIKRINIMAS, TEVU INFORMAVIMAS IR SVIETIMAS
Tobulinant istaigos veiklos planavim4 bei planq igyvendinim4 itraukem visus darZelio darbuoto-

jus, kurie siule veiklas, renginius, pramogas ne tik vaikams, bet ir lopselio - darZelio bei kaimo benruo-
menei.
Vien4 kart4 per metus aukletojos atlieka savo veiklos vertinimq pagal parengt4 form4, kuri4 sudaro 6
sritys: vaikq ptieLiira; vaikq ugdymas; Seimos informavimas ir Svietimas; t<vatiirtacijos kelimas; patir-
ties sklaida; veiklos tobulinimo gaires.
2017 metais parengti dokumentai, reglamentuojantys lop5elio - darLelio veikl4:
1. Smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprasas;
2. Darbuotojq pareigybiq apra5ymai;
3. Vaikq Zaidimo aikSteles kontroles planas;
4. Lopselio - darZelio darbo vasaros metu organizavimo tvarkos aprasas;
5. Sudaryta viesqjq pirkimq komisija ir paskirti pirkimq organizatoriai.
vaikq saugumui uZtikrinti visos grupes rakinamos nuo 9 val. iki 16 val.
UZtikrinant tevq informavimo ir Svietimo paslaugos kokybg: sistemingai atnaujiname informacinQ me-
dLiagq grupiq tevq kampeliuose, skelbiame informi cij4 lop5elio - daizelio tinklalapyje, Trakq .ulono
savivaldybes tinklalapyje, spaudoje, S bei paskaitas tevams. 2017 m.,,B-oru_
Ziukq" ir ,,ViSdiukq" grupes sukure mo siitem4 elektronineje erdveje Face_
book. Nuo 20Il m.lop5elis - darLeli re.



2017 m. rugsejo men. vyko grupiq tevq susirinkimai. Susirinkimuose dalyvavo Senqjq Trakq vaikq lop-
Selio - darLelio direktore. Susirinkimuose buvo iSsamiai kalbeta apie ,,Atlyginimo dydZio nustatymo uZ
vaikq, ugdomq pagal ikimokyklinio ir (ar) prie5mokyklinio ugdymo programas, iSlaikym4 Trakq rajono
savivaldybes mokyklose" tvarkos apraS4, apie grupiq vidaus tvarkos taisykles, istaigos vidaus tvarkos
taisykles, apie ugdymui skirtq leSq panaudojim4.

vI. ZMocrSrrT.rrT, MATERIALIU IR FTNANSINIU TSTEKLIU vALDyMAS, pApILDoMos
PROJEKTINES LESOS

Mokykloje patvirtinti 12,63 etatai.2017 metais istaigoje dirbo 15 darbuotojq, i5 jq 7 pedagogai.
2017 m.4 pedagogai dirbo pilnu darbo kr[viu, 3 pedagogai - nepilnu darbo kDviu.

vali tob inimas (dalyvavimas seminaruose, mokymuose ir kursuose 2017 m
Eil.
Nr.

Pareigos Kategorija Kvalifikacijos kelimas (dienq skaiiius)

I Direktore III vad. 4 dienos
2. Aukleto a Aukletoja 11 dienq

3. Aukleto a Vyr. aukletoia 10 dienq
4. Aukleto a Aukletoia metodininke 8 dienos

Vaikq r pasiekimai buvo vertinam us metrrs. Se(pai.anga ir pasi iems lop5elj darLeli I ankantiems vai-per
kams mokestis uZ iSlaikym4 (maitinim4) buvo maZinamas 50 procentq.
Reguliariai buvo teikiamos ataskaitos: Silumos, vandens ir elektros sunaudojimo; finansines; statistines,
vie5qjq pirkimq ir kitos ataskaitos. Sudarytas ir paskelbtas vie5qjq pirkimq planas 2017 metams.
Ie5kant priemoniq lopSelio - darZelio materialineibazei gerinti bei turtinti ugdymo(si) aplink4 buvo ren-
giami ir lgyvendinti projektai:

- ,,MaLt4q talentq diena" - knygos, Laislai ir dovanos (remejas Lietuvos lenkq mokyklq mokytojq
draugij a,,Macierz S zkolna").

- Projektas ,,Senqjq Trakq darLelio remimas", organrzatoriai fondas Varsuvoje ,,Parama lenkams
Lietuvoje" ir Lietuvos lenkq mokyklq mokytojq draugija ,,Macierz szkolna" - 383 Eur.

VII. PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU ISTAIGOS VEIKLA
Vaikams reikalinga logopedo pagalba. Problema - logopedo pareigybes nebuvimas.
Trakq r' Senqjq Trakq vaikq lop5elyje - darZelyje yra 3 grupes ir ugdomi 52 ugdytiniai. Regulia-

riai reikia rinkti, kaupti bei analizuoti duomenis, teikti ataskaitas, rengti planus. Sekreloies, direktoriaus
pavaduotojos ugdymui nebuvimas lopSelyje - darZelyje yra problema.

VIII. ISORES AUDITO ISVADOS JEI YRA, KoNTRoLIERIAUS, vIDAUS AUDITo
SKYRIAUS IR KITU INSTITUCIJU PATIKRINIMU ISVADoS 2017 METAIS

Trakry valstybini maisto ir veterinarijos tarnyba
Lankesi 2017 m. rugsejo 11 d. Patikrinimo akto Nr. 64VMIP-143. Tikrinimo tikslas - maisro

saugos, kokybes, higienos, Zenklinimo kontrole, RVASVT sistemos ir GHP auditas, tinkamumo vartoti
terminq kontrole, laikymo s4lygq kontrole, atsekamumo kontrole, savikontroles sistemos kontrole,
personalo higienos kontrole, technologijq, saugos, kokybes kontrole. I5vados - esminiq teises aktq
paZeidimq nenustatyta ir poveikio priemones ukio subjektui netaikomos.
Trakq r. Savivaldybds administracijos Svietimo skyrius

Lankesi 2017 m. gruodZio I d. Tikrinimo tikslas - Smurto ir patydiq prevencijos programq
igyvendinimo prieZiDra. I5vad domos.

Direktore Svetlana Golovao

PRITARTA
Trakq r. Senqjq Trakq vaikq lop5elio - darZelio
2017 m. gruodZio 27 d. tarybos posedZio Nr. 2
protokoliniu nutarimu


