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JONIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „VYTURĖLIS“
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“ yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti ikimokyklinį
ir priešmokyklinį ugdymą, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Darželis įsteigtas 1986 metų
balandžio 29 d. Adresas: Melioratorių a. 14, LT-84173 Joniškis; telefonai: 8~426 51831, 8~612
59963; internetinė svetainė - www.vyturelisjoniskis.lt, el. paštas - v.d.vyturelis@vyturelisjoniskis.lt.
Vaikų darželyje „Vyturėlis“ 2020 metais dirbo 40 darbuotojų – 19 pedagogų ir 21
aptarnaujančio personalo darbuotojas. Pedagoginį darbą dirbo kompetentingi pedagogai: 1
ekspertas, 6 metodininkai, 10 vyr. mokytojų. Dauguma darbuotojų įstaigoje dirba 20 ir daugiau
metų, kaitos nebuvo. Darželiui yra patvirtintas pareigybių skaičius 39,5 etato.
Darželis turi 8 grupes, kurias 2020 metais lankė 141 ugdytinių: 2 ankstyvojo amžiaus, 5
ikimokyklinio amžiaus, 1 priešmokyklinio amžiaus.
Įgyvendinant Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ strateginio plano tikslus, buvo vykdoma
efektyvi veikla, telkianti darželio bendruomenę spręsti aktualius ugdymo(si) uždavinius ir
įgyvendinti numatytas priemones. 2018-2020 metų strateginio plano tikslai buvo: gerinti
ugdymo(si) proceso kokybę, pritaikant ugdymo turinį vaikų poreikiams ir gebėjimams; tobulinti
pedagogų/darbuotojų profesinę kvalifikaciją ir kompetencijas; gerinti įstaigos materialinę bazę,
tobulinant vaiko sveikatos saugojimo ir stiprinimo sistemą; skatinti aktyvesnį ir konstruktyvesnį
bendruomenės ir socialinių partnerių bendravimą ir bendradarbiavimą. Šiems tikslams įgyvendinti
išsikelti uždaviniai: tobulinti ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimą, planavimą, ugdymo turinį
pritaikant skirtingų poreikių ir gebėjimų vaikams; sudaryti sąlygas darželio darbuotojams
tobulinti/kelti kvalifikaciją bei kompetencijų raišką ir siekti profesionalumo, vertinimo ir
įsivertinimo rezultatus panaudojant veiklos kokybei gerinti; tęsti saugios, sveikos, judėjimą
skatinančios aplinkos kūrimą lauke, turtinti ugdomąją aplinką, atitinkančią saugumo ir higienos
reikalavimus; sudaryti sąlygas sveikatos stiprinimo ir ekologinių idėjų sklaidai, plėtoti šeimos ir
pedagogų sąveiką, siekiant užtikrinti partnerystės veiksmingumą, turtinti ugdomąją aplinką,
atitinkančią saugumo ir higienos reikalavimus ir plėsti ryšius su rajono ir šalies pedagogais,
socialiniais partneriais, stiprinti įstaigos savivaldos iniciatyvas, ieškant įvairesnių galimybių ir
kaitos. 2020 metų veiklos plane išsikeltas tikslas buvo: tobulinti ugdomąjį procesą, pasitelkiant
socialinius partnerius, ugdytinių tėvus. Uždaviniai: gerinti ugdymo kokybę, ieškant įvairių metodų,
formų ir būdų, stiprinant ryšius su socialiniais partneriais; vertinti vaiko pažangą ir pasiekimus,
planuoti ir organizuoti ugdomąjį procesą, siekiant kiekvieno vaiko pažangos ir kurti saugią ir sveiką
aplinką, plėtojant bendradarbiavimą su šeima.
Darželio strateginiai ir metiniai tikslai buvo nukreipti į kokybišką ir šiuolaikišką švietimo
paslaugų teikimą, ugdymo programų įgyvendinimą, edukacinių erdvių modernizavimą ir plėtrą,
sveikos, saugios aplinkos kūrimą ir veiksmingą partnerystę. Uždavinius įgyvendinti padėjo
savivaldos institucijos: Darželio taryba, Pedagogų taryba, Darbo taryba, Vaiko gerovės komisija.
Priemonių įgyvendinimas: sukurtas veiklos vertinimo tvarkos aprašas, atnaujintos
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo, priešmokyklinio amžiaus

vaikų rekomendacijų mokyklai formos. Pedagogai ir tėvai aktyviai bendradarbiavo vertinant vaikų
pasiekimus. Įdiegtas elektroninis dienynas Mūsų darželis. Pedagogai ugdymo procese naudojo
tradicinius ir inovatyvius ugdymo būdus, organizavo veiklas netradicinėse aplinkose, įgyvendino
ilgalaikius ir trumpalaikius grupių projektus, vykdė socialines emocines tarptautines programas
„Zipio draugai“ ir „Kimočiai“. Ugdomoji veikla buvo vykdoma ir nuotoliniu būdu: savaitės temos
vaikams pateikiamos Pover Point, Padlet programėlių pagalba, sukurtos uždaros grupės
socialiniuose tinkluose Facebook, su ugdytinių tėvais bendrauta Zoom platformoje. Dauguma vaikų
su tėvų pagalba aktyviai dalyvavo nuotoliniame ugdymo procese, pedagogai sulaukė iš jų
grįžtamojo ryšio. Ugdymo turinys buvo pritaikytas skirtingų poreikių ir gebėjimų vaikams, sutelkta
pedagogų ir specialistų komanda, kurtos pritaikytos individualios programos, bendradarbiaujant su
Joniškio švietimo centru, teikta psichologo pagalba. Vyko meninės raiškos ir sveikatinimo
renginiai. Sėkmingai įgyvendinta ilgalaikė darželio pedagogų kvalifikacijos kėlimo programos dalis
„Vaikų ugdymas(-sis) per patirtį lauko edukacinėse aplinkose ikimokyklinėje įstaigoje“.
Kvalifikacija kelta nuotoliniuose mokymuose, seminaruose, įvairiuose konkursuose,
respublikiniuose projektuose, vyko kvalifikacinių renginių refleksija ir savianalizė. Atliktas įstaigos
darbuotojų metinis veiklos vertinimas.
Plėtotas sveikatos stiprinimas ir ekologinių įgūdžių ugdymas. Kurta saugi, sveika, judėjimą
skatinanti aplinka lauke, sudarytos galimybės lavinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą, iniciatyvumą.
Dalyvauta Sveika mokykla ir EKO mokyklų tinklo veikloje. Saulės parke tėveliai padėjo sukurti
Žinių, žinojimo ir išminties taką. Sutvarkyta lauko aplinka: sutrupėjusios plytelės pakeistos
trinkelėmis, atnaujintos žaliosios zonos, suplanuotos edukacinės erdvės.
Darželis aktyviai bendradarbiavo su rajono, respublikos, užsienio ikimokyklinėmis
įstaigomis, mokyklomis, socialiniais partneriais. Darželis palaiko labai draugiškus ryšius su
Latvijos Respublikos Aucės savivaldybės vaikų darželiu „Piladzitis“. Dėl COVID-19 situacijos
šalyje ir pasaulyje bendradarbiavimas buvo sulėtėjęs, bendraujama informacinių technologijų
pagalba.
Darželis nuolat atnaujino įstaigos internetinę svetainę. Visuomenei buvo pateikta
informacija apie darželio ir ugdytinių veiklą, parengtus ir įgyvendintus projektus, įvykusius
renginius. Tėveliai galėjo susipažinti, pagal kokią ugdymo programą ugdomi vaikai, kokie
specialistai dirba, kokių papildomų veiklų turi įstaiga, sužinoti, ką vaikai veikia darželyje.
Pedagogai aktyviai bendravo su tėveliais socialiniuose tinkluose Facebook.
Formuotas vaikų požiūris į sveiką mitybą, darželyje vykdytos Europos Sąjungos paramos
programos „Pienas vaikams“, „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas ikimokyklinėse įstaigose“,
priešmokyklinio ugdymo vaikams teiktas nemokamas maitinimas, karantino metu dalinti maisto
daviniai. Su darbo grupe suderintas ir patvirtintas vaikų sveikatą tausojantis 15 dienų perspektyvinis
valgiaraštis.
Ekstremaliai situacijai darželyje suvaldyti buvo sudaryta Covid-19 situacijų valdymo grupė
ir patvirtintas veiksmų planas, vyko situacijų aptarimai.
2020 metais buvo užtikrintas finansinės politikos bei kontrolės įgyvendinimas. Vyr.
buhalteris visą buhalterinę apskaitą vykdė LABBIS, BONUS programose. Steigėjui pateikti
finansinės veiklos ataskaitų rinkiniai, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos, finansinės
politikos dokumentai. Analizuota įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklė, užtikrintas jų optimalus
valdymas ir naudojimas. 2020 metus darželis baigė be skolų.

Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ 2020 metų biudžetas
Finansavimo šaltiniai
Savivaldybės biudžeto lėšos
Mokinio krepšelio lėšos
Biudžeto įstaigų pajamos BĮPPV
Specialiosios tikslinės dotacijos
Parama 2%
2020 metų biudžeto lėšos

Lėšos eurais
318 200,00 €
189 100,00 €
33 129,00 €
4 008,60 €
1 492,88 €
545 930.48 €

Gautos 2% paramos lėšos už 2019 metus buvo panaudotos 2020 metais lauko įrengimų
pirkimui ir atnaujinimui.
2020 metų darželio biudžeto lėšos buvo panaudotos ugdymo(si) kokybės gerinimui ir
ugdymo aplinkos atnaujinimui, IKT atnaujinimui. Įsigyta minkšto inventoriaus – 6 grupių
miegamiesiems nupirkti nauji čiužiniai. Padaryti remontai lopšelio grupėse, atlikti smulkūs grupių
remontai.
Darželio veiklą 2020 metais vertino Šiaulių valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba,
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos, Joniškio rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kontrolės įstaiga INSPENCTUM. Didelių pažeidimų
nerasta, o smulkūs buvo pašalinti.
Dėl ekstremalios situacijos ir nuotolinio ugdymo ne visos planuotos priemonės buvo
įgyvendintos, jos bus įgyvendintos 2021 metais.
Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ bendruomenė džiaugiasi savo pasiekimais, ugdytinių
gausa, kompetentingais darbuotojais. Tačiau turime nemažai problemų:
1. Didžiausia problema – kita įstaiga darželio patalpose (Joniškio rajono švietimo centras),
neužtikrintas vaikų saugumas, trūksta patalpų papildomai veiklai.
2. Valgyklėlėje reikia pakeisti stalus ir kėdutes, nes šie baldeliai tarnauja jau 35 metus.
3. Reikia pakeisti vidaus elektros, elektroninių ryšių, gaisrinės signalizacijos ir apsaugos
signalizacijos tinklus, nes esami nebeatlaiko šių laikų įrengimų apkrovos.
4. Labai trūksta lėšų šiuolaikinėms inovatyvioms priemonėms įsigyti.
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