
1 
 

                                                     PRITARTA 

                                                     Trakų rajono savivaldybės tarybos 

                                                     2017 m. kovo mėn. 2 d. sprendimu Nr. S1-48   

 
 
 
TRAKŲ R. ONUŠKIO VAIKŲ DARŽELIS 

 
 

DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
TRAKŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBAI 

 
 

I. TRUMPAS ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 

Įsteigimo data — 1965  m. 

Trakų  r. Onuškio vaikų darželis — savivaldybės biudžetinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga,  

vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

Įstaigos adresas — Mokyklos g. 4, Onuškis, Trakų rajonas, LT-21214. 

Vadovas – direktorė Marijona Buividavičienė, amžius - 58 m., II-a vadybinė kvalifikacinė kategorija, darbo 

stažas - 36 m. 

Darbuotojų skaičius: 11,  pedagogų skaičius - 5, kitų darbuotojų - 6.  

 
Administracijos 
darbuotojai 

Ikimokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

Priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

 
Spec. pedagogai 
(logopedas) 

Meninio ugdymo 
pedagogas 

Aptarnaujantis 
personalas 

1 1 1 1 1 6 
 

Vaikų darželio ikimokyklinio,  priešmokyklinio, meninio ugdymo pedagogų pasiskirstymas pagal amžių: 

1. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo amžius – 50 m. 

2. Priešmokyklinio ugdymo pedagogui – 49 m. 

3. Spec. pedagogui – 26 m. 

3. Meninio ugdymo pedagogui – 52 m. 

Vaikų darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio, spec. pedagogo-logopedo bei meninio ugdymo 

pedagogų pasiskirstymas pagal lytį: 4 moterys. 

Įstaigos plotas — 257 kvadratiniai metrai. 

Grupių skaičius su atskirais miegamaisiais 

Darželio grupės viso - dvi. Viena – mišraus 

amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupė 

„Smalsiukai“ - 18 mišraus amžiaus (3-5 metų) 

ugdytinių, antra – mišraus amžiaus 

priešmokyklinio ugdymo grupė „Boružiukai“, joje- 

12  penkių ir šešių metų amžiaus ugdytinių. 
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2016 m. grupių komplektacija, vaikų 

skaičius, specialiųjų poreikių vaikai 

Vaikų 
skaičius 
pagal 
projektą 

Lopšelio 
Gr. Sk. 

Vaikų 
sk. 
lopšelio 
gr. 

Iš viso 
vaikų 
lopšelio 
gr. 

Darželio 
gr. Sk. 

Vaikų 
sk. 
darželio 
gr. 

Iš viso 
vaikų 
darželio 
gr. 

Priešmokyklinių 
ugdymo grupių 
skaičius ir vaikų 
skaičius 

Bendras 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
amžiaus vaikų 
skaičius 

Iš jų 
spec. 
poreikių 
vaikų 
sk. 

25   

 

 2 18 18 1 gr., 12 v. 30 1 

 

Vienam ikimokyklinio ugdymo programos vaikui, ugdomam darželyje, tenkanti lėšų suma- 

796,00 eur. 

Vienam priešmokykliniam ugdymo programos vaikui, ugdomam darželyje, tenkanti lėšų suma-

870,00 eur.                                           

Socialinė parama 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, skaičius: 3. 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, kuriems skirtas aprūpinimas mokinio reikmenims įsigyti skaičius: 3. 

 

II. DUOMENYS APIE VADOVŲ IR PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJĄ 
 

Vadovų kvalifikacija 
 

Vadovai Pedagogo kvalifikacinė 

kategorija 

Vadybinė 

kategorija 

Dalyvavimas seminaruose ir 
kursuose (val. skaičius) 2016 

m. 
Direktorius  Vyr. auklėtojo II - a 54 

 
Pedagogų kvalifikacija 

 
Iš viso 

pedagogų 
Ikimokyk- 

linio ugdymo 
auklėtojo 

kvalifikacinė 
kategorija 

Vyresniojo 
ikimokyklinio 

ugdymo 
auklėtojo 

kvalifikacinė 
kategorija 

Auklėtojo 
metodininko 
kvalifikacinė 

kategorija 

Specialieji 
pedagogai-
logopedas 

Meninio 
ugdymo 
pedagogas 

Neates-
tuoti 
peda-
gogai 

Pedagogų, 
dalyvavusių 

2016 m. 
seminaruose, 

skaičius 

4 1 1  1 1 2 4 
 
 

 
ĮSTAIGOS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO, METINĖS VEIKLOS PROGRAMOS 
ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 
 
 Vykdydama 2014-2016 metų strateginį planą, 2016 m. m. veiklos planą darželio 
bendruomenė siekė ir pagerino mokinių ugdomojo proceso pagrindinį užsibrėžtą tikslą: gerinti 
priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą ir ugdymąsi, siekti aukštos ugdymo kokybės, efektyvumo, 
prieinamumo, tuo pačiu bendruomenė įgyvendino su tuo susijusius pagrindinius uždavinius: siekti 
visapusiškos vaiko gerovės, tobulinti tautinės savimonės formavimąsi, tobulinti ugdymo turinį, 
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gerinti darželio įvaizdį, pastebėti ir fiksuoti vaiko ugdymosi pažangą, pasiekimus nuolat ir 
sistemingai, per visus mokslo metus. Veiksmingas ugdymo procesas, nuolat ugdymo pažangą 
darantis ugdytinis, gera, palanki ugdymosi aplinka, dalyvavimas įvairiuose vaikų ugdymo 
projektuose,  socialinis vaikų brandinimas, ruošimas ugdymuisi mokykloje, profesionalūs 
mokytojai, jų siekimas aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, saviugda, gerai įvertinta ugdymo ir 
ugdymosi aplinka, pastebėtas ugdomosios veiklos tikslingumas, kūrybiškumas ir sistemingumas, 
stipri, glaudi ir dalykiška mokytojo ir ugdytinio sąveika, stipri pagalba ir parama šeimai, vaiko 
poreikių tenkinimas, vaikų saugumo darželyje garantavimas, išteklių srityje – reikiamos 
kvalifikacijos personalo suformavimas ir valdymas, pedagogų profesionalumas, tėvų palankūs 
atsiliepimai apie pedagogų profesionalų darbą, aukštą jo kokybę, pedagogų kompetenciją įvairiose 
vaikų ugdymo srityse, įstaigos bendruomenės atvirumas pozityviems pokyčiams vaikų ugdymo 
srityje, patraukli, dalykiška jauki ir šilta bendruomenės tarpusavio bendravimo atmosfera, aukšta 
bendravimo kultūra - tai didžiausi vadovo ir pedagogų siekiai ir pasiekti pozityvūs rezultatai 2016 
metais. 
 

III. ŽMOGIŠKŲJŲ, MATERIALINIŲ IR FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
 

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai 
                                                                                                                             (tūkst.) 

Ekonominės klasifikacijos grupės 
Asignavimai 2016-

iesiems metams 

Asignavimai 

biudžetiniams 

2017-iesiems 

metams eur 
1. Iš viso asignavimų: 99,6 102,4 
išlaidoms 99,6 102,4 
iš jų darbo užmokesčiui 58,7 60,0 
turtui įsigyti 0,8  
2. Finansavimo šaltiniai:   
2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 65,7 70,5 
2.2. Savivaldybės biudžeto lėšos (specialioji 
tikslinė dotacija) 

4,4 6,2 

2.3. ES ir užsienio fondų lėšos   
2.4. Valstybės biudžeto lėšos 29,2 25,7 
2.5. Aplinkos apsaugos specialioji programa   
2.6. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos   
2.7. Užimtumo fondo lėšos   
2.8. Kiti šaltiniai 2 proc. 0,3  

 
Informacija apie biudžetinės įstaigos išlaidas per 2016 metus 

 
Eil. 
Nr. 

Išlaidų pavadinimas Patvirtintas planas su 
patikslinimais (tūkst. 

eur) 

Gauti 
asignavimai 
(tūkst. eur) 

Kasinės išlaidos 
(tūkst. eur) 

1. Darbo užmokestis 58,7 58,7 58,7 
2. Socialinio draudimo įmokos 18,1 18,1 18,1 
3. Mityba 5,8 5,8 5,8 
4. Medikamentai  - - 
5. Ryšių paslaugos 0,8 0,8 0,8 
6. Spaudiniai 0,3 0,3 0,3 
7. Kitos prekės 8,2 8,2 8,2 
8. Kvalifikacijos kėlimas 0,2 0,2 0,2 
9 Ilgalaikio materialiojo turto    
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einamasis remontas 
10 Komunalinės paslaugos 4,8 4,8 4,8 
11 Kitos paslaugos 1,9 1,9 1,9 

12 Ilgalaikis turtas 0,8 0,8 0,8 

 Iš viso 99,6 99,6 99,6 

 
Vidutinis vienam ikimokyklinio ugdymo auklėtojui ir priešmokyklinio ugdymo pedagogui, dirbančiam 

darželyje, išmokamas darbo užmokestis, atskaičiavus mokesčius per mėnesį -  ikimokyklinio ugdymo 

pedagogo 450,16 eur., priešmokyklinio ugdymo pedagogo – 565,56 eur. 

Informacija apie biudžetinės įstaigos gautų tikslinių lėšų išlaidas per 2016 metus 
 

Eil. 
Nr. 

Lėšų šaltiniai Gauta (tūkst. Eur.) Išlaidos (tūkst. Eur.) 

1. 2% pajamų mokesčio parama 0,3 - 
2. Pieno programos parama 5.2 5.2 
3. Švietimo ir mokslo ministerija   
4. Švietimo aprūpinimo centras   
5. Kiti šaltiniai    

 Iš viso 5,5 5,2 

    
 

Informacija apie materialinės bazės turtinimą, ūkinę veiklą 
 

Per 2016 m. ženkliai pagerėjo vaikų darželio materialinė bazė: įsigijome naujos 
metodinės - grožinės literatūros ugdytinių ugdymo poreikiams už 1000 Eur. Atnaujinome virtuvės 
įrankius, įsigijome naujų už 1000 Eur.  Darželio koridoriaus patalpa papildomai apšiltinta, įrengti 
nauji šildymo radiatoriai. Per 2016 m. stengėmės taupyti kuro-dujų, vandens, elektros energijos 
suvartojimą ir jų išlaidas. Įsigijome lauko futbolo aikštelei įrangą, vaikų žaidimo kambariuose-
vaikų ugdymo priemones edukacinei veiklai už 800 eurų, nešiojamą kompiuterį, spausdintuvą už 
400 eurų, muzikos ir šokių salėje- įsigijome elektrinį pianiną, garso kolonėles už 2000 eurų, 
virtuvei-konvekcinę krosnelę maisto gaminimui už 820 eurų. Atlikome vidaus patalpų bei pastato 
išorės remonto-dažymo darbus, įsigijome naujų žaislų, baldų vaikų ugdymo kampeliams. 

 
IV. VADOVO INDĖLIS, TOBULINANT ADMINISTRAVIMĄ (VADOVO VEIKLA 

FORMUOJANT IR KEIČIANT ĮSTAIGOS KULTŪRĄ, BENDRADARBIAVIMAS SU 
SOCIALINIAIS PARTNERIAIS) 

 
2016 m. vykdėme ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, dalyvavome 

projektinėje veikloje. Darželis vykdė gamtosauginio ir tautinio pilietinio, patriotinio ugdymo 
projektus, vykdėme saugios ir sveikos gyvensenos projektą „Sveikas darželis“, esame respublikinės 
asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai. Bendradarbiavome su kitomis Onuškio miestelyje 
esančiomis įstaigomis: Onuškio miestelio biblioteka, sveikatos priežiūros centru, Onuškio bažnyčia, 
girininkija, priešgaisrine tarnyba, su Onuškio Donato Malinausko gimnazija, prekybos centrais, su 
socialine seniūnijos darbuotoja, su kitomis rajono ikimokyklinėmis įstaigomis – Senųjų Trakų, 
Bražuolės Trakų darželiais, su Aukštadvario darželiu-mokykla, su Vilniaus darželiu – vaikystės 
centru „Metų laikai“. Pedagoginę veiklą tobuliname metodiniuose Trakų švietimo pagalbos 
tarnybos organizuojamuose seminaruose, dalyvaujame rajono vaikų darželių metodiniuose 
renginiuose, respublikos seminaruose, kursuose, nuolat tobuliname pedagogų kvalifikaciją, 
skleidžiame savo gerąją darbo patirtį rajono renginiuose. 
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V. UGDYMO(-SI) PROCESO VALDYMAS, UGDYMO TURINIO VADYBA, EDUKACINIŲ 
APLINKŲ KŪRIMAS IR TOBULINIMAS, VAIKŲ SAUGUMO IR LYGIŲ GALIMYBIŲ 
UŽTIKRINIMAS, TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS IR ŠVIETIMAS. 
SVARBIAUSI DARŽELIO 2016 METŲ LAIMĖJIMAI 
 

Atnaujinome darželio materialinę bazę, įsigijome ugymo proceso tobulinimui, vaikų 
ugdymo gerinimui - interaktyvią lentą, turime tris naujus kompiuterius, 4 muzikos centrus, naujos 
metodinės literatūros pedagogams, grožinės literatūros – vaikams, įvairių naujų ugdymo priemonių 
grupėse. Pasiekėme glaudesnį bendravimo ir bendradarbiavimo ryšį su darželio partneriais – 
kitomis įstaigomis bei su tėvais, įsigijome daug metodinės medžiagos, literatūros vaikų ugdymo 
gerinimui, ugdymo veiklos tobulinimui. Nuosekliai, aktyviai tobulinome pedagogų kvalifikacinius 
gebėjimus, du darželio pedagogai įgijo aukštesnę – vyr. auklėtojo kvalifikacinę kategoriją. Aktyviai 
dalyvavome darželio projektinėje veikloje, vykdėme projektus: „Judėjimas-sveikata“, „Mūsų 
Tėvynė-Lietuva“, „Norim švarių ežerėlių, norim gražios Lietuvėlės“, „Be žaidimo nėra vystymosi“, 
įgyvendintas projektas „Onuškio vaikų darželio teritorijos infrastruktūros sutvarkymas“. Darželis 
dalyvauja Europos paramos pieno produktų ir vaisių vaikams nemokamose programose. Vadovo 
iniciatyva vykdomas ir tėvų švietimas, bendradarbiavimas ir bendravimas su tėvais, sudarytas darbo 
su tėvais veiklos planas, kuriame numatomi metų veiklos darbai – darželio šventinių rytmečių, 
popiečių organizavimas, tėvų švietimas, sveikos, saugios gyvensenos vykdymas ne tik darželyje, 
bet ir šeimoje, viktorinų, parodų, pokalbių, diskusijų su tėvais, ugdytiniais organizavimas įvairiomis 
vaikų ugdymo temomis, susitikimų su specialistais-gydytojais, logopedu, psichologu, spec. ugdymo 
pedagogu organizavimas. Tėvams rengiami informaciniai biuleteniai apie vaikų, šeimos sveiką 
mitybą, sveiką gyvenimo būdą, vaiko gerovės klausimais, organizuojama atvira ugdomoji vaikų 
veikla tėvams, sudaromos galimybės tėvams dalyvauti, stebėti vaikų ugdymo procesą darželyje, 
domimės vaikų ugdymo galimybėmis ir sąlygomis šeimoje. Tenkiname socialiai remtinų šeimų 
vaikų ugdymo, maitinimo poreikius, rūpinamės teikiamomis vaiko maitinimui skiriamomis 
lengvatomis ir galimybe jomis naudotis, laiku surenkame reikiamus dokumentus. Tėvai aktyviai 
dalyvauja darželio materialinės bazės kūrime, daiktų ar žaislų, ugdymo priemonių išsaugojimo, 
įsigijimo, remonto procese. Tėvai ir vaikų giminaičiai prisideda skiriant 2 procentų pajamų mokestį 
darželiui. Nuolat kuriama, turtinama, atnaujinama edukacinė vaikų ugdymo aplinka, užtikrinamas 
vaikų saugumas, suteikiamos vaikams lygios ugdymo galimybės. 

 
VI. PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA 
  

 Iki 2016 m. atlikome vidaus patalpų: grindų, sienų, lubų renovavimo, šiltinimo 
sistemos įrengimo darbus, buvo sudaryta minimalių išlaidų reikalaujanti darbų sąmata, kuri sudarė 
30.000 eurų. Kadangi įstaigoje jau 9-us metus veikia ne viena vaikų ugdymo grupė, o dvi-tai 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, todėl gavome papildomai 0,5 auklėtojos 
padėjėjos pareigybės priešmokyklinio ugdymo grupėje, reikėjo 2016 m. 0,25 etato diet. sesers 
pareigybės ugdytinių maitinimo organizavimui, 0,25 etato virėjos pareigybės padidinimo, nes 
turime tik 0,75 etato virėjos pareigų. Įsteigėme 0,5 etato kiemsargio pareigybės 60 arų teritorijai 
tvarkyti. Būtina įsirengti 2017 m. vasarą lauko žaidimų aikštelėje futbolo aikštelę, pastatyti futbolo 
vartus, atnaujinti gėlyną, papildomai apželdinti teritoriją, įsigyti saugių edukacinei vaikų veiklai 
skirtų įrengimų. 
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Ateities planuose norėtume dalyvauti projektuose, įrengti minkštos dangos bėgimo 

taką vaikams teritorijoje, futbolo ir krepšinio bei saugaus eismo aikšteles, dengtas minkšta danga. 
Teritoriją prie tvoros, pakraščiais apsodinti smaragdinėmis tujomis, įrengti modernius gėlynus. 
Reikėtų atlikti pastato renovavimo darbus, atnaujinti pastato pamatus, pastato sienas iš išorės 
padengti šiltinančia medžiaga ir dekoru, tuo būdu dar labiau susitaupytų šildymo išlaidos, pastatas 
taptų išoriškai patrauklesnis, estetiškai išvaizdesnis. Antrame pastato aukšte norėtųsi įrengti sporto 
salę vaikams. Tai ateities planai. Aš kaip įstaigos vadovė manau, kad visas problemas turime 
galimybę išspręsti, o ateities planai visai realūs, ieškosime galimybių dalyvauti projektuose ir 
užsibrėžtus tikslus sieksime įgyvendinti. 

 
 
Direktorė                                                                                              Marijona Buividavičienė 


