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1. Bendra informacija apie mokyklą-darželį.
1.1. Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“, Melioratorių g. 22, 58104 Vilainių
sen., Kėdainių r. sav., el. p. obelele.kedainiai@gmail.com; kodas Juridinių asmenų registre
191024396, įsteigtas 1962 m., Aristavos skyrius įsteigtas 2013 m. Mokyklos-darželio veiklos rūšys
– ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, pradinis ugdymas.
1.2. Mokyklos-darželio vadovas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. p. direktorė
Danutė Navajauskienė, pedagoginis stažas – 34 m., vadybinis stažas – 19 m., II vadybinė kategorija.
2. Mokyklos-darželio veiklos rezultatai.
2.1. Metinio veiklos plano įgyvendinimas.
2014 m. buvome suplanavę 2 prioritetines veiklos kryptis: geri ugdymo(si) pasiekimai,
pažanga ir asmeninė branda; sveikas gyvenimo būdas.
Įgyvendinant veiklos programą teikėme pirmenybę individualių vaiko pasiekimų ir
pažangos stebėjimui bei vertinimui.
Suorganizavome 23 priemones. Mokiniai dalyvavo
konkursuose ir viktorinose. Sudarėme kuo palankesnes sąlygas mokinių vidinių galių plėtotei,
kėlėme tikslus ugdyti laisvą, kūrybingą asmenybę. Sudarėme patiriamų išgyvenimų įvairovę ir
kūrėme aplinką, padedančią mokiniui ugdytis.
Mokėme mokinius sveikai gyventi bei stiprinome jų sveikatą. Įvykdėme 39 priemones.
Keletas jų: vykdėme veiksmo savaitę-akciją ‚,Savaitė be patyčių“; suorganizavome viso rajono
ikimokyklinių įstaigų vaikams sportines žaidynes „Linksmosios estafetės“; suorganizavome
kvadrato varžybas mokyklų-darželių ir Vilainių seniūnijos ketvirtų klasių komandoms; prisidėjome
organizuojant respublikinę priešmokyklinių grupių sporto šventę „Nykštukų šėlsmas“, skirtą
futbolo dienos paminėjimui; suorganizavome tarptautinę Judėjimo savaitę – 2014 (MOVE WEEK
2014), vykdėme sveikatingumo pertraukų savaitę; taikėme tarptautines prevencines programas
„Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Antrasis žingsnis“ pagal mokinių amžiaus grupes; trečios
klasės mokinių komanda vyko į rajono konkursą „Būk saugus“; vykdėme akciją tarptautinei
Tolerancijos dienai paminėti, kurios metu mokiniai kūrė „Tolerancijos knygą“ ir kt.
2.2. Pasiekimai.
Visi 24 ketvirtokai įsisavino pradinio ugdymo programą ir gavo pradinio išsilavinimo
pažymėjimus.
Pirmokų komanda Kėdainių rajono pirmokų futbolo varžybose „Pirmasis
įvartis“ iškovojo trečiąją vietą.
Rajono organizuotuose konkursuose užėmėme trečią vietą meninio skaitymo, antrą ir
trečią vietas dailaus rašto, trečią vietą tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2014“.
Gavome padėkas: už dalyvavimą Lietuvos nacionalinio Vinco Kudirkos muziejaus
atviruko ir plakato konkurse „Kovo 11-oji“, už dalyvavimą Panevėžio viešosios įstaigos
„Linksmosios strazdanėlės“ piešinių konkurse „Aš keliauju po pasaulį“, už dalyvavimą pilietinėje
akcijoje „Konstitucija gyvai“, už dalyvavimą projekte „Atverk gerumui širdį“, už pagalbą
organizuojant ir vykdant Europinį renginį „Judėjimo savaitė“, už Tarptautinės Tolerancijos dienos –
lapkričio 16-osios paminėjimo organizavimą 2014 metais, už 2014–2015 m. m. įgyvendinamą
vaikų socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymo programą „Obuolio draugai“ ir kt.
2.3. Pagalbos teikimas.
Mokyklos-darželio pedagogai nuolat teikė pedagoginę, socialinę ir psichologinę pagalbą
bendruomenės nariams. Dirbo pagalbos vaikui specialistai (socialinis pedagogas, logopedas),
aktyviai veikė Vaiko gerovės komisija.
Puikiai dirbo socialinis pedagogas. Jis padėjo mokytis ir integruotis į bendruomenę,
gausiai mūsų įstaigą lankančių, socialiai remiamų šeimų vaikams. Suorganizavo vasaros stovyklą
nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams, vedė 76 individualius ir 48 grupinius užsiėmimus.

Rūpinosi 44 nemokamą maitinimą gaunančiais mokiniais bei 44 ikimokyklinukais, kurių šeimos
naudojasi r. sav. nustatytomis lengvatomis.
Logopedas 37 vaikams taisė kalbos sutrikimus. Kalba visiškai ištaisyta 9 vaikams, 21
padarė pažangą, 7 vaikai pažangos dar nepadarė ir bus toliau ugdomi 2015 m.
Vaikų sveikatą stebėjo sveikatos priežiūros specialistas. Jis suorganizavo 34 renginius
įvairiomis sveikatos tausojimo temomis, kuriuose dalyvavo 716 ugdytinių.
2.4. Neformalusis švietimas.
Mokykloje-darželyje veikė 6 būreliai, kuriuose mokiniai užsiėmė mėgstama veikla.
Vienas vaikas vidutiniškai lankė 1,3 būrelio.
3. Žmogiškųjų išteklių valdymas.
3.1. Darbuotojų funkcijos.
Mokykloje-darželyje dirbo 47 darbuotojai (36,0 etato), pedagoginė norma – 9,48 etato. Iš
jų – 21 pedagogas, 2 direktoriaus pavaduotojai, 24 kiti administracijos ir aptarnaujančio personalo
darbuotojai.
Visi pedagogai turėjo reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją.
Mokykloje-darželyje mokėsi 202 mokiniai: 79 – pradinio ugdymo, 26 – priešmokyklinio
ugdymo ir 86 – ikimokyklinio ugdymo. Aristavos skyriuje ugdėsi 11 vaikų: 6 priešmokyklinio ir 5
ikimokyklinio amžiaus vaikai.
3.2. Kvalifikacijos tobulinimas.
Pedagogai 116 dienų mokėsi kursuose ir seminaruose, vidutiniškai vienas pedagogas
tobulinosi 5,3 dienos. Meninio ugdymo mokytojas baigė Neformaliosios švietimo lyderystės
programą „Lyderių laikas “.
21 pedagogas (kartu su vadovu) atestuoti, 1- dar nepasirengęs.
3.3. Veiklos vertinimas.
Išorės vertintojai: Švietimo skyrius, priešgaisrinės apsaugos inspektoriai mokyklojedarželyje pažeidimų neužfiksavo, Kėdainių centralizuotas vidaus auditas, Visuomenės sveikatos
centras, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba rado nežymių neatitikimų, kurie tuoj pat buvo
ištaisyti.
Suorganizavome mokyklos-darželio darbuotojams, mokiniams priešgaisrinės ir civilinės
saugos kursus bei pratybas. Atlikome prietaisų patikras.
Atlikome 1 srities „Mokyklos kultūra“ dviejų temų „Tvarka“ ir „Mokyklos ryšiai“ vidinį
giluminį nagrinėjimą ir įsivertinimą. Geriausiai įvertinti rodikliai „Pageidaujamo elgesio
skatinimas“, „Aplinkos jaukumas“ ir „Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje“
Nusprendėme 2015 m. įsivertinti antros srities temas „Mokymo kokybė“, „Mokymosi
kokybė“ ir „Vertinimas ugdant“.
3.4. Darbo aplinka.
4 grupėse keitėme baldus (lentynas žaislams laikyti, spinteles), įrengėme mišrios
priešmokyklinės-ikimokyklinės grupės vaikų miegamąjį kambarį bei įsigijome 10 naujų patalynės
komplektų. Atnaujinome ugdymo priemones pagal reikalą.
Pakeitėme šviestuvus etikos klasėje. Išdažėme sporto salę. Sutvarkėme 4 lauko laiptus.
4. Finansinių išteklių valdymas.
4.1. Biudžetas.
Mokykla-darželis išlaikomas iš mokinio krepšelio lėšų, savarankiškoms funkcijoms
atlikti skiriamų lėšų iš savivaldybės, specialiųjų lėšų, tikslinių programų ir paramos lėšų.
4.2. Turto administravimas.
Mokykloje-darželyje formuojama finansinė ūkinė politika. Už materialinių resursų
saugumą ir tiekimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams, taip pat
kiekvienas darbuotojas. Yra sudaryta turto inventorizavimo, turto nurašymo komisijos. Turto
inventorizavimas atliekamas kiekvienų metų pabaigoje. Taip pat sudaryta Viešųjų pirkimų
organizavimo komisija.
Ilgalaikis turtas 2014-12-31 sudarė 226,9 tūkst. Lt. Trumpalaikis turtas - 361,7 tūkst. Lt.
4.3. Mokinio krepšelio lėšos.

Mokinio krepšelio lėšų pakanka veiksmingam ugdymui organizuoti. 2014 m. skirta 635,2
tūkst. Lt asignavimų. Mokytojai gauna vidutinį darbo užmokestį. Mokykla-darželis metus baigė su
25,5 tūkst. Lt įsiskolinimu: 10,3 tūkst. Lt darbo užmokesčiui, 8,5 tūkst. Lt „Sodrai“ ir 6,7 tūkst. Lt
komunaliniams mokesčiams.
Savivaldybės asignavimai – 631,4 tūkst. Lt. Už švietimo paslaugas surinkta – 17,5 tūkst.
Lt.
4.4. Parama.
2014 m. gavome paramos pajamų ir turto už 11,8 tūkst. Lt. Šios pajamos, kaip ir pajamos
už švietimo paslaugas, skirtos įstaigos turto atnaujinimui ir projektams įgyvendinti.
5. Mokyklos-darželio partnerystės ir bendradarbiavimo valdymas.
2014 m. sudarėme bendradarbiavimo sutartį su J. Paukštelio pagrindine mokykla, su
Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centru, su VŠĮ „Vaiko labui“ dėl tarptautinių
programų „Obuolio draugai“ ir „Zipio draugai“ įgyvendinimo, su VŠĮ Paramos vaikams centru dėl
programos „Antrasis žingsnis“ įgyvendinimo, su Kauno teritorine darbo birža (Kėdainių skyriumi).
Aktyviai bendradarbiaujame su Šv. Jurgio bažnyčia. Vyksta ilgametis bendradarbiavimas su
Vilainių seniūnija ir Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriumi, kuris leidžia organizuoti bendrus
renginius, į bendrą veiklą aktyviau įtraukti Vilainių gyvenvietės gyventojus ir ugdytinių tėvus. Dėl
to mūsų įstaiga tampa atviresnė ir patrauklesnė gyventojams.
6. Mokyklos-darželio problemos ir jų sprendimas.
2014 m. iškilo šios problemos: 10 mėnesių direktoriaus pavaduotojas ugdymui kartu
atliko ir direktoriaus funkcijas; didėja socialinė atskirtis, tėvų nedarbas, mokinių, turinčių įvairių
sutrikimų; prastėjanti ugdytinių fizinė ir psichinė sveikata, nestabili vaikų ir šeimų emocinė būsena.
Į mokyklos-darželio teritoriją gali patekti kas nori, kadangi tvora nebeatlieka apsaugos
funkcijų: per žema, vietomis sulūžusi. Dėl vaikų saugumo reikia teritoriją aptverti aukštesne nauja
tvora. Žaidimo aikštelės neatitinka higienos reikalavimų: ištrupėjusi žaidimų aikštelių ir takų danga,
po lietaus ar sniegui tirpstant stovi vanduo. Teritorijoje trūksta lauko įrengimų, neturime sporto
aikštyno su kieta danga.
Mokyklos-darželio rūsiai nuolat apsemiami ne tik lietaus vandeniu, bet ir užsikišus
Vilainių kanalizacijos tinklams.
Dėl senų ir nerenovuotų mokyklos-darželio pastatų bei aukštų kainų ypatingai didelės
išlaidos šildymui. Vidaus oro temperatūra šaltuoju metų laiku neatitinka higienos normų.
Susidėvėjusi vandens tiekimo sistema, vanduo automatiškai nereguliuojamas, todėl
sutrinka vandens maišymas ir jis tiekiamas į kriaukles arba karštas, arba šaltas. Dažnos
vandentiekio ir šildymo sistemos avarijos dėl sutrūnijusio vamzdyno.
Siekiant gerinti mokinių poreikių tenkinimą, mokykla-darželis kreips dėmesį į vaikų
artimiausią aplinką: įsigys naujų baldų, įrenginių, ugdymo priemonių, kurs naujas edukacines
erdves.

L. e. direktoriaus pareigas

Danutė Navajauskienė

