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1. Bendra informacija apie įstaigą. Oficialusis pavadinimas – Kėdainių r. Vilainių
mokykla-darželis „Obelėlė“ (toliau – mokykla-darželis); Mokykla-darželis įregistruotas Juridinių
asmenų registre, kodas 191024396; adresas – Melioratorių g. 26, 58104 Vilainiai, Kėdainių rajono
savivaldybė; el. p. obelėle.kedainiai@gmail.com; tinklalapis www.obelele-kedainiai.lt.
Mokykla-darželis įsteigtas 1962 m., nuo 2013 m. turi Aristavos skyrių.
Mokyklos-darželio švietimo veiklos rūšys: ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis
ugdymas.
Mokyklos-darželio direktorė Renata Zigmantavičienė, pedagoginio darbo stažas – 23 m.,
vadybinis stažas – 1 m.
2. Mokyklos-darželio veiklos rezultatai.
Metinio veiklos plano įgyvendinimas. 2016 m. veiklos prioritetai buvo: perkelti dalį
ugdymo į artimiausią gamtinę aplinką; tobulinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio vaikų
ugdymo kokybę diferencijavimo ir individualizavimo aspektais; užtikrinti fizinį ir psichologinį
mokinių saugumą įtraukiant bendruomenę ir socialinius partnerius.
Įgyvendinant 2016 m. veiklos planą, buvo siekiama atlikti mokyklos aplinkos gamtotyros
erdvės sukūrimo galimybių analizę bei sudaryti reikiamas sąlygas gamtamokslinei, tiriamajai
aplinkai sukurti.
Atliktas tyrimas dėl gamtamokslinių būrelių reikalingumo turėjo įtakos dviejų naujų
neformaliojo švietimo programų atsiradimui mokykloje: „Įdomioji laboratorija“, „Ekologinis
ugdymas“. Konsultuojantis su Vilainių bendruomenės nariais, buvusiais ugdytiniais parengtas
gamtotyros erdvės sukūrimo ir įgyvendinimo planas. Jau įrengtas daržas, kuriame ugdytiniai vykdė
įvairius stebėjimus, atliko bandymus, augino daržoves, prieskoninius augalus. Buvo sudarytos
sąlygos pedagogams tobulinti savo kvalifikaciją gamtamokslinio ugdymo klausimais. Ugdytiniai
parengė ir skaitė pranešimus XVII respublikinėje moksleivių ir mokytojų konferencijoje „Gamta ir
mes“, rajoninėje pradinių klasių mokinių praktinėje-pažintinėje konferencijoje „Miško gėrybės“.
Bendradarbiaujant su Kėdainių lopšeliu-darželiu „Aviliukas“ parengtas ir vykdytas rajoninis
projektas „Kamštelių vajus“. Atviros pedagogų veiklos, pranešimai metodinėje grupėje, ugdytinių
išvykos ir ekskursijos, dalyvavimas ekologiniame konkurse „Žalioji palangė“, vykdytos akcijos,
talkos, suorganizuotos šventės, susitikimai su ūkininkais sudarė prielaidas išsikeltam tikslui
pasiekti.
Taip pat buvo siekiama pažinti ugdytinių individualius ugdymo(si) poreikius ir skatinti
pasiekti, kuo aukštesnio, jiems įmanomo rezultato, pritaikant mokyklos aplinką aktyviam mokinių
mokymuisi, tobulinant pedagogų informacinių komunikacinių technologijų valdymą.
Atliktas tyrimas mokykloje „Ar aš moku įsivertinti?“, mokytojų metodinėje grupėje
diskutuota apie namų darbų individualizavimo būdus, stebėtas ugdymo procesas, siekiant
išsiaiškinti ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo kokybę pamokose ir veiklose. Susirinkimų
metu tėvai buvo supažindinti su vaikų pasiekimais ir pažanga. Vaikai dalyvavo konkursuose,
olimpiadose, projektuose. Priešmokyklinei grupei nupirkta interaktyvi lenta. Pedagogai,
dalyvaudami mokymuose, patobulino informacinių komunikacinių technologijų valdymą.
Įtraukiant socialinius partnerius mokinių fizinio ir psichologinio saugumo užtikrinimui
buvo laimėtas finansavimas ir vykdytas Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos projektas „Kelias į sveikatą per žinias, sportą ir meną“, vyko dieninė
vasaros poilsio stovykla „Sveikatos akademija“, skirta mokiniams gaunantiems nemokamą
maitinimą, suorganizuota įstaigos bendruomenės šventė „Aš judu, judėk ir tu“. Kartu su Kėdainių
kultūros centro Vilainių skyriumi buvo suorganizuotas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos
paminėjimas kaimo bendruomenei, dalyvauta Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte
„Mažųjų olimpiada“, pamokose ir veiklose dalyvavo įvairių sričių specialistai, vykdytas nuoseklus
praktinių, socialinių ir vertybinių įgūdžių ugdymas taikant „Antro žingsnio“, „Zipio“ programas.

Pasiekimai. 2015–2016 m. m. pabaigoje pradinėse klasėse mokėsi 71 mokinys. Jų
pažangumo rodikliai: 18,3 % mokinių – aukštesniojo lygio, 33,8 % mokinių – pagrindinio lygio,
40,9 % mokinių – patenkinamo lygio, 1,4 % mokinių – nepatenkinamo lygio. 70 mokinių perkelta į
aukštesnę klasę, 1 mokinys paliktas kartoti kursą 2 klasėje.
Mokykla-darželis sėkmingai dalyvavo Standartizuotų testų taikyme mokyklose 2016 m.
Ketvirtos klasės mokinių pasiekimai pagal surinktų taškų vidurkį (matematika – 56,1%, skaitymas
– 67,5%, rašymas – 62,5 %, pasaulio pažinimas – 67,1%) aukščiau šalies vidurkio. 2 klasės
mokiniai dalyvavo mokymosi pasiekimų diagnostiniame vertinime 2016 m. Gauta vertinimo
ataskaita leido įvertinti mokyklos ir klasės stipriąsias ir silpnąsias sritis, buvo suplanuotos veiklos
geresniems mokinių pasiekimų rezultatams pasiekti.
Įstaigos mokiniai 2016 m. aktyviai dalyvavo rajono savivaldybės ir respublikiniuose
renginiuose (konkursuose, olimpiadose, varžybose, akcijose, viktorinose, projektinėje veikloje ir t.
t.). Pažymėtini mokinių pasiekimai: Kėdainių rajono 1–4 klasių mokinių meninio skaitymo
konkurse, pirma, trečia vietos; 2–4 klasių dailaus rašto konkurse, pirma, trečia vietos; pirmokų
futbolo lygos varžybose, trečia vieta; tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“, rajone 5, 6
vietos; respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Mažųjų olimpiada“ komanda tapo
pirmojo etapo nugalėtoja; tarptautiniame 1–12 klasių mokinių edukaciniame konkurse „Olympis“,
6 medaliai, 10 mokinių gavo I, 8 – II, 27 – III laipsnio diplomus.
Pagalbos teikimas. Soc. remtinose šeimose gyveno 41 ikimokyklinio amžiaus vaikas, jie
gavo kompensaciją už maitinimą. 27 mokiniams buvo skirti nemokami pietūs, 5 mokiniams –
nemokami pietūs ir pusryčiai. Mokyklą-darželį lankė 13 vaikų iš socialinės rizikos šeimų sąrašo. 7
ugdytiniai gyveno globėjų šeimose, 2 – vaikų globos namuose. Vyksta nuolatinis bendravimas su
šeimomis, šias šeimas prižiūrinčiais socialiniais darbuotojais, globėjais, vaikų globos namų
„Saulutė“ darbuotojais.
3 vaikai buvo pavežami į mokyklą Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos mokykliniu
autobusu.
Kvalifikuotą pagalbą ugdytiniams teikė logopedas, socialinis pedagogas, sveikatos
priežiūros specialistas, mokytojo padėjėjai. Švietimo pagalba buvo teikiama 40 ugdytinių, ugdymo
programos pritaikytos 2 mokiniams. 26 pradinių klasių mokiniai lankė pailgintos darbo dienos
grupę.
Neformalus švietimas. Neformalus švietimas vykdomas įgyvendinant mokinių pasirinktas
programas, skirtas sporto, dainavimo, meniniams, gamtamoksliniams, gamtosauginiams,
socialiniams gebėjimams ugdyti. Užsiėmimus lankė 98,5 % pradinių klasių mokinių.
3. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Mokyklos-darželio veikla vykdoma, vadovaujantis
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. TS-205 patvirtintais
Kėdainių r. Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ nuostatais.
Įstaigoje dirbo 48 darbuotojai, iš jų – 7 mokytojai. Iš viso patvirtintas etatų skaičius – 38
(pedagoginių darbuotojų – 15,75, nepedagoginių darbuotojų – 22,25).
Visų darbuotojų funkcijos reglamentuotos pareigybių aprašymuose. Veikia savivaldos
institucijos – mokyklos-darželio taryba, mokytojų taryba, tėvų aktyvas. Visi pedagogai –
specialistai, įgiję aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą. Dirba 3 pensinio amžiaus mokytojai.
2016 m. rugsėjo 1 d. mokykloje-darželyje mokėsi 192 mokiniai: 71 – pradinio ugdymo, 20
– priešmokyklinio ugdymo ir 94 – ikimokyklinio ugdymo; Aristavos skyriuje – 7 ikimokyklinio
amžiaus vaikai.
Kvalifikacijos tobulinimas. Mokytojai išklausė 527 val. kvalifikacijos tobulinimo
seminarų, kiekvienas mokytojas kvalifikaciją tobulino vidutiniškai 4,6 dienos. Daugiausia lankyta
pedagoginės kompetencijos seminarų, du buvo organizuoti mokykloje-darželyje. Kvalifikaciją
dalykiniuose seminaruose tobulino ir mokyklos-darželio administracija. Tobulinant darbuotojų
kvalifikaciją, buvo atsižvelgiama į mokyklos-darželio veiklos prioritetus, turimas lėšas. Mokyklosdarželio direktorius dalyvavo 6 vadybinės ir pedagoginės kompetencijos tobulinimo renginiuose.
Veiklos vertinimas. 2016 m. veiklą vertino Kėdainių valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba, kuri tikrinimo metu pažeidimų nenustatė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie

sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kėdainių skyriaus specialistai, atlikę periodinį
patikrinimą, nustatė, kad universali aikštelė sportiniams žaidimams ir lengvosios atletikos rungtims
nepadengta saugia danga. Ieškoma resursų ir problemos sprendimo kelių trūkumams pašalinti.
Kėdainių r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba tikrino vaikų maitinimo organizavimą, buvo
nustatytų klaidų ir neatitikimų, atsižvelgiant į rekomendacijas, trūkumai pašalinti.
Mokykloje-darželyje kiekvienais metais atliekamas veiklos kokybės įsivertinimas pagal
Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą metodiką, nustatomi įstaigos veiklos tobulinimo
veiksmai. 2016 m. didžiausi privalumai: kasmet gerėja mokinių pasiekimų rezultatai, mokykladarželis aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir turi laimėjimų, ugdytiniai ir jų tėvai džiaugiasi
pasiekimais. Tobulinti pasirinktas veiklos aspektas – mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo
sistema.
Darbo aplinka. 2016 m. į priešmokyklinę grupę nupirkta interaktyvi lenta, klasėse pradėtos
rengti poilsio zonos, ugdymo priemonėmis atnaujintos ikimokyklinės ir priešmokyklinė grupės,
muzikos, sporto salės, logopedo kabinetas. Klasėse ir grupėse pakeistos vertikalios žaliuzės.
Laikydamiesi higienos normų reikalavimų į langus įmontavome užraktus, panaikinome nesaugius
žaidimų aikštelių įrenginius. Savivaldybės biudžeto lėšomis suremontuotas įstaigos vandentiekio
vamzdynas ir dalis kanalizacijos vamzdynų, naujai išasfaltuota nusidėvėjusi kiemo asfalto dalis.
4. Finansų išteklių valdymas. Mokykla-darželis išlaikomas iš mokinio krepšelio lėšų,
savivaldybės lėšų savarankiškoms funkcijoms atlikti, specialiųjų lėšų (tėvų įnašai už paslaugas),
tikslinių programų ir paramos lėšų. Mokinio krepšelio planas metų pradžioje – 210,8 tūkst. Eur,
įvykdymas – 210,8 tūkst. Eur. Savivaldybės lėšų planas savarankiškoms funkcijoms vykdyti –
228,7 tūkst. Eur, įvykdymas – 228,7 tūkst. Eur. Specialiųjų lėšų (tėvų, globėjų įnašų) planas – 34,4
tūkst. Eur, įvykdymas – 34,2 tūkst. Eur.
Gauta valstybės dotacija nemokamam mokinių maitinimui – 4,6 tūkst. Eur, savivaldybės
lėšos socialiai remiamų vaikų maitinimui – 4,4 tūkst. Eur, mokinių kelionės išlaidų keleiviniu
transportu kompensavimui – 0,2 tūkst. Eur, higienos normų vykdymui – 0,5 tūkst. Visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programai „Kelias į sveikatą per žinias, sportą ir meną“ gautos lėšos
– 0,3 tūkst. Eur.
Gautos 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšos (parama) – 1,6 tūkst. Eur, maisto
produktų tiekėjų parama – 1,8 tūkst. Eur. Mokyklos-darželio tarybos siūlymu už paramos lėšas
trijose grupėse bus nupirktos naujos lovytės.
Finansiniai ištekliai valdomi taupiai ir racionaliai.
Mokyklos-darželio įsiskolinimai 2016 m. gruodžio 31 d. – 3,1 tūkst. Eur (maisto produktų
tiekėjams – 2,3 tūkst. Eur, už komunalines ir ryšio paslaugas – 0,8 tūkst. Eur). Pradelsto
kreditorinio įsiskolinimo įstaiga neturi, su darbuotojais ir socialinio draudimo fondu pilnai
atsiskaityta.
5. Mokyklos-darželio partnerystės ir bendradarbiavimo valdymas. Mokykla-darželis
dalyvavo tarptautiniuose ir šalies projektuose bei programose: VŠĮ „Vaiko labui“ projekte „Zipio
draugai“, VšĮ Paramos vaikams centro programoje „Antras žingsnis“, Lietuvos ikimokyklinio
ugdymo įstaigų projekte „Mažųjų olimpiada“, Lietuvos plaukimo federacijos projekte „Mokėk
plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2016“, Lietuvos priešmokyklinukų ir ikimokyklinukų (5–6
metų) interaktyvaus pilietiškumo ugdymo projekte „Kaip surasti Lietuvą 2016“, kolegialiai su
Kėdainių lopšeliais-darželiais: „Aviliukas“, „Žilvitis“, „Pasaka“ – organizavo respublikos
priešmokyklinio ugdymo vaikų sportines žaidynes „Nykštukų šėlsmas“.
Pagrindiniai mokyklos-darželio socialiniai partneriai ir rėmėjai – Vilainių seniūnija,
Kėdainių kultūros centro Vilainių skyrius, Šv. Jurgio bažnyčia, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba,
Kėdainių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius, Kėdainių r. policijos komisariatas,
Kėdainių sporto centras, Kėdainių J. Paukštelio progimnazija, Kėdainių lopšelis-darželis
„Aviliukas“, Kėdainių lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Kėdainių profesinio rengimo centras,
Panevėžio kolegija, Šiaulių universiteto tęstinių studijų institutas, Všį „American English Scool“
Panevėžio filialas, Lančiūnavos kaimo ūkininkas Vidmantas Girdzijauskas. Kartu su socialiniais

partneriais organizuoti bendri renginiai ir socialiniai projektai, gauta finansinė parama šių projektų
vykdymui.
6. Mokyklos-darželio problemos ir jų sprendimas.
Kadangi įstaigoje yra vaikų, kuriems būtina teikti psichologinę pagalbą, mokyklojedarželyje reikalinga psichologo pareigybė.
Grupėse reikia išmontuoti senas geležines lovas spintose ir įsigyti naujas.
Žaidimų aikštelės neatitinka higienos normos reikalavimų, lauko teritorijoje trūksta
ugdymo įrengimų, susidėvėjusi ir per žema įstaigos tvora, tik dalis takų yra atnaujinta.
Mokyklos-darželio teritorija, rūsiai nuolat apsemiami lietaus vandens, nes gyvenvietės
lietaus vandenys suteka į mūsų įstaigos teritoriją. Reikia įrengti vandens surinkimo sistemą prieš
įstaigos teritoriją.
Būtinas įstaigos vidaus ir išorės remontas.
Subūrę darbo grupes, pasitelkdami į pagalbą ugdytinių tėvus, socialinius partnerius
ieškosime galimų vidinių ir išorinių resursų problemoms spręsti. Siekdami užtikrinti ugdymo
kokybę modernizuojant mokymo(si) aplinką, tobulinsime mokinių pasiekimų ir individualios
pažangos vertinimo sistemą, atsižvelgsime į jų individualius poreikius ir gebėjimus, sieksime
užtikrinti psichologinį ir fizinį saugumą.
__________________________

