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                                                                                   Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                          2016 m. vasario 19 d.  sprendimu Nr. TS- 

 

 

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUMPURĖLIS“  

2015 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA 

 

1.Bendra informacija apie įstaigą 

Įstaigos įsteigimo data  1976-03-01. 

Įstaigos adresas  Jaunystės g. 14, LT-42142 Rokiškis, tel. Nr.+37045851221, el. p. 

pumpurelis@parok.lt, svetainės adresas – http://www.rokiskiopumpurelis.lt. 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga įgyvendinanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas. 

Įstaigos direktorius  Zita Matuzonienė, pedagoginio darbo stažas – 49 metai, vadybinio darbo stažas 

– 39 m., kvalifikacinė kategorija –II vadybos.  

 

2. Darbuotojai. Viso  53. 

 

Vadovai  Ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Meninio 

ugdymo 

pedagogai 

Kiti 

darbuotojai 

2 16 4 4 3 24 

 

2.1. Darbuotojų etatai. Viso etatų  53,4. 

 

Pareigybė  Etatai 

2015-01-01 2015-12-31 

Direktorius 

Pavaduotojas ugdymui 

Auklėtojos 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai 

Meninio ugdymo mokytojai 

Švietimo pagalbos specialistai (logop, spec ped) 

Socialinės pedagoginės pagalbos specialistas 

Dietistas 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 

Ūkvedys 

Sekretorė 

Kitas aplinkos personalas 

1 

1 

16,4 

2 

2,25 

3 

1,5 

1 

- 

1 

1 

23,25 

1 

1 

16,4 

2 

2,25 

3 

1,5 

1 

- 

1 

1 

23,25 

 

2.2. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacija 

 

Eil 

Nr. 

Pedagogai  2015-01-01 2015-12-31 

1. 

 

 

 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3. 

Pedagoginių darbuotojų skaičius 

Iš jų: 

auklėtojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje 

auklėtojų, dirbančių ne pagrindinėje darbovietėje. 

Atestuotų auklėtojų skaičius: 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojo-metodininko kvalif. kat. 

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija 

auklėtojo kvalifikacinė kategorija 

Neatestuotų auklėtojų skaičius 

28 

 

20 

- 

20 

3 

14 

3 

- 

28 

 

20 

- 

20 

3 

14 

3 

- 

mailto:pumpurelis@parok.lt
http://www.rokiskiopumpurelis.lt/


4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

Kitų pedagogų kvalifikacinės kategorijos: 

meninio ugdymo mokytojas metodininkas  
vyresniojo meninio ugdymo mokytojas 

logopedas metodininkas  

vyresnysis logopedas 

specialusis pedagogas 

vyresnysis socialinis pedagogas 

vyresnysis judesio korekcijos mokytojas 

 

1 

2 

- 

2 

1 

1 

1 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2.3. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 

 

Pedagogai Dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (kursai, seminarai) 

5 ir daugiau 

dienų 

3-4 dienas 1-2 dienas Nedalyvavo 

Vadovų 2  

Pedagogų 26  

 

1 

11 

1 

9 

- 

6 

- 

- 

 

3. Ugdytiniai. 

 

Vaikų skaičius 2015 metai 2014 metai 

2015-01-01 2015-09-01 2015-12-31 2014-09-01 2014-12-31 

Ikimokyklinio amžiaus 137 142 147 138 137 

Priešmokyklinio amžiaus 53 39 39 53 53 

Viso: 190 181 186 191 190 

 

3.1. Specialiųjų poreikių vaikai. 

 

Bendras vaikų 

skaičius 

2015-12-31 

Vaikų skaičius, kuriems per 2015 metus 

buvo rekomenduota suteikti 

 specialiąją pedagoginę pagalbą 

Vaikų skaičius, kuriems per 

2015 metus buvo suteikta 

specialioji pedagoginė pagalba 

186 112 112 

 

3.2. Vaikų išlaikymas įstaigoje. 

         Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013-04-26 sprendimu Nr. TS-6.129, 

mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje lengvatos buvo suteiktos vaikams, kurių: 

 

Šeima augina 

3 ir daugiau 

vaikų 

Šeimos vidutinės 

pajamos vienam 

nariui neviršija LRV 

nustatytų remiamų 

pajamų 

Vienam iš tėvų 

nustatytas  

0-40 proc. 

darbingumas 

Atleista šeima 

nuo mokesčio 

(gauna socialinę 

paramą) 

Vaikui 

nustatytas 

neįgalumas 

20 (10,7 proc.) 13 (7 proc.) 1 (0,5 proc.) 15 (8 proc.) 18 (9,7 proc.) 
 

4. Biudžetas 

 

Finansavimo šaltiniai Skirta/gauta  

2015 metams (EUR) 
Panaudota  

per 2015 metus 

Savivaldybės biudžetas 

Mokinio krepšelio lėšos 

2 proc. GM lėšos 

Specialiųjų programų lėšos (tėvų mokesčiai): 

mityba 

315297,47 

152229,00 

1217,59 

    36339,08 

26513,29 

315297,47 

152229,00 

1217,59 

36339,08 

26513,29 



ugdymo ir kt. prekės 

Projektinės lėšos 

Parama, labdara  

Kiti finansavimo šaltiniai 

 9725,79 

 3649,00 

   750,00 

   110,00 

9725,79 

3649,00 

  750,00 

  110,00 

 

5. Įstaigos veikla ir rezultatai. 

 

Vykdytas tęstinis projektas bendruomenei ,,Aš gamtos vaikas“. Gautas  Rokiškio rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimas (110eurų). 

Organizuotos pilietiškumo ugdymo akcijos: ,,Tolerancijos mozaika“, skirta tarptautinei tolerancijos 

dienai paminėti; ,,Draugystė“, skirta respublikiniam projektui ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. 

Vestos atviros logopedų pratybos tėvams ,,Ruošiuosi į mokyklą“, Priešmokyklinuko kalbos raida“, 

,,Padėk man mama, tėti“, parengtas ir pristatytas pranešimas ,,Draugystė ir tolerancija: Aš kitoks 

kaip visi, aš toks kaip niekas kitas“. Organizuota Rokiškio rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų 

viktorina ,,Tark žodelį, tark dar vieną“. Vyko tradicinės šventės vaikams ir tėvams : ,,Užgavėnės“, 

,,Sekminės“, ,,Rudens šventė“, šokio diena  ,,Linksmoji pievelė“. Organizuotos ugdytinių darbų 

parodos ,,Eko mada“, ,,Aš labai myliu Lietuvą“, ,,Jūros gelmėje“. Ugdytiniai dalyviai ir laureatai: 

Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas TRAMTATULIS -2015, 

Respublikinio mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų paroda-konkursas ,,Kalėdinis žaisliukas 

lietuviškai eglutei“,  ,,Snaigių sūkury“, Tarptautinio šeimų kūrybos iš smėlio fotografijų paroda 

,,Smėlio pasakojimai“, piešinių konkurso, skirtas Europos kalbų dienai paminėti, Vaikų sveikatos 

skyriaus vaikų piešinių – atviruko konkursas  ,,Sveikadieniai“, konkursas ,,Vaivos juosta“, paroda 

,,Visi lygūs – visi skirtingi“, Projekto ,,Mes rūšiuojam“ aplinkosauginis konkursas. Ugdytiniai 

aktyvūs dalyviai rajone vykstančiose šventėse ,,Mažieji talentai“, vaikų folkloro ,,Skris, skrisk 

bitute...“,  ,,Žaidžiu teatrą“. Tradiciškai organizuojamos edukacinės programos ugdytiniams: ,,Aš 

galiu prakalbinti lėlę“ (Bajorų kultūros namai), ,,Svečiuose pasakos“ (J. Keliuočio viešosios 

bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyrius), su Kalėdų seneliu ,,Mergaitė su degtukais“ 

(Panevėžio lėlių vežimo teatras), ,,Biržų krašto istorija“, ,,Tėrvetės gamtos parkas“ (Latvija). Išvyka 

šeimoms auginančioms vaikus, turinčius ugdymosi sunkumų į Vilnių, lankymasis Pojūčių klinikoje. 

Psichologo paskaita bendruomenei  ,,5-6 metų vaikų amžiaus ypatumai“. Mankšta su Utenos 

medicinos centro ,,Helona“ kineziterapiaute Loreta Zacharovaite. Edukacinės išvykos kolektyvui 

,,Rygos senamiesčio paslaptys“, ,,Daugpilis – Aglona – Preili“. 

 

6. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą. 

 

Stiprinau materialinę bazę, kūriau saugią, jaukią ir estetišką aplinką. Įstaigoje sudariau puikios 

sąlygas saugoti ir puoselėti ugdytinių sveikatą. Skatinau ir sudariau sąlygas pedagogams tobulėti, 

plėsti savo kompetencijas, siekti profesinio tobulumo. Skatinu ir reikalauju iš darbuotojų atsakingo 

požiūrio į darbą. Siekiau, kad įstaiga būtų atvira visuomenei: bendravimas su tėvais, glaudūs ryšiai 

su mokykla, vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių integravimas, socialinių paslaugų 

teikimas, kompleksinė pagalba šeimoms, straipsniai spaudoje. Internetinėje svetainėje skelbiu viešą 

informaciją apie įstaigos veiklą. Daug dėmesio skyriau soc. rizikos šeimoms: pati asmeniškai 

lankausi tose šeimose, bendravau su socialinės paramos specialistais, rajono vaikų teisių 

darbuotojais. 

 

7. Materialinės bazės pokyčiai.  
7.1. Įsigyta 

 

Priemonės pavadinimas Panaudotos lėšos (Eur) Finansavimo šaltiniai 

Grupių baldai  

Sekcijos žaislams 

Kompiuteriai (5vnt) 

Muzikinis centras 

 540 

 758 

1925 

  279 

MK 

MK 

2% GM, spec. pr. lėšos 

MK 



Baldai kabinetams 

Roletai  

Stalai konferenciniai 

Medžiaga patalynei 

Medžiaga sijonams 

Grožinė ir metodinė literatūra 

Valymo priemonės 

IKT priemonės 

Rankšluosčiai  

Kanceliarinės prekės 

Ugdymo priemonės (šviesos lenta, 

kilimas, vežimėlis, žaislai) 

 

 635 

 233 

 290 

 455 

  32 

 539 

 906 

 180 

  84 

 523 

1115 

 

8494 

Spec. programų lėšos 

MK 

2% GM lėšos 

Spec. programų lėšos 

Spec. programų lėšos 

MK 

Kitos lėšos 

MK 

2% GM lėšos 

Ugdymo lėšos 

MK, parama, labdara 

  

7.2. Remonto darbai, fizinės aplinkos gerinimas. 

 

Atlikti darbai Panaudotos lėšos (Eur) Finansavimo šaltiniai 

1.Grupės remontas (,,Boružiukų“) 

2. I laiptinės remontas 

3. Baseino pertvarkymas į lauko aikštelę 

sportui 

4. Rūbinėlių remontas (,,Drugelių“ ir 

,,Smalsučių“ gr.) 

5. Einamasis remontas (tapetavimas, 

dažymas, lakavimas grupėse, salėje, 

koridoriuose) 

6. Virtuvės įrangos, santechnikos remontas 

7.Elektros instaliacijos priežiūros ir 

remonto darbai. 

8.Aplinkos priežiūra (gėlės, priemonės ir 

kt.) 

  585,47 

1150,00 

  970,00 

 

 480,00 

  

 580,00 

 

 

 112,00 

 100,00 

 

 418,00 

Projektinės lėšos 

Projektinės lėšos 

Projektinės lėšos 

 

Projektinės lėšos 

 

Projektinės lėšos 

 

 

Spec. programų lėšos 

Projektinės lėšos 

 

2% GM lėšos 

 

 

8. Pagrindinės problemos ir veiklos perspektyvos 2016 metais. 

 

Problemos.  

            Būtina renovacija salėje, laiptinėse, vamzdynų atnaujinimas. 

Perspektyvos.   

            Laiptinių atnaujinimas. Sukurti edukacines erdves laiptinėse. Įrengti Basakojų taką lauke, 

vaistažolių sodelius 5-6 metų vaikams. Remonto darbai salėje. 

 

 

Direktorė                                                                                                                 Zita Matuzonienė 
 

PRITARTA 

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“ 

tarybos 2016 m. sausio 27d.  posėdžio 

protokoliniu nutarimu Nr.T-1. 

 

___________________________________________________ 


