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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SADUTĖ“ 
 

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas.  

Įstaigoje  veikia 12 grupių:  8 grupės  dirba po 10,5 val.; 4 grupės - 12 val. 2019 m. rugsėjo 1 

d. duomenimis įstaigą lanko 219 vaikai. Sumažintas atlyginimo dydis pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas skirtas 28 vaikams,  iš jų: 50 % lengvata priklauso 27 vaikui; 100% 

lengvata priklauso 1 vaikui. Lopšelį – darželį lanko 81 vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 

jiems teikiama švietimo pagalba. 12 vaikų gavo PPT rekomendacijas dėl ugdymo pagalbos. Padidintas 

mokinio krepšelis skiriamas 16 turintiems didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.  

Psichologinė pagalba suteikta 90 tėvams dėl elgesio, raidos, adaptacijos ir šeimos krizių. 

Vaikams buvo suteiktos 260 konsultacijos dėl emocinių ir elgesio, raidos, auklėjimo, adaptacijos 

sunkumų. Taip pat buvo pravesti 36 grupiniai užsiėmimai apie jausmų pažinimą, pagarbų elgesį, 

bendravimą ir bendradarbiavimą. Mokytojoms buvo suteiktos 60 konsultacijos dėl  emocinių ir elgesio, 

raidos, adaptacijos sunkumų. Psichologinės pedagoginės tarnybos pažymas turi 29 vaikai. 

2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita.  

2018 m. rugsėjo mėnesį įstaigą lankė 213 vaikų, metų bėgyje vaikų skaičius išaugo iki 219 

vaikų. 2019 m. rugsėjo mėnesį lankė  - 219 vaikų. 2019 metų rugsėjo mėnesį pagal poreikį dirba 4 

lopšelio grupės, viso: 60 vaikų. Yra ugdomi 39 priešmokyklinių grupių vaikai, iš kurių 7 penkiamečiai. 

2019 metais į įstaigą atvyko 52 vaikai, išvyko – 49, iš jų – 38 į mokyklas, o 11 – pakeitė gyvenamąją 

vietą. Šiais metais padidėjo specialiųjų poreikių vaikų, kurių yra 81, o 2018 metais buvo 71. 

2019 metais įgijusių mokyklinę brandą vaikų dalis – 38 (2018 metais buvo 29). Iš jų: 30 vaikų 

lanko Kauno Dainavos progimnaziją, 1 vaikas lanko A. Stulginskio daugiafunkcį centrą, 2 vaikai lanko 

– Kauno Vyturio gimnaziją, 3 vaikai – Kauno Juozo Urbšio katalikišką pagrindinę mokyklą,  1 vaikas 

lanko Kauno „Atžalyno“ progimnaziją, kiti pasiskirstė miesto mokyklose pagal gyvenamą vietą. 
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3. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis. 

Tėvų pageidavimu ir įstaigos darbuotojų iniciatyva, lopšelyje-darželyje sudarytos sąlygos 

papildomam ugdymui (pasirašyta patalpų nuomos sutartis): krepšinio, ritminių šokių, robotikos. Šiomis 

paslaugomis naudojasi 140 (4-6 metų  amžiaus) vaikai. Papildomo ugdymo būrelius lanko: ritminiai 

šokiai (mokamas) – 49 vaikai; krepšinis (mokamas) – 29 vaikai; robotika  (mokamas)  – 12 vaikai;– 4 

vaikai; futboliukas (nemokamas) – 19 vaikų; choreografija (nemokamas) – 24 vaikai. 

4. Mokinių lankomumo duomenys. 

2019 metais lopšelio grupių lankomumas sudarė 62 proc. vaikų, darželio grupių – 72 proc. 

vaikų, priešmokyklinių grupių – 72 proc.  vaikų. Bendras visų grupių lankomumas – 67 proc. Liepos  

mėnesį darželis nedirbo. Dažniausios nelankymo priežastys – virusinės viršutinių kvėpavimo takų ligos 

šaltuoju metų sezonu, kitos dažnos priežastys – tėvų atostogos. 

5. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis. 

Įstaigoje dirba 29 aukštos kompetencijos pedagogų, galinčių užtikrinti kokybišką vaikų 

ugdymą(-si). Iš jų - 28,05 etato: du vadovai (direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui); du 

logopedai metodininkai; vienas socialinis pedagogas metodininkas; vienas IV kategorijos psichologas; 

trys meninio ugdymo pedagogai (muzikos mokytojas metodininkas, dailės vyresnysis mokytojas ir 

choreografijos mokytojas); vienas neformalaus ugdymo mokytojas metodininkas; keturi 

priešmokyklinio ugdymo auklėtojai metodininkai; devyni ikimokyklinio ugdymo auklėtojai 

metodininkai; devyni ikimokyklinio ugdymo vyresnieji auklėtojai; 1 ikimokyklinio ugdymo auklėtojas. 

Visi etatai užimti. 100 proc. pedagogų turi pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją.  Dėl karjeros galimybių 

pasikeitė vienas vadovas,  vienas mokytojas išvyko gyventi kitur ir viena panaikinta neformalaus 

ugdymo mokytojo pareigybė.  

6. Žemės panaudos sutartis. Parengta. Įstaigai perduota pasitikėjimo teise valdyti. Sudaryta ir 

įregistruota žemės panaudos sutartis 2007-07-23, Nr. M19/2007-150. 

7. Higienos pasas (yra ar nėra). Higienos paso Nr. 9-0870(6), gautas 2011-09-13, galioja 

neterminuotai. 

8. Energijos vartojimo auditas.  

Apšiltinus pastatą ir suremontavus vandentiekio ir nuotekų sistemas 2019 metais matomi 

ženklūs pokyčiai energetinių resursų taupyme. Sumažėjo resursų panaudojimas. 

Siekiant įvertinti energetinių resursų pokyčius, kiekvieną mėnesį, švietimo ir ugdymo skyriui 

yra teikiami duomenys apie energijos sunaudojimą. Siekdami taupyti elektros energiją, vandenį, skatinti 

darnią pažangą, įstaigos bendruomenė įgyvendino darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programą 

„Darni mokykla“, kurioje yra įvertinta auksiniu sertifikatu. 

 

 



3 

 

 

 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 
 

  

Mikroklimatas įstaigoje. Pagal 2019 metais lapkričio mėnesį atliktą vidaus auditą nustatyta, 

kad 83,7 proc. respondentų lopšelio-darželio mikroklimatą vertina palankiai. Didžioji dalis tiriamųjų 

teigia, kad bendruomenėje yra lygios galimybės ir teisingumas, jie yra patenkinti bendruomenės 

bendradarbiavimu. (atitinkamai 81,3 proc. ir 82,7 proc.). Aktyviai veikia trys savivaldos grupės: darželio 

taryba, mokytojų taryba, darbo taryba. Nuolat vyksta krizių ir patyčių prevencija. Remiantis atlikto 

tyrimo rezultatais bei veiklos ir darbuotojų vertinimo sistema, galima teigti, kad bendruomenės narių 

savijauta yra teigiama, patyčių apraiškų nepastebėta, nes nuolat vyksta komunikacija, kuriama saugi, 

komfortiška darbinė aplinka. 

Įstaigoje įgyvendinamos prevencinės programos, kurios užtikrina saugią bei kokybišką 

ugdytinių vaikystę. Vadovaujantis naujausiomis tendencijomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo procese tęsiamos programos: „Kimochis“ ir Laikas kartu „Lions Quest“.  

Prevencinė programa „Kimochis“ įstaigoje vykdoma nuo 2012 metų. 2019 metais, atlikus 100 

vaikų (3-5 metų), įgyvendinančių šią programą, veiklos analizę, paaiškėjo, kad socialinis-emocinis 

grupės lygis įgyvendinus šią programą pagerėjo: savęs pažinimas, savęs valdymas, socialiniu pažinimas, 

atsakingu sprendimų priėmimas. Kimočiai padeda taikyti esminius emocinio ugdymo principus: 

pastebėti ir įvardyti vaiko jausmus, taikyti emociją gyvenimo pamokai ir galimybei tapti artimesniems, 

empatiškai klausytis ir pagrįsti kilusią emociją, padėti vaikui nusakyti jausmus, nubrėžti ribas, susikurti 

taisykles ir spręsti problemas.   

 2019 m. m. sėkmingai įgyvendinama socialinio - emocinio ugdymo programa „Laikas kartu“ 

(įstaigoje adaptuota nuo 2017 09 01). Šiais metais programoje dalyvauja 57 ugdytiniai (5-6 metų) 2 

priešmokyklinės grupės ir 1 grupė  5 m. vaikų. Ši programa padėjo pedagogams kurti saugią mokymosi 

aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę darželyje ir gyvenime. Programos 

įgyvendinimo metu orientuotasi į vaikų potencialą ir jų kūrybines galias siekiant, kad ateityje vaikai 

taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, turintys pozityvius tikslus ir jaučiantys įsipareigojimus savo šeimai ir 

bendruomenei. Vaikai buvo mokomi bendrauti, susikalbėti, mokėti bendrauti tarpusavyje, užmegzti 

kontaktą, ryšį. Integruojant šią programą buvo pravesti užsiėmimai vykdant alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją.  Su vaikais aptarti vaistų poveikis, kaip atskirti 

nuodus ir elgtis saugiai.  

Bendradarbiaujant su VŠĮ „LIONS QUEST LIETUVA“ atstovais ir  Kauno lopšeliu-darželiu 

„Pasaka“ 2019 metų gruodžio 10 dieną organizavome ikimokyklinių  ugdymo įstaigų metodinė 
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konferenciją ,,Socialinis ir emocinis ugdymas priešmokykliniame amžiuje: patirtis ir 

perspektyvos”,  kurios metu susirinkę dalyviai dalinosi, mokėsi kartu, buvo pristatytas pranešimas – 

sėkmės istorija „Lyderystė su laikas kartu“. 

Kaip ir kiekvienais metais, įstaigoje organizavome ir įgyvendinome veiksmo savaitę „be 

patyčių”, „Pasaulinė psichikos sveikatos diena“. Parengtas projektas „Knygelių gydykla“, kurio metu 

buvo stiprinama vaikų emocinė sveikata. 

Prevencinių programų ir projektų metu vaikai buvo įtraukti į daug įdomių ir netradicinių veiklų, 

kuriose integruotai buvo tobulinamos visos kompetencijos, saugumo ir savivertės gerinimas.  Vaikai 

išsiugdė savimonę, geba atpažinti savo stiprybes, poreikius ir vertybes, identifikuoti ir atpažinti savo 

emocijas. Išmoko spręsti problemas, būti empatiškais, įgijo disciplinos įgūdžių.  

 Vaiko gerovės komisijos veikla (VGK).  

2019 m. – 8 posėdžiai. Posėdžių metu  buvo sprendžiamos vaikų adaptacijos, elgesio ir emocijų 

problemos, grupės mikroklimato sunkumai,  ugdytinių pažintinės, socialinės, motorinės, kalbos raidos 

sunkumai ir organizuojama švietimo pagalba.  Pagalba vaikui buvo teikiama: 2019 m – 81 švietimo 

pagalbos gavėjui (sutrikimas pašalintas 36 ugdytiniams, 45 ugdytiniams stebimas žymus pagerėjimas). 

2019 m. pirmąjį pusmetį logopedo pagalba buvo teikta 69 vaikams, o antrąjį pusmetį – 63 vaikams, 

specialioji pedagoginė pagalba pirmąjį pusmetį buvo teikta 9 vaikams, o antrąjį pusmetį – 15 ugdytinių.  

 Suteiktos konsultacijos tėvams ir pedagogams: 2019 m. - 93 konsultacijos. VGK glaudžiai 

bendradarbiauja su miesto PPT. Mokslo metų eigoje ugdytiniai buvo siųsti į miesto PPT dėl spec. 

poreikių įvertinimo. Taip pat buvo PPT darbuotojai kviečiami į įstaigą, diagnozėse nustatymui ir jos 

patikslinimui: 2019 m. - 12 ugdytinių. Šiuo metu Į PPT siunčiami keturi ugdytiniai.  

Ugdytinių pasiekimai ir ugdymo programų efektyvumas teigiamai įvertinti susirinkimuose su 

ugdytinių tėvais. Paruoštos ir įgyvendinamos ugdytinio adaptacijos ir problemiško elgesio 

rekomendacijos ugdytiniams. Pritaikius rekomendacijas ir efektyvius grupės valdymo metodus nustatyti 

teigiami poslinkiai tiek ugdytinių elgesyje, tiek grupių mikroklimate. Ugdytinių tėveliai gavę VGK narių 

pagalbą, įgijo žinių apie vaiko amžiaus tarpsnių raidos ypatumus, netinkamo elgesio valdymą pozityviais 

metodais, kurias praktiškai pritaikė namų aplinkoje. Nuoseklūs ugdymo metodai, tęstinė korekcija 

namuose pagerino ugdytinių emocinę pusiausvyrą, elgesį ir ugdymosi pasiekimus, kompetencijas.  

 Mokėjimas mokytis.  

2019 metų birželio 19 dieną kartu su socialiniais partneriais Kauno Dainavos progimnazija 

organizavome metodinę – praktinę konferenciją „Aš dalinuosi. O tu?  Patyriminio mokymo(si) praktika 

ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją“,  kurios tikslas buvo pristatyti ir išanalizuoti sėkmingą ugdymo 

įstaigų veiklos patirtį diegiant patyriminio mokymo(si) strategijas sprendžiant mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymo problemas, o išskelti konferencijos uždaviniai: suteikti teorinių ir praktinių žinių 

mokytojams, dirbantiems priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pakopose; skatinti mokytojus 
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naudoti patyriminį mokymą(si) skatinančias strategijas, metodus ugdant mokėjimo mokytis 

kompetenciją visose ugdomosiose veiklose; pateikti sėkmingos pedagoginės praktikos pavyzdžių. 

Įstaigos vadovai dalinosi savo patirtimi skaitydami pranešimus „Laisvė vaikų kūrybai ir žaidimams 

lauke“ ir  „Verslumo ir finansinio raštingumo ugdymas taikant inovatyvius mokymo(si) metodus ”.  

2019 metų spalio 8 dieną organizavome seminarą -  geros praktikos pristatymą „Idėjos ir laisvė 

vaikų kūrybai ir žaidimams lauke“, kurio tikslas pristatyti ir išanalizuoti sėkmingą ugdymo įstaigos 

veiklos patirtį diegiant lauko pedagogikos principus, pristatant edukacinių erdvių panaudojimo lauke 

strategijas sprendžiant sveikatos kompetencijos ugdymo problemas. Seminaro išsikelti uždaviniai: 

skatinti naudoti lauko pedagogikos principus, pateikiant kaip įdomiai, patraukliai organizuoti vaikų 

veiklą lauko sąlygomis ir sukurti edukacines erdves bei nuotaikingą emocinį socialinį ugdymą;  pateikti 

sėkmingos pedagoginės praktikos pavyzdžių. 

Vaikų mokėjimo mokytis motyvacija skatinama bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, 

organizuojant įvairias praktines, edukacines, pažintines veiklas ir išvykas. Suorganizuotos 40 

edukacinės, pažintinės išvykos į bibliotekas, muziejus, teatrus, lankytinas – žymias vietas, parkus, sporto 

ir kultūros renginius, edukacinius centrus. 

 Buvusių priešmokyklinukų, vėliau - pirmokų atsiliepimai, remiantis mokytojų išvadomis, yra 

tik geri .  Pažymima sveikatos, socialinės, pažinimo kompetencijų aukštas lygis. Tai lėmė sistemingai 

vykdomi ugdymo projektai, specialistų ir mokytojų komandos profesionalumas. 6 m. 5 vaikai pradėjo 

lankyti mokyklą. 

Ugdytinių pasiekimų analizė. Siekdami vaikų ugdymo/si kokybės, sėkmingai įgyvendinti 

ugdymo turinį, numatyti tikslus ir uždavinius įstaigos ikimokyklinio ugdymo programai, lopšelio-

darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, kartu su švietimo pagalbos specialistais, 

tikslingai stebi vaikų ugdymosi pasiekimus ir pažangą. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje apibendrinami 

visų ugdymo metų vaikų raidos, pasiekimų ir pažangos pokyčiai, numatomas tęstinumas. Vaikus vertina 

mokytojai, tėvai, specialistai, patys vaikai, PPT specialistai, mokyklos pradinių klasių mokytojai. 

Analizuojant 2018 – 2019 metų ugdytinių pažangos pokyčius, galima išskirti šias stipriąsias ir 

silpnąsias ugdymosi pasiekimų sritis: 

2 - 3 metų vaikų stipriosios ugdymosi pasiekimų sritys yra: emocijų suvokimas, santykiai su 

bendraamžiais, fizinis aktyvumas, tyrinėjimas ir kūrybiškumas.  

3 – 4 metų vaikų stipriosios ugdymosi pasiekimų sritys yra: kūrybiškumas, kasdieninio 

gyvenimo įgūdžiai, fizinis aktyvumas.  

4 - 5 metų vaikų stipriosios ugdymosi pasiekimų sritys yra: kasdieniniai gyvenimo įgūdžiai, 

fizinis aktyvumas, kūrybiškumas, santykiai su suaugusiais ir bendraamžiais, aplinkos pažinimas. 

Tobulintinos vaikų ugdymosi pasiekimų sritys: emocijų suvokimas ir raida, problemų sprendimas, 

rašytinė kalba, skaičiavimas ir matavimas. 
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5 - 6 metų ugdytinių pasiekimai yra aukšti, ypač socialinė – fizinio aktyvumo, sveikatos ir 

meninė kompetencijos 90 proc. ugdytinių pažanga. 

Didėja skaičius vaikų, kuriems reikalinga įvairi sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymo/si 

pagalba. Bendromis pastangomis sukurtos įdomaus, prasmingo, turiningo, motyvuojančio ugdymo 

sąlygos užtikrina gerus ugdymosi rezultatus kiekvienam vaikui. Analizuodami, vertindami ugdytinių 

daromą pažangą užtikriname dermę tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tikslų bei uždavinių, 

ugdymosi rezultatų, ugdymo turinio, formų bei būdų tęstinumo. Informavimo apie vaiko pasiekimus ir 

pažangą sistema tenkina šeimos poreikius. Ugdytiniai yra aktyvūs miesto, šalies akcijų, konkursų, sporto 

varžybų dalyviai ir laureatai.  

Planuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklos tikslus mums pavyksta vis daugiau šeimų įtraukti į 

sveikos gyvensenos ir sporto propagavimo projektus, kurie darželyje jau įgyvendinami eilę metų. 

Tęsiame pilietinio ugdymo, darnios mokyklos projektus įtraukiant savivaldos grupes. Įgyvendinant ir 

planuojant įstaigos veiklos tikslus atsižvelgiama į 2018 – 2020 metų Kauno miesto savivaldybės 

strategiją, kurios viena iš prioritetinių sričių - sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas. 

Kasmet gerinamos higieninės ir ugdymosi sąlygos, gerėja kokybė elektroninio dienyno, 

priėmimo ir vaikų ir mokinių registro sistemų dėka. 
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Finansinių išteklių gavimo ir panaudojimo analizė pagal atskirus finansavimo šaltinius 

 

Ekonominės 

klasifikacijos 

grupės 

Gauta Panaudota 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

517200,00 517200,00 

Savivaldybės 

finansuojamų 

įstaigų veiklos 

programa 

(biudžetas) 

DU - 450500,00. 

Soc. draudimas –6900,00. 

Prekės ir paslaugos - 17700,00. 

 

 

 

Ryšių paslaugos - 1100,00. 

 

 

Kvalifikacijos  kėlimas - 650,00. 

 

 

IT paslaugos - 900,00; 

Komunalinės paslaugos - 26800,00. 

DU – 450500,00.  

Soc. draudimas – 6900,00.  

Prekės ir paslaugos – (ūkio, švaros ir 

kanceliarinės prekės -9785;  

knygos, žaislai -1620; apranga ir 

patalynė -770; baldai –5525.  

Ryšių paslaugos - 1100,00 (internetas 

12 grupių, 3 specialistams bei 4 

administracijoms darbuotojams) 

Kvalifikacijos  kėlimas - 650,00 (16 

žmonių, keturi iš jų – ikimokyklinio 

ugdymo mokytojų padėjėjoms) 

IT paslaugos - 900,00; 

Komunalinės paslaugos - 26800,00; 

Savivaldybės 

finansuojamų 

įstaigų veiklos 

programa (spec. 

lėšos) 

78500,00 

Mityba - 61200,00 

IT prekės ir paslaugos-500,00 

Paprastojo remonto išlaidos-5400,00 

Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos-

6000,00 

Kitos prekės ir paslaugos -3600 

 

Mityba - 55000,00 

IT prekės ir paslaugos-500,00 

Paprastojo remonto išlaidos-5400,00 

Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos-

6000,00  

Kitos prekės ir paslaugos -3600 

Valstybės biudžeto 

lėšos  

240506,00 240506,00 

Valstybinių 

funkcijų vykdymo 

programa 

(mokymo lėšos) 

DU - 228187,00  

Soc. draudimas - 3155,00;  

Prekės, paslaugos, ūkio inventorius – 

4945 

 

 

 

 

Kvalifikacijos kėlimas - 1611,00. 

DU - 228187,00  

Soc. draudimas - 3155,00  

3 Edukacinės veiklos - 894;  

Priemonės edukacinių erdvių kūrimui -                                  

2750; 

Musudarzelis.lt -    420; 

Baldai -                   466; 

Knygos, žaidimai -  415 

Kvalifikacijos kėlimas - 1611,00 (45 

žmonės: 1 įstaigoje seminaras, kiti 

išvykstant) 

Gyventojų pajamų 

mokesčio (iki 2 

proc.) grąžinimas 

Įstaigai, turinčiai  

paramos gavėjo 

statusą 

2539,00 Perkeliama į 2020 metus lauko 

pedagogikos priemonėms ir įrangai 

įsigyti.  

Ilgalaikio turto 

remontas 

14317 

 

 

 

 

Trinktelės lauko takeliams:   2718                                         

3 aikštelių guminė danga:      8665 

                                              1240 

                                              1694  

                            Viso: 14317   
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20 000 Šildymo sistemos remontas: 19076 

 

IŠ VISO: 870523 870523 

 

Komentaras:  

2019 m. lėšos buvo panaudotos tikslingai pagal sąmatą, įstaigų tikslų įgyvendinimui: lauko 

pedagogikos idėjų įgyvendinimui, lauko įrangai ir priemonėms, gerbūviui, grupių wc ir žaidimo patalpų 

remontui bei naujų edukacinių erdvių sukūrimui. Buvo nuolat pildoma naujomis priemonėmis vaikų 

įvairiapusiai veiklai, ypač kalbos ugdymui. Kvalifikacijos lėšos panaudotos tikslingai pedagogų 

kompetencijų ugdyti ir  kokybiškam ugdymo procesui organizuoti. Pagerėjo vaikų higieninės ir 

edukacinės mokymosi sąlygos bei jų pasiekimai. Buvo siekiama ekonomiškai ir taupiai panaudoti visas 

skirtas lėšas. 
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Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2019 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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2020 metais būtina atlikti:  

1. Kapitalinį remontą lopšelių 

grupių tualetų patalpose ir 

prausyklose, įrengiant naujas 

uždaras kabinas ir pakeičiant visus 

įrenginius.  

2. Apšiltinti ir uždengti prilydomąja 

danga viso pastato stogą.  

3. Tęsti šildymo sistemos kapitalinį 

remontą pagal paprastojo remonto 

techninį projektą. 

4. Pakeisti vidaus duris 

5. Pakeisti koridoriaus ir salės 

grindų dangą. 
Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP – atliktas 

paprastasis remontas. 

 

Pastabos: 
1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus. 

2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir aplinkos 

higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto ar 

rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą. 
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

 

1 Tikslas –  

Patobulinti visų 

ugdytinių kalbos ir 

komunikacijos 

kompetenciją, 

stiprinant vaikų 

turimus gebėjimus 

(įgūdžius) taikant 

vizualius įrankius 

projektinėje veikloje. 

 

 

 

Iki 3 metų  vaikų 

kalbos ir 

komunikacijos 

kompetencija 

pagerinta 50 %, 4-7 

metų   - 58 %. Įstaigos 

pedagogai stiprinant 

kalbos ir 

komunikacijos 

kompetencijas taiko 

mokomąsias 

programas, 

išmaniąsias 

technologijas  

 

 

Maksimalus rezultatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 3 metų vaikų  

kalbos ir 

komunikacijos 

kompetencija - 75%. 

Ugdymo procese 

intensyviai taikoma 

interaktyvi lenta. 

Ugdymo procesas 

pasidarė įdomesnis, 

šiuolaikiškesnis. 

4-7 metų vaikų  

kalbos ir 

komunikacijos 

kompetencija - 72 %. 

Pokytis 14% 

Komentaras: 

Veiklos rezultatus vertiname gerai. 2019 m. buvo siekiama patobulinti visų ugdytinių kalbos ir 

komunikacijos kompetenciją, priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos ir komunikacijos 

kompetencija pagerinta 14 %.  Pedagogai ir įstaigos specialistai ugdymo(si) procese įgyvendino 

nemažai įvairių projektų, siekiant stiprinti ugdytinių kalbos įgūdžius: ,,Iššūkiai verčia keistis“, 

,,Gražiai kalbu-visiems džiugu“, ,,A a a a pupa, kas žodelį supa“, ,,Tu mano mažasis draugas“. 

Susitikimas su poete Z. Gaižauskaite. Išvykos į V. Kudirkos viešosios bibliotekos vaikų literatūros 

skyrių, išvykų ciklas ,,Mažais žingsneliais po Kauną“. Bendravimas ir bendradarbiavimas su A. 

Stulginskio mokykla-daugiafunkciu centru. Ugdymo(si) veiklos Kauno Dainavos progimnazijoje. 

Lauko pedagogika. Ekskursijos į Rumšiškių Liaudies buities muziejų, į Kauno marių regioninį 

parką. Dialogai tarp grupių (pasakų sekimas, improvizacijos, pirštukų žaidimai)., bendravimo 

akcija ,,Sulčių vaivorykštė“. Atliktas tyrimas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kalbos ir komunikacijos kompetencijos tobulinimas taikant projektinį metodą“, kuris atskleidė 

tikslų įgyvendinimo rezultatus. 

Pedagogai ugdyme taikė dailės terapiją,  stiprino emocinio ir socialinio ugdymo kompetencijas. 

Pedagogai pradėjo dalyvauti eTwinning projekte, bendradarbiavo su kitais darželiais „Linelis“ 

„Pasaka“, „Vaikystės sodas“ dalinosi gerąja kalbos ugdymo patirtimi. Dalyvavo mokymuose: 

„Santaikos pedagogika: kuriantis ir  harmoningas bendravimas“ už  225 eurus.   

Organizuotų akcijų metu pasiekta ne tik kalbos ir komunikacijos įgūdžiai, bet sustiprėjo 

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, pagerėjo ugdytinių motyvacija veiklai, turtėjo žodynas, 

pagerėjo socialinės ir pažinimo kompetencijos. Vaikai pagerino kalbos įgūdžius, ugdytiniai 

pradėjo daugiau kalbėti, išmoko daugiau naujų žodžių, pradėjo reaguoti žodžiais, garsais į 

suaugusiųjų klausimus, gestus, mimikas, išmoko išklausyti, pradėjo suprasti mokytojų kalbą. 

Taikant šiuolaikines informacines technologijas, ugdymo(si) procese sudarytos galimybės vaikų 

bendrųjų gebėjimų ugdymui. Ugdymas tapo įdomesnis ir kūrybiškesnis.  
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Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 
Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 
Maksimalus lauktas 

rezultatas 

2 Tikslas –  

Patobulinti sąlygų, 

edukacinių erdvių 

pritaikymą įvairių 

ugdymo 

organizavimo formų 

vykdymui, siekiant 

geresnių ugdymosi 

rezultatų, racionaliai 

panaudojant lėšas. 

 

 

 

 

Įrengta 1 kūrybinės 

dirbtuvės lauko 

erdvėse.  

 

Sukurti ir ugdomojoje 

veikloje panaudoti 5 

edukaciniai - 

žaidybiniai kilimai.   

 

 

Suorganizuota vasaros 

lauko stovykla 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikams (5-6 

m.). 

 

Maksimalus rezultatas 

 

 

 

Maksimalus rezultatas 

 

 

 

 

 

Maksimalus rezultatas 

 

 

 

 

 

Įrengtos 2 kūrybinės 

dirbtuvės lauko 

erdvėse. 

 

Sukurta ir ugdomojoje 

veikloje panaudoti 8 

edukaciniai - 

žaidybiniai kilimai.   

 

 

Birželio mėnesį 

suorganizuota vasaros 

lauko stovykla 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikams (5 - 

6 m.) ir ikimokyklinio 

amžiaus vaikams (2 - 

4 m.) 

Komentaras:  

Pasiektas maksimalus lauktas rezultatas. Visos numatytos priemonės buvo įvykdytos.  

Suorganizuotas seminaras pedagogams „Edukacinės bei mokymosi aplinkos „trečiojo pedagogo“ 

vaidmuo mokymui/si ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje, kuriame dalyvavo visi 

pedagogai už 437 eurus.  

Įrengta sensorikos (pojūčių) siena viename įstaigos koridoriuje, kuris sukėlė didelį vaikučių 

susidomėjimą bei lavino sensorinius pojūčius, skaičių pažinimą, suteikė geras emocijas.  Buvo 

panaudoti ugdomojoje veikloje edukaciniai - žaidybiniai kilimai, sukurti su pedagogų pasiūlytais 

logotipais „Skirtumai“, „Profesijos“, „Saugus kelias“, „Surask išėjimą labirinte“. Kilimėliai 

panaudoti visose grupėse, salėje bei papildomų veiklų metu už 2500 eurų.  

Buvo pradėtas įgyvendinti vidinio kiemelio projektas: nupirkti du sodo nameliai ir dvi laipynės, 

viso už 793 eurai, įrengta saugi žaidimų aikštelės danga -2718 eurai, mobilios lauko priemonės – 

1749 eurai.  

Šiuolaikiškai ir moderniai renovuota ankstyvojo amžiaus „Dobilėlių“ grupė  už 3935 eurų ir dvi  

ikimokyklinio darželio ugdymo grupės - „Pienės“ ir „Varpeliai“ už  4710 eurus. Įrengta saugi, 

higienos reikalavimus atitinkanti aplinka. Trijose ankstyvojo amžiaus grupėse  pagerintos  

higieninės sąlygos prausyklose ir  sukurtos dvi  naujos edukacinės erdvės „Saulutėse“ ir  

„Aguonėlės“ už 424 eurus. „Žibuoklių“, „Ramunėlių“ ir „Pienių“ grupėse įrengtos naudos 

edukacinės erdvės už 2320 eurus. 

Įrengtos 4 kūrybinės dirbtuvės lauko erdvėse už 965 eurus. Įrengta laipynių aikštelė, pažintinio 

tako aikštelė ir lauko žaidimo aikštelė už 10359 eurus.  

 Suorganizuota ir įgyvendinta vasaros lauko stovykla ‚Aš vejuosi vasarą“ paminant tarptautinę 

vaikų gynimo dieną, birželio mėnesį. Vasaros stovykloje dalyvavo viso darželio vaikai. Buvo 

panaudota lauko pedagogikos žaidybiniai elementai, atrakcijos, pramogos.   

Papildomai gautos lėšos - 1694 eurai, kurie buvo panaudoti takelių įrengimui. Gauta tėvelių 

parama baldais už 700 eurų „Dobilėlių“ grupėje.      
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Plačiojo įsivertinimo išvados 
 

2019 m. lapkričio mėnesį elektroninėje erdvėje „Google“ formos pagalba buvo atliktas platusis 

įsivertinimas pagal 2014 m. Kauno neformaliojo švietimo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo 

tvarkos aprašą. Viso dalyvavo 31 respondentai. Apskaičiavus gautus audito duomenis, nustatyta, kad: 

 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

1.3.3. Atvirumas pokyčiams. 

 

2.3.1. Ugdomosios veiklos 

tikslingumas, veiksmingumas, 

kūrybiškumas, sistemingumas. 

 

2.3.3. Mokytojo ir ugdytinio 

sąveika. 

 

4.1.2. Vaiko teisių 

garantavimas mokykloje. 

 

5.1.3. Galimybių tobulėti 

sudarymas. 

 

1.3.2. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais.  

 

2.3.4. Ugdymosi motyvacijos 

palaikymas  

 

3.2.1. Vaiko daroma pažanga 

įvairiais amžiaus tarpsniais 

 

 

 

 

 

1.3.2. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais.  

 

 

 

Komentaras. Palankiausiai įstaigoje vertinamos vaiko ugdymo ir ugdymo(si) sritis bei mokyklos 

valdymo sritis, silpniausiai šeimos įtraukimo į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje. Vadovaujantis 

2019 metų įsivertinimo išvadomis, 2020 metais bus tiriama sritis „1.3.2. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais“, siekiant stiprinti ikimokyklinių grupių bendradarbiavimo 

su socialiniais partneriais.    

Giluminio įsivertinimo išvados 
 

Komentaras (Įstaiga pateikia giluminio įsivertinimo rezultatus: kas buvo tirta praėjusiais metais, 

kokios gautos išvados, kaip įvertinti tirti rodikliai ar temos, kokie priimti siūlymai dėl veiklos kokybės 

gerinimo). 

2019 metais pasirinkus tobulinti rodiklį 1.3.1. Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir 

bendradarbiavimo kokybė. Siekiant bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybės, 

buvo analizuojami įstaigos vidaus tvarkos taisyklių aprašai, metodinės tarybos, mokytojų tarybos 

protokolai, buvo surengtas interviu su pedagogais ir administracija, išnagrinėta internetinė svetainė 

(www.kaunosadute.lt), pokalbiai su renginių organizatoriais – meninio ugdymo mokytojais, 

logopedais, pokalbiai su  aptarnaujančiu  personalu. Visa tai, kad įstaigos narių bendruomenė  žinotų 

įstaigos, kokiuose   dokumentuose   fiksuojami   bendri susitarimai, taisyklės. Po pasitarimų ir atvirų 
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diskusijų  bendruomenės  nariai  žino, kokiuose   dokumentuose fiksuojami   bendri susitarimai, 

taisyklės ir jų laikomasi. 

Įstaigos  administracija,  pedagogai  organizavo  renginius, juos talpino internetinėje svetainėje bei 

socialinėje erdvėje, vykdė tyrimus,  vedė  seminarus  ir  atviras  veiklas  miesto  ir įstaigos pedagogams. 

Vedant  seminarus,  skaitant  pranešimus  įstaigos,  miesto  pedagogams  buvo  reprezentuojama įstaiga 

bei stiprinami bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė. Buvo siekiama mokytis 

vieni iš kitų, gerosios patirties kaupimas ir perdavimas, praktinės veiklos analizė ir refleksija bei 

išvadų pasiūlymų taikymas tolimesnėje veikloje.  

Atsižvelgdami į bendruomenės poreikius, norą bendrauti ir bendradarbiauti aktyviau įsitraukėme į 

įstaigos savivaldos veiklą,  bendruomenė teikė pasiūlymus ir prisidėjo  prie įstaigai  svarbių sprendimų  

svarstymo,  aktyviau bendradarbiavo su socialiniais partneriais. Buvo skatinama  bendruomenės  

narius  pasitikėti  vieni  kitais ir nebijoti  reikšti  savo  nuomonę, siekiama  glaudesnio darbuotojų 

bendravimo tarpusavio santykiuose, būti nuoširdesniems. 

 

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 
 

 

Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2019.03.25 planinis  

Nustatyta neatitiktis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 

852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 

319) II priedas, III skyrius, 2 dalis, a punktas. Tikrinimo metu maisto tvarkymo subjekte nustatyta 

naudojamos įrangos (trijų stalų), darbuotojų persirengimo patalpos higienos teisės aktų reikalavimų 

neatitikimas. Pažeidimai pašalinti iki 2019-05-03. 

 

III SKYRIUS 

2020 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

  

 

Aktualizuojant 2020 metų veiklą, buvo atsižvelgta į Valstybinės švietimo 2013-2022 metų 

strategijos kryptis, Kauno miesto savivaldybės švietimo veiklos kryptys 2019-2021 metams, „Geros 

mokyklos koncepciją, Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, 

atliktą platųjį ir giluminį įstaigos įsivertinimą bei tobulintinus pokyčius įstaigoje, įstaigos ikimokyklinio 

ugdymo programoje numatytas ugdymo prioritetines sritis, taip pat pagal užsibrėžtus 2019 – 2021 metų 

įstaigos strateginio plano tikslus, įstaigos bendruomenės poreikius. Mūsų tikslas – vykdomais projektais 
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apjungti visas amžiaus grupes, siekti ugdymo kokybės gerinimo,  tęstinumo stiprinant emocinį intelektą, 

socialines ir pažinimo, kalbos ir komunikacijos kompetencijas, taikant inovatyvius ugdymosi metodus, 

įtraukiant šeimas, visus pedagogus, švietimo pagalbos specialistus ir partnerius. Užtikrinti  specialiųjų 

poreikių turinčių ugdytinių ugdymosi poreikių tenkinimą ir veiksmingos pagalbos teikimą. 

Diegti lauko pedagogikos idėjas, praplečiant ugdymo erdves įvairaus amžiaus grupėms, 

skatinant vaikų fizinį  aktyvumą, savarankiškumą, kūrybiškumą, inspiruotą veiklą. Maksimaliai 

panaudoti esamas sukurtas edukacines erdves vaikų veiklai, komunikacijai, bendradarbiavimui. Skatinti 

pedagogus burtis į komunikacines grupes, užtikrinant bendruomenės saugumą. Kūrybiškai panaudoti 

nestandartines pastato erdves įdomesnei veiklai, tyrinėjimui, dirbtuvėms, kūrybai, gamtos puoselėjimui. 

Racionaliai naudoti įstaigos finansus. 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1. Tikslas –  siekti ugdymo kokybės gerinimo ir ugdymo tęstinumo taikant vizualius įrankius 

projektinėje veikloje ir diegiant inovatyvius metodus: mąstymo žemėlapius, verslumą, 

savanorystę. 

 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Mokytojų komanda,  

vieninga darželio 

bendruomenė, pagerėjęs 

ugdytinių  emocinis 

intelektas, motyvacija 

veiklai, gera socialinė ir 

pažinimo kompetencija. 

6 ugdytinių grupių  vaikams 

pedagogai taikys inovatyvius 

ugdymo metodus ugdant emocinį 

intelektą. 

 

Įgyvendintas 1 savanorystės 

projektas bendradarbiaujant     

pedagogams   ir tėveliams. 

 

 

Įgyvendintas 1 verslumo ir 

finansinio raštingumo projektas 

priešmokyklinukams. 

 

Įgyvendintas  1 kalbos ir 

komunikacijos projektas visoms 

amžiaus grupėms. 

10 ugdytinių grupių vaikams 

pedagogai taikys inovatyvius ugdymo 

metodus ugdant emocinį intelektą. 

 

 

Įgyvendinti  2 savanorystės projektai 

bendradarbiaujant     pedagogams     ir 

tėveliams. 

 

 

Įgyvendinti 2 verslumo ir finansinio 

raštingumo projektai 

priešmokyklinukams. 

 

Įgyvendinti  2 kalbos ir 

komunikacijos projektas visoms 

amžiaus grupėms. 
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Priemonės  
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Seminaras – 

mokymai 

„Mąstymo 

žemėlapiai ir 

reflektyvus 

klausinėjimas 

ugdymo(si) 

procese“. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 2020 

sausis 

Mokymo 

lėšos -  

400,00 Eur.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Pedagogai įgis 

žinių apie mąstymo 

žemėlapius ir 

reflektyvų 

klausinėjimą  

ugdymo(si) 

procese“. 

2. Tėvų 

savanorystės 

projektas „Ką aš 

galiu“ 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Kauno 

Dainavos 

progimnazija, 

„Lions 

Quest“, 

Kauno 

Zoologijos 

sodas, 

Botanikos 

sodas. 

2020 

vasaris - 

rugpjūtis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Spec. lėšos 

 

Pagerės 

bendruomeniškumo 

jausmas, socialinės 

ir pažinimo 

kompetencijos, 

kūrybiškumas. 

Sukurta patraukli  

ugdymosi aplinka. 

3. Seminaras - 

praktikumas 

„Mąstymo 

mokyklos 

kultūros 

diegimas 

ikimokyklinio 

ugdymo 

įstaigoje“. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 2020 

vasaris 

 

Mokymo 

lėšos -  

500,00 Eur.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Pedagogai įgis 

praktinių žinių kaip 

ugdymo procese 

taikyti mąstymo 

žemėlapius. 

 

3. Žemėlapių 

metodo taikymo  

ugdomojoje 

veikloje atvirų 

veiklų 

organizavimas. 

Mokytojų 

taryba 

 2020 

vasaris - 

lapkritis 

Spec. lėšos - 

300,00 Eur. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Kolegialus 

pedagogų patirties 

pasidalinimas 

4. Verslumo ir 

finansinio 

raštingumo 

projektas „ 

Verslumo 

veiklos 

simuliacija.“ 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 2020 

rugsėjis - 

gruodis 

Mokymo 

lėšos  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Ugdytiniai įgis 

praktinių žinių, 

skaičiavimo, 

bendradarbiavimo, 

kūrybiškumo, 

planavimo įgūdžių. 

5. Praktinis 

užsiėmimas 

pedagogams 

„Pozityvūs 

Psichologas  

 

2020 

balandis 

Žmogiškieji 

ištekliai 
 

Pedagogai aktyviau 

dalinsis patirtimi, 

naujomis idėjomis, 

dalyvaus 
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darbo 

santykiai“. 

diskusijose. 

Pagerės 

komandinis darbas. 

6. Projektas 

„Iššūkiai verčia 

keistis“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Mokytojų 

taryba 

Kauno 

Dainavos 

progimnazija, 

Kauno Algio 

Žikevičiaus 

saugaus 

vaiko 

mokykla 

2020 

sausis-

birželis 

Spec. lėšos - 

100,00 Eur. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Pagerės 3-5 metų 

vaikų socializacija, 

lavės kalbos, 

komunikavimo, 

mąstymo įgūdžiai. 

Mokytojai 

patobulins 

bendravimo, 

bendradarbiavimo 

įgūdžius, sieks 

ugdymo tęstinumo. 

7.  Projektas 

„Aktyvi 

mokykla“ 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Mokytojų 

taryba 

Nacionalinio 

sveikatą 

stiprinančių 

mokyklų 

tinklo ir 

aktyvių 

mokyklų 

veiklos 

koordinavimo 

komisija 

“Aktyvi 

mokykla“ 

2020 

vasaris-

gruodis 

Mokymo 

lėšos -  

100,00 Eur.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Ugdytiniai projekto 

metu stiprins 

sveikatos 

kompetenciją, 

stiprės ugdytinių 

fizinė ir psichinė 

sveikata.  

8. Projektas 

„Žaisliukų 

gydykla“ 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Mokytojų 

taryba 

 2020 

balandis-

gegužė 

Mokymo 

lėšos -  

100,00 Eur.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Vykdysime 

alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką 

veikiančių 

medžiagų 

vartojimo 

prevencijos 

programos 

projektą. 

 

2. Tikslas – Patobulinti aktyvias judėjimo, pažinimo, tyrinėjimo erdves žaidimo aikštelėse ir 

bendro naudojimo patalpose.    

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Galimybė  aktyviai, 

laisvai ir saugiai 

judėti, galimybė 

kurti erdves pagal 

vaikų poreikius. 

 Tęstinis projektas - Suorganizuota 

vasaros lauko stovykla priešmokyklinio 

amžiaus vaikams (5-6 m.). 

 

 

Įrengta 1 lauko pavėsinė. 

 

Įrengtas pažintinis takas už 500 eurų. 

 

Iš 50 krūmų įrengtas tujų labirintas.  

 

Suorganizuota vasaros lauko stovykla 

priešmokyklinio amžiaus vaikams (5 - 6 

m.) ir ikimokyklinio amžiaus vaikams (2 

- 4 m.) 

 

Įrengta 1 lauko pavėsinė ir 1 terasa. 

 

Įrengtas pažintinis takas už 1000 eurų. 

 

 Iš 100  krūmų įrengtas tujų labirintas.  
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Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

  1. Kaupti gerąją patirtį 

ir taikyti įstaigas, 

diegiančias lauko 

pedagogikos idėjas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

 2020 

kovas - 

spalis 

 Praplėsta 

erdvė 

vaikams, 

inspiruot

a, 

motyvuo

ta veikla, 

pastiprint

os 

kompete

ncijos 

2. Lauko pedagogikos 

projektų 

parengimas ir 

numatymas taikant 

stebėjimų, 

eksperimentų, ir 

archeologijos 

tyrinėjimų metodą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

grupių 

mokytojos, 

specialistai 

 2020 

balandis - 

spalis 

ML – 1500,00 

Eur. 

Projektas 

3. Tyrimas „Kokioje 

aplinkoje nori veikti 

vaikai?“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Mokytojų 

taryba 

 2020 

spalis – 

gruodis 

 

Mokymo lėšos 

– 100,00 Eur. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Išaiškės 

vaikų ir 

tėvų 

lūkesčiai. 

4. Ugdymo priemonių 

įsigijimas kūrybinių 

dirbtuvių įrengimas 

lauko erdvėse. 

Mokytojų 

taryba 

 2020 

sausis -

rugsėjis 

Mokymo lėšos 

– 3000,00 Eur. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

5. Suorganizuoti 

vasaros lauko 

stovyklą. 

Vadovai 

Mokytojų 

taryba 

 2020 

gegužė - 

rugpjūtis 

Mokymo lėšos 

- 1500,00 Eur.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

6. Sukurtas ir 

įgyvendintas lauko 

pavėsinių projektas 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 2020 

gegužė - 

rugpjūtis 

Mokymo lėšos 

- 1500,00 Eur 

Spec. lėšos - 

1500,00 Eur 

Projektas 

7. Sukurtas „tujų 

labirinto“ projektas 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 2020 

gegužė - 

rugsėjis 

Spec. lėšos - 

1500,00 Eur 

Projektas 

8. Įrengtas pažintinis 

takas 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 2020 

gegužė - 

spalis 

Spec. lėšos – 

500 Eur  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Projektas 
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V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam 

atsiskaitoma, kas 

informuojamas 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma 

Įvykdymo terminas 

Direktorius 

Savininko teises 

įgyvendinančiai 

institucijai 

Vadovo 2020 metų veiklos 

tikslų įgyvendinimo 

ataskaita. 

Pagal nustatytus 

terminus. 

Lopšelio-darželio 

tarybai 

Pranešimas dėl 2020 metų 

veiklos plano įgyvendinimo 

rezultatų. 

Iki 2019 12 18 

Pranešimas dėl finansinės 

2020 metų ataskaitos 
Iki 2020 03 31 

Mokytojų tarybai 

Pranešimas dėl 2020 metų 

veiklos plano įgyvendinimo 

rezultatų. 

Iki 2020 12 17 

Bendruomenei 

Informaciniuose stenduose ir 

interneto svetainėje -  

atlyginimo už ugdymo sąlygų 

tenkinimo lėšų panaudojimo 

ataskaita.  

Informacija ir ataskaitos 

interneto svetainėje 

Kartą per ketvirtį. 

 

 

 

 

Sistemingai visus 

metus. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 

 

Mokytojų tarybai 

 

 

Pranešimas dėl tarpinių 2020 

metų veiklos plano tikslų 

įgyvendinimo. 

Pranešimas dėl tikslų 

gyvendinimo analizės ir 

rezultatų apibendrinimo. 

Iki 2020 06 15 

Iki 2020 12 17 

Įstaigos tarybai.  

Mokytojų tarybai. 
Pranešimas dėl audito išvadų. 

Iki 2020 11 30 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

 

Įstaigos tarybai 

Mokytojų tarybai 

Bendruomenei 

Pranešimas, metinė ataskaita 

dėl materialinių, finansinių 

išteklių panaudojimo, 

biudžeto sąmatos vykdymo, 

GPM 2 proc. lėšų 

panaudojimo. 

Kas ketvirtį 

 

Vaiko gerovės komisija  

 

Mokyklos tarybai  

 

Pranešimas dėl Vaiko 

gerovės komisijos veiklos. 

 

2020 m. gruodis 

 

Pedagogai, specialistai 

Direktoriui, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui. 

Ataskaita dėl veiklos planų 

įgyvendinimo 
2020 m. lapkritis 
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Grupių tėvams  

Pranešimas dėl vaikų 

ugdymo, ugdomosios 

aplinkos kūrimo ir vertinimo. 

Kas pusmetį 

 

 Informacija susijusi  su Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos bei 

mokyklos vykdoma švietimo politika, darželio  ugdytinių  tėvams  teikiama: Lopšelio-darželio tėvų 

susirinkimuose, grupių tėvų susirinkimuose, internetinėje svetainėje. Darželio švietimo politikos 

vykdymas grindžiamas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, darželio nuostatų, darželio strateginės 

veiklos programos bei metinės veiklos programos pagrindu. 

 
 

Direktorius 

 

 

(parašas) 

 

Dalia Žemonienė  

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

(parašas) 

 

Neringa Laurinaitienė 

 

 

  Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams           (parašas)                                     Žygintas  Grabauskas 

 

 

  Priešmokyklinio ugdymo mokytoja                      (parašas)                                    Vida Minkuvienė 

 

 

 

PRITARTA 

Kauno lopšelis – darželis „Sadutė“ 

tarybos 2019 m. gruodžio 13 d. 

posėdžio protokolu Nr. 13 


