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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMYNA“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas. Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“ – Kauno miesto 

savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokykla, teikianti ugdymo paslaugas Eigulių bei kitų Kauno 

miesto mikrorajonų 2-6 metų amžiaus vaikams. Kauno lopšelį-darželį „Žemyna“ lanko 182 vaikai. 

Veikia 10 grupių: 2 lopšelio (2-3 m. vaikams); 6 darželio (3-5 m. vaikams); 2 priešmokyklinės (5-6 m. 

vaikams). Aštuonios grupės dirba 10,5 val., dvi – 12 val. per dieną. Pastarųjų kelerių metų duomenys 

rodo, kad įstaigos socialinis kontekstas yra stabilus, kinta labai nežymiai.  

Lopšelį-darželį „Žemyna“ lanko 34 (19%) vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Vaikams nustatyti kalbos ir komunikacijos sutrikimai, iš jų 3 vaikams sulėtėjusi raida, vaikystės 

autizmas. Vidutinis arba didelis specialiųjų ugdymosi poreikių lygis nustatytas 11 vaikų (dar 3 vaikams 

reikalingi tyrimai nustatant specialiųjų poreikių lygį), nedidelis specialiųjų poreikių lygis nustatytas – 

22 vaikams. Lyginant su 2017 m., įstaigoje sumažėjo vaikų, kuriems teikiama logopedo pagalba, tačiau 

pastebimas  vidutinius arba didelius spec. ugdymosi poreikius turinčių vaikų skaičiaus augimas 

(sulėtėjusi raida, autizmas). Vaikai integruoti bendrosios paskirties grupėse. Specialiąją pedagoginę 

pagalbą jiems teikia logopedas, psichologas, kūno kultūros pedagogas.  

Skeleto-raumenų sistemos, laikysenos sutrikimai nustatyti 26 vaikams, jiems teikiama 

korekcinė kūno kultūros mokytojo pagalba. Kvėpavimo sistemos sutrikimai nustatyti 18 vaikų, 

nežymūs regos sutrikimai 64 vaikams. Lyginant su ankstesniais metais, duomenys pakito nežymiai 

(sutrikimų sumažėjo). Įstaigoje įgyvendinama 2018-2022 metų sveikatos stiprinimo programa 

„Sveikata ir ekologinė darna“. 

2. Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita. Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo 

skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 35-316 įstaigoje nustatytas 182 vietų skaičius, 

atsižvelgiant į patalpų dydį leista 6 vietomis skaičių padidinti. 2018 m. gruodžio 1 d. duomenimis 

Kauno lopšelį-darželį „Žemyna“ lanko 181 vaikas. Atsižvelgiant į 3 vaikams diagnozuotus didelius 

specialiuosius poreikius, tai atitinka 184 vaikų vietų skaičių. Iš jų – 40 priešmokyklinio, 123 

ikimokyklinio ir 28 ankstyvojo amžiaus vaikai. Lyginant su ankstesniais metais, bendras lankančių 

vaikų skaičius nepakito, mokslo metų eigoje kinta nežymiai. 
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1 lentelė. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita. 

GRUPĖS 

2016–2017 2017–2018 2018–2019 

Grupių 

skaičius 

Ugdytinių 

skaičius 

Grupių 

skaičius 

Ugdytinių 

skaičius 

Grupių 

skaičius 

Ugdytinių 

skaičius 

Lopšelio grupės 1 16 2 33 2 28 

Darželio grupės 7 130 6 111 6 123 

Priešmokyklinės grupės 2 37 2 37 2 40 

Iš viso 10 183 10 181 10 182 

 

Į priešmokyklines grupes pateko visi pageidaujantys lankyti įstaigą vaikai. Nepatekusių į 

ankstyvojo amžiaus grupes vaikų skaičius padidėjo. 

 

2 lentelė. Laukiančių eilėje vaikų skaičius. 

 2018–2019 m. m. 2019–2020m. m. 

Į lopšelio grupes 21 54 

Į darželio grupes 2 32 

Į priešmokyklines grupes 0 0 

Iš viso 23 86 

 

3. Vaikų, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis. Lopšelyje-darželyje tėvų 

pageidavimu teikiamos papildomo ugdymo paslaugos (nuomos pagrindu) – ankstyvoji anglų kalba, 

robotika. Anglų kalbos užsiėmimus lanko 36 (19%), robotikos užsiėmimus – 24 (13%) įstaigą 

lankantys vaikai. 

4. Vaikų lankomumo duomenys. 2018 m. vaikų lankomumo vidurkis: lopšelio grupėse - 59%, 

darželio grupėse - 71%, priešmokyklinėse grupėse 80%. Lyginant su 2017 metais, 2018 metais vaikų 

lankomumo vidurkis sumažėjo lopšelio grupėse - 2%, darželio grupėse - 1%, priešmokyklinėse 

grupėse - 2%. 

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

Lopšelyje-darželyje dirba 22 pedagogai (iš jų 2 vadovai, 3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 

13 auklėtojų, 2 muzikos pedagogai, kūno kultūros mokytoja, švietimo pagalbos specialistas – 

logopedas). Psichologas įstaigoje dirba Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro „Saugios 

aplinkos mokykloje kūrimo“ projekto pagrindu. Lyginant su 2017 m. mokytojų skaičius sumažėjo. 

Pedagogų amžiaus vidurkis – 44 metai. 

3 lentelė. Mokytojų išsilavinimas ir kvalifikacinė kategorija. 

Mokytojų išsilavinimas 
Mokytojų skaičius 

(procentai) 
Mokytojų kvalifikacinė 

kategorija 

Mokytojų skaičius 

(procentai) 

Įgiję aukštesnįjį 

išsilavinimą 
2 (9%) Mokytojo 4 (18%) 
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Įgiję aukštąjį išsilavinimą 19 (86%) Vyresniojo mokytojo 9 (40%) 

Suteiktas magistro 

kvalifikacinis laipsnis 
2 (9%) Mokytojo metodininko 3 (14%) 

Mokosi 
2 (9%) 

Mokytojo eksperto 1(5%) 

 

Iš jų Živilė Dubinskienė, direktorė – II vadybinė, vyresniosios mokytojos kvalifikacinė 

kategorija; Nomeda Sasnauskienė, pavaduotoja ugdymui, III vadybinė, auklėtojos metodininkės 

kvalifikacinė kategorija. 

2019 m. mokytojų atestacija aukštesnei kvalifikacinei kategorijai neplanuojama. Keturios 

auklėtojos ir logopedas turi nedidelį darbo stažą, yra jauni specialistai. 

6. Žemės panaudos sutartis. Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 

ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2013-12-05 įsakymu Nr. 8VĮ-(14.8.2) – 1040, žemės 

sklypas esantis Kalniečių g. 257 perduotas neatlygintinai naudotis 69 (šešiasdešimt devyneriems) 

metams. Sudaryta Valstybinės žemės panaudos sutartis 2013-12-05 Nr. 8SUN-28 bei įstaigai perduoto 

nekilnojamojo turto patikėjimo teisė įregistruota Nekilnojamo turto registre. 

7. Higienos pasas išduotas 2014-03-24 Nr.9-0259(6) ir galioja neterminuotai. 

8. Energijos vartojimo auditas. Lopšelio-darželio „Žemyna“ pastatai statyti 1982 metais. 

Įstaigos bendras plotas – 2441,76 m
2
, aukštų skaičius – 2. Įstaigoje atliktas energetinis-techninis 

auditas bei parengtas investicinis projektas 2007-09-07. Įgyvendinant investicinį projektą, siekiant 

sumažinti energijos suvartojimą pastato eksploatacijai, pakeisti įstaigos langai, pagrindinių įėjimų 

lauko ir tambūro durys. Pastato stogas neapšiltintas, įrengta hidroizoliacija, sutvarkyti parapetai ir kt. 

apskardinimai – būklė gera, tačiau šilumos laidumas neatitinka šiuolaikinių normų. 2015 metais 

pasirengtas lopšelio-darželio techninis projektas. 2017 rugsėjo mėn. pradėti bei 2018 metais atlikti 

įstaigos cokolio šiltinimo ir drenažo darbai, aplink pastatą įrengtos nuogrindos. 2018 metais apšiltinta 

~ 55proc. pastato lauko sienų. Viso lopšelio-darželio „Žemyna“ pastato sienų apšiltinimo darbus 

planuojama  pabaigti 2019 metais, gavus likusį finansavimą.  

Tikslingas šildymo sistemų rekonstravimas pakeičiant nesaugius dėl senumo (buvę avarinių 

situacijų), nereguliuojamus, skardinius radiatorius. Taip pat būtinas stogo apšiltinimas. Šių priemonių 

įgyvendinimas padidintų pastato energetinį efektyvumą o patalpų lygis tenkintų keliamus reikalavimus 

– sumažintų šalto oro infiltraciją į patalpas, užtikrintų šildymo sistemos funkcionavimą, energijos 

taupymą, žymiai sumažintų sąnaudas pastato šildymui, pagerėtų pastato mikroklimatas, higienos 

sąlygos. 
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II SKYRIUS 

2018 METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

 

2018 metais sėkmingai pasiekė mokyklinę brandą ir išvyko į Kauno miesto mokyklas 37 

vaikai, 2017 metais - 43, 2016 metais - 39 vaikai. Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

įvertinimas (2018, 2017, 2016 metų balandžio mėn. vaikų pasiekimų įvertinimo duomenimis) visose 

kompetencijų srityse yra geras arba labai geras. Vaikų su sulėtėjusia raida, kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimais, rezultatai gerėja individualiu lygmeniu.  

Lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija organizavo ir koordinavo prevencinį darbą, 

švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui ugdymosi aplinkos kūrimą, švietimo programų 

pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atliko specialiųjų poreikių pirminį 

įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas (parengė 2017 m. Smurto ir patyčių prevencijos 

ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašą, koordinavo jo įgyvendinimą). 2018 metais smurto ir patyčių 

atvejų įstaigoje nenustatyta. 2018 m. prioritetinė Vaiko gerovės komisijos veiklos kryptis – užtikrinti 

efektyvų prevencinių priemonių įgyvendinimą įstaigoje bei pagerinti priešmokyklinio amžiaus vaikų 

socialinę kompetenciją – įgyvendinta sėkmingai (įstaigoje organizuotos 3 prevencinio ugdymo 

savaitės, 8 grupės dalyvavo Veiksmo savaitėje „Be patyčių 2018“, lopšelyje-darželyje vykdoma 

tarptautinė vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programa „Zipio draugai“). Tarptautinėje vaikų 

socialinių gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“ vaikai ugdosi sunkumų įveikimo gebėjimus, 

pagerėjo socialinė vaikų kompetencija. Pedagogai, dalyvaujantys prevencinėje programoje, patobulino 

darbe reikalingas socioedukacinę, paramos vaikams kompetencijas. 

 Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. dalyvaujame SPPC projekte - įstaigoje dirba psichologas, 

konsultuoja tėvus, pedagogus. 2018 m. gegužės mėn. atlikus tėvų apklausą, nustatyta, kad ugdymo 

aplinką ir kokybę ugdytinių tėvai vertina gerai, labai gerai vertina bendruomeninius renginius ir 

šventes, geranorišką mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą; tėvų matomos problemos – mokytojų 

kaita, grupėse integruoti specialiųjų poreikių vaikai. 

Lopšelio-darželio 2018 metų biudžetas 665509,40 eurų. 2018 m. finansiniai prioritetai buvo 

teikiami įstaigos strategijoje numatytoms priemonėms įgyvendinti: 

 Vaikų socialinio ir sveikatos ugdymo(si) pagerinimui, sudarant prielaidas lopšelio-

darželio mokytojų mokymuisi išorinėje partnerystėje. 

 Lopšelio-darželio vidaus ir lauko ugdymosi aplinkų atnaujinimui - siekiant pagerinti vaikų 

ugdymosi sąlygas, plėtojimui - praturtinant inovatyviomis ugdymosi priemonėmis, pritaikant 

šiuolaikinių programų vykdymui. 

Taupus ir racionalus įstaigai skirtų lėšų panaudojimas leido pagerinti ugdymo(si) kokybę, 

vidaus bei lauko ugdymo(si) aplinkų funkcionalumą. 
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2016-2018m. finansinė analizė: 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltiniai Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui 

Suma, Eur 

Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį 

laikotarpį (atlikti 

darbai) 
2016 m. 2017m. 2018m. 

1 2 3 4 5 6 
1. Savivaldybės biudžeto 

lėšos 
443900,00 470459,11 505842,41  

1.1. Iš jų :     

•  Savivaldybės finansuojamų  

įstaigų veiklos 

programa (biudžetas) 

348800,00 376800,00 411892,00 Darbo užmokestis, soc. 

draudimo įmokos, 

mitybos išlaidos, 

komunalinės 

paslaugos, remonto 

darbai, kvalifikacijos 

kėlimo išlaidos, kitos 

prekės, kitos išlaidos. 

•  Savivaldybės finansuojamų  

įstaigų veiklos 

programa (spec. lėšos) 

95100,00 93659,11 93950,41 Darbo užmokestis, soc. 

draudimo įmokos, 

mitybos išlaidos, 

inovatyvios 

skaitmeninės, lauko 

ugdymo priemonės, kt. 

išlaidos ugdymo(si) 

sąlygų tenkinimui 
2. Valstybės biudžeto lėšos  163200,00 166018,39 159667,00  
2.1.  Iš jų  

(nurodyti, kokių institucijų / 

pagal kokias programas 

skiriamos): 

    

2.1.1. Valstybinių funkcijų 

vykdymo programa 
157200,00 157718,39 159667,00 Darbo užmokestis, soc. 

draudimo įmokos, 

ugdymo priemonės, 

kvalifikacijos kėlimo 

išlaidos, vaikų 

pažintinei veiklai 

skirtos išlaidos 
2.1.2. Savivaldybės finansuojamų  

įstaigų specialioji dotacija 

minimalios algos kėlimui 

6000,00 8300,00 -  

3. Gyventojų pajamų 

mokesčio (iki 2 proc.) 

grąžinimas Įstaigai, 

turinčiai  paramos gavėjo 

statusą 

2564,40 1662,84 1411,87 Panaudota 242,00 Eur. 

konsultavimo 

paslaugoms perkant 

rangos darbus 

4. Parama  300,00 100,00 - - 

 

2018 m. gautas finansavimas: 

Gyventojų 2% paramos ir labdaros lėšos 1411,87 eurų. Likutis 2018 m. gruodžio 1 d. - 

10804,54 eurai. 

2018 m. sausio 1 d. gyventojų 2 % paramos ir labdaros lėšų likutis – 9392,67eurų. Per 2018 

m. gauta 1411,87 eurų.  

Dalyvaujame Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje, kuri įgyvendinama 

gavus Europos bendrijos finansinę paramą ir programoje „Pienas vaikams“, kuri remiama Europos 
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Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis. Ne pirmus metus dalyvaujame projekte „Mes rūšiuojam“ – 

už surinktas elektros ir elektroninės įrangos baterijas dovanojamos knygos vaikams. 

Nuo 2018 m. rugsėjo dalyvaujame Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro ir 

Europos socialinio fondo agentūros projekte „Saugios aplinkos kūrimas II“ (pagal ES projektą) dėl 

psichologinės pagalbos mokykloj finansavimo-gauta psichologinės pagalbos teikimo paslauga (0,5 et. 

psichologo) finansuojama ES lėšomis. 

Iš Kauno savivaldybės biudžeto įstaigos veiklai užtikrinti 2018 m. buvo skirta 505842,41Eur. 

Lėšos panaudotos pagal Kauno miesto administracijos direktoriaus patvirtintą sąmatą: pedagoginio bei 

techninio personalo darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kvalifikacijos kėlimui, 

šildymui, elektrai, vandeniui, ryšio ir kitoms komunalinėms paslaugoms apmokėti, mitybos išlaidoms 

padengti, techninio personalo drabužiams įsigyti, virtuvės įrangai (sveikai maisto gamybai nupirkta 

vaisių, daržovių trintuvė, konvekcinė krosnis), kompiuterinei technikai įsigyti. 

Iš Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (biudžeto) skirta 10622,00 Eur. 

lopšelio-darželio lauko takų remontui, 62295,00 Eur. pastato lauko sienų apšiltinimui, 15592,00 Eur. 

elektros instaliacijos darbams.  Už šias lėšas naujai sudėtos 280 m
2 

lauko takų trinkelės ir perstatyti 

dveji sugriuvę, nesaugūs įėjimo į pastatą laiptai, apšiltinta ~ 55 proc. (608 m
2
) lopšelio-darželio lauko 

sienų, pakeistas lauko, tambūrų, atnaujintas laiptinių apšvietimas, pakeistos laiptinių elektros skydinės, 

nauja elektros instaliacija virtuvėje. 

Lėšos specialiajai programai vykdyti 93950,41 Eur. panaudotos mitybai, darbo užmokesčiui, 

ūkinių, higienos prekių ir paslaugų įsigijimui, lauko aplinkos priežiūros inventoriui, vidaus (grupių) 

bei lauko ugdymo(si) aplinkų pagerinimui, pakeista koridoriaus, patalpos, kur vaikai gali patys gaminti 

maistą (vaikų virtuvėlės), grindų danga, virtuvėlėje atliktas ir sienų remontas, įsigijome dviem grupėm 

lauko žaidimų aikštelių įrangą, inovatyvių, skaitmeninių ugdymosi priemonių: interaktyvios 

edukacinės grindys „Funtronic“, dveji lauko muzikos instrumentai. 

Valstybinių funkcijų vykdymo programos (Mokinio krepšelio) lėšos159667,00Eur. panaudotos 

pedagogų darbo užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms (153582,00 Eur.), ugdymo priemonėms 

įvairioms vaikų kompetencijoms ugdytis įsigyti- 6085,00 Eur. Iš jų 668,00 Eur. buvo skirta vaikų 

edukacinėms išvykoms, už 578,00 Eur. visoms grupėms įsigyta vaikiškos literatūros. Pedagogų 

kvalifikacijos kėlimui panaudota 1069,00 Eur. 
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Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2018 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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Reikalingas kapitalinis remontas 

(K): 

- Apšiltinti stogą bei išorines pastato 

sienas (55 % sienų apšiltinta); 

- Atlikti šildymo sistemos remontą, 

pakeičiant senus radiatorius, 

vamzdyną; 

- Atlikti kanalizacijos sistemos 

remontą (supuvę vamzdžiai) 

Pa   prastas remontas (P): 

- 2 grupių patalpoms 

- laiptinių sienoms, luboms, 

grindims;  

- maisto ruošimo patalpoms; 

- tualetų patalpoms. 

 

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 – pagerinti 

vaikų socialinį ir 

sveikatos 

ugdymą(si), sudarant 

prielaidas lopšelio-

darželio mokytojų 

mokymuisi išorinėje 

partnerystėje. 

 

Parengta Sveikatos 

stiprinimo programa 

2018–2022 m.  pagerins 

vaikų sveikatos, 

ekologinės darnos 

ugdymą(si). 

 

 

 

 

Lopšeliui-darželiui bus 

pratęstas sveikatą 

stiprinančios mokyklos 

statusas. 

50 % lopšelio-darželio 

mokytojų dalyvaus 

respublikinėje 

ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacijos 

"Sveikatos Želmenėliai" 

veikloje, patobulės jų 

profesinė kompetencija. 

 

 

 

 

Priešmokyklinių grupių 

vaikai dalyvaus 1 

prevencinėje 

programoje. 

 

 

 

 

 

30 %  mokytojų 

pagerins gebėjimus IKT 

srityje, pagerės jų 

komunikavimo 

kompetencija. 

Parengta Sveikatos 

stiprinimo programa 

2018–2022 m. pagerino 

bendruomenės 

sveikatos, ekologinės 

darnos ugdymą(si), 

socialinių ir emocinių 

kompetencijų 

ugdymą(si).  

 

Lopšeliui-darželiui 

pratęstas sveikatą 

stiprinančios mokyklos 

statusas. 

90 % lopšelio-darželio 

mokytojų dalyvavo 

respublikinėje 

ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacijos 

"Sveikatos Želmenėliai" 

veikloje, pasidalino  

patirtimi šalies 

renginiuose, patobulėjo 

jų profesinė 

kompetencija. 

 

Priešmokyklinių grupių 

vaikai dalyvauja 1 

prevencinėje programoje 

(„Zipio draugai“).  

 

 

 

 

 

60 %  mokytojų 

pagerino gebėjimus IKT 

srityje, pagerėjo jų 

komunikavimo 

kompetencija; 2 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

pagerino prevencinio 

ugdymo kompetenciją. 

Parengta Sveikatos 

stiprinimo programa 

2018–2022 m. pagerins 

bendruomenės 

sveikatos, ekologinės 

darnos ugdymą(si), 

socialinių ir emocinių 

kompetencijų 

ugdymą(si).  

 

Lopšeliui-darželiui bus 

pratęstas sveikatą 

stiprinančios mokyklos 

statusas. 

80 % lopšelio-darželio 

mokytojų dalyvaus 

respublikinėje 

ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacijos 

"Sveikatos Želmenėliai" 

veikloje, pasidalins  

patirtimi šalies 

renginiuose, patobulės 

jų profesinė 

kompetencija. 

 

Priešmokyklinių grupių 

vaikai dalyvaus 1 

prevencinėje 

programoje. 

Lopšelio-darželio 

bendruomenė dalyvaus 

1 darnaus vystymosi 

įgūdžių programoje. 

 

50 %  mokytojų 

pagerins gebėjimus IKT 

srityje, pagerės jų 

komunikavimo 

kompetencija. 

Komentaras 1 tikslo įgyvendinimo rezultatus vertiname labai gerai. Iš dalies pasiekti 

maksimalūs laukti rezultatai.  

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 
2 tikslas – išplėsti ir 

atnaujinti lopšelio-

darželio vidaus ir 

Įrengta funkcionali lauko 

erdvė – terasa, aktyviai 

bei kūrybinei vaikų 

Įrengta funkcionali lauko 

erdvė aktyviai, kūrybinei 

vaikų veiklai.  

Įrengta funkcionali lauko 

erdvė – terasa, aktyviai 

bei kūrybiniai vaikų 
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lauko ugdymosi 

aplinkas, siekiant 

pagerinti vaikų 

ugdymosi sąlygas bei 

praturtinti 

inovatyviomis 

ugdymosi 

priemonėmis, 

skatinančiomis  

įvairioms vaiko 

kompetencijoms 

ugdytis. 

veiklai  

 

Įsigyta inovatyvių, 

skaitmeninių ugdymosi 

priemonių, skatinančių 

įvairioms vaiko 

kompetencijoms ugdytis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsigyta inovatyvių, 

skaitmeninių ugdymosi 

priemonių–interaktyvios 

edukacinės grindys 

„Funtronic“, dveji lauko 

muzikos instrumentai –  

įvairioms vaiko 

kompetencijoms ugdytis. 

 

Pradėti lauko  takų 

remonto ir pastato 

apšiltinimo darbai, 

pagerėjo vaikų saugumo 

užtikrinimas, pagerintos 

higienos sąlygos.  

veiklai  

 

Įsigyta inovatyvių, 

skaitmeninių ugdymosi 

priemonių, skatinančių 

įvairioms vaiko 

kompetencijoms ugdytis 

 

 

 

Pradėti lauko  takų 

remonto ir pastato 

apšiltinimo darbai 

 

Komentaras: 2 tikslo įgyvendinimo rezultatus vertiname labai gerai. Pasiekti maksimalūs laukti 

rezultatai.  

Atnaujinta lauko ugdymo(si) aplinka – išplėtotos galimybės prasmingam žaidimui lauke. Modernizuotas 

ugdymo procesas, išplėtotos efektyvesnio ugdymo programos įgyvendinimo galimybės. 

Užtikrinant saugią ir sveiką ugdymo aplinką, pradėti lauko takų remonto ir pastato apšiltinimo darbai. 

Naujai sudėtos 280 m
2 

lauko takų trinkelės  ~ 33%  nuo bendro takų ploto ir perstatyti dveji sugriuvę, 

nesaugūs įėjimo į pastatą laiptai. Apšiltinta ~ 55% (608  m
2
) lopšelio-darželio lauko sienų. 

 

Plačiojo įsivertinimo išvados 

 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

4.2.4. Vaiko sveikatos 

stiprinimas 

3.2.3. Specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymosi pažanga 

3.2.3. Specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymosi pažanga 

1.1.5. Tradicijos 4.2.5. Pagalba specialiųjų 

poreikių vaikams 

 

 

Giluminio įsivertinimo išvados 

 

Komentaras: 2017–2018 m. m. buvo atliktas giluminis įsivertinimas 2.1.3. Programų atitiktis 

vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams. Buvo siekiama išsiaiškinti ar šiuo metu įstaigoje 

įgyvendinamos programos atitinka vaikų poreikius, interesus bei amžių (lopšelio-darželio 

ikimokyklinio ugdymo programa, sveikatos stiprinimo ir ekologinio ugdymo programa, 

etninės kultūros plėtros programa). Buvo pateiktos išvados: sveikatos stiprinimo programos, 

etninės kultūros plėtros programos nuolat tikslingai ir kūrybiškai atnaujinamos, taikomos 

efektyviai, jų tikslai ir turinys atitinka vaikų amžių, poreikius. Jos įgyvendinamos naudojant 

aktyvias vaiko ugdymo(si) formas – vaikai aplinką pažįsta per diskusijas, klausimų iškėlimą, 

potyrius ir kūrybą. Ikimokyklinio ugdymo programą tikslinga atnaujinti, papildyti 

pasikeitusias sritis, kurios įstaigoje įgyvendinamos, sukurtos atsižvelgiant į šiuolaikines 

realijas, reglamentuotos direktoriaus įsakymais, tačiau nepakankamai integruotos į 

ikimokyklinio ugdymo programą (vaikų pasiekimų vertinimas ir kt.). Rekomendacija veiklos 
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tobulinimui: atnaujinti lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą; etninės kultūros 

plėtros programą integruoti į ikimokyklinio ugdymo programą; lopšelyje-darželyje 

įgyvendinti efektyvias prevencinio ugdymo programas.  

Atsižvelgiant į 2018–2019 m. m. platųjį įsivertinimą, 2019 m. numatomas giluminis 

įsivertinimas 3.2.3. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažanga rodiklyje. Bus siekiama 

išsiaiškinti kiek pažanga atitinka specialiuosius vaiko poreikius, tėvų, mokytojų ir kitų 

specialistų lūkesčius. 

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 

 
2018-03-21 atlikta Kauno valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos patikra (patikros aktas 

Nr. 33VĮP-237). Tikrinimo metu nustatyti pažeidimai – neatliktas dalinis lubų remontas virtuvėje ir 

sandėlyje, neatnaujinti „Gabijos“ gr. maisto išdalinimo patalpoje lentynų paviršiai – pašalinti. 

2018-10-11 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Kauno departamento atlikto patikrinimo (patikrinimo aktas Nr. 2-12 4.80)PA-6745) metu pažeidimų 

nenustatyta. 

2018-10-30 vyko Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos patikra. Trūkumų nerasta. 

 

III SKYRIUS 

2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

  Siekiant užtikrinti Lietuvos visuomenės ir europinius standartus atitinkantį, lopšelio-

darželio bendruomenės lūkesčius atliepiantį kokybišką ugdymą bei įgyvendinant lopšelio-darželio 

strateginio plano 2019–2021 metams 1 tikslą „Vaiko ugdymo(si) kokybės stiprinimas plėtojant 

įtraukųjį ugdymą“, 2019 metais sieksime - pagerinti švietimo pagalbą stiprinant vaikų ugdymo 

individualizavimą. Šis tikslas pagrįstas 2018 m. plačiojo įsivertinimo išvadomis: reikalinga tobulinti 

sritis „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“, silpniausiai įvertintas pagalbinis rodiklis 3.2.3. Specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymosi pažanga, taip pat atsižvelgiant į rodiklio 4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių 

vaikams pagerinimą. Įgyvendinant veiklos tikslą aktualizuosime mokytojų kvalifikacijos patobulinimą 

įtraukiojo ugdymo srityje (numatoma panaudoti 400,0 Eur. mokymo lėšų), taip pat bus siekiama dirbti 

kryptingai, individualizuoti ugdymo procesą. Lopšelyje-darželyje 2018 m. nustatytas vidutinis arba 

didelis specialiųjų ugdymosi poreikių lygis 11 vaikų (dar 3 vaikams reikalingi tyrimai nustatant 

specialiųjų poreikių lygį), vaikai integruoti bendrosios paskirties grupėse. Specialiąją pedagoginę 

pagalbą jiems teikia logopedas, psichologas bei kūno kultūros pedagogas. Lyginant su 2017 m., 

įstaigoje sumažėjo vaikų, kuriems teikiama švietimo pagalba, tačiau padaugėjo vaikų, kurių specialiųjų 
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poreikių lygis didelis (sulėtėjusi raida, autizmas). Sumažėjus švietimo pagalbos gavėjų daliai 

tenkančiai vienam pagalbos specialistui, būtų kuriamos prielaidos ugdymo kokybei. Šiam tikslui 

įgyvendinti numatomos panaudoti Savivaldybės biudžeto lėšos (mokytojo padėjėjas 0,5 et. - metams 

5000,0 Eur.; psichologas 0,5 et. – metams 10000,0 Eur. ) etatams išlaikyti, steigti. Siekiant 

visapusiškos pagalbos mokytojui, vaikui ir šeimai, tikslinga steigti ir auklėtojo padėjėjo etatą, teikiant 

paraišką ES struktūrinei paramai, finansavimui gauti. 

Lopšelio-darželio mokytojų bendruomenė 2019–2021 m. strategijoje akcentavo 

„orientavimąsi į kiekvieno vaiko individualių gebėjimų puoselėjimą, pagarbios, atviros ir dialogiškos 

asmenybės ugdymą“ - vizijos įgyvendinimui aktualizuojamas efektyvus vaikų pažangos ir pasiekimų 

vertinimas, tolygi ir tęstinė vaiko branda, kompetencijų įgijimas. Siekiant kiekvieno asmens 

ugdymo(si) sėkmės bus įgyvendinamas 2 tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo(si) tęstinumą. El. dienyno sistemos įgalinimas, naujos, kokybiškai veikiančios lopšelio-

darželio el. svetainės parengimas, leis optimizuoti mokytojo darbą, ugdymo rezultatų parengimą ir jų 

perdavimą tėvams bei kitos pakopos ugdytojams. 2019 m. tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti 3 

priemones, 2020 m. – 2 priemones. Šiam tikslui 2019 m. bus panaudotos Mokymo lėšos (432,0 Eur.), 

Savivaldybės biudžeto lėšos (99,0 Eur.). 

Siekiant įgyvendinti strateginio plano antrąjį tikslą – „Saugi, veiksmingai pritaikyta įvairesnių 

ugdymo organizavimo formų vykdymui, ugdymąsi stimuliuojanti edukacinė aplinka“ – atsižvelgus į 

įsivertinimo išvadas, vidinių išteklių analizę, bendruomenės siūlymus bei lūkesčius, atliepiant vaikų 

poreikius Kauno miesto švietimo politikos prioritetus, lopšelio-darželio „Žemyna“ 2018–2022 metų 

sveikatos stiprinimo programos „Sveikata ir ekologinė darna“ išsikeltus uždavinius, 2019 metais 

planuojamas    3 tikslas – pagerinti lopšelio-darželio pastato patalpų bei teritorijos higienines sąlygas 

bei atnaujinti ugdymosi aplinkas pritaikant įvairesnių ugdymo(si) programų ir ugdymo 

organizavimo formų vykdymui.  

Gerinant vaikų kasdieninio gyvenimo kokybę, svarbu užtikrinti saugią, palankią vaikų 

sveikatai ikimokyklinio ugdymo įstaigos aplinką. 2018 metais pradėti lopšelio-darželio pastato 

apšiltinimo bei lauko takų remonto darbai bus tęsiami 2019 metais. Atnaujinsime „Aušrinės“ grupės 

ugdymosi aplinką. Grupės sienos bei lubos sutrūkę, vietomis atšokę dažai. Grupė neatliepia ugdymo 

programų vykdymo sveikatos saugos reikalavimų. 

Lauko žaidimų aikštelių įranga neatitinka Lietuvos higienos normos III skyriaus 18 punkto 

reikalavimų, 2 grupių lauko įrenginių medinės konstrukcijos supuvę, yra nesaugios, todėl bus 

pakeistos naujomis, sertifikuotomis, atitinkančiomis šiandienos vaikų poreikius. Bus sukurtos lauko 

erdvės skatinančios vaikų fizinį aktyvumą, kūrybiškumą, tyrinėjimus bei poilsį. 
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Tikslui įgyvendinti planuojama panaudoti 2000,0 Eur Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

veiklos programos (spec. lėšas), 400,0 Eur Valstybinių funkcijų vykdymo programos (Mokymo lėšos) 

ir Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (biudžeto) lėšas.  

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas – pagerinti švietimo pagalbą stiprinant vaikų ugdymo individualizavimą. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 
Pagerėjusi vaikams 

teikiama švietimo 

pagalba, vaikų ugdymo 

individualizavimas.  

Sumažės švietimo pagalbos gavėjų 

dalis tenkanti vienam pagalbos 

specialistui. Išlaikytas lopšelyje-

darželyje psichologo etatas (šiuo 

metu pagal ES projekto lėšas iki 

2019-06-30) bei įsteigtas mokytojo 

padėjėjo etatas (nuo 2019-09-01) 

pagerins vaikų poreikius ir galias 

užtikrinantį ugdymą. 

 

50 % mokytojų ir pagalbos vaikui 

specialistų rengs individualizuotas 

priemones spec. poreikių vaikams. 

 

Bus organizuojami  5 individualūs 

užsiėmimai per savaitę išskirtinių 

poreikių vaikams. Pagal sutartą 

tvarkaraštį kūno kultūros, muzikos 

mokytojai organizuos individualius 

užsiėmimus ir užtikrins vaiko 

išskirtinius poreikius, jo galias 

tenkinantį ugdymą. 

 

80 % mokytojų dalyvaus 

kvalifikacijos tobulinimo renginyje 

ir patobulins gebėjimą pažinti bei 

ugdyti išskirtinių poreikių vaikus. 

Sumažės švietimo pagalbos gavėjų 

dalis tenkanti vienam pagalbos 

specialistui (nuo 50 iki 30 %). 

Gautos ES struktūrinių fondų lėšos 

leis steigti auklėtojo padėjėjo etatą ir 

sustiprins paramą mokytojams 

gerinant spec. poreikių vaikų 

ugdymo(si) pasiekimus.  

 

Išlaikytas lopšelyje-darželyje 

psichologo etatas (šiuo metu pagal 

ES projekto lėšas iki 2019-06-30) 

bei įsteigtas mokytojo padėjėjo 

etatas (nuo 2019-09-01) 

pagerins vaikų poreikius ir galias 

užtikrinantį ugdymą. 

 

 

 

80 % mokytojų ir pagalbos vaikui 

specialistų rengs individualizuotas 

priemones spec. poreikių vaikams. 

 

Bus organizuojami  5 individualūs 

užsiėmimai per savaitę išskirtinių 

poreikių vaikams. Pagal sutartą 

tvarkaraštį kūno kultūros, muzikos 

mokytojai organizuos individualius 

užsiėmimus ir užtikrins vaiko 

išskirtinius poreikius, jo galias 

tenkinantį ugdymą. 

 

90 %. mokytojų dalyvaus 

kvalifikacijos tobulinimo renginyje 

ir patobulins gebėjimą pažinti bei 

ugdyti išskirtinių poreikių vaikus. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  Paraiškos 

parengimas ir 

teikimas ES 

struktūrinei 

paramai gauti 

Direktorius Kauno 

lopšelis-

darželis 

„Saulutė“, 

Kauno 

Sausis Darbo grupė  
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lopšelis-

darželis 

„Giliukas“ 

2.  Psichologo, 

mokytojo/auklėtojo 

padėjėjo etatų 

įsteigimas 

 

Direktorius  Rugsėjis Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos: 

mokytojo 

padėjėjas 0,5 

et. - metams 

5000,0 Eur.; 

psichologo 

0,5 et. – 

metams 

10000,0 Eur. 

 

3.  Individualizuotų 

ugdymo priemonių 

spec. poreikių 

vaikams rengimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pagalbos 

vaikui 

specialistai, 

mokytojai 

 Rugsėjis Mokymo 

lėšos,  

pagalbos 

vaikui 

specialistai, 

mokytojai 

 

4.  Individualių 

(muzikos, kūno 

kultūros) 

užsiėmimų 

išskirtinių poreikių 

vaikams 

organizavimas 

Vaiko 

gerovės 

komisija  

 

 Spalis Mokymo 

lėšos,  

Vaiko 

gerovės 

komisija  

 

5.  Mokytojų mokymų 

organizavimas -

„Autizmo spektro 

sutrikimų turintys 

vaikai ir jų šeimos“ 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 Gruodis Mokymo 

lėšos  

400,0 Eur. 

 

 

2 tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) tęstinumą. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 
Įdiegtos skaitmeninės 

sistemos pagerins 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo(si) 

tęstinumo užtikrinimą. 

Lopšelyje-darželyje įdiegto el. 

dienyno visapusiškas 

panaudojimas užtikrins šiuolaikinę 

informavimo, optimizuoto 

mokytojo darbo sistemą ir pagerins 

tikslingą ugdymo turinio 

planavimą, vaikų pasiekimų 

vertinimą, išvadų pateikimą. 

 

Sukurta naujo dizaino ir veikimo 

lopšelio-darželio el. svetainė plėtos 

bendradarbiavimą, informacijos 

perdavimo procesus.  

 

Pagerės vaiko pažangos stebėsenos 

rezultatų (pasiekimų aprašų) 

perdavimo kitos pakopos 

(priešmokyklinio, pradinio) 

ugdymo specialistams dalis. 90 % 

vaikų pasiekimų rezultatų, aprašų, 

Lopšelyje-darželyje įdiegto el. 

dienyno visapusiškas 

panaudojimas užtikrins šiuolaikinę 

informavimo, optimizuoto 

mokytojo darbo sistemą ir pagerins 

tikslingą ugdymo turinio 

planavimą, vaikų pasiekimų 

vertinimą, išvadų pateikimą. 

 

Sukurta naujo dizaino ir veikimo 

lopšelio-darželio el. svetainė plėtos 

bendradarbiavimą, informacijos 

perdavimo procesus.  

 

Pagerės vaiko pažangos stebėsenos 

rezultatų (pasiekimų aprašų) 

perdavimo kitos pakopos 

(priešmokyklinio, pradinio) 

ugdymo specialistams dalis. 100 % 

vaikų pasiekimų rezultatų, aprašų, 
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parengtų išvadų bus perduodamos 

mokytojams kitoje vaiko ugdymo 

pakopoje. 

parengtų išvadų bus perduodamos 

mokytojams kitoje vaiko ugdymo 

pakopoje. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  El. dienyno 

sistemos 

įgalinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 Rugsėjis Mokymo 

lėšos 432,0 

Eur. 

 

2.  Naujos, kokybiškai 

veikiančios 

lopšelio-darželio 

el. svetainės 

parengimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 Spalis Savivaldybės        

biudžeto lėšos 

99,0 Eur.; 

Darbo grupė 

 

3.  Vaiko pasiekimų 

aprašų teikimas 

kitos pakopos 

(priešmokyklinio, 

pradinio) ugdymo 

mokytojams 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

 Spalis   

 

3 tikslas – pagerinti lopšelio-darželio pastato patalpų bei teritorijos higienines sąlygas bei atnaujinti 

ugdymosi aplinkas pritaikant įvairesnių ugdymo organizavimo formų vykdymui.  

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 
Atnaujintos edukacinės aplinkos, 

erdvės vaikų veiklai lauke. 

Pagerintos lopšelio-darželio 

pastato patalpų bei teritorijos 

higieninės sąlygos. 

 

Baigti lopšelio-darželio pastato 

apšiltinimo darbai, pagerėjęs 

pastato mikroklimatas, užtikrinta 

sveika ugdymo aplinka 

 

 

Atliktas 2 įėjimo į pastatą laiptų  bei 

lauko takų remontas, pakeičiant 20 

proc. (160 m
2
) trinkelių nuo bendro 

takų ploto, atliepiami vaikų 

poreikiai, užtikrinta saugi aplinka 

 

 

 

Suremontuota bei atnaujinta 

„Aušrinės“ grupė, atliepiami vaikų 

poreikiai  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta 1 grupės lauko žaidimų 

aikštelė - saugiai įrengta lauko 

žaidimų ir laisvalaikio aplinka 

Baigti lopšelio-darželio pastato 

apšiltinimo darbai, pagerėjęs 

pastato mikroklimatas, 

užtikrinta sveika ugdymo 

aplinka 

 

Atliktas 4 įėjimo į pastatą 

laiptų  bei lauko takų 

remontas, pakeičiant 31proc. 

(250 m
2
) trinkelių nuo bendro 

takų ploto, atliepiami vaikų 

poreikiai, užtikrinta saugi 

aplinka 

 

Suremontuota bei atnaujinta 

„Aušrinės“ grupė ir grupės 

drabužinės patalpa. Drabužinės 

patalpa veiksmingai pritaikyta 

įvairesnėms veikloms, 

atliepiami vaikų poreikiai   

 

Suremontuotas sandėlininko ir 

dietisto kabinetas, pagerintos 

darbuotojų darbo sąlygos 

 

Atnaujintos 2 grupių lauko 

žaidimų aikštelės - saugiai 

įrengta lauko žaidimų ir 



15 

 

 

 

laisvalaikio aplinka 

 

Įsigyta ugdymo priemonių 

bendros paskirties erdvėms  
 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Lauko žaidimų     

aikštelių atnaujinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

 Gegužis 2000,0 Eur. 

Spec. 

programos, 

Mokymo 

lėšos  

 

2. „Aušrinės“ gr. 

remontas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

 Rugpjūtis 1000,0 Eur. 

Savivaldybės 

biudžeto, 

Mokymo 

lėšos; 

Įstaigos 

pastatų 

priežiūros ir 

einamojo 

remonto 

darbininkai 

 

3. Sandėlininko ir 

dietisto kabineto 

remontas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

 Rugsėjis 400,0 Eur. 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; 

Įstaigos 

pastatų 

priežiūros ir 

einamojo 

remonto 

darbininkai 

 

4. Pastato laiptų  bei 

lauko takų remontas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

 Lapkritis 10700,0 Eur. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

5. Ugdymo priemonių 

bendros paskirties 

erdvėms įsigijimas 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 Gruodis 300,0 Eur. 

Savivaldybės 

biudžeto, 

400,0 Eur. 
Mokymo 

lėšos  

 

6. Lopšelio-darželio 

pastato apšiltinimo 

darbai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

 Gruodis 28000,0 Eur. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 
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V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, 

kas informuojamas 

Atsiskaitymo ir informavimo 

forma  

Įvykdymo 

terminas 

Direktorė  Savininko teises 

įgyvendinančiai 

institucijai 

 

 

 

 

 

 

 

  Įstaigos 

bendruomenei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lopšelio-darželio 

tarybai   

 

Ataskaita raštu – vadovo veiklos 

ataskaita 

Ataskaita raštu, elektroninėmis 

versijomis - veiklos plano 

įgyvendinimas, finansinių 

išteklių panaudojimas 

 

 

 

Stendinis pranešimas: 

- Veiklos plano 2019m. 

pristatymas 

- 2018m. finansinių išteklių 

panaudojimo ataskaita  

- vadovo veiklos ataskaita 

(interneto svetainėje) 

- MK ir specialiosios programos 

lėšų panaudojimo ataskaita 

(interneto svetainėje) 

Pranešimas – Įstaigos sąmatos 

pristatymas 

- Pranešimas – vadovo veiklos 

ataskaita 

Pranešimas – Veiklos plano tikslų 

įgyvendinimo tarpinis vertinimas  

Pranešimas: 

- Veiklos plano 2019m. 

įvertinimas ir 2020m. 

svarstymas. 

01 

 

Pagal 

savininko 

teises 

įgyvendinanči

os institucijos 

numatytus 

terminus 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01  

 

 

Kartą per 

ketvirtį 

01 

 

04 

 

06 

12 

Įstaigos veiklos 

įsivertinimo grupė 

 Direktorei  

 Mokytojų tarybai 

 Lopšelio-darželio 

tarybai  

Ataskaitos raštu – Plačiojo ir 

giluminio įsivertinimo ataskaita 

12 

Pavaduotoja ugdymui  Direktorei  

 

 Mokytojų tarybai 

Savianalizė raštu – veiklos 

įsivertinimas 

Ataskaitos raštu, vaizdinis 

pranešimas:  

- Ugdomojo proceso organizavimo 

rezultatai; 

- 2019 metų veiklos plano 

11 

 

 

 

05; 12 

 

05; 12 
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(tarpinis vertinimas) rezultatai; 

- Profesinės veiklos plėtotės 

apžvalga. 

 

11 

Mokytojai  Pavaduotojai 

ugdymui 

 

 

 

 

  Tėvams 

 

 

Žodinė informacija, ataskaitos 

raštu: 

- Ugdytinių pažanga ir pasiekimai; 

- Savianalizės anketos; 

  - Veiklos įsivertinimas. 

 

Žodinė informacija, ataskaitos 

raštu - Ugdytinių pažanga ir 

pasiekimai 

 

 

06 

06 

11 

 

05; 12 

Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

 Direktorei, 

  Lopšelio-darželio 

tarybai 

 Įstaigos 

bendruomenei  

Žodinė informacija, ataskaitos 

raštu - Ūkinės veiklos ataskaita 

 

 

 06; 12 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nomeda Sasnauskienė 

Logopedė Justina Builienė   

Auklėtoja Daiva Kilikevičienė 

Auklėtoja Laimutė Armanavičienė   

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ 

tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. 

posėdžio protokolu Nr. 4 

 


