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KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „SMALSUTIS” 

 

 

2016 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

         Įstaigos socialinis kontekstas. Kauno lopšelis-darželis „Smalsutis“ yra juridinis asmuo, 

Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. 2015-2016 mokslo metais lopšelyje-darželyje 

„Smalsutis“ veikia 6 grupės: viena lopšelio grupė V modelio, dvi darželio grupės – V modelio, 

kurių darbo laikas 12 val., 2 darželio grupės IV modelio, kurių darbo laikas 10,5 val. ir viena 

priešmokyklinio ugdymo grupė V modelio, kurios darbo laikas 12 val.  2015-2016 mokslo metų  

modeliai patvirtinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros 

valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2015 rugpjūčio 28 d. įsakymu  Nr. 35-507. 

Vadovaujantis 2015 metų gruodžio mėnesio duomenų analize, lopšelį-darželį „Smalsutis“ 

lanko 6 (4,9%) vaikų iš socialiai remtinų šeimų, 1(0,8%) vaikas iš mažas pajamas gaunančių šeimų, 

12 (9,8%) vaikų iš daugiavaikių šeimų, 1 (0,8%) vaikas, kurių vienas tėvų mokosi, 1 (0,8%) vaikas, 

turintis neįgalumą. Viso atlyginimo už ikimokyklinę įstaigą lengvata skiriama 21 vaikui. Tai sudaro 

17,2 % bendro vaikų skaičiaus. 

Dauguma lopšelio-darželio „Smalsutis“ ugdytinių auga gerai ir vidutiniškai gerai aprūpintose 

tarnautojų ar darbininkų šeimose.  

Lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ integruotai ugdomi 43 (35,2%) specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių vaikai: iš jų - 39 (40%) vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, 1(0,8%) vaikas, 

turintis kompleksinius sutrikimus, 1 (0,8%) vaikas, turintis elgesio ir emocijų sutrikimus, 2 (1,6%) 

vaikai, turintys sulėtėjusią raidą, 2(1,6%) vaikai, turintys laikysenos sutrikimą, 26 (21,3%) vaikai, 

turintys pėdos deformacijas. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams pagalbą teikia 2 logopedės, 

neformaliojo ugdymo mokytojas (kūno kultūra). 

Vaikų skaičiaus kaita lopšelyje-darželyje. Lopšelį-darželį „Smalsutis“ 2015 m. gruodžio 

mėnesio duomenimis lanko 122 vaikai (16 ankstyvojo, 75 ikimokyklinio, 31 priešmokyklinio 

amžiaus vaikų). Lyginant su 2014 metais vaikų skaičius nepakito, - gruodžio mėn. duomenimis 

lankė 122 vaikai (15 ankstyvojo, 90 ikimokyklinio, 17 priešmokyklinio amžiaus vaikų). 



  

 

2  

 

Lopšelio-darželio vietų skaičius pagal projektą – 115. Kauno miesto Švietimo ir ugdymo 

skyriaus vedėjo 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 35-505, atsižvelgiant grupių patalpų dydį 

leidžia nurodytą vietų skaičių padidinti 25 vietomis. 

2014-2015 m.m. iš lopšelio-darželio išvyko viso 30 vaikų: 21 vaikas į mokyklą, 3 vaikai dėl 

gyvenamosios vietos pakeitimo, 6 vaikai tėvų sprendimu. 

2015-2016 m. m. į lopšelį-darželį atvyko 28 vaikai (lapkričio mėn. duomenimis). 

        Nepatekusių į lopšelį-darželį 2015 m. lapkričio mėn. duomenimis yra 28 vaikai, iš jų 26 vaikai 

lanko kitas Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas. 

2015 m. gruodžio mėn. duomenimis laukiančių eilėje lankyti lopšelį-darželį nuo 2016 metų 

sausio mėn./ rugpjūčio mėn. duomenimis 11 vaikų. 

Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas. 

        Mieste teikiamomis papildomo ugdymo paslaugomis naudojasi 20 % lopšelio-darželio 

„Smalsutis“ ugdytinių. 

         Mokinių lankomumo duomenys.         

         2015 m. lankytos dienos (2015-01-01/11-31) lankytų dienų skaičius - 19562 (80,3%); 

praleistų dienų skaičius - 6137 (19,7 %), praleistų dienų skaičius dėl ligos 3166 (14,1%), praleistų 

dienų skaičius dėl kitų priežasčių -2971 (5,6 %). 

         2015 m. liepos mėnesį lopšelis-darželis ugdymo proceso nevykdė. 

         Lopšelio grupės vaikų lankomumas vidutiniškai sudaro 74 %; 

         Ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų (viso 4) lankomumas sudaro 76 %; 

      Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų lankomumas sudaro 78 %. 

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

         Lopšelyje-darželyje dirba 13 mokytojų, t.y. auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogės, 

muzikos pedagogė, logopedės, neformaliojo ugdymo mokytojas (kūno kultūra). Pedagoginį 

išsilavinimą yra įgijusios 13 mokytojų, tai sudaro 100 % visų mokytojų, dalykinį išsilavinimą yra 

įgiję 12 mokytojų, tai sudaro 92 % visų mokytojų. Iš jų: su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – 

8 (2 magistrai), su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu – 3, su aukštesniuoju išsilavinimu – 2. 

         Iš jų yra įgiję mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją – 5, tai sudaro 38 % visų 

mokytojų, vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją – 7, tai sudaro 54 % visų mokytojų, 1 

mokytoja neturi kvalifikacinės kategorijos.  

        Mokytojų kvalifikacijos koeficientas 18,2. 

         Mokytojų amžiaus vidurkis 45 metai. 

Žemės panaudos sutartis. Lopšelis-darželis „Smalsutis“ turi galiojančią žemės panaudos 

sutartį (Nr. M 19/2006-145). 

  Higienos pasas (yra ar nėra).Lopšelis-darželis „Smalsutis“ turi higienos pasą, kuris galioja 
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neterminuotai. 

         Lopšelio-darželio „Smalsutis“ patalpos atitinka temperatūrinėms normoms, apšvietimo 

normoms. 

         Energijos vartojimo auditas Lopšelyje-darželyje 2007 m. atliktas energetinis auditas, 2007 

m. parengtas investicinis, techninis projektai, skirti techniniam – ekonominiam energijos 

suvartojimo įvertinimui ir energijos taupymo priemonių numatymui, detaliam energijos taupymo 

priemonių finansiniam įvertinimui, investicijų ir sutaupymų ekonominiam įvertinimui. Šie 

dokumentai teikti rangovams.  

 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 
 

2015 m. organizuojant ugdymo procesą prioritetą skyrėme ugdymo proceso tobulinimui, 

vaikų pasiekimų pažangos vertinimo ir skatinimo sistemos koregavimui, atsižvelgiant į 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo aprašą, Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi 

programą, tėvų įtraukimui į vaikų pasiekimų vertinimą, alternatyvių ugdymo būdų ir metodų 

plėtojimui, didinant mokytojų, tėvų kompetencijas Valdorfo pedagogikos klausimais, vidaus 

ugdymo aplinkų atnaujinimui ir gerinimui, tikslingai ir efektyviai panaudojant savivaldybės 

skiriamas lėšas, valstybės lėšas (priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų krepšelis), tėvų 

įmokų lėšas, paramos (GPM 2 procentus). 

Įstaiga išlaikoma iš šių šaltinių: 

1. savivaldybės lėšų – įstaigos funkcionavimui; 

2. valstybės lėšų – priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų krepšelis; 

3. tėvų lėšų – tėvų mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje; 

4. paramos lėšos – (GPM 2 procentai). 

 

Finansavimo 

šaltinis 

Skirta 2015 

metais 

Panaudota 

2015 metais 

Atlikti darbai 

Valstybinių 

funkcijų 

vykdymo 

programa 

107 915,00 € 107 915,00 € Viso: 

104 481,00 € 104 481,00 € Mokytojų darbo užmokestis(mokinio 

krepšelio dalis), socialinio draudimo 

įmokos 

500,00 € 500,00 € Literatūros įsigijimas 

1 985,00 € 1 985,00 € Žaislai, mokymo priemonės, programinės 

įrangos atnaujinimas 

579,00 € 579,00 € Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 

370,00 € 370,00 € Edukacinės pažintinės vaikų išvykos: 

Kauno lėlių teatras  
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Miesto darnaus 

vystymo 

programa 

240,00 € 240,00 € Lopšelio-darželio šilumos punkto 

paprastojo remonto darbų projektas 

Investicijų 

programa 

(Biudžeto lėšos) 

19 931,00 € 19 931,00 € Lopšelio-darželio pastato dalies sienų 

šiltinimo darbai 

Biudžetinių 

įstaigų veiklos 

programa 

267 160,00 € 265 174,57 € Viso: 

224 891,00 € 224 891,00 € Darbo užmokestis: administracijos 

darbuotojų, mokytojų, specialistų, 

technikinio personalo, socialinio draudimo 

įmokos 

28 632,00 € 26 646,57 € Komunalinės paslaugos ir ryšiai 

6 000,00 € 6 000,00 € Mityba socialiai remtiniems vaikams pagal 

lengvatas 

4 517,00 € 4 517,00 € Ilgalaikio materialinio turto einamasis 

remontas: šildymo vamzdžių tvarkymas, 

grupės santechnikos pakeitimas. 

100,00 € 100,00 € Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 

1 540,00 € 1 540,00 € Minkštas inventorius, kt. prekės, 

medikamentai, spaudiniai 

1 060,00 € 1 060,00 € Kitos paslaugos įstaigos išlaikymui 

420,00 € 420,00 € Darbdavių socialinė parama mirus artimam 

žmogui 

Paramos lėšos 

(2 % pajamų 

lėšos) 

1 851,73 € 1 852,73 € Darželio grupės: žaidimo kambario, 

miegamojo paprastojo remonto darbai 

Specialiosios 

lėšos 
51 491,00 € 51 491,00 € Viso: 

3 930,00 € 3 930,00 € Darbo užmokestis: administracijos 

darbuotojų, mokytojų, specialistų, 

technikinio personalo, socialinio draudimo 

įmokos 

42 111,00 € 42 111,00 € Mitybos išlaidos: maisto produktų pirkimas 

(Tėvų mokestis 

už darželį) 

3 541,00 € 3 541,00 € Kitos prekės: nupirkta langų ribotuvai, 

laikikliai, kt. medžiagos, smulkus virtuvės 

ir kitas inventorius, kanceliarinės prekės, 

ūkinės ir cheminės prekės 

1 195,00 € 1 195,00 € Ilgalaikio materialinio turto einamasis 

remontas: darželio grupės grindų dangos 

keitimas, apdailos darbai 

107,00 € 107,00 € Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 

  607,00 € 607,00 € Kitos paslaugos 
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                    Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2015 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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2014 metais pradėti išorinių sienų 

šiltinimo darbai. 2015 metais atliktas 

vienos grupės (miegamojo, žaidimų 

kambario, rūbinėlės) paprastasis 
remontas, vienos grupės WC patalpų 

paprastasis remontas. Atlikti šilumos 

punkto šildymo sistemos paprastasis 
remontas.  

Reikalinga atlikti: vienos grupės 

paprastąjį remontą, šildymo, tęsti 
pastato šiltinimo darbus. 

 

 

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

atliktas paprastasis remontas. 
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

1.Tobulinti 

ugdymo procesą, 

pakoreguojant 

vaikų pasiekimų 

pažangos vertinimo 

ir skatinimo 

sistemą. 

 

 

 Pakoreguota vaikų 

gebėjimų, pasiekimų 

pažangos vertinimo ir 

skatinimo sistema. 

 

 10% padidės tėvų 

kompetencija vaikų 

pasiekimų vertinimo 

klausimais. 

   

 Įgyvendinant šį tikslą 

buvo organizuojama 

sisteminga ugdomoji 

veikla. Įgyvendintos 

visos numatytos 

priemonės tikslo 

realizavimui. 

 Pakoreguota vaikų 

pasiekimų pažangos 

vertinimo ir skatinimo 

sistema, atsižvelgiant į 

„Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašą“. 

 15% padidėjo tėvų 

kompetencija vaikų 

pasiekimų vertinimo 

klausimais. 

 20% patobulėjo 

mokytojų profesinė 

Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

kompetencija. 

 

 Pakoreguota vaikų 

gebėjimų, pasiekimų 

pažangos vertinimo ir 

skatinimo sistema. 

 

 15% padidės tėvų 

kompetencija vaikų, 

pasiekimų vertinimo 

klausimais. 

 

 20% patobulės 

mokytojų profesinė 

Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

kompetencija. 

 

 

   Komentaras: Tikslo įgyvendinimą vertiname gerai.  

   Mokytojai vykdė švietėjišką veiklą tėvų tarpe: rengė pranešimus ugdymo proceso tobulinimo, 

vaikų pasiekimų pažangos vertinimo ir skatinimo klausimais, bendradarbiavimo ir tėvų 

dalyvavimo vaikų pasiekimų vertinime svarba. Tėvai supažindinti su „Ikimokyklinio amžiaus 

vaiko pasiekimų aprašu“ grupinių tėvų susirinkimų metu, kurie vyko 2015 metais 10/11mėn., 

juose dalyvavo 81% tėvų.  

   Tėvams pristatyta pakoreguota lopšelio-darželio „Smalsutis“ vaikų pasiekimų pažangos 

vertinimo ir skatinimo sistema, korekcija atlikta atsižvelgiant į naujausius dokumentus, 

rekomendacijas. „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“ yra pateiktas kiekvienos 

grupės tėvams grupių stendinėje medžiagoje. Mokytojai sistemingai teikė kitą aktualią 

informaciją vaikų pasiekimų pažangos vertinimo ir skatinimo klausimais lopšelyje-darželyje, 

pristatė tėvams Vaikų pasiekimų aplankus, inicijavo tėvų diskusijas.  
     Mokytojai kaupė informaciją apie kiekvieno vaiko pasiekimus, daromą pažangą. Intensyviai naudojo 

įvairius vertinimo metodus: stebėjimą, pokalbius, diskusijas, duomenų analizę. Sistemingai fiksavo 

esamą situaciją: pasiekimus, trūkumus, pokyčius, veiklos veiksmingumą. Atlikus mokytojų 

kompetencijos įgūdžių ir gebėjimų vaikų pasiekimų pažangos vertinimo ir skatinimo klausimais analizę, 

paaiškėjo: 20% procentų dar patobulėjo mokytojų profesinė Mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo kompetencija. 

   Atlikus tėvų kompetencijos vaikų pasiekimų pažangos vertinimo klausimais analizę, 

paaiškėjo: tėvus tenkina teikiama informacija apie vaikų pasiekimų pažangos vertinimą, sąlygų 

sudarymą kartu dalyvauti vertinime, tėvų kompetencija vaikų pasiekimų pažangos vertinimo 

klausimais padidėjo dar 15%. Tobulinant ugdymo procesą, gerinant ugdymo kokybę aktualu 
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visos lopšelio-darželio bendruomenės bendradarbiavimas, mokymasis, todėl 2016 metais tam 

skirsime prioritetą. (Mokytojų tarybos posėdis 2015-12-15 Nr.4, tėvų bendruomenės 

susirinkimas 2015-11-18 Nr.1.) 

   Įgyvendindami šį tikslą pasiekėme maksimalų rezultatą. 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

2. Plėtoti 

alternatyvius 

ugdymo būdus ir 

metodus, didinant 

mokytojų, tėvų 

kompetencijas 

Valdorfo 

pedagogikos 

klausimais.  

 

  Valdorfo 

pedagogikos 

elementai sklandžiai 

diegiami dviejose 

ikimokyklinio amžius 

grupėse, pavieniai 

elementai taikomi dar 

vienoje ikimokyklinio 

amžiaus grupėje. 

 

  10% padidės tėvų 

kompetencija į vaiką 

orientuoto ugdymo 

klausimais. 

 

   Keturios mokytojos 

patobulins profesinę 

kompetenciją, lankys 

Valdorfo pedagogikos 

seminarus. 

 

 Buvo organizuojama 

sisteminga ugdomoji, 

švietėjiška veiklos.  

 Valdorfo 

pedagogikos 

elementai sklandžiai 

diegiami visose 

ikimokyklinio 

amžiaus grupėse, 

pavieniai elementai 

taikomi 

priešmokyklinio 

amžiaus grupėje.            

  15% padidėjo tėvų 

kompetencija į vaiką 

orientuoto ugdymo 

klausimais. (Tėvų 

grupių bendruomenių 

susirinkimai 2015-

10/11mėn.). 

  Vadovaujantis atlikta 

mokytojų anketinės 

apklausos analize, 

mokytojo profesinę 

kompetenciją 

tobulino, sistemingai 

Valdorfo pedagogikos 

seminarus lankė, 

dalyvavo paskaitų 

cikle „Valdorfo 

pedagogika“ visi 

(100%) mokytojai. 

Valdorfo pedagogikos 

elementai sklandžiai 

diegiami visose 

ikimokyklinio amžius 

grupėse, pavieniai 

elementai taikomi 

priešmokyklinio 

amžiaus grupėje. 

 

  15% padidės tėvų 

kompetencija į vaiką 

orientuoto ugdymo 

klausimais. 

 

  Visi mokytojai (100%) 

patobulins Valdorfo 

pedagogikos taikymo 

ugdymo procese 

kompetenciją. 

 

    Komentaras:  

    Tikslo įgyvendinimą vertiname gerai, buvo taikomi ir plėtojami Valdorfo pedagogikos 

elementai lopšelio-darželio „Smalsutis“ ugdymo procese.   

    Atlikus ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų požiūrio į Valdorfo pedagogikos elementų diegimo 

ugdymo procese analizę paaiškėjo: tėvai aktyviai dalyvauja turtinant grupių aplinkas ugdymo 

priemonėmis, atliepiančiomis Valdorfo pedagogiką. 2015 m. sausio/gruodžio mėn. tėvai 

dalyvavo paskaitų cikle „Valdorfo pedagogika“, organizuota iš viso 7 paskaitos, juose dalyvavo 

61% tėvų. 2015 m. vasario/gruodžio mėn. organizuotas renginių ciklas plėtojant Valdorfo 

pedagogikos elementus, lietuvių etnokultūrines vertybes su vaikais, dalyvaujant tėvams, 

organizuoti šie renginiai: „Užgavėnių šventė“, „Šv. Velykų šventė“, „Vėjų šventė“, „Rasos 

šventė“, „Šv. Mykolo šventė“, „Žibintų šventė“, „Advento rytmečiai“, vaikų kūrybinių darbelių 

parodėlės „Metų takelio ritmu“. 
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    Mokytojai tobulino profesines kompetencijas lankydami Valdorfo pedagogikos sklaidos 

seminarus, konsultacinio Valdorfo pedagogikos centro renginius, savišvietos būdu, aktyviai 

organizavo ir dalyvavo paskaitų cikle „Valdorfo pedagogika“. Profesines kompetencijas 

tobulino 100 % mokytojų. 

    Pavyko pasiekti Valdorfo pedagogikos elementų tikslingo, efektyvaus diegimo visose 

ikimokyklinio ugdymo grupėse, priešmokyklinio ugdymo grupė taiko pavienius Valdorfo 

pedagogikos elementus, kurie dera su lietuvių etnokultūrinėmis vertybėmis.  

    Patobulėjo tėvų, mokytojų kompetencija į vaiką orientuoto ugdymo klausimais. 

  Atsižvelgiant į mokytojų savęs vertinimo, įsivertinimo ir veiklos tobulinimo analizę mokytojai 

planuoja tobulinti planavimo, Valdorfo pedagogikos elementų plėtojimo ugdomajame procese 

profesines kompetencijas. (Mokytojų tarybos posėdis 2015-12-15 Nr.4, tėvų bendruomenės 

susirinkimas 2015-11-18 Nr.1.). 

     Įgyvendindami šį tikslą pasiekėme maksimalų rezultatą. 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

 Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

3. Modernizuoti ir 

atnaujinti vidaus ir 

išorės ugdymo 

aplinkas, tikslingai 

panaudojant 

savivaldybės 

skiriamas lėšas, 

specialiųjų programų 

lėšas, biudžeto lėšas, 

2 proc. lėšas 

 

 

  Bus suremontuotos 

„Pelėdžiukų“ grupės 

miegamojo patalpos 

grindys.  

 

  Bus atnaujintos 

„Gudručių“ grupės 

grindys (žaidimų 

kambario). 

 

  Bus suremontuotos 

„Padaužiukų“ 

grupės WC patalpos. 

  Išremontuota 

„Pelėdžiukų“ grupės 

miegamojo patalpos: 

nudažytos lubos ir sienos, 

sudėtos šiuolaikinės 

grindys, išremontuota 

„Pelėdžiukų“ grupės 

rūbinėlė, nudažytos 

lubos, sienos, sudėtos 

naujos grindys, prieš tai 

atlikus senos šildymo 

sistemos, buvusios po 

grindimis, sutvarkymą, 

tuo užtikrinant 

miegamojo, žaidimų 

kambario, rūbinėlės 

patalpų atitikimą higienos 

normoms. Sudėtos 

šiuolaikiškos „Gudručių“ 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėje (žaidimų 

kambaryje) grindys. 

  Suremontuotos 

„Kodėlčiukų“ grupės WC 

patalpos.  

   Atlikta šilumos ūkio 

renovacija, apimanti 

šilumos punkto 

rekonstrukciją. 

Įsigyta įvairių, 

šiuolaikiškų ugdymo 

priemonių, visų grupių, 

kitoms ugdymo 

aplinkoms.  

 Bus atnaujintos 

„Pelėdžiukų“ 

grupės miegamojo 

patalpos grindys, 

atliktas sienų, lubų 

remontas. 

 Bus atnaujintos 

„Gudručių“ grupės 

grindys (žaidimų 

kambario ir 

miegamojo 

patalpų). 

 Bus suremontuotos 

„Padaužiukų“, 

„Kodėlčiukų“ 

grupių WC 

patalpos. 
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  Komentaras:  
    Tikslo įgyvendinimą vertiname labai gerai, kadangi įgyvendintos visos planuotos priemonės, 

numatytos 2015 metams.  

    Išremontuota lopšelio-darželio „Pelėdžiukų“ ikimokyklinio ugdymo grupės patalpos: žaidimų 

kambarys, miegamasis, rūbinėlė tikslingai panaudojant 2 proc. lėšas t.y. 1852,73 Eur, spec. 

lėšas, 1054,30 Eur. Atliktas rūbinėlės šildymo sistemos remontas iš biudžeto lėšų už 1135,93 

Eur. Panaudojant biudžeto lėšas 749,42 Eur. buvo atnaujinta „Gudručių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių 

grindų danga, naujai nudažyti laiptai, grupių patalpos jaukios, estetiškos. 

     Panaudojant biudžetinių įstaigų veiklos programos lėšas 2876,49 Eur šiuolaikiškai 

suremontuotos „Kodėlčiukų“ ikimokyklinio ugdymo grupės WC patalpos, nudažyti laiptai. Taip 

pagerinta lopšelio-darželio vidaus patalpų atitikimas higienos normų reikalavimams. 

     Panaudojant Investicijų programų lėšas 9404,48 Eur. buvo atnaujintas šiluminis mazgas. 

Pakeistas šilumokaitis, atnaujintas šilumos punkto vamzdynas. 

    Tęsiami pastato išorinių sienų šiltinimo darbai, panaudojant Investicijų programų lėšas. 

Darbų atlikta už 10526,14 Eur. 

    Panaudojant mokinio krepšelio lėšas nupirkta 3 kompiuteriai už 964 Eur. Sudaromos sąlygos 

mokytojams taikyti ugdymo procese IKT technologijas. Kiekvienai grupei, kabinetams (salė, 

logopedinis, kūno kultūros korekcinis) nupirkta šiuolaikiškų ugdymo priemonių, tikslingai 

panaudojant mokinio krepšelio lėšas už 922,01 Eur, grožinės ir metodinės literatūros už 500,00 

Eur (Mokytojų tarybos posėdis 2015-12-15 Nr.4, lopšelio-darželio tarybos posėdis 2014-12-17 

Nr. 8). 

  Įgyvendindami šį tikslą pasiekėme maksimalų rezultatą. 

 

Plačiojo įsivertinimo išvados 
 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

1.1.5.Tradicijos 

 

1.3.1.Mokyklos bendruomenės 

narių bendradarbiavimo kokybė. 

1.3.1.Mokyklos bendruomenės 

narių bendradarbiavimo kokybė. 

1.2.1. Tapatumo ir 

pasididžiavimo mokykla 

jausmas 

2.2.1. Planavimo procedūrų 

kokybė. 

2.2.1. Planavimo procedūrų 

kokybė. 

2.1.4.Ugdymosi aplinkos, 

priemonių atitiktis vaikų 

amžiui, poreikiams bei 

interesams 

  

 

Giluminio įsivertinimo išvados 
 

Komentaras: 
      2014-2015 mokslo metais buvo pasirinkti tobulinti šie lopšelio-darželio „Smalsutis“ 

ugdymo ir veiklos aspektai: Vaiko ugdymosi pasiekimai (pagalbiniai rodikliai 3.1.1.Vaiko 

daromos pažangos vertinimo sistema 3.2.1. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė, skatinant vaiko 

pasiekimus ir juos vertinant.  

       3.1.1.Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema. 

      Stipriosios pusės  

      2015 metais lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ pakoreguota vaikų pasiekimų vertinimo ir 

skatinimo sistema, atsižvelgiant į naujausius dokumentus, rekomendacijas. Vaikų pasiekimų 
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pažangos vertinimas vykdomas pagal 18 ugdymo sričių, kurios atliepia penkias ugdomas 

kompetencijas: vaikų pasiekta pažanga vertinama du kartus per mokslo metus, mokslo metų 

pradžioje ir mokslo metų pabaigoje, taikomi neformalūs vaikų vertinimo būdai: stebėjimas, 

pakalbiai, diskusijos su vaikais. Duomenys kaupiami Vaiko pasiekimų aplanke. Teikiama 

informacija tėvams, administracijai. 

      Beveik visi priešmokyklinio amžiaus vaikai lopšelyje darželyje „Smalsutis“ pasiekia aukštą 

pasirengimo mokyklai lygį, atitinka mokytojų ir tėvų lūkesčius. 

      Tobulintinos pusės: 

      Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas vertinant vaikų pasiekimus, planuojant ugdymo 

procesą. 

      Veiklos kokybės lygis 3. 

      3.2.1. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant. 

      Stipriosios pusės 

      Šis rodiklis buvo pasirinktas tobulinti atlikus 2014-2015 m.m. ugdymo proceso analizę, tėvų 

lūkesčių ir poreikių analizę, platųjį 2014-2015 m.m. įsivertinimą.  

      Atlikus pagalbinio rodiklio 3.2.1. „Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko 

pasiekimus ir juos vertinant“ įsivertinimą, padarėme išvadą, kad pasiteisino taikomi metodai, 

būdai ir formos įtraukiant tėvus į vaikų vertinimo procesą. 

      Tėvams buvo organizuota švietėjiška veikla, vyko mokytojų, tėvų diskusijas vaikų 

pasiekimų vertinimo, skatinimo klausimais. Pagerėjo tėvų kompetencija vaikų pasiekimų 

vertinimo ir skatinimo klausimais. Dalis tėvų domisi ir aktyviai dalyvauja vaikų gebėjimų 

vertinimo procese. Tėvai dalyvavo anketinėje apklausoje apie vaiko pasiekimų ir pažangos 

vertinimą, vaiko ugdymą įstaigoje. Remiantis tėvų nuomone, vaiko ugdymas lopšelyje-

darželyje, jo pasiekimų pažangos vertinimas jiems labai svarbus. Juos tenkina gaunamos 

informacijos kiekis bei formos. Taikytos priemonės ir metodai pagerino mokytojų ir tėvų 

bendravimo santykius. Tėvai aktyviau ir drąsiau teikė idėjas, pasiūlymus, dalyvavo vaiko 

ugdymo(si) procese. 

      Šis rodiklis buvo tobulinamas įgyvendinant 2015 metų lopšelio-darželio veiklos plano tikslą 

„Tobulinti ugdymo procesą, plėtojant šeimos patirties sklaidą“. 

      Tobulintinos pusės: 

      Diskutuodami mokytojų taryboje, metodinėje taryboje padarėme išvadą: organizuojant 

ugdymo procesą išryškėjo mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo tęstinumo svarba gerinant 

ugdymo kokybę, visų lopšelio-darželio bendruomenės narių atsakomybę už vaiko ugdymo 

kokybę, sėkmę dabar ir tolimesniame gyvenime. Todėl 2016 metais tobulinsime ugdymo 

procesą, stiprindami pozityvų bendravimą ir bendradarbiavimą visos lopšelio-darželio 

„Smalsutis“ bendruomenės, užtikrinant kokybišką vaikų ugdymą, bendruomenės 

bendradarbiavimo kultūros pokyčius.  

      Veiklos kokybės lygis 3. 

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 
 

         Kauno miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2015-06-19, patikrinimo aktas Nr. 33 

VMĮP-659. 

Išvados ir nurodymai. 

1. Atlikti visų termometrų kalibraciją iki 2015-07-01. 

2. Spręsti klausimą dėl gilios plautuvės efektyviam inventoriaus plovimui įrengimo iki 2015-

09-01. 
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Nurodymai vykdomi. 

Kauno visuomenės sveikatos centras 2015-03-19, patikrinimo aktas Nr. 36-361 (7). 

Patikrinimo išvada: Nustatytas HN 75:2010 p. 85 pažeidimas. 

Nurodymas: 

1. Pašalinti HN 75:2010 p. 85 pažeidimą iki 2015-06-19 . 

Nurodymai vykdomi. 

 

III SKYRIUS 

2016 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

Įgyvendindami 2016-2018 metų lopšelio-darželio „Smalsutis“ strateginio plano tikslą 

„Siekiant mokytojų ir tėvų veiklos dermės ugdomajame procese, pagerinti įstaigos ir šeimos 

bendradarbiavimo kokybę“ 2016 metais keliame veiklos tikslą:  

1. Didinti tėvų įsitraukimą į lopšelio-darželio veiklą, ugdymo procesą, plėtojant mokytojų ir 

tėvų bendradarbiavimą, tėvų savanorystę. 

          Šis metinis tikslas pagrįstas 2015-2016 metų plačiojo įsivertinimo išvadomis: srities „Etosas“ 

pagalbinį rodiklį „mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė“ 

lopšelio-darželio dalis mokytojų vertina 2 lygiu, tai tobulintina lopšelio-darželio veiklos sritis. Tėvų 

dalyvavimas ugdymo procese, lopšelio-darželio „Smalsutis“ veikloje yra labai svarbus. Vertiname, 

kad lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ vyrauja atmosfera, skatinanti visų bendruomenės narių 

įsitraukimą į veiklą, sudaro galimybes kiekvienam bendruomenės nariui tobulėti, būti pripažintam ir 

vertinamam. Siekiant pozityvaus dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo, bei atliepiant 2015-

2016 mokslo metų šalies prioritetą - bendruomenių metus, didinsime tėvų įsitraukimą į lopšelio-

darželio ugdymo procesą užtikrinant kiekvieno vaiko sėkmę, mokytojų, tėvų, kitų bendruomenės 

narių kokybišką bendradarbiavimą.    

        Bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimas, vyraujant darnai, savitarpio supratimui ir 

susitarimui laiduoja glaudžius kontaktus, galimybę įveikti problemas ir pasiekti kiekvieno vaiko 

gerovės. 

         Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudotos mokinio krepšelio lėšos. 

         Įgyvendindami 2016-2018 metų lopšelio-darželio „Smalsutis“ strateginio plano tikslą 

„Užtikrinti ugdymo kokybę lopšelyje-darželyje kiekvienam ugdytiniui, kūrybiškai plėtojant į vaiką 

orientuotą ugdymą“ 2016 metais keliame veiklos tikslą 

        2. Organizuoti darnų, į vaiką orientuotą ugdymosi procesą, tobulinant mokytojų ugdymo 

turinio planavimo kompetenciją. 
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         Šis metinis tikslas pagrįstas 2015-2016 mokslo metų plačiojo įsivertinimo išvadomis: srities 

„Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ pagalbinį rodiklį „planavimo procedūrų kokybė“ dalis mokytojų 

vertina 2 lygiu, tai tobulintina mūsų veiklos sritis, atlikus mokytojų savęs vertinimo ir įsivertinimo 

ir veiklos tobulinimo analizę, paaiškėjo: mokytojai ugdymo procesą grindžia planavimu, 

mokytojams aktualu tobulinti ugdymo turinio planavimo ir tobulinimo kompetenciją, užtikrinant 

vieningą planavimą, remiantis kiekvieno vaiko pasiekimais, plėtojant vaiko patirtinį ugdymą(si), 

individualių vaiko poreikių tenkinimą, ugdymo(si) motyvacijos didinimą, grupių mokytojų ir 

specialistų komandinę veiklą.      

         Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudotos mokinio krepšelio lėšos. 

         Lopšelio-darželio „Smalsutis“ pastatas priskirtinas III pastatų grupei. Atsižvelgiant į lopšelio-

darželio „Smalsutis“ pastato ūkinę būklę ir remiantis investiciniu projektu, energetiniu, techniniu 

auditu, problemos yra šios: šildymo sistemos subalansavimas ir vamzdyno izoliavimas; karšto 

vandentiekio cirkuliacinės linijos įrengimas ir vamzdyno izoliavimas; išorinių sienų ir pamatų 

šiltinimas bei išorės statybinių konstrukcijų remontas; grindų šiltinimas; elektros instaliacijos 

keitimas. Šie darbai yra labai brangūs, jų savo jėgomis neįstengsime atlikti, todėl jiems atlikti 

reikalingas papildomas savivaldybės finansavimas. 

         Įgyvendindami lopšelio-darželio „Smalsutis“ 2016-2018 metų strateginio plano tikslą 

„Pagerinti lopšelio-darželio vidus ir išorės ugdymosi aplinkas, užtikrinant vaiko saugumą, sveikatą, 

kūrybiškumą, individualių poreikių tenkinimą tikslingai ir racionaliai panaudojant finansinius 

išteklius“ 2016 metais keliame veiklos tikslą: 

         3. Atnaujinti ir efektyviai pritaikyti vaikų poreikiams vidaus ir išorės ugdymo(si) aplinkas, 

tikslingai panaudojant savivaldybės skiriamas lėšas, mokinio krepšelio lėšas, 2 proc. lėšas. 

         2016 metais prioritetą skirsime lopšelio-darželio vidaus ir išorės patalpų aplinkų gerinimui, 

atitikti Lietuvos higienos normą HN - 75 2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimams ir 

užtikrinti  šiuolaikiškas, estetiškas, sveikas, saugias  edukacines vidaus  ir lauko  ugdymo(si) 

aplinkas lopšelio-darželio ugdytiniams. 

         Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudotos biudžetinių įstaigų veiklos programos lėšos, 

specialiųjų programų lėšos, mokinio krepšelio lėšos, 2% lėšos.  

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 
 

1 tikslas – Didinti tėvų įsitraukimą į lopšelio-darželio veiklą, ugdymo procesą, plėtojant 

mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą, tėvų savanorystę. 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 
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rezultatai 
Tėvai, mokytojai, kiti 

bendruomenės nariai dalyvauja 

ugdymo procese, lopšelio-

darželio veikloje. Projekto 

„Bendradarbiaujame ir veikiame 

kartu “ įgyvendinime. 

60 % tėvų dalyvaus atliekant 

dalyvavimo ugdymo procese 

analizę. 

 

20 % daugiau tėvų įsitrauks į 

ugdymo procesą plėtojant 

savanorystę. 

 

40 % tėvų pasikeis požiūris į vaikų 

ugdymosi svarbą, plėtojant tėvų 

dalyvavimą ugdymo procese, 

teikiant informaciją apie vaiko 

pasiekimus, gebėjimus, pažangą. 

 

 

90 % tėvų dalyvaus atliekant 

dalyvavimo ugdymo procese 

analizę. 

 

30 % daugiau tėvų įsitrauks į 

ugdymo procesą plėtojant  

savanorystę. 

 

60 % tėvų pasikeis požiūris į 

vaikų ugdymosi svarbą, 

plėtojant tėvų dalyvavimą 

ugdymo procese, teikiant 

informaciją apie vaiko 

pasiekimus, gebėjimus, 

pažangą. 
 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Projekto 

„Bendradarbiaujame 

ir veikiame kartu “ 

parengimas, 

vykdymas  

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Iki vasario 

22 d.,  

iki lapkričio 

mėn. 30 d. 

Lopšelio-

darželio 

bendruomenė, 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

bendroji 

programa, 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

programa  

 

2 

 

 

 

 

 

Tėvų galimybių 

įsitraukimo į 

lopšelio-darželio 

veiklą, ugdymo 

procesą analizės 

atlikimas 

Metodinės 

taryba 

 Iki vasario 

29 d.  

 

Metodinės 

tarybos nariai 

 

3. Aktyvių tėvų 

komandos 

organizuojant 

ugdomąsias veiklas 

vaikams 

savanorystės 

principu subūrimas 

Direktorė   Iki kovo 

mėn. 

10 d. 

Mokytojai, tėvai  

4. Tėvų  edukacinių 

veiklų vaikams 

organizavimas 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Iki birželio 

mėn.30 d. 

Iki gruodžio 

mėn. 20 d. 

Mokytojai, 

vaikai, tėvai 

ugdymo planai, 

ugdomosios 

veiklos. 

 

5. Atvirų durų savaitės 

„Kurkime kartu su 

tėvais“ 

organizavimas 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Iki gruodžio 

mėn. 20 d. 

Mokytojai, 

vaikai, tėvai 
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6. Diskusijų su tėvais 

„Bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

svarba vaikų 

kokybiškam 

ugdymui“ 

organizavimas 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Iki gruodžio 

mėn. 20 d. 

Mokytojai, 

tėvai, metodinė 

medžiaga 

 

7. Bendruomenės 

kompetencijų 

didinimas.  

 Paskaitų ciklas 

„Bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

įgūdžių plėtojimas“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Kauno 

pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

Kauno 

pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

Iki gruodžio 

mėn. 20d. 

Mokytojai, 

tėvai, kiti 

bendruomenės 

nariai 

 

8. Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

dalyvaujant 

kursuose 

seminaruose: 

mokytojų ir tėvų 

dermė ugdomajame 

procese 

 

 

Direktorė Kauno 

pedagogų 

kvalifikacijos 

centras, 

Vaikystės 

pedagogikos 

centrai, kitos 

kvalifikacijos 

tobulinimą 

teikiančios 

institucijos 

Iki gruodžio 

mėn. 30 d. 

Mokytojai, 

mokinio 

krepšelio lėšos 

600 Eur. 

 

9. Tėvų bendruomenės 

švietimas „ Įvaiką 

orientuotas 

ugdymas“ 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Iki gruodžio 

mėn. 30 d. 

Metodinės 

tarybos nariai 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Sėkmingos patirties 

sklaida: lankstinuko 

apie projekto 

„Bendradarbiaujame 

ir veikiame kartu „ 

įgyvendinimą 

parengimas ir 

pateikimas 

bendruomenei   

  

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Iki gruodžio 

mėn. 30 d. 

 Mokytojai, 

tėvai, kiti 

bendruomenės 

nariai 

 

    

2 tikslas – Organizuoti darnų, į vaiką orientuotą ugdymosi procesą, tobulinant mokytojų 

ugdymo turinio planavimo kompetenciją. 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 
   Parengiami kokybiški 

ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo ilgalaikiai, 

trumpalaikiai ugdymo planai, 

užtikrinama ugdymo turinio 

     70 % mokytojų sistemingai 

parengs ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

ilgalaikius, trumpalaikius ugdymo 

planus, taikant naujus planavimo 

   90 % mokytojų sistemingai 

parengs ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

ilgalaikius, trumpalaikius ugdymo 

planus, taikant naujus planavimo 
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planavimo kokybė, 

orientuojantis į vaiko 

pasiekimus, pažangą, vaiko 

statuso išryškinimas. 

Keliama mokytojų 

kvalifikacija, taikomos 

šiuolaikinės technologijos 

ugdymo procese. 

metodus, pagerės ugdymo proceso 

kokybė. 

 

10% pagerės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimai pažanga. 
 

70% mokytojų ugdomojoje veikloje 

taikys aktyviuosius, netradicinius 

ugdymo metodus. 

  

75% mokytojų patobulins 

planavimo, reflektavimo gebėjimus, 

sistemingai dalyvaudami 

diskusijose, konsultacijose. 

 

metodus, pagerės ugdymo 

proceso kokybė. 

 

20% pagerės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimai pažanga. 
 

 90% mokytojų ugdomojoje 

veikloje taikys aktyviuosius, 

netradicinius ugdymo metodus.  

 

 90% mokytojų patobulins 

planavimo, reflektavimo 

gebėjimus, sistemingai 

dalyvaudami diskusijose, 

konsultacijose. 
 

Bus įsigyta viena interaktyvi 

lenta. 
 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  

 

 

 

Kūrybinio projekto 

„Sužinom, keliaujam, 

išbandom“ 

dalyvavimas, 

organizavimas 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

Lopšeliai 

darželiai 

„Kūlverstukas“, 

„Nežiniukas“, 

„Saulutė“, 

Jurgio 

Dobkevičiaus 

gimnazija 

Iki birželio 

mėn. 30 d. 

 

 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės, 

vaikai, tėvai 

 

2. Vaikų vasaros 

stovykla „Mano 

mažas spalvotas 

pasaulis – darželis“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Iki birželio 

mėn. 30 d. 

Vaikai, 

mokytojai, 

tėvai, kiti 

bendruomenės 

nariai 

 

3. Vaikų kūrybinių  

darbų  parodėlių 

„Metų takelio ritmu“ 

organizavimas 

Metodinė 

taryba 

 

 Iki 

gruodžio 

mėn.1 d. 

Metodinės 

tarybos nariai 

 

 

4. 

 

Atvirų ugdomųjų 

veiklų „Rudens 

mozaika“ 

organizavimas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Konsultaciniai 

centrai 

Iki 

gruodžio 

mėn. 1 d. 

Mokytojai, 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

bendroji 

programa, 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

programa 

 

5. 

 

Edukacinių renginių 

vaikams įvairiose 

aplinkose 

organizavimas  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Iki 

gruodžio 

mėn. 12 d. 

Mokytojai, 

vaikai, kiti 

bendruomenės 

nariai 
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6. 

 

Vaikų kūrybinės 

raiškos renginių 

„Kuriame, vaidiname 

vieni kitiems“ 

organizavimas 

Metodinė 

taryba 

 

 Iki 

gruodžio 

mėn. 20 d. 

Mokytojai, 

vaikai, tėvai, 

kiti 

bendruomenės 

nariai 

 

 

7. 

 

Sistemingas diskusijų, 

konsultacijų 

organizavimas ir 

vykdymas ugdymo 

turinio planavimo  

tobulinimo klausimais 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Iki 

gruodžio 

mėn. 20 d. 

Mokytojai   

8. Metodinis renginys  

„Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo turinio 

planavimo ir vaiko 

pasiekimų pažangos 

dermė ugdomajame 

procese“ 

Direktorė , 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Iki 

gruodžio 

mėn. 20 d. 

Metodinės 

tarybos nariai 
 

9. Mokytojų gerosios 

patirties sklaida 

„Seminarų, kursų 

medžiagos 

pristatymas ir 

plėtojimas ugdymo 

procese“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Kauno 

pedagogų 

kvalifikacijos 

centras, 

Vaikystės 

pedagogikos 

centrai, kitos 

kvalifikacijos 

tobulinimą 

teikiančios 

institucijos 

Iki 

gruodžio 

mėn. 30 d. 

Mokytojai  

10. Šiuolaikinių 

technologijų 

(interaktyvios lentos) 

taikymas ugdymo 

procese. 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Iki 

gruodžio 

mėn. 30 d. 

Mokytojai 1000 Eur 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

3 tikslas –Atnaujinti ir efektyviai pritaikyti vaikų poreikiams vidaus ir išorės ugdymo(si) 

aplinkas, tikslingai panaudojant savivaldybės skiriamas lėšas, mokinio krepšelio lėšas, 2 proc. 

lėšas. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

 Atnaujintos lopšelio-darželio 

lauko erdvės yra estetiškos, 

atitinka higienos normas, 

edukacinės erdvės papildytos 

šiuolaikinėmis edukacinėmis 

priemonėmis, tenkina 

ugdytinių poreikius.  

Bus įsigytas 1funkcionalus lauko 

žaidimų įrengimas, lauko ugdymo 

aplinkos papildytos 2 medinėmis 

priemonėmis. 

 

 Priešmokyklinio ugdymo grupės 

edukacinės aplinkos papildytos 

šiuolaikinėmis, moderniomis 

priemonėmis.  

 

Bus įsigyta 2 funkcionalūs lauko 

žaidimų įrengimai, lauko ugdymo 

aplinkos papildytos 3 medinėmis 

priemonėmis. 

 

Visų grupių edukacinės aplinkos 

papildytos šiuolaikinėmis, 

moderniomis priemonėmis. 

 

 Bus įrengtas daržas lauko erdvėje 

pažinimui, tyrinėjimams plėtoti.  

 

Priemonės 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Darbų atlikimo 

plano ir išlaidų 

sąmatos 

numatymas, 

parengimas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams 

 Iki kovo 

mėn. 31d. 

Lopšelio-

darželio 

tarybos 

nariai, 

administracija 

 

2. 

 

Lopšelio-darželio 

tarybos posėdis dėl 

pritarimo darbų 

plano atlikimui 

Lopšelio-

darželio 

tarybos 

pirmininkė 

 Iki 

balandžio 

mėn. 15 d. 

Lopšelio-

darželio 

tarybos nariai 

 

3. 

 

Viešųjų pirkimų 

procedūrų 

atlikimas 

Viešųjų 

pirkimų 

komisijos 

pirmininkė 

 Iki birželio 

mėn.30 d. 

 

Viešųjų 

pirkimų 

komisijos 

nariai 

 

4. 

 

Lauko erdvių 

pažinimui, 

tyrinėjimams 

įrengimas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams 

 Iki gegužės 

mėn.10d. 

Lopšelio-

darželio 

biudžeto lėšos 

 

5. Funkcionalių 

lauko žaidimų 

įrengimų 

įsigijimas 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Iki gruodžio 

mėn. 20 d. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos  

500 Eur 

 

6. Grupių erdvių 

papildymas 

moderniomis, 

šiuolaikinėmis 

priemonėmis 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Iki gruodžio 

mėn. 20 d. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos  

1000 Eur 

 

7. Atliktų darbų 

priėmimas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams 

 Iki rugpjūčio 

mėn. 31 d. ir 

iki lapkričio 

mėn. 30d. 

Direktorė, 

lopšelio-

darželio 

tarybos 

nariai. 

 

8. Tėvų 

bendruomenės 

informavimas apie 

įsigytus įrengimus 

ir atliktus darbus  

Direktorė  Iki gruodžio 

mėn.30 d. 

Tėvų 

bendruomenė, 

viešųjų 

pirkimų 

ataskaita, 

darbų ir 

išlaidų  aktai  

 

 

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 

Direktorės 2015 m. veiklos ataskaita, 

ataskaita raštu. 
 

Iki balandžio 

mėn. 

Mokytojai 

 

Direktorės pavaduotojai 

ugdymui 

Ugdymo proceso planavimo pokyčiai, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų vertinimo, remiantis naujais 

 Iki gegužės 

mėn. 31 d. 

Iki gruodžio 
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dokumentais analizė.  

Mokytojų savęs vertinimo, įsivertinimo ir 

veiklos tobulinimo anketų parengimas. 

mėn. 12d. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojų tarybai Ugdymo kokybės tobulinimas. Kokybiškas 

ugdymo proceso planavimas - tai kiekvieno 

vaiko galimybių, gebėjimų, pasiekimų 

pažangos perspektyvos numatymas ir 

tobulinimas.   

Iki birželio 

mėn. 30 d.  

Iki gruodžio 

mėn. 30 d. 

 

Veiklos 

įsivertinimo 

darbo grupė 

Mokytojų tarybai 

 

 

 

Lopšelio-darželio 2016 metų veiklos tikslų 

įgyvendinimo įsivertinimo analizė. 

Iki birželio 

mėn. 30 d.  

Iki gruodžio 

mėn. 30 d. 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkio reikalams 

Lopšelio-darželio 

bendruomenei 

Dalykinė ūkinės  finansinės veiklos ataskaita: 

materialinių resursų įsigijimo, panaudojimo 

atitikimas lopšelio-darželio veiklos tikslams. 

Iki lapkričio 

mėn. 30 d. 

Direktorė  Lopšelio-darželio tarybai Lopšelio-darželio 2016 metų veiklos plano 

tikslų įgyvendinimo ataskaita. 

Iki lapkričio 

mėn. 30 d. 

Direktorė  Lopšelio-darželio 

bendruomenei, tėvų 

bendruomenei 

 Lopšelio-darželio 2016 metų tikslų 

įgyvendinimo ataskaita. 

Iki lapkričio 

mėn. 30 d. 

Vyriausioji 

buhalterė 

Direktorei 

 

Biudžeto sąmatos vykdymas, ataskaita. Kas ketvirtį 

 Lopšelio-

darželio taryba  

Lopšelio-darželio 

bendruomenei 

Pateikiama gautų finansinių išteklių 

panaudojimo ataskaita. 

Iki lapkričio 

mėn. 30 d. 

                                                                                                                                                  

Direktorė                                                                                            Danutė Jankūnienė  

Direktorės pavaduotoja ugdymui                       Angelė Butienė 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė   Inga Maciulevičienė 

Logopedė                                                                Giedrė   Černikienė 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė   Brigita Kabišienė 

Grupės auklėtoja                                                                                 Ingrida Kolaitienė 

Grupės auklėtoja                                                                                 Nijolė Juronienė                                                                                        

        

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Smalsutis“ 

tarybos 2015 m. gruodžio17 d. 

posėdžio protokolu Nr. 8.



 

  

 


