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2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2020-01- 17 Nr. ___ 
          

Kaunas 
 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Suplanuoti rezultatai pasiekti. 

Pagal Strateginio plano rodiklius vaikų skaičiaus vidurkis: 

 lopšelio grupėse planas   – 13, faktas – 14 

darželio grupėse planas   – 19, faktas – 19 

Vaikų, laimėjusių prizines vietas tarptautiniuose konkursuose: 

planas – 2 proc.  

faktas – 2.3 proc. 

Vaikų, laimėjusių prizines vietas šalies olimpiadose, konkursuose : 

planas – 7 proc. 

faktas – 8.2 proc. 

Vaikų, laimėjusių prizines vietas Kauno miesto olimpiadose: 

planas – 25 proc. 

faktas – 1.7 proc. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygis pagal Kauno miesto savivaldybės Strateginio 

plano rodiklius: 

planas – 89 proc. 

faktas    – 97 proc. 

Ugdymo kokybės vertinimas  pagal Kauno miesto savivaldybės Strateginio plano rodiklius  – 80 proc. 

Atlikus tėvų apklausą dėl ugdymo kokybės nustatytas faktas: 

labai gerai ugdymo kokybę vertina    –  84.5 proc. tėvų 

gerai ugdymo kokybę vertina      – 15.5 proc. tėvų 

Pagal veiklos plane numatytus tikslus: 

1 tikslas. Formuoti vaikų emocinį intelektą ir socialines emocines kompetencijas 

bendradarbiaujant visiems specialistams 

Realus  tikslo įgyvendinimas vertinamas labai gerai. Pasiektas maksimalus rezultatas.  Įgyvendintos 

visos suplanuotos priemonės. Lopšelyje–darželyje dominuoja geras tarpusavio pozityvių santykių 

formavimas, darbas komandoje, veiksmingas konfliktų sprendimas: komunikavimas, socialinis 
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įsitraukimas, santykių kūrimas, darbas bendradarbiaujant. Vaikų savijautą vertina gerai ir labai gerai 

100 proc. apklaustų tėvų. Vaikų socialinių, emocinių gebėjimų pokyčius vertina tėvai: 

labai gerai  –   64 proc.  

gerai   –  33 proc.  

patenkinamai – 3 proc.   

Pedagogų duomenys leidžia daryti išvadą, kad daugiau nei 85 proc. vaikų geba įvardinti savo 

savijautą, nuotaiką. Tam ypač padeda tarptautinės vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programos 

,,Zipio draugai“ įgyvendinimas. 

2 tikslas. Įvairinti, modernizuoti edukacinę aplinką, skatinančią vaikų aktyvią kūrybinę veiklą 

   Realų pasiekto tikslo įgyvendinimą vertiname labai gerai. Pasiektas maksimalus rezultatas. 

Įgyvendintos visos suplanuotos priemonės  ir atlikti gana ženklūs neplanuoti darbai.  Iš 2 proc. GPM 

ir specialiųjų lėšų atlikti koridoriaus ir elektros remonto darbai.  Pakeistos vidaus durys, atnaujinti 

informaciniai stendai, įrengtos manipuliacinės sienelės laiptinėse ir koridoriuje. Sudėtos naujos 

žaliuzės (148 vnt.) Virtuvėje pakeisti 5 susidėvėję stalai, 2 šaldytuvai. Įsigytos naujos HN 

reikalavimus atitinkančios uždengiamos smėlio dėžės. Sudarytos sąlygos vaikų meninei veiklai lauke. 

    Visos grupės papildytos ugdymo(si) priemonėmis, žaislais, įsigytos antresolės rūbinėlėse.  

Atliktos bendruomenės apklausos duomenys rodo, kad ugdomąją aplinką labai gerai ir gerai vertina 

100 proc. tėvų. 

 

 

 

II SKYRIUS 

2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų 

užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų 

vertinimo 

rodikliai 

(kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos 

užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Pasiekti 

STRAPIO 

rodikliai, 

2019 metų 

įstaigos 

veiklos plane 

numatyti 

tikslai 

Pasiekti 

numatytus 

rezultatus 

pagal 

suplanuotus 

sėkmės 

kriterijus 

Pasiekti 

planuojami 

rezultatai, 

nurodyti 

STRAPYJE ir 

veiklos plane 

 

Suplanuoti rezultatai pasiekti. 

Pagal Strateginio plano rodiklius vaikų skaičiaus 

vidurkis: 

 lopšelio grupėse planas   – 13, faktas – 14 

darželio grupėse planas   – 19, faktas – 19 

Vaikų, laimėjusių prizines vietas tarptautiniuose 

konkursuose: 

planas – 2 proc. 

faktas – 2.3 proc. 

Vaikų, laimėjusių prizines vietas šalies olimpiadose, 

konkursuose : 

planas – 7 proc. 

faktas – 8.2 proc. 

Vaikų, laimėjusių prizines vietas Kauno miesto 
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olimpiadose: 

planas – 25 proc. 

faktas – 1.7 proc. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygis 

pagal Kauno miesto savivaldybės Strateginio plano 

rodiklius: 

planas – 89 proc. 

faktas  – 97 proc. 

Ugdymo kokybės vertinimas  pagal Kauno miesto 

savivaldybės Strateginio plano rodiklius    – 80 proc. 

Atlikus tėvų apklausą dėl ugdymo kokybės nustatytas 

faktas: 

labai gerai ugdymo kokybę vertina     – 84.5 proc. tėvų 

gerai ugdymo kokybę vertina   – 15.5 proc. tėvų 

Pagal veiklos plane numatytus tikslus: 

1 tikslas. Formuoti vaikų emocinį intelektą ir 

socialines emocines kompetencijas 

bendradarbiaujant visiems specialistams 

Realus  tikslo įgyvendinimas vertinamas labai gerai. 

Pasiektas maksimalus rezultatas.  Įgyvendintos visos 

suplanuotos priemonės. Lopšelyje–darželyje dominuoja 

geras tarpusavio pozityvių santykių formavimas, darbas 

komandoje, veiksmingas konfliktų sprendimas: 

komunikavimas, socialinis įsitraukimas, santykių 

kūrimas, darbas bendradarbiaujant. Vaikų savijautą 

vertina gerai ir labai gerai 100 proc. apklaustų tėvų. 

Vaikų socialinių, emocinių gebėjimų pokyčius vertina 

tėvai: 

labai gerai  –  64 proc.  

gerai  33 –  proc. 

patenkinamai – 3 proc.   

Pedagogų duomenys leidžia daryti išvadą, kad daugiau 

nei 85 proc. vaikų geba įvardinti savo savijautą, 

nuotaiką. Tam ypač padeda tarptautinės vaikų socialinių 

gebėjimų ugdymo programos ,,Zipio draugai“ 

įgyvendinimas. 

 

2 tikslas. Įvairinti, modernizuoti edukacinę aplinką, 

skatinančią vaikų aktyvią kūrybinę veiklą 

Realų pasiekto tikslo įgyvendinimą vertiname labai 

gerai. Pasiektas maksimalus rezultatas. Įgyvendintos 

visos suplanuotos priemonės  ir atlikti gana ženklūs 

neplanuoti darbai.  Iš 2 proc. GPM ir specialiųjų lėšų 

atlikti koridoriaus ir elektros remonto darbai.  Pakeistos 

vidaus durys, atnaujinti informaciniai stendai, įrengtos 

manipuliacinės sienelės laiptinėse ir koridoriuje. 
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Sudėtos naujos žaliuzės (148 vnt.) Virtuvėje pakeisti 5 

susidėvėję stalai, 2 šaldytuvai. Įsigytos naujos HN 

reikalavimus atitinkančios uždengiamos smėlio dėžės. 

Sudarytos sąlygos vaikų meninei veiklai lauke. 

    Visos grupės papildytos ugdymo(si) priemonėmis, 

žaislais, įsigytos antresolės rūbinėlėse. 

Atliktos bendruomenės apklausos duomenys rodo, kad 

ugdomąją aplinką labai gerai ir gerai vertina 100 proc. 

tėvų. 

 

 

1.2. 

Efektyvus 

veiklos 

planavimas ir 

valdymas. 

Užtikrinti 

įstaigos 

finansinę 

drausmę ir 

patikėto turto 

kontrolę 

Veiklos 

planavimas 

ir valdymas 

siejamas su 

vaikų 

pažanga ir 

kliento 

sėkme. Gera 

įstaigos 

veiklos 

kontrolė. 

Įstaigos 

veiklos 

rodikliai 

orientuoti į 

vaikų 

pažangos 

rezultatus, 

kliento sėkmę. 

Finansų 

kontrolės 

ataskaita 

įvertinta gerai. 

Jei įstaigoje 

vykdomas 

patikrinimas, 

vidaus 

kontrolės 

ataskaitoje 

įstaigos veikla 

vertinama 

gerai. 

Veikla planuojama tikslingai, atsižvelgiant į įstaigos 

tikslus, vaikų pažangą ir pasiekimus. 

 

Gabiems vaikams sudaromos galimybės pasirodyti 

dailės, muzikos, teatro, žodinės kūrybos festivaliuose, 

konkursuose, parodose, sporto varžybose. Rengiamos 

gabių vaikų personalinės parodos, vaikų kūrybos 

knygelės, stendai. Tėvus ir vaikus tenkina teikiamų 

paslaugų kokybė. 

 

Biudžeto planavimas ir tikslingas lėšų naudojimas 

vyksta atsižvelgiant į savivaldybės ir valstybės nustatytą 

tvarką. Asignavimai naudojami pagal paskirtį,  esant 

poreikiui atliekami keitimai.  Lėšos skirstomos 

racionaliai, naudojamos taupiai, sąmatos netrūksta. Lėšų 

panaudojimas yra viešas ir skaidrus. Bendruomenė 

nuolat informuojama apie gaunamas biudžetines ir 

nebiudžetines lėšas, finansinę būklę.  

Nuolat atliekama materialinių ir finansinių  išteklių 

analizė, naudojimo veiksmingumas. Lėšos naudojamos 

tiksliai pagal patvirtintų sąmatų ekonominę klasifikaciją, 

neviršijant patvirtintų atskirų programų bendrųjų 

asignavimų išlaidų. Kiekvieną ketvirtį atliekamos darbo 

užmokesčio mokėjimo iš skirtingų finansavimo šaltinių 

analizės.  
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1.3. 

Efektyviai 

dirbti pagal 

ES fondų 

priemones, 

pritraukti 

lėšas kitose 

respublikinės

e, 

tarptautinėse 

priemonėse 

Pateiktos 

paraiškos 

teigiamai 

įvertintos 

paraiškossė

kmingai 

įgyvendina

ma 

Atsižvelgiant į 

projekto 

paraiškoje 

pateiktą tikslą, 

poreikį, 

sprendimo 

būdus, 

siekiamus 

rezultatus ir 

naudą, 

teigiamai 

įvertintos 

paraiškos, 

projekto 

grafikų 

įgyvendinimas, 

projekto 

rezultatų 

vertinimas 

Sudaryta sutartis su Kauno miesto Užimtumo tarnyba ir 

dalyvaujama priemonėje  ,,Remiamasis įdarbinimas“.    

Nuo 2019 metų rugsėjo mėn. gautos lėšos – 792.45 Eur. 

Už ES remiamą projektą ,,Pienas vaikams“ gauta 

2019.68 Eur., už  ,,Vaisių vartojimo skatinimas“ gauta 

1226.651 Eur. 

 Už salės nuomą gauta 180 Eur. 

Paraiškos ES fondų  pritraukimui neteiktos. 

1.4. Įstaigos 

internetinė 

svetainė 

atitinka 

reikalavimus 

Įstaigos 

internetinėje 

svetainėje 

laikantis 

nustatytų 

terminų 

skelbiama 

visa vieša 

informacija, 

susijusi su 

įstaigos 

veikla 

Sukurta 

internetinė 

svetainė 

atitinkanti 

bendruosius 

reikalavimus 

valstybės ir 

savivaldybių 

institucijų ir 

įstaigų 

interneto 

svetainėms. 

Sudarytos 

sąlygos 

visuomenei 

gauti internetu 

visą viešą 

informaciją 

apie įstaigoje 

teikiamas 

paslaugas, 

užtikrinant jų 

veiksmingumą 

pateikiamos 

informacijos 

aktualumą, 

patikimumą, 

Sukurta internetinė svetainė atitinkanti bendruosius 

reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų interneto svetainėms. 

 Bendruomenei aktuali informacija pateikiama laiku, 

reguliariai atnaujinama. 

Visų grupių pedagogai ir specialistai naudojasi 

elektroniniu dienynu ,,Mūsų darželis“. 
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paieškos 

galimybes, ir 

reguliarų 

informacijos 

atnaujinimą. 

Veikiantis 

elektroninis 

dienynas 

1.5.    
 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.  

3.2.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  
 

4. Pakoreguotų 2019 metų veiklos užduočių nebuvo 
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐  

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. 

6.2. 
 

         Direktorė                                   _________________       Silvinija Šinkūnienė 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      2020-01-17 
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IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(mokyklos tarybos įgaliotas asmuo)                 (parašas)                                (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,  

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas               __________            Ona Gucevičienė         __________ 
                                                                                                                                                                                 (data) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

V SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. 2020 metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1.   

9.2.   

9.3.   

9.4.   

9.5.   

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

 

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,  

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas               __________            Ona Gucevičienė       __________ 
                                                                                                                                                                               (data) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
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