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I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas.  

             Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ yra bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga, kurioje veikia 10 grupių: trys lopšelio, penkios darželio ir dvi priešmokyklinio ugdymo. Viena 

lopšelio ir viena darželio grupės dirba 12 val. per dieną,  aštuonios – 10,5 val. 

        Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičius įstaigoje – 48. Nedideli poreikiai nustatyti 36 

vaikams, vidutinius poreikius turi 9 vaikai. 3  vaikai turi didelius poreikius. Pagalbą specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams teikia logopedės, kūno kultūros bei menų pedagogės. 

50 proc. mokesčių lengvatomis naudojasi: 

 2017 m. 11 mėn. 2018 m. 11 mėn. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų šeimos 23 22 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų šeimos 6 7 

100 proc. mokesčių lengvatomis naudojasi: 

 2017 m. 11 mėn. 2018 m.11 mėn. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų šeimos 1 – 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų šeimos – 1 

 

  2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita.  

 

 Lopšelio grupių 

ugdytinių skaičius 

Darželio grupių 

ugdytinių skaičius 

Priešmokyklinio 

amžiaus ugdytinių  
skaičius 

Iš viso  

2017–2018 m. m. 37 105 34 176 

2018–2019 m.m. 42 100 33 175 



 

Planinis vietų skaičius – 176. Vaikų skaičius eilę metų lieka stabilus. Rugsėjo 1-mai dienai laisvų 

vietų nebuvo, lapkričio 1-mai dienai yra viena laisva vieta darželio grupėje. Laukiančių eilėje nėra. 

 

3. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis. 

        Atlikus šeimų poreikių duomenų analizę lopšelyje-darželyje teikiamos papildomo ugdymo 

paslaugos: sportinių šokių, ankstyvojo anglų kalbos užsiėmimai pagal sudarytas nuomos sutartis. 

Papildomo ugdymo paslaugomis įstaigoje naudojasi 94 proc., miesto neformalaus ugdymo mokyklose 

– 8 proc. vaikų.     

        Gabius muzikai vaikus  muzikos pedagogė papildomai ugdo individuliai bei organizuoja  

ansamblio veiklą. Didelį indėlį vaikų meniniam ugdymui skiria menų pedagogė, sportui gabius vaikus 

suburia neformalaus ugdymo pedagogė. 

         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. 

 

4. Mokinių lankomumo duomenys 

        Nuo 2018-01-01 iki 2018-12-01 lankytų dienų skaičius  27912 , praleistų dienų  11050. 

Darželio grupėse dėl ligos praleista  3248 dienos, dėl kitų priežasčių  2512 dienos. Lopšelio grupėse 

dėl ligos praleista 1792 dienos, dėl kitų priežasčių 699 dienos. Priešmokyklinio ugdymo grupėse dėl 

ligos praleista 1128 dienos, dėl kitų priežasčių – 1293 dienos. 

          Liepos mėnesį lopšelis-darželis nedirbo. 

          Lyginant su 2017 m. lopšelio grupėse lankomumas  padidėjo 11 proc., darželio grupėse 

lankomumas padidėjo 3.87 proc., priešmokyklinio ugdymo grupėse lankomumas sumažėjo 10.4 proc. 

    

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

Visi lopšelyje–darželyje dirbantys pedagogai yra savo srities specialistai: 

 aukštasis universitetinis išsilavinimas – 50 proc. 

 aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas – 43 proc. 

 magistrai – 7 proc. 

 vyr. mokytojų – 69 proc. 

 mokytojų–metodininkų – 23 proc. 

 neatestuotų –  2 pedagogai (9 proc.) 

 2018 m. pedagogų kvalifikacijos koeficientas nesikeitė. 

7. Žemės panaudos sutartis. 



Lopšelis–darželis turi 68 –eriems metams sudarytą valstybinės žemės panaudos sutartį. 

(Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 8SUN–35 2015–04–20. Nekilnojamo turto registro centrinio 

duomenų banko išrašas 2015–04–27) 

2016 metais atlikti  ir įregistruoti pastato kadastriniai matavimai. 

 

8. Higienos pasas (yra ar nėra). 

Lopšelis–darželis turi neterminuotą  leidimą–higienos pasą (Kauno visuomenės sveikatos centras 

2013–04–10 Nr. 9–0269(6). 

9. Energijos vartojimo auditas.  

2006 metais atliktas energetinis auditas ir investicinis  projektas, kuriuose numatytos energijos 

taupymo ir pastato būklės gerinimo priemonės. 

 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

 
     Biudžeto planavimas ir tikslingas lėšų naudojimas vyksta atsižvelgiant į savivaldybės ir valstybės 

nustatytą tvarką. Asignavimai naudojami pagal paskirtį. Lėšos skirstomos racionaliai, naudojamos 

taupiai, sprendimai derinami su bendruomene. Lėšų panaudojimas yra viešas ir skaidrus. Bendruomenė 

nuolat informuojama apie gaunamas biudžetines ir nebiudžetines lėšas, finansinę būklę.  

    Lopšelio-darželio finansinius išteklius sudaro: 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 

2. Valstybės lėšos „Mokinio krepšelis“ 

3. Lėšos už suteiktas paslaugas 

4. Paramos lėšos 

5. „Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose“ programų lėšos 

       Švietimo ir ugdymo programos sąmata (savivaldybės lėšos) skiriamos  darbo užmokesčiui, 

socialiniam draudimui, mitybai, ryšių paslaugoms, spaudiniams, medikamentams, kvalifikacijos 

kėlimui, komunalinėms paslaugoms, kitų prekių ir paslaugų naudojimui.  

2018 m. iš savivaldybės investicijų programos gauta    22066.67 Eur., kurie panaudoti: 

9860.40 –  kiemo trinkelių klojimas  

12206.27 –  elektros instaliacijos darbai 

Didelis įdirbis skiriamas 2 proc. GPM pervedimui lopšeliui–darželiui.  

2018 m. gauta 3525 Eur., 231 Eur. daugiau nei 2017 metais 

Savivaldybės lėšos            – 323200 Eur. 

Mokinio krepšelio sąmata – 159800 Eur. 



Įmokos už paslaugas (spec.lėšos) – 71800 Eur. 

Finansavimo šaltinis Lėšų panaudojimas Suma 

Gyventojų 2 proc. paramos ir 

labdaros lėšos 3525 Eur. 

Vidaus durys 2000.00 Eur. 

Vaikų civilinės 

atsakomybės draudimas 

125.00 Eur. 

Spaudiniai 16.99 Eur. 

Mokinio krepšelio lėšos (41) 

  

 

 

Darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas 

154400 Eur. 

Kvalifikacijos kėlimas 665.00 Eur. 

Ūkinis inventorius 2737.00 Eur. 

Vaikų edukacinės 

išvykos 

500.00 Eur. 

 

Biuro kėdės, kilimai 365.32 Eur. 

Kiliminė danga 

,,Kodėlčiukų“,,,Kiškučių“gr. 

245.18 Eur. 

 

 

Sporto inventorius 
 

486.04 Eur. 

Edukaciniai žaidimai 

 

1056.46 Eur. 

 

Žaislai, ugdymo 

priemonės 

 

486.04 Eur. 

Mušamasis instrumentas 

,,Džambė“ 

100.00 Eur. 

Dažai, guašas dailės 

studijai 

60.15 Eur. 

Specialiosios lėšos lėšos (7301) 

 

Mityba 45000.00 Eur. 

Ilgalaikio turto 

remontas 

220.00 Eur. 

Kvalifikacijos kėlimas 72.00 Eur. 

Antresolės rūbinėlėse 3201.66 Eur. 

Vidinės durys 5326.42 Eur. 

Auklėtojų stalai 496.92 Eur. 

Ugdymo(si) priemonės 497.81 Eur. 

Putų polistir sėdmaiš.  115.00 Eur. 

Ūkinės, higienos prekės 4400.00 Eur. 

Savivaldybės lėšos (5101) Bulviaskutė 1200.00 Eur. 

Savivaldybės investicijų 

programų lėšos  

Elektros instaliacijos 

keitimas 

12011.80 Eur. 



Kiemo trinkelių 

klojimas 

9860.00 Eur. 

 

 

        Už salės nuomą gauta 100 Eur., už ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas“ gauta – 

1595.41 Eur. 

        Nuolat vykdoma savivaldybės biudžeto ir MK lėšų analizė, numatomi prioritetai jų 

panaudojimui, vykdomi asignavimų keitimai. 

        Lopšelyje – darželyje „Žara“ siekiama sudaryti sąlygas visapusiškam vaiko tobulėjimui, vaiko 

saviraiškos tenkinimui, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko kultūrinę ir socialinę patirtį, individualius 

gebėjimus.   

        Ugdymo turinio įgyvendinimui sukurta ir pritaikyta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų poreikius ir galimybes atitinkanti saugi aplinka. Darželio kieme sudaryta galimybė rinktis veiklą: 

sportuoti, ilsėtis, žaisti. Žaidimų aikštelės aprūpintos priemonėmis vaikų savarankiškai,  kūrybinei, 

aktyviai ir kitai veiklai.  Sudarytos sąlygos vaikų aktyviai fizinei veiklai, meninių gebėjimų 

realizavimui.  

         Lopšelyje-darželyje tenkinama daugumos vaikų saviugdos ir saviraiškos poreikiai, jų įvairovę 

vertina tėvai. 

         Kvalifikuotų pedagogų veikla laiduoja aukštus vaikų pasiekimus įvairiuose tarptautiniuose, 

šalies, miesto ir mikrorajono renginiuose, parodose, konkursuose.  

                 Vaikų pasiekimai 2018 m.: 

 Tarptautinis vaikų piešinių konkursas ,,Tau, mama“ I vieta Br.Penkauskas, diplomas už 

spalvingą nuotaiką B. Pajėda, A.Gužytė 

 Tarptautinis vaikų piešinių konkursas ,,Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ Laureatai S. 

Počiuipa, J. Koptiakova. 

 Penktasis Respublikinis vaikų ir moksleivių piešinių konkursas ,,Lietuvos architektūros perlai“ 

Nominacija ,,Mano krašto įdomiausi architektūros objektai“ I vieta A. Kavaliauskas 

Nominacija Etnografinių Lietuvos regionų architektūra“ V.Židanavičiūtė II vieta 

 Respublikinis piešinių konkursas ,,Mes sportuojam“ Laureatė R.Praninskaitė 

 Respublikinis vaikų piešinių konkursas ,,Iš knygelės į širdelę“ I vieta S. Kryžiūtė, II vieta Ū. 

Deveikytė 

 Respublikinis ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkursas ,,Vaikas pėsčiasis- saugus ir 

atsakingas eismo dalyvis“ Laureatas D. Kudirka 

 Respublikinė ikimokyklinių ir pradinių mokyklų vaikų-tėvų ir pedagogų dailės akcija ir 

fotografijų paroda ,,Žiemos mozaika – 2018. Dovana Lietuvai“ Padėka 



 Fotografijų paroda ,,Žiemos mozaika – 2018“- Diplomas 

           Dalyvavimas ir ženklūs pasiekimai renginiuose, projektuose paskatino pedagogus orientuotis ne 

į renginių kiekybę, bet į rezultatą, į kokybišką pedagoginį procesą, kas įgalina stebėti individualias 

vaiko galimybes bei kaupti jo patirtį. Taip pat galime džiaugtis, kad per paskutinius metus vis daugiau 

tėvų įsijungia į veiklas  ir ne tik dalyvauja, bet  ir teikia siūlymus, bendradarbiauja.  

    Per pastaruosius 3 metus fiksuojame  gana aukštą vaikų brandumą mokyklai.  
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      Žemas brandumas nustatytas specialiųjų poreikių turintiems vaikams. 

      Vaikų daroma pažanga fiksuojama ir perteikiama tolesnį ugdymą organizuojantiems pedagogams. 

      Didelis dėmesys buvo skirtas tam, kad kiekvienas vaikas jaustųsi svarbus, būtų gerbiamas, 

mylimas. Vykusioje veiksmo savaitėje  ,,Be patyčių“ vaikai buvo aktyvūs, žingeidūs, linksmi. Grupėse 

konfliktinės situacijos vyksta, yra ir į smurtą linkusių vaikų. Būtina nuolat vykdyti prevencines 

priemones  siekiant geresnių tarpasmeninių santykių, 

      Lopšelyje-darželyje  veikia vaiko gerovės komisija, kuri vertina ugdymosi aplinką, vaikų 

saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo 

pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą, atlieka vaikų, turinčių specialiųjų poreikių 

pirminį įvertinimą. Pagalbą vaikams teikia dvi logopedės, menų bei neformalaus ugdymo 

pedagogės. Šie specialistai bendradarbiauja su grupių pedagogais ir kitais specialistais, atliekant 

vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą, teikia informaciją pedagoginės, psichologinės ir 

specialiosios pagalbos klausimais. Vaikų, augančių probleminėse šeimose, nenustatyta.  
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Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (20... m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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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. 

 

 



3 

 

Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

 

Įdiegti 

bendradarbiavimo 

formas, 

sustiprinančias 

ryšius tarp 

ugdytinių, tėvų ir 

įstaigos siekiant 

geresnių  vaikų 

pasiekimų rezultatų 

 

 

 
Vaikų kūrybiniai 

pasiekimai 5-kiuose 

Kauno miesto 

konkursuose įvertinti 

diplomais, padėkos 

raštais. 

Įgyvendintas vienas 

projektas aktyviai 

dalyvaujant 

bendruomenei 

 

Vaikų pasiekimai  

įvertinti  2-juose 

tarptautiniuose, 5-

iuose respublikos ir 2-

juose miesto 

konkursuose. 

Vykdyti projektai - 

,,Auga asmenybė 

ieškodama“,  ,,Aš 

tikrai myliu Lietuvą“,  

projektas - paroda 

„Gandras ant stogo- 

laimė namie“. 

Pravesti renginiai: 

„Šoku aš, šoki tu, 

šokame visi kartu“, 

„Saugus miestas“, 

rytmetis „Mažas ir 

saugus“.  Tėvai 

aktyviai dalyvavo 

tradiciniame bėgime 

„Ąžuolyno bėgimas. 

Pavasaris 2018.“, 

UNICEF 

organizuotame  

bėgime „Už kiekvieną 

vaiką“, sportiniame 

renginyje „Kviečiame 

visus – sportui šaltis 

nebaisus“.  

Bendradarbiaujant 

visai bendruomenei 

labai sėkmingai  

dalyvauta konkurse 

„Mano žalioji 

palangė“, pravesta 

vaikų vasaros 

stovykla „Laiminga 

vaikystė“, veiksmo 

savaitė  ,,Be patyčių“. 

Tėvams aktyviai 

dalyvaujant vyko 

edukacinės išvykos:  

,,Pypliai ir kaimynai“, 

kur vaikai kepė 

duoną, A. Jakelio 

fabrike liejo žvakes. 

 
Vaikų pasiekimai 8-

niuose miesto ir 4-

riuose respublikos ir 

užsienio 

organizuojamuose 

konkursuose įvertinti 

diplomais, padėkos 

raštais, dovanomis.  
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2 kartus vaikai vyko į 

Valstybinį lėlių teatrą. 

Tėvai tapo aktyvūs 

dalyviai. 

Komentaras  

Realus  tikslo įgyvendinimas vertinamas gerai. Pasiektas maksimalus rezultatas. Visa 

bendruomenė didžiuojasi aukštais vaikų darbų įvertinimais ne tik respublikos, bet ir 

tarptautiniuose konkursuose. Bendradarbiavimo dėka 60 proc. tėvų tapo aktyviais dalyviais, o 

ne stebėtojais.  

 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

 

Patobulinti 

ugdomąją aplinką, 

skatinančią vaikų 

aktyvią veiklą  

 

 
Atlikta bendruomenės 

poreikių  analizė 

ugdomosios aplinkos 
modernizavimui. 

Įrengtas vienas 

edukacinis takelis. 

Įsigyta interaktyvi lenta. 
Tyrinėjimų ir stebėjimų 

erdvė papildyta 

priemonėmis. 

 

Atliktos 

bendruomenės 

poreikių apklausos 

rezultatai parodė, kad 

nuomonės dėl 

ugdomosios aplinkos 

gerinimo sutampa. 

Gerai vertinamos tiek 

vidaus, tiek lauko 

aplinkos.  

Lauke atnaujintos 

aikštelės, kuriose 

trūkumai buvo 

nustatyti atlikus 

metinę patikrą. 

Įrengtas vienas 

edukacinis takelis. Po 

keturiomis aikštelėmis 

paklota saugi danga. 

Įsigyta antra 

interaktyvi lenta. 

Trijose grupėse 

pakeisti stalai ir 

kėdutės. Keturiose 

grupėse ir salėje 

įsigyti nauji kilimai. 

Visos grupės ir 

tyrinėjimų erdvė 

papildytos ugdymo 

priemonėmis. 

 
Atlikta bendruomenės 

poreikių analizė dėl 

ugdomosios aplinkos 
tobulinimo. 

Įrengti du edukaciniai 

takeliai. 

Patobulinta erdvė lauko 
pavėsinėje.  

Vienoje grupėje pakeisti 

stalai ir kėdutės. 

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

Atlikti ir neplanuoti darbai. Iš Kauno miesto savivaldybės gavus papildomą finansavimą, 

atlikti elektros instaliacijos keitimo ir kiemo trinkelių klojimo darbai. Pagerintas kiemo 

apšvietimas. 
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Plačiojo įsivertinimo išvados 

 
      Įsivertinimas atliktas vadovaujantis Kauno miesto neformaliojo švietimo mokyklų veiklos kokybės 

išorinio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 

d. sprendimu Nr. T - 598 

Plačiojo įsivertinimo išvados  
 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

1.2.3.Viešieji ryšiai 

4.1.1 Šeimos įtraukimas į 

vaikų ugdymo(si) procesą 

mokykloje 

4.2.1. Informacijos apie 

įstaigos veiklą pateikimas 

tėvams 

1.1.1. Vertybės 

2.2.1. Pedagogo santykis su 

vaikais 

3.2.1. Pagalbos atitiktis vaikų 

poreikiams 

1.1.1. Vertybės 

2.2.1. Pedagogo santykis su 

vaikais 

 

 

Lyginant su 2017 m. plačiojo audito išvadomis 4.1.1  „Šeimos įtraukimas į vaikų 

ugdymo(si) procesą mokykloje“ pagerėjo 0,18 procento. 

Siekiant aukštesnio 4.2.1. „Informacijos apie įstaigos veiklą pateikimas tėvams“ rodiklio 

lygmens nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pradėta diegti  e-dienyno „Mūsų darželis“ sistema. 

Dauguma tėvų naudojasi IT ir gauna informaciją elektroninėje erdvėje 

 

Giluminio įsivertinimo išvados 
  

            Giluminiam įsivertinimui pasirinktas pagalbinis rodiklis:  2.2.1. Pedagogo santykis su vaikais 

 

 

Komentaras: Giluminio audito veiklos srities Vaiko ugdymas pagalbinis rodiklis  2.2.1 

pedagogo santykis su vaikais 

Stipriosios pusės: 

 Tradicijos – padeda nepamiršti tautos šaknų 

 Mokyklos vieta bendruomenėje 

 Vyrauja pagarba, visi jaučiasi vertinami 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų vertinimas grindžiamas 

ilgalaikiu vaiko stebėjimu, informacijos iš įvairių šaltinių kaupimu. 

Silpnosios pusės: 

 

 Teigiamo mikroklimato kūrimas grupėje yra labai svarbus vaiko sveikatai. Jį sudaro 

emociškai sveika grupė, palankus mikroklimatas tarp vaikų, tarp pedagogų ir ugdytinių 

tėvų. 

 Dalis tėvų ir vaikų nesilaiko grupės taisyklių ir susitarimų. 

 Nepakankamai mokytojo ir ugdytinio sąveika grindžiama partneryste 

 Emociškai išsiderinusiems vaikams reikalinga socialinė ir psichologinė pagalba 

Siūlymai dėl  „Pedagogo santykis su vaikais“ gerinimo 

 

 Sudaryti sąlygas  socialinėms ir emocinėms kompetencijoms ugdytis 

 Padėti vaikui pajusti, kad jis yra svarbus,  gerbiamas, vertinamas  ir kad su juo 

skaitomasi.   

 Suprasti, jog visi esame skirtingi, bet esame reikšmingi. 
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 Mokytis įvardinti emocijas ir jas išgyventi, ir tinkamai reaguoti  į konfliktines 

situacijas 

 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 

 
2018-03-09 Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atlikto Viešojo maitinimo patikrinimo 

akte Nr. 33VMĮP-149 pažeidimų nenustatyta. 

 

2018-05-21 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamento atliktame akte Nr. (2-12 15.3.3)PA-2944 pažymėta, kad vaikų skaičius vienoje grupėje 

yra vienu vaiku padidintas. Priežastis – viduryje metų vienam vaikui nustatyti specialieji poreikiai. 

Pažeidimas pašalintas 2018-09-01. 

 

 

III SKYRIUS 

2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

         Viena iš valstybės švietimo, savivaldybės krypčių – prevencinių programų įgyvendinimas, 

siekiant kurti emocinį saugumą ir geresnę mokyklą kiekvienam. Naujausi tyrimai patvirtina, kad emocinių 

įgūdžių turintys vaikai yra laimingesni, labiau savimi pasitiki, jiems geriau sekasi mokykloje.  

        Atsižvelgdami į valstybės keliamus uždavinius švietimui ir į lopšelio-darželio 2019-2021 m. 

strateginio plano I-mo tikslo uždavinį ,,Formuoti vaikų emocinį intelektą ir socialines emocines 

kompetencijas bendradarbiaujant visiems specialistams“,  didžiausią dėmesį skirsime padėti vaikams 

įgyti socialinių, emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, sieksime geresnės ugdytinių ir pedagogų 

emocinės savijautos.   

   Įgyvendinant 2019-2021 m. strateginio plano 2-ro tikslo uždavinį  ,,Įvairinti, modernizuoti edukacinę 

aplinką, skatinančią vaikų aktyvią, kūrybinę veiklą“,  2019 m. planuojame grupių rūbinėlėse  įrengti 

antresoles ugdymo priemonėms laikyti, laiptinėse sensomotorines sieneles, lauke sudaryti sąlygas 

vaikų meninei veiklai. Sieksime pakeisti  vidaus duris. 

        Šiems tikslams įgyvendinti bus panaudotos mokinio krepšelio, 2 proc. GPM lėšos, savivaldybės 

biudžeto, specialiosios lėšos bei lėšos, gautos už patalpų nuomą. 

         Lopšelio-darželio 2019m.veiklos tobulinimo kryptys: 

- emocinių, socialinių kompetencijų  formavimas; 

- vidaus ir lauko edukacinių erdvių atnaujinimas. 
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IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

 

1 tikslas – Formuoti vaikų emocinį intelektą ir socialines emocines kompetencijas 

bendradarbiaujant visiems specialistams 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

  

Puikūs lopšelio-darželio 

bendruomenės tarpasmeniniai 

santykiai.  

Saugi, jauki, lanksti aplinka 

visiems bendruomenės 

nariams. 

 

70 proc. vaikų gebės įvardinti 

savo savijautą, nuotaiką, ieškos 

socialiai priimtinų išeičių ir 

paramos. 

  Vaiko gerovės komisijos 

iniciatyva įgyvendinti du 

projektai, skatinantys pozityvios 

aplinkos kūrimą. 

80 proc. specialistų 

bendradarbiaus ugdant vaikų 

emocinį raštingumą 

   

85 proc. vaikų gebės 

įvardinti savo savijautą, 

nuotaiką, ieškos socialiai 

priimtinų išeičių ir 

paramos. 

  Įgyvendinti du 

projektai, skatinantys 

pozityvios aplinkos 

kūrimą. 

 Parengta vaizdinė 

medžiaga tolerancijos 

kompetencijos ugdymui. 

90 proc. specialistų  

bendradarbiaus ugdant 

vaikų emocinį 

raštingumą. 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

  

 1. 

 

Metinis projektas 

„Mes skirtingi ir 

laimingi“ 

VGK  2019, 

sausis 

Visi 

pedagogai, 

specialistai 

 

  
 2. 

Socialinių 
gebėjimų 

valandėlės 

(emocijų 
įvardinimas, 

reagavimas į 

konfliktines 

situacijas). 

Direktorės 
pavaduotoja 

ugdymui 

 2019, sausis-
gruodis 

Visi 
pedagogai, 

specialistai 

 

 

3. 

Informacinė -  

rekomendacinė  

medžiaga tėvams 
(lankstinukai). 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 2019, sausis-  

gruodis 

Neformalaus 

ugdymo, menų 

pedagogai, 
tėvai 

iki 500 Eur. 

spec. lėšų 

 

 
4. 

Kvalifikacinis 
seminaras „Vaiko 

emocijų ir 

netinkamo elgesio 
valdymas“ 

Direktorės 
pavaduotoja 

ugdymui 

 2019, kovas Pedagogės 
specialistės, 

spec 

Iki 300 Eur. 
spec. lėšų 
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5. 

Užsiėmimai 

ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

„Mūsų rankos ir 

žodžiai skirti 
geriems darbams“. 

Direktorės 

pavaduotoja 
ugdymui 

 2019, 

balandis 

Pedagogai  

6 Muzikos terapija 

(susikaupusių 
emocijų 

atpalaidavimui). 

„Kiekvienai 

širdelei muzikos 
lašelis“ 

Direktorės 

pavaduotoja 
ugdymui 

 2019- 

gegužė 

 Muzikos 

mokytoja  

 

 

7. 

Projektas-vasaros 

stovykla „Ieškau-
žinau-atrandu  

džiaugiuos“ 

Direktorės 

pavaduotoja 
ugdymui, 

menų 

pedagogės 

 2019, 

birželis 

Muzikos 

mokytoja, 
pedagogės 

Iki 300 Eur. 

spec. lėšų 
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Fizinės veiklos 
(susikaupusioms 

emocijoms 

išreikšti). 
„Linksmasis 

kamuolys“ 

Direktorė  2019, 
rugsėjis 

 Neformalaus 
ugdymo 

pedagogės.  

Iki 200 Eur. 
spec. lėšų 

 

 

9. 

Dailės terapija 

(emocijoms 
išreikšti). 

„Spalvotoji 

vaikystė“ 

Direktorės 

pavaduotoja 
ugdymui 

 

 2019,  

spalis 

Menų 

pedagogė 
Iki 150 Eur. 

spec. lėšų 

 

 
10. 

Tolerancijos 
savaitė. 

Direktorės 
pavaduotoja 

ugdymui 

 2019, 
lapkritis 

Visi  
pedagogai,  

specialistai 

 

11 Pasakų terapija 
(jausmų 

pažinimui, 

socialinių 

gebėjimų 
formavimui). 

Direktorės 
pavaduotoja 

ugdymui 

 2019, 
gruodis 

Visi  
pedagogai,  

specialistai 

 

 

 

 

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

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Įrengti laiptinėse 

sensomotorines 

sieneles 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 2019, 

sausis 

Iki 1500 

Eur. MK 

lėšų 

 

2. Įsigyti vaikų 

rūbinėlėse 

antresoles 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams 

 2019, 

vasaris 

Iki 3500 

Eur. spec. 

lėšų 

 

3. Pakeisti dalį Direktorės  2019, Iki10000  
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vidaus durų pavaduotoja 

ūkio 

reikalams 

vasaris Eur. spec. 

lėšų 

4. Įrengti lauke 

erdvę vaikų 

meninei veiklai 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams 

 2019, 

gegužė 

Iki 500 

Eur. spec. 

lėšų 

 

5. Papildyti grupes 

ir kiemą 

ugdimosi 

priemonėmis, 

žaislais, 

spaudiniais 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 2019, 

gegužė-

gruodis 

Iki 1000 

Eur. MK, 

Iki 1000 

Eur. 

spec.lėšų 

 

 

 

V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas 

informuojamas 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

Direktorius Lopšelio-darželio 

bendruomenei 

Lopšelio-darželio 

tarybai 

Kauno miesto 

švietimo skyriui  

Mokytojų tarybai 

Dėl veiklos plano 

įgyvendinimo tarpinio 

vertinimo 

Tėvams 

Finansinės ataskaitos: 

Dėl lėšų, gautų už 

ugdymo sąlygų 

tenkinimą 

panaudojimo 

Dėl 2 proc. gyventojų 

pajamų mokesčio 

panaudojimo 

 

  

Vadovo 2018m. 

veiklos ataskaita 

 

 

Analizės ir išvados 

 

 

Ataskaita 

 

 

 

Ataskaita 

 

 

Iki 2019m. sausio20d. 

 

Iki 2019m.vasario 5d. 

 

 

 

2019, gegužė 

 

 

Kartą per ketvirtį 

 

 

 

2019, gruodis 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojų tarybai 

Dėl veiklos plano 

įgyvendinimo tarpinių 

rezultatų 

Dėl vaikų pažangos ir 

pasiekimų  

Dėl informacinių 

technologijų 

panaudojimo ugdymo 

turinio turtinimui 

Dėl tyrimų rezultatų  

 

Analizė ir išvados 

 

 

Analizė ir išvados 

 

 

Analizė ir išvados 

 

 

Analizė ir išvados 

 

2019, gegužė 

 

 

2019, rugsėjis 

 

 

2019, rugsėjis 

 

 

2019, gruodis 

Pedagogai Direktoriaus   
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pavaduotojui ugdymui 

 

Dėl savianalizės 

dokumentų 

Dėl kvalifikacijos 

tobulinimo 

 

 

 

Kompetencijų 

aplankai 

 

 

2019, gegužė 

 

2019, gruodis 

Vaiko gerovės 

komisija 

Mokytojų tarybai 

Dėl veiklos 

įgyvendinimo 

 

Ataskaita 

 

2019, gegužė 

2019, gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Direktoriui 

Dėl lėšų naudojimo 

 

Ataskaita 

 

Kartą per ketvirtį 

    

 

 

   Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                                Rita Radišauskienė  

   Muzikos pedagogė                Nijolė Karalevičienė 

   Auklėtoja                   Beata Jarutienė 

 

 

PRITARTA 

Lopšelio-darželio ,,Žara“ 

tarybos 2018m.gruodžio 14 d. 

posėdžio protokolu Nr. 5 
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STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 
 

 

 

 

1 tikslas –  Įdiegti naujas bendradarbiavimo su šeima formas, siekiant užtikrinti sistemingą 

šeimos ir įstaigos darbuotojų partnerystę ugdant vaikus 

 
Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas 
Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

(data) 
Per 

tarpinį 

matavimą 

2016 m. 

Per  

tarpinį 

matavimą 

2017 m. 

Per galutinį 

matavimą 

2018 m. 

Uždavinys 2 

 

Įdiegti 

bendradar

biavimo 

formas, 

sustiprina

nčias 

ryšius tarp 

ugdytinių, 

tėvų ir 

įstaigos.  
 

 

 

 
1. 

Patobulės 

bendruome
nės narių 

komandinis 

darbas. Iki 
50 proc. 

šeimų 

įsitrauks į  

ugdymo 
procesą ir 

domėsis 

vaikų 
ugdymosi 

rezultatais, 

teiks savo 
siūlymus.  
 

 

 

  

 

Bendradar

biavimo 

dėka 60 
proc. tėvų 

tapo 
aktyviais 

dalyviais, 

o ne 

stebėtojais 

 

 
Iki 1700 

Eur MK ir 

spec.lėšų 
 

 

 

1100Eur. 

MK ir 

spec.lėšų 

 

 

2018 

 

 

2018 

Išvada apie pasiektą tikslą . 

Realus  tikslo įgyvendinimas vertinamas gerai. Pasiektas maksimalus rezultatas. Visa bendruomenė 

didžiuojasi aukštais vaikų darbų įvertinimais ne tik respublikos, bet ir tarptautiniuose konkursuose. 

Bendradarbiavimo dėka 60 proc. tėvų tapo aktyviais dalyviais, o ne stebėtojais. 

  

 

 

3 tikslas –  Pagerinti įstaigos materialinę bazę, sudarant palankias ugdymo(si) sąlygas 

 

 
Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas 
Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 
finansiniai 

ištekliai 

Planuota 
įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

(data) 
Per 

tarpinį 

matavimą 

2016 m. 

Per  

tarpinį 

matavimą 

2017 m. 

Per 

galutinį 

matavimą 

2018 m. 

Uždavinys 2 

Patobulinti 

ugdomąją 

aplinką, 

skatinanči

ą vaikų 

aktyvią 

 

1. 

Įsigyti 
interaktyvią 

lentą 

 

 

 

 

 

Priešm

okyklin

io 

ugdym

o 

grupėje 

įrengta 

 

Iki 2599 

Eur. 
savivaldy

bės  lėšų 
 

 

2599 Eur. 
 

2016-2018 

 

2018 
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veiklą 

 

interakt

yvi 

lenta 

2. 

Įrengti 

saugią 

dangą po 
lauko 

aikštelėmis 

  Po 4-

riomis 

aikštelė

mis 

paklota 

saugi 

danga 

Iki 1200 

Eur. 

savivaldyb

ės lėšų 

1200 Eur. 2016-2018 2018 

3. Įrengti 
teritorijos 

apšvietimą 
 

 

 

 

 
Apšvie
stas 

kiemas 

Iki 800 
Eur. 
 

500 Eur. 
     

 

2016-2018 

 

2018 

Išvada apie pasiektą tikslą . 

Tikslo įgyvendinimą vertiname labai gerai. 

Ugdymo(si) aplinka lauke ir vidinėse erdvėse ženkliai pagerinta. Vakarais auklėtojos gali išvesti 

vaikus į kiemą. Smūgį sušvelninančios dangos paklojimas svarbus vaikų saugumui  užtikrinti.  

Visos grupės ir kiemas papildytas ugdymosi priemonėmis, žaislais aktyviai vaikų veiklai. 

 

 

  

Direktorė                                                                                                             Silvinija Šinkūnienė 

 

 

 

 

PRITARTA 

Lopšelio-darželio ,,Žara“ 

tarybos 2018 m. gruodžio 14  d. 

posėdžio protokolu Nr. 5 

 

 

 


