
   PATVIRTINTA: 

Kauno lopšelio-darželio „Žara"   

direktoriaus 2021 m. kovo mėn.29d.  

įsakymu Nr. V-52 

    

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS)  

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽARA“ 

          

 

2021-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Metų prioritetinė veikla Siekiamas pokytis  

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) 

Siekiam

a 

reikšmė 

Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir 

(ar) kitų institucijų / įstaigų 

planavimo dokumentais, kurie lemia 

įstaigos 

 veiklos prioritetus 

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams. Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, 

dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, 

skirtuose, įtraukčiai švietime, skaičius (žm. 

sk.) 

2 Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 

7 d., 30 str. papildymas 

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai 429655  tūkst. eurų, iš jų:  

darbo užmokesčiui – 390065 tūkst. eurų; turtui –   4608 tūkst. eurų 

Veiklos planu prisidedama siekiant šių   

Kauno miesto savivaldybės 2021 – 2023 metų  

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių 

Veiklos planu prisidedama prie 2021-2023 metų SVP tikslo „Teikti besimokančios 

visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas“ ir uždavinio „Formuoti efektyvų 

formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą“ 

    



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas 

Siekiam

a 

reikšmė 

Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), 

pareigos 

Žmogiškieji ištekliai 

I. Personalo valdymas 

 1. Tobulinti darbuotojų informavimo sistemą. 

1.1. Kiekvienam darbuotojui sukuriamas darbinis lopšelyje-

darželyje „Žara“ elektroninio pašto adresas, siekiant pagerinti 

informacijos perdavimą, sklaidą ir tikslingumą. 

1.2. Plėtojamas pedagogų bendradarbiavimas Zoom platformoje  

organizuojant pedagogų pasitarimus, metodinius posėdžius, 

komandų ir komisijų diskusijos.  

1.3. Tobulinamas informacijos pateikimas informaciniuose 

stenduose, orientuojantis į trumpas, tikslines žinutes, 

lankstinukus, algoritmus ir paskiriant atsakingus darbuotojus. 

2.Tobulinti elektroninio dienyno galimybes. 

2.1. Papildyti darželio el. dienyno tvarkymo nuostatai, 

patikslinant ilgalaikių ir trumpalaikių  planų pateikimo datas. 

2.2. Užtikrinamas tėvų naudojimasis  elektroniniu dienynu, 100 

proc. tėvų įvedant elektroninius paštus ir prijungiant juos prie 

informacinės „Mūsų darželis“ sistemos. 

3.Vykdyti pedagogų ir specialistų stebėseną ir kontrolę 

elektroniniame dienyne. 

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 

proc. 

Direktorius 

Pedagoginių pareigybių dalis nuo 

patvirtintų pareigybių (proc.) 

49,84 

proc. 

Direktorius 

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų 

skaičius (žm. sk.) 

1 žm. Direktorius 

Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis 

vienam mokiniui (vnt.) 

0,27 

vnt. 

Direktorius 

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) 2,27 

proc. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,   

Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams 

 II. Kvalifikacijos tobulinimas:             

 1. Tobulinti pedagogų ir specialistų emocinį intelektą ir įgytus 

įgūdžius taikyti dirbant su vaikais ir jų tėvais. 

1.1. Pedagogai ir specialistai dalyvauja  kvalifikacinėje 

programoje „Dramblys“. Emocinio intelekto ir socialinių 

emocinių kompetencijų ugdymas“. 

1.2. Pedagogai ir specialistai pagal individualius kvalifikacijos 

tobulinimo poreikius dalyvauja mokymuose VŠĮ Mokymosi 

mokykla (Besimokančių darželių tinklas). 

1.3. Refleksijos įgūdžių tobulinimas pateikiant kūrybiškiausių 

patirčių pristatymą  lopšelio-darželio svetainės Naujienose.  

1.4. Pedagogų  ir specialistų įgytos mokymuose žinios bei 

įgūdžiai taikomi dirbant su vaikais ir bendradarbiaujant su jų 

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis 

(proc.) 

85 proc.  Direktorius, 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 



tėvais. 

                                                          

FINANSAI 

 I. Gautos lėšos: 

1. Tobulinti finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų 

panaudojimo sistemą. 

1.1. Finansiniai ištekliai planuojami atsižvelgiant į patvirtintas 

sąmatas. 

1.2. Racionaliai paskirstomas personalas, nevaduojami 

specialistai ir meninio ugdymo mokytojai, jei jie serga  trumpiau 

nei 14 darbo dienų, siekiant taupyti ir efektyviai panaudoti  

darbo užmokesčiui skirtas lėšas. 

1.3.Mažinamas popierinių dokumentų srautas, daugiau 

naudojamasi elektroninio ryšio priemonėmis. 

1.4. Ruošiamas kvalifikacijos tobulinimo aprašas, nurodant 

apmokėjimo už seminarus tvarką. Apmakami pedagogų ir 

specialistų pasirinkti ir įstaigos ugdymo prioritetus atitinkantys 

renginiai. 

 

2. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant 

alternatyvių finansinių išteklių šaltinių. 

2.1. Gaunamos gyventojų 1,2 proc. paramos ir labdaros lėšos.  

2.2. Įsijungimas į programas „Pienas vaikams“ ir „Vaisių ir 

daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa“, 

finansuojamas Europos sąjungos lėšomis. 

2.3. Esant palankiai epidemiologiniai situacijai, patalpų nuoma: 

anglų kalbos, šokio ir robotikos būreliams. 

 

 

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo 

metinio įstaigos biudžeto (proc.) 

7,7 

proc. 

Direktorius 



 

 

 

2. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant 

alternatyvių finansinių išteklių šaltinių. 

2.1. Gaunamos gyventojų 1,2 proc. paramos ir labdaros lėšos.  

2.2. Tęsiama programa „Pienas vaikams“ ir „Vaisių ir daržovių 

vartojimo skatinimo mokyklose programa“, finansuojama 

Europos sąjungos lėšomis. 

2.3. Esant palankiai epidemiologiniai situacijai, patalpų nuoma: 

anglų kalbos, šokio ir robotikos būreliams. 

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 2000 

eur. 

Direktorius 

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo 

paraiškomis laimėtų lėšų suma (eurai) 
0 Direktorius 

II. Išlaidos: 

1. Planuoti prekių, paslaugų, darbų poreikį. 

1.1. Ruošiami ir vykdomi viešųjų pirkimų planai, pagrįsti 

skaičiavimais ir išvadomis. 

1.2. Numatomi lėšų panaudojimo prioritetai, paremti poreikiu ir 

finansavimo šaltiniais. 

1.3. Planuojami pastato ir statinių modernizavimo darbai 

atsižvelgiant į surenkamas gyventojų 1,2 proc.  paramos lėšas ir 

Kauno miesto savivaldybės skiriamas lėšas. 

2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų 

perskirstymus (esant poreikiui). 

2.1. Nuolat stebimas lėšų panaudojimas ir koreguojamas lėšų 

paskirstymas. 

3. Užtikrinti sistemingą  vidaus kontrolę, atlikti darželio vidaus 

kontrolės (įskaitant finansų kontrolė) vertinimą. 

3.1 Suburta ne mažiau nei 3 darbo grupės vidaus kontrolės 

dokumentų rengimui ir koregavimui, siekiant savalaikiai 

įgyvendinti galiojančius teisės aktus..  

3.2. Pakoreguotos lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos 

taisyklės, darbuotojų pareigybių aprašymai ir viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarka. 

3.3. Apmokomi administracijos darbuotojai vykdyti vidaus 

Per ataskaitinius metus panaudotų 

asignavimų  dalis nuo patvirtintų metinių 

asignavimų (proc.) ** 

99,6 

proc. 

Direktorius 

Per ataskaitinius metus panaudotų 

biudžeto asignavimų  dalis nuo patvirtintų 

metinių biudžeto asignavimų (proc.) 

99,5 

proc. 

Direktorius, 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Per ataskaitinius metus panaudotų 

asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis 

nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos 

įmokų pajamų  

61,5 

proc. 

Direktorius, 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 



kontrolę darželyje, organizuojant dalyvavimą seminare vidaus 

kontrolę vykdančiai komandai. 

TURTAS       

I.  Turto valdymas: 

1. Užtikrinti racionalų ir tausojantį turto valdymą. 

1.1. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje 

parengta lyginamoji  analizė. 

1.2. Darželio administracijai pateikiamos išvados ir pasiūlymai 

dėl racionalesnio išteklių naudojimo. 

1.3. Atnaujinami  direktoriaus įsakymai dėl materialiai 

atsakingų asmenų. 

1.4. Parengiamas „Darbuotojų materialinės atsakomybės ir 

turtinės žalos atlyginimo tvarkos aprašas“. 

2. Racionaliai paskirstyti įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 

plotą.  

2.1. Atliekama vidaus patalpų apžiūra, siekiant įvertinti statinio 

vidaus nusidėvėjimo būklę.  

 2.2. Numatomi pastato ir vidaus patalpų modernizavimo ir 

renovacijos prioritetai. 

2.3. Parengiamas patalpų atnaujinimo ir modernizavimo planas. 

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. 

m išlaikymo kaina (eurai) 

7,50 

eur. 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 

naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.) 

58 proc.  Direktorius 

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto 

ploto dalis (proc.) 

0  Direktorius 

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 

kabinetinis plotas tenkantis vienam 

įstaigos administracijos darbuotojui  (kv. 

m) 

12,62 

kv. m 

Direktorius 

II. Kilnojamo turto valdymas: Įstaigos naudojamos vienos transporto 

priemonės išlaikymo kaina (eurai) 

0 Direktorius 

PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis, priešmokyklinis 

ugdymas) 

      



I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas: 

1. Sudaryti saugias ir higienos normas atitinkančias ugdymosi 

sąlygas. 

1.1. Atliekama lauko ugdymosi priemonių metinė patikra ir 

sisteminga priežiūra. 

1.2. Keičiamos 3 senos durys ankstyvojo amžiaus grupėse, 

siekiant užtikrinti higienos normas atitinkančią temperatūrą 

grupėse. 

1.3. Praplečiama dviejų žaidimo aikštelių danga  guminėmis 

plytelėmis ir po 2 sūpynėmis išpilta papildomai smėlio. 

2. Valdyti vaikų srautus, užtikrinant higienos normų laikymąsi 

karantino metu. 

2.1. Parengiami meninio ugdymo grafikai, siekiant išvengti 

grupių tarpusavio kontakto. 

2.2. Parengiami darbo su specialiųjų poreikių vaikais grafikai, 

siekiant užtikrinti, kad logopedinių užsiėmimų metu dalyvautų 

tik tos pačios grupės vaikai. 

 3. Sudaryti tinkamas ugdymosi sąlygas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems vaikams. 

3.1. Pritaikomos  ikimokyklinių grupių erdvės vaikų skirtingų 

poreikių tenkinimui ir gebėjimų ugdymuisi, įrengiant poilsio 

kampelius grupėse. 

3.2. Logopedų užsiėmimai integruojami į kasdienės veiklos 

grupėje bei meninio ugdymo veiklas vykstančias skirtingose 

ugdymosi erdvėse. 

 

Įstaigą lankančių ikimokyklinio amžaus 

vaikų  skaičius (žm. sk.) 

138 žm. 

sk. 

Direktorius, 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ikimokyklinio amžaus vaikų skaičiaus 

kaita  

2 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus 

(proc.) 

23,66 

proc. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

I. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas: 

1. Sudaryti saugias ir higienos normas atitinkančias ugdymosi 

sąlygas. 

1.1. Atliekama lauko ugdymosi priemonių metinė patikra ir 

sisteminga priežiūra. 

1.2. Atnaujinama dviejų grupių bendra laiptinė, pakeičiant seną 

laiptų dangą nauja modernia grindų danga 100 kv. m., perdažant 

100 kv. m. lubų ir sienų, modernizuojant sienų dekoracijas. 

1.3. Praplečiama dviejų  žaidimo aikštelių danga guminėmis 

plytelėmis ir po 2 sūpynėmis išpilta papildomai smėlio. 

Vaikų, besimokančių pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje,  dalis nuo 

bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus  

(proc.) 

18,34 

proc. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 



 

2. Sudaryti motyvuojančias sąlygas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų ugdymui. 

2.1. Priemonių įsigijimas priešmokyklinio amžiaus specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų socialinio emocinio ugdymo 

individualizavimui. 

2.2. Taikomos skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės 

„Edusenus“ vaikų skirtingų poreikių tenkinimui ir gebėjimų 

ugdymuisi. 

Priešmokykliniame  ugdyme 

dalyvaujančių vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą 

ugdomų vaikų skaičiaus (proc.) 

 

38,20 

proc. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS       

I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas 

1. Siekti vaiko asmeninės pažangos, lavinant vaikų emocinį 

intelektą. 

1.1. Užtikrinamas nuoseklus vaikų emocinio intelekto ugdymas 

įgyvendinant  socialinių  emocinių kompetencijų ugdymo 

programą „Dramblys“. 

1.2. Plėtojami vaikų gyvenimo įgūdžiai, įgyvendinant socialinių 

emocinių kompetencijų ugdymui skirtą projektą  „O mes vaikai, 

o mes pasaulis...“ lopšelyje-darželyje. 

1.3. Gerinamas  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos lygis socialinės kompetencijos ugdymo 

srityje. Ugdoma savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, 

atsakingų sprendimų priėmimas, tarpusavio santykiai. 

1.4. Didinamas ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir 

pasiekimų žingsnių vidurkis ne mažiau kaip 3,2 proc. 

1.5. Didinamas priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos žingsnių vidurkis ne mažiau kaip 6,2 proc. 

1.6. Projekto įgyvendinimo patirties sklaida lopšelio-darželio 

bendruomenei parengiant metodines rekomendacijas socialinio 

emocinio ugdymo srityje. 

2. Siekti aktyvesnio tėvų dalyvavimo ugdymo procese ir įstaigos 

organizuojamose veiklose. 

2.1. Pedagogų ir specialistų ruošiamos skrajutės „Vaikų emocijų 

ir jausmų paletė“, siekiant lavinti tėvų emocinį intelektą, 

supažindinti su vaikų  emocijomis ir jausmais bei jų poveikiu 

bendravimui.  

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, 

dalis nuo bendro įstaigą lankančių vaikų 

skaičiaus (proc.) 

 

88 proc. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdomų 

vaikų, pagerinusių kompetencijas, dalis 

nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.) 

75 proc. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų 

(globėjų, rūpintojų)  patenkintų teikiamų 

ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo 

bendro jų skaičiaus (proc.) 

80 proc.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) 

skirtų dienų dalis nuo bendro jų skaičiaus 

(proc.) 

64 proc. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų 

ar premijų skaičius (vnt.) 

10 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 



2.2. Tėvų patirties sklaida „Šauniausios patirtys“ lavinant vaikų 

socialinius emocinius įgūdžius namų aplinkoje. 

2.3. Anketinė tėvų apklausa „Ugdymo kokybė lopšelyje-

darželyje“, siekiant išsiaiškinti, kaip tėvai (globėjai) vertina 

ugdymo kokybę ir vaikų pasiekimus.  

3. Tobulinti vaikų lankomumo sistemą, skatinant sistemingą 

dalyvavimą ugdymo (-si) procese. 

3.1. Sukurtose grupių Facebook paskyrose  viešinami 

ateinančios savaitės veiklos planai, siekiant sudominti tėvus 

kūrybiškomis ugdomosiomis veiklomis. 

3.2. Sukurtose grupių Facebook paskyrose  pateikiama 

praėjusios savaitės refleksija, siekiant parodyti vaiko savijautą, 

emocijas, įvardyti sėkmes.  

4. Skatinti vaikus ir pedagogus aktyviai dalyvauti kitų institucijų 

organizuojamuose renginiuose. 

4.1. Sistemingai pateikiama informacija pedagogams apie kitų 

institucijų organizuojamus renginius. 

4.2. Diskusijos mokytojų tarybos posėdžiuose motyvuojant 

pedagogus rinktis mūsų įstaigos ugdymo prioritetus 

atitinkančius renginius. 

4.3. Plečiamos  vaikų ugdymosi erdvės, skatinant dalyvauti kitų 

institucijų organizuojamuose renginiuose. 

4.4. Kūrybiškas patirties pristatymas darželio bendruomenei. 

5. Aktyvinti įstaigos dalyvavimą projektinėje veikloje. 

5.1. Pedagogai  dalyvauja  tarptautiniuose projektuose  

eTwinning  platformoje - stiprina socialinę partnerystę.  

5.2. Inicijuotas ir vykdomas projektas „Susidraugauk su savo 

emocijomis“ eTwinning platformoje. 

5.3. Vykdomas tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių 

emocinės raiškos ir jausmų projektas „Šypsena – kelias į 

draugystę“. 

5.4. Vykdomas projektas „Inovacijos vaikų darželyje“. 

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių 

projektų skaičius (vnt.) 

10 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

II. Geros savijautos užtikrinimas 

1. Stiprinti prevencinę veiklą, plečiant mokymąsi kitose 

aplinkose ir įtraukiant tėvus. 

Vaikų  saugiai ir gerai besijaučiančių 

ugdymo įstaigoje dalis (proc.) 

88 proc. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 



1.1. Kryptingai vykdoma VGK veikla vadovaujantis Smurto ir 

patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašu. 

1.2. Vienoje  priešmokyklinio ugdymo  grupėje  įgyvendinama 

tarptautinė ankstyvosios prevencijos tarptautinė  programa 

„Zipio draugai“. 

1.3. Visose grupėse įgyvendinama emocinio intelekto socialinių  

emocinių kompetencijų ugdymo programa „Dramblys“. 

1.4. Atliekama tėvų apklausa, įvertinti vaiko savijautą ir 

saugumą įstaigoje. 

 

 

Grupių, dalyvaujančių socialinio emocinio 

ugdymo, sveikatos stiprinimo programose, 

dalis nuo bendro grupių skaičiaus (proc.) 

100 

proc. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Vaikų, ugdomų pagal priešmokykinio 

ugdymo programą,  saugiai ir gerai 

besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis 

(proc.) 

80 proc. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas   

1. Stiprinti  švietimo pagalbos įstaigoje teikimą, siekiant 

maksimaliai patenkinti vaikų poreikius. 

1.1. Parengtas aprašas, apimantis savirūpos proceso 

organizavimo tvarką „Savirūpos organizavimo tvarkos aprašas“. 

1.2. Pakoreguota ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

sutartis įtraukiant punktą apie savirūpą.  

1.3. VGK narių veiklos įgalinimas organizuojant pasitarimus, 

diskusijas, konsultacijas tėvams bei pedagogams dėl  savirūpos 

pagalbos. 

 

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos 

paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis 

nuo bendro jų skaičiaus (proc.) 

23,66 

proc. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

VGK 

V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis 

užtikrinimas 

1. Modernizuoti vidines ir lauko edukacines aplinkas, siekiant 

vaikų saugumo ir ugdymosi poreikių tenkinimo. 

1.1. Efektyviau naudojamos interaktyvios priemonės. Parengtas 

naudojimosi grafikas, siekiant sistemingai diegti įsigytas 

interaktyvias priemones (interaktyvus ekranas, interaktyvios 

grindys) ugdymosi procese.  

1.2. Grupių aplinkos  papildomos ugdomosiomis priemonėmis 

vaikų socialiniams emociniams gebėjimams ugdytis. 

 

 

Įsigytų ir naudojamų  šiuolaikinių 

edukacinių priemonių skaičius (vnt.) 

30 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams 
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