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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. 

        Logopedų pagalba teikiama  54 vaikams. Nedideli poreikiai nustatyti 42 vaikams, vidutinius 

poreikius turi 7 vaikai, 5  vaikai turi didelius poreikius. Pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams teikia ne tik logopedės, bet ir   menų pedagogės. 

50 proc. mokesčių lengvatomis naudojasi: 

 2018 m. 11 mėn. 2019 m. 11 mėn. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų šeimos 22 22 šeimos, iš jų:            

studentų šeima – 10 

daugiavaikė šeima – 8 

nustatytas neįgalumas – 

3                               

neturi tėvo - 1 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų šeimos 7 - 

100 proc. mokesčių lengvatomis naudojasi: 

 2018 m. 11 mėn. 2019 m.11 mėn. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų šeimos – – 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų šeimos 1 1  

 



2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita.  

 Lopšelio grupių 

ugdytinių skaičius 

Darželio grupių 

ugdytinių skaičius 

Priešmokyklinio 

amžiaus ugdytinių  

skaičius 

Iš viso  

2018–2019 m .m. 42 100 33 175 

2019-2020 m. m. 45 101 28 174 

 

Planinis vietų skaičius – 176. Vaikų skaičius eilę metų lieka stabilus. Pagal Kauno miesto savivaldybės 

Strateginio plano rodiklius vaikų skaičiaus vidurkis: 

 lopšelio grupėse planas - 13, faktas – 14; 

darželio grupėse planas - 19, faktas – 19. 

Šiuo metu yra dvi laisvos vietos priešmokyklinio ugdymo grupėse. 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, robotikos užsiėmimai pagal sudarytas nuomos 

sutartis. Papildomo ugdymo paslaugomis įstaigoje naudojasi 93 proc., miesto neformalaus ugdymo 

mokyklose – 8 proc. vaikų.     

         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 

       Lankomumo duomenys 2019 gruodžio 1 dienai: 

Lopšelio grupėse praleista 2477 dienos, 2018 m. – 2491 dienos. Lankomumas padidėjo 14 dienų. 

Darželio grupėse praleista 4118 dienos, 2018 m. – 5760 dienų. Lankomumas padidėjo 1642 dienomis. 

Priešmokyklinėse grupėse praleista1668, 2018 m.  – 2421 diena. Lankomumas padidėjo 753 dienomis. 

        Rugpjūčio mėnesį lopšelis-darželis nedirbo, liepos mėnesį priėmėme vaikus iš lopšelių-darželių 

,,Naminukas“, ,,Žemyna“, ,, Kodėlčiukas“.  

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

Pedagogų skaičiaus kaita yra minimali. 2019 m. viena jauna specialistė išvyko gyventi į kitą miestą. 

Kaitos nėra dėl gero mikroklimato, profesionalių, dalykiškų, pagarbių tarpasmeninių santykių. Visos 

pedagogės,  išskyrus  dvi  ( viena dar  studijuoja ikimokyklinį ugdymą,  kita – jauna specialistė)  yra 

įgijusios kvalifikacines kategorijas. Lyginant su 2018 metais, mokytojų  kvalifikacijos koeficientas 

išliko stabilus: 

 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.) 

6. 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) 

2019 metais atlikti  ir įregistruoti patikslinti pastato kadastriniai matavimai. 

 

7. 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 

 
    Patyčios, vaikų savijauta (rodiklių analizė už 3 m.) 

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

mylimas. 

Įstaigoje buvo organizuoti kvalifikacijos kėlimo renginiai. Seminaruose ,,Būti darnoje su savimi, 

vaikais, kolegomis“,  ,,Smurto prevencija ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogo darbe“, apskrito 

stalo diskusijoje  „Smurto prevencija ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogo darbe“  visi pedagogai 

patobulino smurto, patyčių prevencijos kompetencijas.  Pedagogėms dalyvavus seminare ,,Kad visi 

būtų pasirengę pastebėti savižudybės pavojų“ nutarta  įstaigos erdvėse pritvirtinti informacinius 

lipdukus ,,Erdvė be patyčių“. 

      Vaiko gerovės komisija, bendradarbiaudama su grupių auklėtojomis, specialistais, tėvais, stebi, 

analizuoja vaikams  kylančius sunkumus, identifikuoja problemas, inicijuoja pagalbos priemones.  

Specialiųjų poreikių vaikams  sudaromi individualūs ugdymo planai. Nuolatos kontroliuojamas 

vaikų lankomumas, aptariamas elgesys, kitos iškilusios problemos. Stebimi pokyčiai. Vaikų, 

augančių probleminėse šeimose, nenustatyta.   

     2017 metais vyko aptarimas dėl netinkamo elgesio problemų sprendimo eigos, svarstyta krizių ar 

krizinių įvykių ugdymo įstaigoje valdymas.        



      Nuo 2017 metų kiekvieną lapkričio mėnesio 16 dieną  minime  tarptautinę Tolerancijos dieną, 

dalyvaujame  veiksmo savaitėje ,, Be patyčių ‘‘. (Esame įvertinti padėkos raštais). 

Šių renginių metu  vaikai mokosi sutarti, išklausyti, būti paslaugesni ir atidesni savo draugams. 

     2017 metais vykdėme  projektus: „Aplink mus daug draugų“,  „Dovanojame jums meilę, šypsenas 

ir juoką“, „Myliu savo augintinius“,  „Palesink paukštelius“,   „Saugi aplinka – saugus vaikas”. Vaikai 

dalyvavos  Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos rytmetyje „Aš saugus kai žinau“. 

      2018 metais parengti ir tėvams išplatinti informaciniai lankstinukai  „Vaikų psichomotorinė 

veikla“.  

     Siekiant vaikams įtvirtinti savęs saugojimo kompetencijas, nuolat organizuojame ir dalyvaujame 

akcijose, edukaciniuose užsiėmimuose ir kt. veiklose. 

     Ugdytiniai dalyvavo Algio Žitkevičiaus saugaus vaiko mokykloje organizuotuose renginiuose: 

rytmetyje „Mažas ir saugus“,  prevenciniame kultūriniame renginyje „Saugus miestas“. 

     Vaikams naudingas buvo dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų 

pedagogų ir logopedų organizuotame prevenciniame projekte “Žaidimai moko”.  

    2018 metais vykdėmė projektus: projektas – paroda  „Gandras ant stogo – laimė namie“, 

„Dovanojame jums meilę, šypsenas ir juoką“, „Auga asmenybė ieškodama“.  Visa bendruomenė 

aktyviai dalyvavo  vasaros stovykloje  „Linksmoji vaikystė“. 

     Nuoširdumą, nuolankumą, draugystę, pagarbą  skiepijo pedagogių parodytas šešėlių teatras ,,Keturi 

angelai“. 

   Siekiant palengvinti vaikų adaptaciją  pravesta akcija ,,Boružėlių pieva‘‘. 

     2019 metais įstaigoje vyko projektas ,,Atpažink ir įvardink jausmus“,  skirtas pasaulinei sveikatos 

dienai, akcija ,,Kokios spalvos tavo nuotaika“.   

       Advento pradžia paminėta  pedagogių rodytais šešėlių spektakliais: ,,Princesė ant žirnio“, 

,,Dangus griūna“.  

     Prevencines priemones  siekiant geros vaikų savijautos, geresnių tarpasmeninių santykių vykdome 

nuolat. Tikslo siekti padeda socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programa ,,Zipio draugai“, 

kurioje dalyvauja 33 vaikai. Jos metu vaikai išmoksta susivokti savo jausmuose, supranta problemas, 

sužino kur ir kaip ieškoti priimtinų išeičių ir paramos. Šios programos reikšmingumą labai gerai 

vertina ne tik pedagogai, bet ir tėvai. 

Labai gerai ir gerai  vaikų savijautą vertinančių tėvų dalis pagal Kauno miesto savivaldybės 

Strateginio plano rodiklius planas – 80 proc.: 

Faktas atlikus tėvų apklausą: 

labai gerai vaiko savijautą vertina -  81   proc. tėvų 

gerai vaiko savijautą vertina   -  19 proc. tėvų 

patenkinamai vaiko savijautą vertina     - 0 proc. tėvų 



 

Pasiekimų analizė, problemų išryškinimas 

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. 

 

Veiklos rezultatų 

vertinimo kriterijai 

2017 m. faktas 2018 m. faktas 2019m. faktas Komentarai 

Vaikų, laimėjusių 

prizines vietas 

tarptautiniuose 

konkursuose 

 

1.1 proc. 

(2 vaikai) 

 

2.9 proc. 

(5vaikai) 

 

2.3 proc. 

(4 vaikai) 

Kauno miesto 

savivaldybės 

Strateginio 

plano  

 planas 2 proc. 

Vaikų, laimėjusių 

prizines vietas šalies 

olimpiadose, 

konkursuose   

 

6.3 proc. 

(11 vaikų) 

 

4.6 proc. 

(8 vaikai) 

 

8.2 proc. 

(12 vaikų) 

Kauno miesto 

savivaldybės 

Strateginio 

plano planas 

7 proc. 

Vaikų, laimėjusių 

prizines vietas Kauno 

miesto olimpiadose, 

konkursuose   

 

1.7 proc. 

(3 vaikai) 

 

1.1 proc. 

(2 vaikai) 

 

1.7 proc. 

(3 vaikai) 

 

 Kauno miesto 

savivaldybės 

Strateginio 

plano  

 planas 25 proc. 

 

      

 Vaikų pasiekimai 2019 m.: 

 Tarptautinis vaikų piešinių konkursas ,,Saugus miestas vaiko akimis“ I vieta E.Vaitiekaitytė, 

A.Pukinskas 

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

Čekanavičius, E. Radišauskaitė. 

 Respublikinis vaikų piešinių konkursas ,,Iš knygelės į širdelę“ Padėka E. Mažeikaitė, J. 

Koptiakova 

 Respublikinis B.Petechenik vardo Vaikų žemėlapių konkursas ,,Mums patinka 

žemėlapiai“ Laureatai L.Matusevičius, E. Radišauskaitė 



 Nacionalinis vaikų ir moksleivių piešinių konkursas ,,Peizažas -Lietuvos spalvos“     II vieta  

Urtė Šimkutė, III vieta Patrikas Čekanavičius.  Padėka Už kūrybiškumą M.Staliorevičiūtė, 

M.Šulskis, G.Danilaitė,, D.Sinkevičius. 

 Respublikinis piešinių konkursas ,,Nusipiešk svajonių kojinytes 2019“ konkurso laureatai 

 Respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pažintinės veiklos lauke 

projektas-konkursas ,,Sniego fantazijos“. Padėka 

        Pedagogai didelį dėmesį skiria sąlygų sudarymui vaikų saviraiškai, kūrybiškumui skleistis. Nuolat 

rengiamos vaikų darbų parodos ne tik įstaigoje, bet ir  Eigulių bibliotekoje. Dalyvaujame Kauno vaikų 

ir moksleivių rūmuose organizuojamose parodose, miesto rengiamose akcijose. Tai įgalina stebėti 

vaiko galimybes, kaupti jo patirtį.  

     Į mokyklą Priešmokyklinio amžiaus vaikai išeina pasiekę mokyklinę brandą.  Jų rezultatai tenkina 

ir pedagogus, ir tėvus. Žemas brandumas 2018 m. buvo fiksuotas didelių specialiųjų poreikių turinčiam 

vaikui. Vaikų daroma pažanga fiksuojama ir perteikiama tolesnį ugdymą organizuojantiems 

pedagogams. 

                   2017-2019 metų vaikų brandumo mokyklai rodikliai 

 

 

Pilėnų progimnazijos pedagogų atlikti tyrimai rodo, kad iš mūsų lopšelio-darželio atvykę ugdytiniai 

puikiai mokosi, gerai jaučiasi.   

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

plano rodiklius: 

planas – 89 proc. 

faktas -  97 proc. 

Vaikų pasiekimų ir pažangos lygio neatitinka 3 proc. vaikų, kuriems nustatyti dideli specialieji 

ugdymosi poreikiai.  
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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 

patenkinamai ugdymo kokybę vertina  -  0 proc. tėvų 

Finansai 

Vykdant   2019 metams direktorei  nustatytą užduotį  ,,Užtikrinti įstaigos finansinę drausmę ir patikėto 

turto kontrolę“ , 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.  

    Lopšelio–darželio finansinius išteklius sudaro: 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 

2. Valstybės lėšos „Mokymo lėšos“ 

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. Darbo užmokesčio likutis 

apie 38 tūkst. Eur.  grąžinamas Kauno miesto savivaldybei. 

2019 m. iš savivaldybės investicijų programos lėšų negauta. 

2 proc. GPM 2020 m. gauta   – 2795.34 Eur. 

Savivaldybės lėšos            – 323500.00 Eur. 

Mokymo lėšų sąmata – 19240.00 Eur. 

Įmokos už paslaugas (spec. lėšos) – 70900 Eur. 

 

Finansavimo šaltinis Lėšų panaudojimas Suma 

Gyventojų 2 proc. paramos ir 

labdaros lėšos  

Koridoriaus remontas 1152,73 Eur. 2 proc.  

 

Planšetės 845,09 Eur. 2 proc. 

Mokymo  lėšos (41) 

  

 

Darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas 

235740,15 

Kvalifikacijos kėlimas 1025,00 Eur. 

Ūkinis inventorius 3837.35 Eur. 



 Lauko supynės Nida 

"Paukščio lizdas" 

1150.00 Eur. 

Manipuliacinė lenta 350.00 Eur. 

Funkciniai šviesos 

stalai 

897.00 Eur. 

Vaikiškas bėgimo 

takelis 

138.50 Eur. 

 

 

Žaidimų kampelis 

„Ligoninė“ 

191.00 Eur. 

Planšetė 275.00 Eur. 

 

Penkių vietų drabužinė 240.00 Eur. 

Specialiosios lėšos (7301) 

 

Mityba 53900.00 Eur. 

Informacinių 

technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos (prekės) 

1278.00 

Planšetės 900.00 Eur. 

Savivaldybės lėšos (5101) 

 

 

Darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas 

332799.00 Eur. 

Mityba 3311,64.00 

Planšetės 880.00 Eur. 

Kitos prekės 4216.00 Eur. 

 

        Įgyvendinant direktorės metinę užduotį ,,Efektyviai dirbti pagal ES fondų priemones, pritraukti 

lėšas kitose respublikinėse, tarptautinėse priemonėse“, 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., kurie panaudoti  salės žaliuzėms.  
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Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2020 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. 
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

 

Formuoti vaikų 

emocinį intelektą ir 

socialines emocines 

kompetencijas 

bendradarbiaujant 

visiems 

specialistams 

 

 

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 

 

Pasiektas maksimalus 

lauktas rezultatas 

 

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. 

 

Komentaras  
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 labai gerai vertina  64 proc. apklaustų tėvų, gerai -  33 proc., patenkinamai 

– 3 proc. tėvų.  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. 

  

 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

 Įvairinti, 

modernizuoti 

edukacinę aplinką, 

skatinančią vaikų 

aktyvią kūrybinę 

veiklą 

 

Laiptinėse įrengtos 

sensomotorinės 

sienelės. 

Pasiektas maksimalus 

rezultatas 

Atlikta bendruomenės 

poreikių analizė dėl 

ugdomosios aplinkos 

tobulinimo. 

Laiptinėse įrengtos 

sensomotorinės 

sienelės. 

Įrengta erdvė vaikų 
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 meninei veiklai lauke. 

Įrengtos antresolės 

visose darželio 

grupėse. 

Pakeista dalis vidaus 

durų. 
Komentaras   

    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. 

 

 

  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 

 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

1.1.1. Vertybės 

1.2. Įvaizdis ir viešieji 

ryšiai  

1.2.1. Savitumas 

2.2.1. Pedagogo santykis su 

vaikais  

3.2.1. Pagalbos atitiktis 

vaikų poreikiams 

 

2.3. Vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimas  

2.3.1. Vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistema 

2.3.2. Vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo rezultatų 

panaudojimas 

4.2.2. Tėvų pedagoginis 

švietimas 

2.3. Vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimas  

2.3.1. Vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistema 

2.3.2. Vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo rezultatų 

panaudojimas 

 
Lyginant su 2018 metų plačiojo audito išvadomis ataskaitiniu laikotarpiu: 

 1.1.1 „Vertybės“ pagerėjo 53 procentais,  2.2.1. „Pedagogo santykis su vaikais“ pagerėjo 28 

procentais, 3.2.1. ,,Pagalbos atitiktis vaikų poreikiams“ pagerėjo 15 procentų. 
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Giluminio įsivertinimo išvados 

 
      Giluminiam įsivertinimui pasirinktas pagalbinis rodiklis:   

2.3. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas 2.3.1. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema 

 

Komentaras: Giluminio audito veiklos srities ,,Vaiko ugdymas“ pagalbinis rodiklis   

2.3.2. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo rezultatų panaudojimas  

Stipriosios pusės: 

 Mokyklos bendruomenės nariai jaučiasi saugūs, pasitiki vieni kitais. 

 Vyrauja pagarba, visi jaučiasi vertinami. 

 Ugdytojų ir ugdytinių sąveika grindžiama partneryste. 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų vertinimas grindžiamas 

ilgalaikiu vaiko stebėjimu, informacijos iš įvairių šaltinių kaupimu. 

Silpnosios pusės: 

 Dauguma tėvų vaikų pasiekimų vertinime dalyvauja tik formaliai. 

 Pedagogams trūksta kompetencijų įtraukiant tėvus ir vaikus į pažangos vertinimą. 

Siūlymai dėl  Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos gerinimo 

 Naudoti IKT įrankius  asmeniniam vaiko pasiekimų ir pažangos stebėjimui bei 

fiksavimui. 

 Stebėti vaikų elgseną ir įvertinti programinės įrangos ypatumus ikimokykliniame 

amžiuje.  

 Tobulinti technologinį raštingumą, gebėjimą naudotis kompiuteriu, interaktyvia lenta, 

planšetėmis,  kuriant mokomuosius objektus 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, 

vidaus audito ir kitų institucijų išvados 

 

 
2019–02–25 Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko planinį patikrinimą. Viešojo 

maitinimo patikrinimo akte Nr. 33VMĮP–83 pažeidimų nenustatyta. 

2019–11–15 Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Civilinės saugos ir 

mobilizacijos poskyris atliko  kompleksinį patikrinimą. 2019–11–19 patikrinimo akte Nr. CS–1–62 

civilinės saugos būklė įvertinta gerai. 
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III SKYRIUS 

2020 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, 

PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

         Apibendrinus lopšelio–darželio 2019 metų veiklos rezultatus, vadovaujantis 

 strateginio plano 2019–2021 metams tikslais bei  įsivertinimo duomenimis, įstaigos 

bendruomenė 2020 metams išsikėlė du veiklos tikslus. 

Įgyvendinsime 1 strateginio tikslo ,,Plėtoti vaikų socialines emocines kompetencijas įvairinant ugdymo 

turinį ir veiklą“, 2 uždavinį ,, Vertinti vaikų pasiekimus ir pažangą naudojantis informacinėmis 

technologijomis“.  Šis metinis tikslas pagrįstas įstaigos veiklos įsivertinimo analize, atsižvelgiant į tai, 

kad šioje srityje pedagogų pasiekimai nėra vienodi. Yra pedagogų, kurie įgijo tik pirminius įgūdžius, 

kitų gebėjimai formuojasi lėčiau. Vaikų pasiekimų vertinimas naudojantis išmaniosiomis 

technologijomis įgalins pedagogus giliau įžvelgti individualius vaiko gebėjimus, sudarys galimybes 

profesionaliau pateikti tėvams vaiko pasiekimus  ir daromą pažangą.  Šiam tikslui įgyvendinti bus 

panaudojamos  mokymo lėšos.  

     Įgyvendinant lopšelio–darželio strateginio plano 2019–2021 metams 2 strateginio tikslo uždavinį– 

 ,,Pagerinti vaikų ugdymo(si) sąlygas atnaujinant vidaus patalpas“, 2020 metais  

numatome atlikti laiptinių remontą. Tikslo įgyvendinimui panaudosime 2 proc. GPM, specialiąsias bei 

Kauno miesto Užimtumo tarnybos  lėšas. 

         Lopšelio–darželio 2020 metų veiklos tobulinimo kryptys: 

 vaikų pasiekimų ir daromos pažangos vertinimas naudojantis informacinėmis technologijomis; 

 vidaus patalpų atnaujinimas. 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1tikslas – Vertinti vaikų pasiekimus ir pažangą naudojantis informacinėmis technologijomis 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

  

Išnaudotos išmaniųjų 

technologijų galimybės 

gerinant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pažangos ir pasiekimų 

vertinimą.  
 

 

70 proc. pedagogų patobulins 

gebėjimus naudotis išmaniųjų 

technologijų galimybėmis, 

gerinant ir fiksuojant  

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pažangą ir pasiekimus. 

 

   

85 proc. pedagogų 

patobulins gebėjimus 

naudotis išmaniųjų 

technologijų galimybėmis, 

gerinant ir fiksuojant 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pažangą ir  

pasiekimus. 
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Priemonės 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

  
 1. 

 

Kvalifikacijos 

tobulinimo kursai, 

seminarai, 

mokymai 

 

Direktorė  2020, 
sausis, 

vasaris 

Iki 500 Eur. 
ML 

 

  

 2. 
Suburti  komandą, 

gebančią naudotis 

IT ir teiksiančią 

pagalbą mažiau 

gebėjimų 

turinčioms 

pedagogėms 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 2020, sausis-

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

3. 
Praktikumas: 

Inovatyvių  IT 

idėjų diegimas 

ugdymo procese, 

padedantis vertinti  

vaikų pažangą ir 

pasiekimus 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 2020, kovas  Pedagogai, 

specialistai, 

tėvai 
iki 300 Eur. 

spec. lėšų 

 

 

4. 
Ilgalaikis projektas 

„Mes aktyvūs  ir 

inovatyvūs“ 

Direktorės 

pavaduotoja 
ugdymui 

 2020,  

sausis-
gruodis 

Pedagogės, 

specialistės 
Iki 300 Eur. 

spec. lėšų 

 

 
5. 

Praktinis el. 

dienyno „Mūsų 

darželis“ taikymas 

vertinant   vaikų 

pasiekimus ir 

daromą pažangą 

Direktorė  2020, 
gegužė 

Pedagogai, 
tėvai, vaikai 

 

6 Individualių 

planšečių (iki 40 

vnt.) įsigijimas 

siekiant įvairinti 

Direktorė  2020- 

gegužė 

 Iki  3 tūkst. 

ML ir 5 tūkst. 

spec. lėšų 
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ugdymo turinį  

 

 

 

   2 tikslas - Pagerinti vaikų ugdymo (si) sąlygas atnaujinant vidaus patalpas 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

  

Šviesios, tvarkingos, 

suremontuotos laiptinės   

 

50 proc. suremontuotų patalpų 

dalis nuo planuotų 

strateginiame 2019  – 2021 m. 

plane 

 

  100 proc. suremontuotų 

patalpų,  numatytų   

strateginiame 2019 – 2021 

m. plane 
 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Atlikti laiptinės 

remontą 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui 

 2021, liepa Iki 7000 

tūkst. Eur.  

spec. lėšų. 

 

2. Tęsti elektros 

instaliacijos 

gerinimo darbus 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui 

 2021 - 

2022, 

birželis 

Iki 5 tūkst. 

SB lėšos 
 

3. Papildyti grupės 

ir kiemą 

ugdimosi 

priemonėmis, 

žaislais, 

spaudiniais 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 2021, 

vasaris- 

gruodis 

Iki 1000 

Eur. ML, 

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  

 

  

Vadovo 2019m. 

veiklos ataskaita 

 

 

Analizės ir išvados 

 

 

 

Iki 2020m. sausio20d. 

 

Iki 2020m.vasario 5d. 

 

 

 

2020, gegužė 



9 

 

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 

 

Ataskaita 

 

 

 

Ataskaita 

 

 

Kartą per ketvirtį 

 

 

 

2020, 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 

 

2020, gegužė 

 

 

2020, rugsėjis 

 

 

2020, rugsėjis 

 

 

2020, gruodis 

Pedagogai Direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui 

 

Dėl savianalizės 

dokumentų 

Dėl kvalifikacijos 

tobulinimo 

 

 

 

 

Kompetencijų 

aplankai 

 

 

 

2020, gegužė 

 

2020, gruodis 

Vaiko gerovės 

komisija 

Mokytojų tarybai 

Dėl veiklos 

įgyvendinimo 

 

Ataskaita 

 

2020, gegužė 

2020, gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Direktoriui  

Ataskaita 

 

Kartą per ketvirtį 
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Dėl lėšų naudojimo 

    

 

 

 Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                                  Rita Radišauskienė  

Auklėtoja                                     Jūratė Garbaravičienė 

Priešmokyklinio ugd. pedagogė              Živilė Jucaitienė         

Menų pedagogė                                                                                             Nijolė Karalevičienė

                

 

 

PRITARTA 

Lopšelio-darželio ,,Žara“ 

tarybos 2019m.gruodžio 12 d. 

posėdžio protokolu Nr. 3 
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