
Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama 
reikšmė

Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų 
institucijų / įstaigų planavimo dokumentais, kurie 

lemia įstaigos
 veiklos prioritetus

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai

Veiklos planu prisidedama siekiant šių  
Kauno miesto savivaldybės 2021 – 2023 metų 

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių

    459500 eurų, iš jų: 
darbo užmokesčiui – 413122 eurų; turtui –  22191.65 tūkst. eurų

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių 
tiksliniuose mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime, 
skaičius (žm. sk.)

20

PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darželio "Žara" direktoriaus
2022 m. kovo  17 d. įsakymu Nr. V-25

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) 
LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽARA“

        
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams
Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 7 d., 30 str. 
papildymas

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
Siekiama 
reikšmė

Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 Direktorius

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių 
(proc.)

51 Direktorius

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.) 2 Direktorius

Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis vienam mokiniui 
(vnt.)

0.26 Direktorius

II. Kvalifikacijos tobulinimas:                                                                                                    
1. Tobulinti pedagogų ir specialistų kompetencijas gilinant profesines žinias ir 
gebėjimus seminaruose, mokymuose, konferencijose, metodiniuose pasitarimuose.
1.1. Įtraukusis ugdymas, jo samprata ir ugdymo galimybės
1.2. STEAM metodo taikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme.
1.3. Gerosios patirties sklaida IT priemonėmis įstaigoje ir už jos ribų.

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 85 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 
direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
I Personalo valdymas
1 . Pertvarkyti pareigybių struktūrą pagal numatomus naujus pareigybių etatus
1.1. Naujos valdymo struktūros parengimas.
1.2. Naujų pareigybių aprašų parengimas.
2. Organizuoti darbuotjų atranką į naujai numatomus laisvus etatus.
2.1. 0,5 et. psichologo darbo vietai užimti.
2.2. 0,5 et. socialinio pedagogo darbo vietai užimti.
2.3. 0,5 et. IT specialisto darbo vietai užimti.
3. Tobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į darbuotojų veiklos 
rezultatyvumą ir aktyvumą.  
3.1. Parengiama darbuotojų metinio vertinimo ir įsivertinimo tvarka.
3.2. Stiprinamas grupių darbuotojų komandinį darbas organizuojant grupinius 
pokalbius ir viešinant jų gerąsias patirtis.
4. Suteikti karjeros kėlimo galimybes įgyvendinant 2022-2024 metų  mokytojų 
atestacijos kėlimo programą
5. Tobulinti darbuotojų informavimo sistemą.
5.1. Parengiamos darbuotojų elektroninio pašto naudojimosi taisyklės.
6. Bendradarbiauti su Kauno kolegija, siekiant patenkinti trūkstamų pedagogų 
poreikį.

FINANSAI



Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio 
įstaigos biudžeto (proc.)

5 Direktorius

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 3000 Direktorius
Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis 
laimėtų lėšų suma (eurai)

0 Direktorius

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų  dalis nuo 
patvirtintų metinių asignavimų (proc.)

97 Direktorius

I. Gautos lėšos:
1. Tobulinti finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo sistemą.
1.1. Asignavimų paskirstymo tikslingas planavimas bei savalaikis panaudojimas.
1.2. Parengiamas viešųjų pirkimų planas, vadovaujantis biudžeto projektu bei įstaigos 
poreikiais.
1.3. Apmokami pedagogų ir specialistų pasirinkti ir įstaigos prioritetus atitinkantys 
kvalifikacijos tobulinimo renginiai.                                                            1.4. Gerinti tėvų 
informavimą apie ugdymo lėšų panaudojią darželio svetainėje įrengiant skyrelį 
tėvams
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. Perimamas programos „Pienas vaikams“ dokumentų tvarkymas siekiant pritraukti 
lėšų
2.4. Laisvų patalpų nuoma: anglų kalbos ir šokio būreliams.

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. Įgyvendinami numatyti prioritetai iš 2021 m. sutaupytos programos 7302:
• parengiamas daugiafunkcinės aikštelės projektas;
• įrengiama lauko pavėsinė Lauko pedagogikos metodui įgyvendinti; 
• atnaujinama 10 proc. kiemo trinkelių;
• įrengiamas gėlynas vaikų pažintinei veiklai ir darželio teritorijos estetiniam vaizdui 
pagerinti.
1.4. Planuojami darželio svetainės atnaujinimo darbai, siekiant užtikrinti biudžetinių  
įstaigų interneto svetainėms keliamus reikalavimus.
2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų perskirstymus (esant poreikiui).
2.1. Nuolat stebimas lėšų panaudojimas ir koreguojamas lėšų paskirstymas.



Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų  
dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)

99.6 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos 
įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos 
įmokų pajamų (proc.)

63 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo 
kaina (eurai)

7.5 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo 
nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

58 Direktorius

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) 0.00 Direktorius

 
     

          
         

         
    
        
     
           

          
    

         
        

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.
2. Racionaliai paskirstyti įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotą. 
2.1. Atliekama vidaus patalpų apžiūra, siekiant įvertinti statinio vidaus nusidėvėjimo 
būklę. 
2.2. Parengiamas 2022 metų ilgalaikio turto remonto planas
2.3. Perskirstomos bendros paskirties patalpos ir įrengiamos ugdymo reikmėms.
2.4.  Vykdomi suplanuoti elektros instaliacijos remonto darbai



Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas 
tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. 
m)

12.62 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams

II. Kilnojamo turto valdymas
Įstaiga neturi ir neplanuoja įsigyti transporto priemonių.

Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės 
išlaikymo kaina (eurai)

0 Direktorius

Įstaigą lankančių ikimokyklinio amžaus vaikų  skaičius 
(žm. sk.)

136 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, m  I Ikimokyklinio ugdymo organizavimas:
1. Papildyti lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą.
1.1. Modernizuojamas ugdymo turinys įgyvendinant STEAM metodą.
1.2. Praplečiamas ugdymo turinys, vienoje ikimokyklinio ugdymo grupėje įdiegiant 
lauko darželio metodą.
2. Sudaryti saugias ir higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas.
2.1. Atliekama lauko ugdymosi priemonių metinė patikra ir sisteminga priežiūra.
2.2. Atliekama vidaus ugdymo patalpų funkcionalumo analizė, siekiant praplėsti ir 
modernizuoti vidaus ugdymosi erdves -  įrengiamas  emocinio nusiraminimo 
kambarys.
2.3. Pritaikomos ikimokyklinių grupių erdvės vaikų skirtingų poreikių tenkinimui ir 
gebėjimų ugdymuisi - įrengiami STEAM kampeliai 5 ikimokyklinio ugdymo grupėse.
2.4. Įrengiama lauko grupė, siekiant įgyvendinti Lauko pedagogikos metodus.                                                                                                            
3. Sudaryti tinkamas ugdymosi sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 
vaikams.
3.1. Gerinamos švietimo pagalbos teikimo sąlygos įrengiant kabinetą psichologui.

   
      

          

         
 

        
          

 
       
        
       

PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)



Ikimokyklinio amžaus vaikų skaičiaus kaita 2 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, m  

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo 
bendro vaikų skaičiaus (proc.)

25 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, m  

   
     

      
         

  
        

         
          

          

          
         

                                                                                                                    
         

        



Vaikų, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo 
programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje,  dalis nuo 
bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus  (proc.)

17 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Priešmokykliniame  ugdyme dalyvaujančių vaikų, turinčių 
specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro pagal 
priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų 
skaičiaus (proc.)

66 Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, m  

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. Atliekama vidaus ugdymo patalpų funkcionalumo analizė, siekiant praplėsti ir 
modernizuoti vidaus ugdymosi erdves -  įrengiamas  emocinio nusiraminimo 
kambarys.
1.3. Pritaikomos ikimokyklinių grupių erdvės vaikų skirtingų poreikių tenkinimui ir 
gebėjimų ugdymuisi - įrengiami STEAM edukaciniai centrai 2 priešmokyklinio ugdymo 
grupėse.
2. Sudaryti motyvuojančias sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 
vaikams.
2.1. Logopedų organizuojamas projektas „Metų laikų abėcėlė“
2.2. Dalyvauja SEU olimpiadoje „Drambliada“


	Kauno l-d "Žara"

