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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas 

Kauno lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ sukomplektuota dvylika grupių – 3 lopšelio, 7 

darželio, 2 priešmokyklinės.    

 Šešios grupės dirba 12 valandų per dieną – 2 lopšelio ir 4 darželio grupės. 

 Šešios grupės dirba 10,5 valandų per dieną – 1 lopšelio, 2 darželio  ir 3 priešmokyklinės 

grupės.  

 
Vaikų, 

augančių 

nepilnose 

šeimose, 

sk. 

Vaikų, 

augančių 

daugiavai
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šeimose, 

sk. 

Vaikų, 

augančių 

studentų 

šeimose, 
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Vaikų, 

augančių 

šeimose, 

kuriose  
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sk. 

Vaikų, 
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bronchine 

astma, 
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atropiniu 

dermatitu, 

žymiu 
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neišsivys 

tymu, sk. 

Vaikų, 

kurių 

šeimose 

vyrauja 

krizės, sk. 

Vaikų, 

kuriems 

nustatyta 

negalia 

Vaikų, 

augančių 

socialiai 

remtinose 

šeimose 

9 24      9 14 2 - - - 7 

 

Su vaikais turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimus dirba logopedė.   

2015 m. vaikų turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimus yra 31 vaikas. 

2016 m. vaikų turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimus yra 35 vaikas. 

 

Vaikų turinčių judesio ir laikysenos sutrikimų 2015 m.  31 vaikai. 

2016 m. vaikų turinčių judesio ir laikysenos sutrikimų yra 31 vaikas. 

Vaikų laikysenos sutrikimus koreguoja neformaliojo ugdymo mokytojas. 

 

2. Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita 

 
Vaikų sk. pokytis darželio grupėse Vaikų sk. pokytis lopšelio 

grupėse 
Vaikų sk. pokytis 

priešmokyklinėse grupėse 
2015 m. 2016 m. 2015 m. 2016 m. 2015 m. 2016 m. 

166 148 45 45 48 65 

 

2015 m. rugsėjo 1-os dienos duomenimis vaikų skaičius įstaigoje 266. 

2016 m. rugsėjo 1-os  dienos duomenimis vaikų skaičius įstaigoje 258. 

Palyginus 2015 m. ir 2016 metus vaikų skaičius ankstyvojo amžiaus grupėse skaičius 

nepakito. 

Ikimokyklinėse grupėse vaikų skaičius sumažėjo 1.1 % 

Priešmokyklinėse grupėse vaikų skaičius padidėjo 1.4 %. 
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3. Neformaliojo ugdymo būreliai 

 Tėvų pageidavimu lopšelyje-darželyje veikia tautinių šokių, krepšinio, anglų kalbos 

pradmenų mokymosi būreliai. Juos lanko 190 vaikų. Iš viso būrelius lanko vaikų (70 %). 

 Neformalaus ugdymo (būrelių) veikla organizuojama vadovaujantis Kauno m. savivaldybės 

administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 35-689 

,,Renginių ir neformaliojo švietimo veiklos, vykdomų į Kauno miesto savivaldybės švietimo 

įstaigas atvykstančių paslaugų tiekėjų, organizavimo tvarkos“. 

 

4. Mokinių lankomumo duomenys 

 

Lankytų 

dienų: 

skaičius 

2015 m. 

gruodis 

2015 m./mėn. 

01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 

3447 3515 3480 4482 4396 4373 3505 3251 4608 4299 4507 

% 64 62 68 79     77   80 61 54 76   75 80 

 

 

Lankytų 

dienų 

skaičius 

2016 m. 

gruodis 
2016 m./mėn. 

01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 

3950 3640 3403 4055 4272 4599 3183 3014 4527 4106 4023 

% 69 67 63 72     75   77 56 50 80   76 74 

 

2015 m. lankytos dienos – 43863 (70 %). Nelankytos – 18481 dienos (30%). Vaikų skaičiaus 

vidurkis – 271 vaikas. Liepos mėnesį lopšelis-darželis nedirbo. 2016 m. lankytos dienos – 42772( 69 

%). Nelankytos 19317 (31%) dienų. Nelankymo priežastys: dėl ligos – 10020 dienų (19,8%), ligos 

priežastys – gripas, kvėpavimo takų uždegimas, bronchitas ir kt. Dėl kitų priežasčių nelankytos – 

9822 dienos (20.2%), priežastys: kintantis tėvų darbo grafikas, atostogos, vaikų neveda  į grupę 

pačių sprendimu. 

 Lyginant 2015 m. ir 2016 m. lankomumo duomenis –  lankomumas sumažėjo  1,0 %. 

 

5. Mokytojai, turintys pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją:  

 Įstaigoje dirba 26 pedagogai turintys pedagoginę, dalykinę kvalifikaciją. Įsigijusių aukštąjį 

išsilavinimą 20 mokytojas. Įsigijusių aukštesnįjį išsilavinimą 5 mokytojai. Viena  mokosi Kauno 

kolegijoje. Mokytojai nuolat kelia kvalifikaciją lankydami seminarus (300 dienų), dalyvaudami 

projektuose, dalindamiesi ir skleisdami darbo patirtį su įstaigos, miesto, Respublikos mokytojais. 

Lopšelio- darželio mokytojai dalyvauja tarptautinės organizacijos OMEP veikloje. Dailės ugdytojų 

draugijos metodinio centro. 

 

 Kvalifikacinė kategorija 

 
Iš viso 

pedagoginių 

darbuotojų 

Vyresnioji 

auklėtoja 
Auklėtoja 

metodininkė 
Auklėtoja Vadovas 

2 kat. 
Vadovas 

neturi 

kategorijos 
26 12 9 3 1 1 

 

Per 2016 metus iš darbo išėjo 3 pedagogės. 

 2016 m. 1 pedagogė baigė Kauno kolegiją ir įgijo ikimokyklinio ugdymo pedagogikos 

profesinio bakalauro laipsnį ir auklėtojo kvalifikaciją. 

 

 Žemės panaudos sutartis yra. 

Higienos pasas yra.  

Energetinis auditas atliktas 
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II SKYRIUS 

2016 METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

2.1. Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 2016 metais 

finansinių prioritetų realizacija. 

 2 % lėšų likutis sudarė 2,4 tūkst. Eur  metų pradžiai. Per šiuos metus gauta buvo 2,4  tūkst. Eur     

Įsigyta: 

Spausdintuvas – 0.1 tūkst. Eur 

Santechnika – 0.2 tūkst. Eur 

Kvalifikacijos kėlimas – 0.2 tūkst.Eur 

Kitos išlaidos – 0.2 tūkst. Eur 

Kitos paslaugos – 0.3 tūkst. Eur 

Vaikų draudimas – 0,2 tūkst. Eur 

Apmokėtas kiliminės dangos valymas 0,3 tūkst. Eur 

Apmokėtos paslaugos už saugos dokumentų paruošimą 0,1 tūkst. Eur 

Likutis metų pabaigai 2% lėšų sudaro 3,2 tūkst. Eur 

 

 2016 m. biudžeto programos asignavimai: 
Skirta – 381,8 tūkst. Eur 

Atlyginimams ir pajamoms skirta - 247,9 tūkst. Eur 

Sodrai -76,6 tūkst. Eur 

 

 Prekių ir paslaugų lėšos naudojamos pagal straipsnius: 

Maistui –  8,0 tūkst. Eur 

Šildymui – 24,0  tūkst. Eur 

Elektrai - 7,0 tūkst. Eur 

Ryšių paslaugoms – 1,2  tūkst. Eur 

Patalynės skalbimui – 1,6 tūkst. Eur 

Vandeniui ir kanalizacijai – 4,2 tūkst. Eur 

Šiukšlių išvežimo išlaidos – 1,0 tūkst. Eur 

Kvalifikacijos kėlimui – 0,1  tūkst. Eur 

Kitoms paslaugoms ( deratizacija ir kt.) – 2,6 tūkst. Eur, iš jų projektavimo išlaidoms –0,4 tūkst. 

Eur 

Prekės (valymo, higienos priemonės) –2,0  tūkst. Eur 

Medikamentams – 0,1 tūkst. Eur 

Kitos prekės ( medžiagos grupių einamajam remontui, kanceliarinės prekės, valymo, higienos 

priemonės) – 5,1 tūkst. Eur 

Spaudiniai – 0,1 tūkst. Eur 

Biudžeto lėšos yra naudojamos tikslingai, pagal sąmatą ir straipsnius. 

 

 Specialiųjų programų vykdymo asignavimus sudaro 138,6 tūkst. Eur 

Šios išlaidos panaudotos: 

Maistui apmokėti tiekėjams – 70,7 tūkst. Eur 

Kitoms prekėms ir paslaugoms – 25,2  tūkst. Eur 

Grupių baldeliai, žaislai, ugdymo priemonės, knygos, medžiagos smulkiam grupių remontui, grindų 

dangai. 

 

 Valstybinių įstaigų veiklos programai skirta 215,0  tūkst. Eur 

Darbo užmokesčiui – 158,6 tūkst. Eur 

Sodrai – 49,1  tūkst. Eur 

Spaudiniams ir knygoms – 0,3 tūkst. Eur 
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Kitoms prekėms – 4,8  tūkst. Eur 

Įsigyti žaislai, grupių baldeliai  ir kitos ugdymo priemonės. 

Kvalifikacijos kėlimui – 1,3 tūkst. Eur 

Kitoms išlaidoms ( vaikų ekskursijos) –  0,8 tūkst. Eur 

 

Dotacija iš kitų valdymo lygių minimaliojo atlygio padidinimui sudaro - 6,8 tūkst. Eur 

Darbo užmokesčiui – 5,2 tūkst. Eur 

Sodrai – 1,6  tūkst. Eur 

 

Įstaiga dalyvauja programose ,,Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 
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2. 2. Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę (2016 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis). 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas: 
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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 statybos teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

3. Statinio dalių ir inžinierinės 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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2.3. 2016 metų tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

 

Pirmas tikslas Minimalus lauktas 

2016 m. rezultatas 

2016 m. įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus 

lauktas 2016 m. 

rezultatas 

Pritaikytas 

ugdymo turinys  

kiekvieno vaiko 

ir vaikų grupės 

pažangai, 

atsižvelgiant į 

poreikius ir 

gebėjimus. 

Taikomas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo turinio 

planavimo modelis, 

pritaikytas kiekvieno 

vaiko ir vaikų grupės 

pažangai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengti projektai, 

skatinantys visuminę 

asmenybės raidą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% pedagogų tobulino bendrąsias ir 

profesinės (ugdymo turinio 

planavimo, ugdymo turinio valdymo, 

ugdymo aplinkų kūrimo, vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo 

gebėjimų) kompetencijas. Vyko 3 

metodiniai pasitarimai, kurių metu 

pateikta  metodinė medžiaga. „Vaiko 

pažangos vertinimo sričių esminių 

nuostatų samprata“.  

„Ugdymo organizavimo tobulinimas 

plėtojant pedagogų 

bendradarbiavimą ir ugdymo aplinkų 

panaudojimą“.  

,,Ugdymo planavimas ir vertinimas“. 

Parengtas ir taikomas ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo turinio 

planavimo modelis.  

 

80% projektų skatinančių visuminę 

asmenybės raidą  tenkino  ugdytinių 

prigimtinius  kultūros, etninius, 

socialinius, pažintinius poreikius ir 

gebėjimus. 

Projekto ,,Knygos kelias“, paroda 

Šilainių bibliotekoje ,,Mano pirmoji 

knygelė“. 

Projektas ,,Rudeninės gėlės“ Šilainių 

mikrorajono ikimokyklinėms 

ugdymo įstaigoms.  

Dailės darbų paroda Kauno miesto 

pedagogams, tėvams, vaikams „Trys 

sniego rutuliukai“. 

Tradicinių liaudies muzikos 

instrumentų paroda ir renginys 

,,Duokim garo“ Kauno miesto 

pedagogams, tėvams, vaikams. 

Respublikiniai projektai: ,,Saulėto 

oranžinio traukinio kelionė per 

Lietuvą“, respublikinis projektas 

Naisių vasara ,,Pasitikime gandrus“. 

 

Taikomas 100% 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo turinio 

planavimo modelis, 

pritaikytas 

kiekvieno vaiko ir 

vaikų grupės 

pažangai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% projektų, 

skatinančių 

visuminę 

asmenybės raidą, 

tenkino  ugdytinių 

prigimtinius  

kultūros, etninius, 

socialinius, 

pažintinius 

poreikius ir 

gebėjimus, gerino 

kiekvieno vaiko ir 

vaikų grupės 

pažangą  
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Pedagogų rengiami 

užsiėmimai 

netradicinėse aplinkose, 

skatina vaikų 

kūrybiškumą, padeda 

geriau perimti 

vertybines nuostatas. 

70% veiklų organizuotos 

netradicinėse aplinkose orientuotos į 

vaiką bei jo ugdymąsi per patirtį, 

plėtojant asmenybę bei 

kompetencijas. Organizuotos išvykos 

į Milikonių pagrindinę mokyklą 

priešmokyklinių grupių vaikams. 

Išvyka l/darželio grupėms į Kauno 

Lėlių teatrą. 

Edukacinė išvyka į Saugaus vaiko 

mokyklą, Aviacijos muziejų. 

Organizuoti renginiai įstaigos 

specialistų. ,,Vitaminai- mūsų 

draugai“. ,,Noriu tokių dantukų kaip 

drakoniukas“, ,,Maisto piramidė – 

mūsų draugė“, ,,Augu sveikas“, 

„Vaistinių arbatų savaitė“. 

80% pedagogų 

rengiami 

užsiėmimai 

netradicinėse 

aplinkose, skatina 

vaikų kūrybiškumą, 

padeda geriau 

perimti vertybines 

nuostatas. 

Organizuoti 

renginiai miesto, 

pedagogams 

pasidalinant darbo 

patirtimi. 

Dalyvaujant šalies 

projektuose, 

programose 

pedagogai tobulino 

įstaigų 

bendruomenių 

pažinimo, 

gamtamokslinę 

kompetencijas, 

dalyvavo 90% 

pedagogų. 

Parengta ir 

įgyvendinama 

pagalbos teikimo 

vaikui sistema. 

Komentaras: Šio tikslo faktinis veiklos įgyvendinimo rezultatas geras.  

Įgyvendinant tikslą 90% pedagogų tobulino bendrąsias ir profesinės (ugdymo turinio planavimo, ugdymo 

turinio valdymo, ugdymo aplinkų kūrimo, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gebėjimų) 

kompetencijas. Parengtas ir 100% taikomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimo 

modelis. 80% taikomi edukaciniai projektai skatinantys asmenybės raidą. 70% veiklų organizuotos  

netradicinėse aplinkose orientuotos į vaiką bei jo ugdymąsi per patirtį, plėtojant asmenybę bei 

kompetencijas. Parengta ir įgyvendinama pagalbos teikimo vaikui sistema, siekiant užtikrinti veiksmingą 

vaikų ugdymą(si), prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai bei vaikų saugumui lopšelyje-

darželyje. Ikimokyklinio ugdymo programą atnaujinsime 2018 m. 

 

Antras tikslas Minimalus lauktas 

2016 m. rezultatas 

2016 m. įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2016m. rezultatas 

Išanalizuoti 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

poreikius, siekiant 

išsiaiškinti turimas 

Atliktas 20% 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo poreikių 

bei gebėjimų 

tyrimas, išsiaiškinta 

Tyrime dalyvavo 80% darbuotojų, 

išsiaiškinta turimos ir trūkstamos 

kompetencijos, nustatyta IT 

kvalifikacijos tobulinimo poreikis. 

 

 

Tyrimo rezultatai 

atskleidė 80% 

pedagogų trūkstamą IT 

panaudojimo 

kompetenciją 

planuojant ugdytiniams 
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ir trūkstamas 

kompetencijas. 

 

turimos ir 

trūkstamos 

kompetencijos, 

nustatyta 

kvalifikacijos 

tobulinimo poreikis. 

 

Organizuoti IT mokymai 

darbuotojams, siekiant įgyti 

trūkstamą kompetenciją. 

 

 

 

 

50% pedagogų stebėta ugdomos 

veiklos, ugdomojo proceso 

organizavimas grupėse.  

patrauklias veiklas. 

80% Pedagogų įgyta IT 

kompetencija, bus 

įvairesnė veikla 

ugdytiniams ir 

pedagogui galimybė 

sutaupyti laiko 

išteklius. 

Veiklos tikslai 

paaiškinami pagal vaikų 

amžių, suprantamai. 

Naudojamos ugdymo 

priemonės mokymo ir 

mokymosi medžiaga 

motyvuoja vaikų norą 

mąstyti, žaisti, stebėti. 

Komentaras: Šio tikslo faktinis veiklos įgyvendinimo rezultatas geras. 

Įgyvendinant priemones tikslui pasiekti buvo atliktas tyrimas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 

poreikio išsiaiškinimui. Ypatingas dėmesys skirtas darbuotojų IT kvalifikacijos tobulinimui ir 

kompetencijos kėlimui. 80% darbuotojų įgyta informacinių technologijų naudojimo kompetencija, 

pagerins ugdymo programų įgyvendinimą. Atlikta ugdomosios veiklos stebėjimo analizė leidžia 

formuluoti išvadą, kad 50 % mokytojų veiksmingai naudoja ugdymo priemonės mokymo ir mokymosi 

medžiagą ugdymo procese. Parengta ir įgyvendinama ugdomosios priežiūros sistema, siekiant užtikrinti 

kokybiškas ugdymo ir paslaugų teikimo vaikams sąlygas.  

 

Trečias tikslas Minimalus lauktas 

2016 m. rezultatas 

2016 m. įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2016 m. rezultatas 

Siekti, kad tėvai 

būtų partneriai, 

siekiantys bendro 

tikslo, 

bendradarbiau-

jantys 

Taikoma  

pedagoginio tėvų 

švietimo metodų 

įvairovė, telkiant 

tėvus komandiniam 

bendradarbiavimui 

,,Šeima-mokykla“. 

 

Parengti projektai 

įtraukiant 40% tėvų 

į veiklą. 

 

 

Šiais metais buvo vykdomas 

projektas ,,Pabūkime kartu“ 

- (40%) tėvų organizavo  

ugdytiniams edukacinius 

renginius: 

 - 4 tėvai grupėse vedė veiklas.                       

 - Priešmokyklinių grupių tėvai 

organizavo  išvyką į Kauno 

aviacijos muziejų, edukacinę 

išvyką organizavo  už mokinio 

krepšelio lėšas. 

- 2 sporto šventės, dalyvavo 10% 

tėvų; 

- 2  projektai vyko lopšelio-

darželio iniciatyva, dalyvavo 50 % 

tėvų. 

- Kiekvienoje gr. įvyko renginiai 

skirti šeimos dienai ,,Mūsų 

šypsenos tėveliams“. Dalyvavo 

Įgyvendinant projektą 

,,Pabūkime kartu“ 

dalyvavo 50% tėvų. 

  Tėvai pravedė 

ugdytiniams 10 

renginių. Juose 

dalyvavo 50 % tėvų. 

100% tėvų 

informavimui taikomos 

IT aktyvina 

bendradarbiavimą 

,,Šeima-mokykla“. 

Parengta ir 

įgyvendinama tėvų 

(globėjų/rūpintojų) 

informavimo ir 

komunikavimo bei 

švietimo sistema. 
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100% tėvų. 

- Tėvų susirinkimuose dalyvavo 

60% tėvų. 

- Atvirų durų savaitė. Dalyvavo 

10% tėvų. 

- Parengtas lankstinukas apie 

lopšelio-darželio veiklą. 

- Visose grupėse tėvai 

informuojami: telefonu, 

informaciniuose stenduose,  

skelbimų lentose, tėvų 

susirinkimuose, individualiai,  

taikant IT, internetinėje svetainėje. 

Komentaras: Šio tikslo faktinis veiklos įgyvendinimo rezultatas geras. 60% tėvų aktyviai dalyvavo 

įstaigoje organizuojamose veiklose. Tėvai pravedė ugdytiniams 10 renginių. Juose dalyvavo 50 % 

tėvų.100% tėvų informavimui taikomos IT aktyvina bendradarbiavimą ,,Šeima – mokykla. Parengta ir 

įgyvendinama tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir komunikavimo bei švietimo sistema, kurios tikslas 

geranoriška šeimos ir pedagogų sąveika – viena pagrindinių sąlygų nulemiančių visuminio vaiko ugdymo 

sėkmę, šeima ir pedagogai turi tapti ugdymo partneriais, siekiant  bendro tikslo ir veiklos kokybės. 2017 

m. bus plėtojama partnerystė su šeima. 

 

Ketvirtas tikslas Minimalus lauktas 

2016 m. rezultatas 

2016 m. įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2016m. rezultatas 

Atnaujinta grupių 

aplinka pritaikant 

šiuolaikines 

technologijas 

ugdymo procese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patobulintos lauko 

aplinkos įsigyjant 

naujų priemonių 

50 % Pedagogų įgis 

IT srityje patirties, 

bus didesnė nauda 

ugdytiniui ir 

pedagogui galimybė 

sutaupyti laiko 

išteklius. Ugdymo 

procesas taps 

veiksmingesnis. 

50% į  ugdomąsias 

veiklas integruotos 

IKT. 

 

 

Patobulinus lauko 

aplinkas įsigyjant 

naujų priemonių, 

siekiamybė geriau 

tenkinti ugdytinių 

poreikius, pagerinti 

vaikų sveikatą ir 

aktyvumą. 

100% Sudarytos galimybės 

ugdytinių tėvams tiesiogiai 

bendrauti su auklėtojomis 

internetu. 

Įsigyta 40% programų. 

90% įrengtos archyvo patalpos 

pagal reikalavimus. 

Pakeista grupės miegamojo 

grindų danga, atlikti sienų 

remontai, nudažytos lubos – 

100% 

Suremontuotos WC ir prausyklos 

patalpos – 100% 

 

Kiekvienos grupės žaidimų 

aikštelėse įsigyta lauko žaidimų. 

 

Įsigyti nauji baldai, kaip 

kuriose grupėse. 

Penkių grupių WC 

patalpose įsigytos 

pertvaros pagal 

HN2016 m. 

reikalavimus. 

Komentaras: Šio tikslo faktinis veiklos rezultatas geras. Atsižvelgiant į darbų krūvį ir galimybes, buvo 

neatlikta lietaus nuotekų stovų pakeitimo darbai. 
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2.4. Plačiojo įsivertinimo išvados 

 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti lopšelio-

darželio veiklos aspektai 

1.1.5. Tradicijos 78.3 % 

1.3.1. Mokyklos bendruomenės 

narių bendradarbiavimo kokybė 

78.3% 

2.2.2. Planavimo procedūrų 

kokybė 58.8 %. 

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas 

mokykloje 87 %. 

1.1.1. Vaikų kultūra (stiprinti 

vaikų saviraišką dalyvaujant 

miesto bei tarptautiniuose 

projektuose 65.2%. 

1.3.2. Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 48.2%        

2.4.3.Šeimos gaunamos 

informacijos kokybė 56.6% 

5.2.2. Ugdymą(si) skatinanti 

aplinka 54.5% 

1.1.1. Vaikų kultūra (stiprinti 

vaikų saviraišką dalyvaujant 

miesto bei tarptautiniuose 

projektuose 65.2%     

1.3.2. Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 48.2%. 

2.4.3.Šeimos gaunamos 

informacijos kokybę 56.6% 

5.2.2. Ugdymą(si) skatinanti 

aplinka 54.5% 

 

2.5. Giluminio įsivertinimo išvados 

 

3. Vaiko ugdymosi pasiekimai 

Išvados: 

Stipriosios pusės. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad įstaigoje sukurta pasiekimų vertinimo sistema yra 

veiksminga, atliepia įvairių  amžiaus grupių ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) pažangą, labai 

gerai, teigia  (79%) apklaustųjų, gerai (21%). 

Tyrimo rezultatų duomenimis svarbiausi pažangos ir pasiekimų vertinimo aspektai yra vertinimas 

atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, gebėjimus ir galias, pastebint išskirtinius vaiko gabumus 

atitinkamoje veikloje, bendradarbiavimas su tėvais vertinant vaikų pasiekimus ir pažangą, labai gerai 

vertina (83%) , gerai vertina (13%) apklaustųjų. 

Įgyvendinama parengta ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų sistema: yra objektyvi, 

labai gerai mano (71%) apklaustųjų, gerai (21%). 

Priešmokyklinukų pasiekimai atitinka priešmokyklinio ugdymo standartą, mokytojų, tėvų lūkesčius, 

labai gerai vertina (71%) ir gerai (21%) apklaustųjų. 

Silpnosios pusės. Įgyvendinama vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema vertinama gerai, 

tačiau  mokytojų ir tėvų požiūriai, veiksmai skatinant vaikų pasiekimus ir vertinant pažangą, kai 

kuriais klausimais  dažnai nesutampa ( priežastys: tam  tėvai mažai skiria dėmesio, tėvai dažnai 

nepastebi vertinant to, ką mato auklėtoja, tėvai kartais mažai skiria laiko bendravimui su vaiku ir 

mokymui, vieni tėvai savo vaiko tobulėjimą mato kitaip negu pedagogas ir pervertina savo vaiką, kiti 

atvirkščiai ir kt.), atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, galima teigti, kad reikėtų tobulinti lopšelio-

darželio ir tėvų bendradarbiavimą. 

 

2.6. Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, Vidaus audito skyriaus ir šitų institucijų išvados: 

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos civilinės saugos būklės patikrinimo kontrolinis 

klausimynas 2016-04-21d. Nr. 06-6-9. Patikrinimo išvada: Direktorės pavaduotojai ūkio reikalams 

išklausyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nustatytą civilinės augos mokymo 

programos kursą. Aprūpinti darbuotojus ir auklėtinius asmeninės apsaugos priemonėmis nuo jų 

gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių atsiradusių dėl gresiančio ar susidariusio įvyko. 
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Kauno Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2016-09-12 Nr. 33VPĮP-992. Pažeidimų nenustatyta. 

Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius 2016-

10-31 Nr. 21-663. Patikrinimo metu nustatyta: Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema pilnai 

neveikianti, ant centrinio pulto rodomas keleto funkcijų atjungimas. 

Pastato rūsyje el. šviestuvai yra be apsauginių gaubtų. Pažeidimai ištaisyta. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 

2016-06-07 Nr. PA.2-485. Nurodymai: Pašalinti HN75:2016 punktas 5 ir 45. Nurodymai įvykdyti.       

 

III SKYRIUS 

2017 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, 

PLANUOJAMI INVESTICINIAI PROJEKTAI 

 

Įgyvendinant lopšelio-darželio strateginio plano 2016-2018 metams 1 strateginį tikslą 

„Pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienam vaikui ir vaikų grupei būtų užtikrinta, jog vaikui 

pereinant iš vieno amžiaus tarpsnio į kitą, jo pasiekimai būtų nustatyti, remiantis išsamia pažangos 

ir pasiekimų vertinimo informacija“ ir 2 strateginį tikslą „Sudaryti sąlygas tobulinti darbuotojų 

kvalifikaciją, siekiant visuminio kiekvieno vaiko ugdymo, atsižvelgiant į individualius poreikius bei 

gebėjimus“, remiantis giluminio įsivertinimo išvadomis 2017 metais sudarysime sąlygas, patirtiniam ir 

teminiam vaikų ugdymui, tai pažadins norą tyrinėti atrasti, pažinti, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko 

pažangą.  Pedagogai įgis ir plėtos naujas kompetencijas ugdymo procese, siekiant ugdymo kokybės. 

Šio tikslo įgyvendinimui panaudosime mokinio krepšelio – 3000 Eur. ir tėvų paramos, biudžeto, 

mokinio krepšelio lėšas. 

 Įgyvendinant lopšelio-darželio strateginio plano 2016–2018 metams 3 strateginį tikslą ,,Vystyti 

pedagoginį tėvų švietimą, telkiant tėvus bendram komandiniam darbui įstaigoje“ 2017 metais 

plėtosime pedagoginį tėvų švietimą organizuojant projektus, prevencines programas, įtraukiant tėvus 

kaip partnerius. Šis tikslas taip pat pagrįstas 2016 m.  plačiojo įsivertinimo rezultatų analize.  

 Šio tikslo įgyvendinimui skirsime iš mokinio krepšelio ir biudžeto lėšas. 

Įgyvendinant lopšelio-darželio strateginio plano 2016–2018 metams 4 strateginį tikslą 

,,Modernizuoti darželio edukacines aplinkas, racionaliai naudojant savivaldybės, paramos lėšas“ 

atnaujinta grupių aplinka bus saugi, jauki, vaikai turės galimybę pasijusti kaip namuose. Įrengtos lauko 

žaidimų aikštelių dangos leis apsaugoti nuo galimų traumų. Šio tikslo įgyvendinimui skirsime 8000 Eur 

iš savivaldybės, paramos lėšų ir mokinio krepšelio lėšų. 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas – sudaryti sąlygas patirtiniam ir teminiam vaikų ugdymui (tyrinėjimams ir 

eksperimentams), pagerinant kiekvieno vaiko pasiekimus ir pažangą, ugdymo kokybę. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Pritaikytos erdvės patirtiniam ir 

teminiam vaikų ugdymui,  pažadins 

norą tyrinėti, atrasti, pažinti,  

50% edukacinių erdvių 

pritaikyta patirtiniam ir 

teminiam vaikų ugdymui, 

70% edukacinių erdvių 

pritaikyta patirtiniam ir 

teminiam vaikų ugdymui, 
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pagerins kiekvieno vaiko 

pasiekimus ir  pažangą. 

 

 

Pedagogų kompetencija patirtinio 

ugdymo įgyvendinimui ugdymo 

procese, gerinant įvairių gebėjimų 

vaikų ugdymo(si) kokybę. 

pagerinant kiekvieno vaiko 

pasiekimus ir pažangą 

 

 

70% pedagogų įgis patirtinio 

ugdymo kompetenciją ir 

taikys  patirtinio ugdymo 

programos elementus 

ugdymo procese, gerinant 

įvairių gebėjimų vaikų 

ugdymo(si)  kokybę. 

pagerinant kiekvieno vaiko  

pasiekimus ir pažangą 

tyrinėjant ir eksperimentuojant. 

 

80% pedagogų įgis patirtinio 

ugdymo kompetenciją ir  taikys 

patirtinio ugdymo programos 

elementus ugdymo procese, 

pagerės  įvairių gebėjimų vaikų 

ugdymo(si) kokybė, naudojant 

netradicines ugdymo 

priemones tyrimams atlikti. 

 

Priemonės 

 

Eil

. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pasta

bos 

1. Projektas ,,Keturi metų laikai“. 

Šventės, akcijos, renginiai-

parodos, edukacinės-pažintinės 

veiklos netradicinėse aplinkose. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

kūrybinės 

grupės, 

specialistai, 

tėvai 

Respublikos 

ir miesto, 

mikrorajono  

ikimokyklin

io ugdymo 

įstaigos 

sausis-

gruodis 

 

 

 

 

Įstaigos 

pedagogai  

 

 

 

 

2. Seminaras „Patirtinio 

ugdymo(si) svarba ir galimybės 

vaiko gyvenime“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

KPKC kovas-

balandis 

MK lėšos  

3. Metodinė diena „Bandau, 

tyrinėju, atrandu“, pagrindinių 

patirtinio ugdymo idėjų bei 

priemonių taikymas ugdymo 

procese, skatinant vaikų veiklas 

per patyrimą. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 balandis-

gegužė 

Įstaigos 

pedagogai 

 

4. Metodinės tarybos posėdis 

,,Patirtinio ugdymo programos 

elementų įgyvendinimo ugdymo 

procese  aptarimas atsižvelgiant į 

vaikų pasiekimus ir pažangą“.  

Metodinės 

tarybos 

pirmininkė 

 birželis Įstaigos 

pedagogai 

 

5. Dalyvavimas šalies ir Kauno 

miesto ikimokyklinių įstaigų 

organizuojamuose projektuose, 

renginiuose, parodose, akcijose, 

seminaruose, skirtuose vaikų 

saviraiškos ir kūrybiškumo 

ugdymui. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos, 

specialistai 

 sausis-

gruodis 

Įstaigos 

pedagogai  
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6. Bendri renginiai, šventės, 

akcijos su socialiniais partneriais 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos 

Milikonių 

pagrindinė 

mokykla,  

J. Grušo 

meno 

gimnazija, 

Šilainių 

mikrorajono 

ikimokyklin

io ugdymo 

įstaigos ir 

kt. 

sausis-

gruodis 

Įstaigos 

pedagogai  

 

 

7. Diskusija „Kūrybinių idėjų 

generavimas, siekiant ugdymo 

kokybės“, įgyvendinant 

patirtinio ugdymo idėjas 

ugdymo procese. 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mikrorajo-

no 

ikimokykli-

nių ugdymo 

įstaigų 

pedagogai 

spalis Įstaigos 

pedagogai 

 

8. Naujos metodinės ir vaizdinės  

priemonės patirtiniam ir 

teminiam vaikų ugdymui 

(tyrinėjimams ir 

eksperimentams). 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 sausis-

gruodis 

  

Komentaras: gali būti neįgyvendinta  seminaras „Patirtinio ugdymo(si) svarba ir galimybės vaiko 

gyvenime“ dėl finansinių galimybių. 

 

2 tikslas - plėtoti pedagoginį tėvų švietimą organizuojant projektus, prevencines programas, 

įtraukiant tėvus kaip partnerius. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Sukurtas pedagoginio tėvų 

(globėjų/rūpintojų) 

informavimo ir 

komunikavimo bei švietimo 

modelis. 

60% tėvų dalyvaus projektuose, 

popietėse, šventėse, parodose,  

prevencinėse programose, 

pagerės šeimai teikiamos 

informacijos kokybė. 

80% tėvų dalyvaus projektuose, 

popietėse, šventėse, parodose 

prevencinėse programose ir 

ugdomosiose veiklose, pagerės 

šeimai teikiamos informacijos 

kokybė. 

 

Priemonės 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Past

abos 

1. Stendinių pranešimų, 

atmintinių, lankstinukų 

medicininėmis, 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

 sausis-

gruodis 

Įstaigos 

pedagogai  

 



14 

 

 

pedagoginėmis, 

psichologinėmis temomis 

parengimas tėvams, 

informacija grupių 

stenduose, internetinėje 

svetainėje. 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos, 

specialistai 

2. Tėvų (globėjų/rūpintojų) 

informavimo ir 

komunikavimo bei švietimo 

modelio įgyvendinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 sausis-

gruodis 

Įstaigos 

pedagogai 

 

3. Individualių pokalbių su 

gabių ir ugdymo(si) 

problemų turinčių ugdytinių 

tėvais, aptariant šių vaikų 

ugdymo(si) ypatumus 

organizavimas grupėse. 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos, 

specialistai 

 sausis-

gruodis 

Įstaigos 

pedagogai 

 

4. Šeimos netradicinių vakarų, 

meninių kūrybinių 

konkursų, išvykų, švenčių, 

atvirų durų dienos ,,Darželis 

kviečia“ organizavimas, 

įtraukiant tėvus kaip 

partnerius į grupių 

gyvenimą (pagal auklėtojų 

pateiktus planus). 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 sausis-

gruodis 

Įstaigos 

pedagogai 

 

5. Vaiko gerovės komisijos 

bendradarbiavimas su tėvais 

vaikų turinčių ugdymo(si) 

sunkumų, teikiant pagalbą 

dėl specialiojo ugdymo 

būdų, metodų, priemonių 

naudojimo. 

Vaiko 

gerovės 

komisijos 

pirmininkė, 

specialistai 

 sausis-

gruodis  

VGK  

6. Prevencinių programų, 

projektų organizavimas 

grupėse, įtraukiant tėvus 

kaip partnerius.  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos 

 sausis-

gruodis 

Įstaigos 

pedagogai 

 

7. Mokytojų tarybos posėdis. 

Bendradarbiavimo su tėvais 

rezultatų aptarimas. 

Mokytojų 

tarybos 

pirmininkė 

 gegužė ir 

gruodis 

Mokytojų 

taryba 

 

Komentaras: tėvai dėl užimtumo neturės laiko aktyviai dalyvauti grupių bei įstaigos organizuojamose 

veiklose. 

 

3 tikslas – pagerinti grupių ir lauko žaidimų aplinkas, užtikrinant higienos normų reikalavimus 

ir racionaliai panaudojant turimus išteklius. 
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Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Atnaujinta grupių aplinka bus 

saugi, jauki, vaikai turės 

galimybę pasijusti kaip 

namuose. 

60% auklėtinių gerai jausis 

grupėje. Pakeičiant senus baldus 

naujais, atnaujinant rūbinėlės 

grindų dangą, atliekant sienų 

remontą. 

80% vaikų noriai eis į darželį, 

lengviau vyks adaptacija. 

Pakeičiant senus baldus naujais, 

atnaujinant rūbinėlės grindų 

dangą, atliekant sienų remontą. 

Įrengtos lauko žaidimų 

aikštelių dangos leis apsaugoti 

nuo galimų traumų. 

Įrengus lauko žaidimų aikštelių 

dangą bus saugiai tenkinami  

ugdytinių poreikiai, pagerinti 

vaikų sveikatą, aktyvumas ir 

saugumas. 

Įrengtos lauko žaidimų aikštelių 

dangos geriau tenkins  ugdytinių 

poreikius, gerins vaikų sveikatą 

ir aktyvumą saugioje aplinkoje, 

suteiks vaikams teigiamų 

emocijų ir kūrybiškumo.  

 

Priemonės 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

1. Pakeisti senus baldus 

naujais, 

modernesniais, 

spalvingais. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio reikalams 

- 1 - 12 

mėn. 

10000 Eur  

2. IKT programa, 

pritaikytą 

ikimokyklinio 

ugdymo reikmėms. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio reikalams 

 11 mėn. Spec. 

ugdymo 

lėšos 

969,86 Eur 

 

3. Įsigyti lauko žaidimų 

aikštelėms saugią 

dangą. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio reikalams 

 11 mėn. Spec. 

ugdymo 

lėšos 

10 000 Eur 

 

4. Lietaus nuotekų 

stovų pakeitimas 

50% 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio reikalams 

 10 mėn. Spec. 

ugdymo 

lėšos 

 

5. Įrengti sveikatos 

kabinetą, skirtą 

izoliuoti sergantį 

vaiką. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio reikalams 

 12 mėn. Spec. 

ugdymo 

lėšos 300Eur 

 

6. Pakeisti grupės 

rūbinėlės grindų 

dangą, atlikti sienų 

remontą, dažyti 

lubas.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio reikalams 

 11 mėn. Spec. 

ugdymo 

lėšos 

868,86 Eur 

 

7. Suremontuoti wc ir 

prausyklos patalpas 

grupėse. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio reikalams 

 Iki 12 

mėn. 

  

Komentaras: galime neturėti tiek lėšų, kad prie visų turimų lauko aikštelių būtų įrengta saugi danga. 
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V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR INFORMAVIMO TVARKA 

 

Kas atsiskaito 

ir informuoja 

Kam atsiskaitoma ar informuojama Atsiskaitymo ir 

informavimo 

forma 

Ribinis laikas 

Direktorė Įstaigos tarybai dėl ūkinės-finansinės 

ataskaitos už 2016 m.  

Pranešimas 2017 m. kovo 

mėn. 

Lopšelio-darželio tarybai 

Veiklos plano tikslų įgyvendinimo tarpinis 

vertinimas. 

Pranešimas 2017 m. gegužės 

mėn. 

Metinė vadovo veiklos ataskaita savininko 

teises įgyvendinančiai institucijai 

Ataskaita 2017 m. gegužės 

mėn. 

Lopšelio-darželio tarybai 

Lopšelio-darželio 2017 m. plano įvertinimas 

ir plano 2018 m. svarstymas. Plačiojo audito 

rezultatų pristatymas.  

Pranešimas 2017 m. gruodžio 

mėn. 

Tėvams gauto atlyginimo už ugdymo sąlygų 

tenkinimo lėšas ir jų panaudojimą. 

Ataskaita Kas ketvirtį 

Įstaigos bendruomenei, dėl 2017 m. įstaigos 

veiklos plano įgyvendinimo.  

Pranešimas 2017 m. gruodžio 

mėn. 

Tėvams 

Lopšelio-darželio tarybos nutarimas, kaip 

planuojama panaudoti 2% paramos lėšas. 

Stendinis 

pranešimas 

2017 m. gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Metodinei tarybai 

Ugdomosios priežiūros analizė. 

Tikslų įgyvendinimo vertinimas. 

Pranešimas 2017 m. gegužės 

mėn. 

Mokytojų tarybai 

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių 

vaikų pasiekimų analizė. 

Pranešimas 2017 m. gegužės 

mėn. 

Mokytojų tarybos posėdis dėl 1-ojo 

pusmečio veiklos plano tikslo įgyvendinimo 

tarpinio vertinimo ir veiklos perspektyvų II-

am pusmečiui. 

Pranešimas 2017 m. birželio 

mėn. 

Mokytojų tarybai dėl 2017 m. metodinės 

veiklos analizės. 

Pranešimas 2017 m. gruodžio 

mėn. 

 

 

Programos rengėjai 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui    Birutė Žeimienė 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos    Zina Juozėnienė 

Daiva Kriaučiūnienė 

Danutė Ražukienė 

Vida Žemaitienė 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Volungėlė“ 

tarybos 2016 m. gruodžio 14 d. 
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posėdžio protokolu Nr. 4 


