Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų
įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra
Kauno miesto savivaldybė, ir biudžetinių
įstaigų vadovų ataskaitų rengimo tvarkos
aprašo 2 priedas

KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS ,,SPRAGTUKAS“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
2017 METŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1.1. Įstaigos juridinis adresas - Kęstučio g. 44A, LT- 44308 Kaunas.
1.2. Telefono Nr. 8-37 422487; 8-37 425764.
1.3. El. pašto adresas - darzelis@spragtukas.lt
1.4. Interneto svetainė - www.spragtukas.lt
1.5. Paskyros socialiniuose tinkluose – visų 6 grupių individualus/uždari paštai.
1.6. Įstaigos įsteigimo metai – 1973 m.
1.7. Įstaigos savininkas – Kauno miesto savivaldybė.
1.8. Įstaigos dalininkai – nėra.
1.8.1. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – nėra.
1.8.2. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – nėra.
II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS
2.1. Įstaigos veiklos tikslas (-ai):
Teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį (tame tarpe ankstyvąjį) ir priešmokyklinį
ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią
pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas jo tolimesniam sėkmingam ugdymui(-si)
mokykloje.
2.1.1. Vadovautis lygių galimybių principu, integruoti į bendrojo ugdymo grupes ir teikti specialistų
pagalbą:
- negalią turintiems vaikams – 2017 m. – 2 v.;
- specialiuosius ugdymo poreikius turintiems vaikams (vidutinius ir didelius) – 2017 m. – 4 v.;
- kalbos sutrikimų turintiems vaikams (vidutinius ir žymius) – 2017 m. – 34 v.;
- judesio ir padėties sutrikimų turintiems vaikams – 2017 m. – 28 v.
2.1.2. Mažinti socialinę atskirtį, teikti lengvatas mažinant mitybos ir ugdymo paslaugų mokestį, sudaryti
sąlygas vienodomis teisėmis ir sąlygomis lankyti grupes:
- daugiavaikių šeimų vaikams – 2017 m. – 21;
- vienišų mamų/tėčių vaikams – 2017 m. – 4;
- tėvų studentų vaikams – 2017 m. – 6;
- mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams – 1;
- vaiko neįgalumas, kompleksiniai sutrikimai – 3 v.
2.1.3. Plėtoti paslaugų įvairovę. Suteikti norimą lankymo modelio pasirinkimą (paliekant galimybę jį
keisti nuo einamo mėnesio 1 d.):
- 4 val. per dieną lankymas – 2017 m. gruodžio mėn. - 7 v.;
- 2 kartų mityba per dieną – 2017 m. gruodžio mėn. - 24;
- 3 kartų mityba per dieną – 2017 m. gruodžio mėn. - 87 (tame tarpe yra 3 v. – 1 už 2;
- tenkinti neužmiegančių vaikų poreikį – 17/20 v. pietų miego metu yra specialistų globoje/priežiūroje.
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2.2. Įstaigos veiklos pobūdis:
Bendrosios paskirties neformaliojo švietimo įstaiga – dieninis lopšelis - darželis veikiantis 5 darbo dienas
per savaitę, dirbantis 12.00 val. per parą (2 budinčios grupės). Įstaigoje teikiamas:
- ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
- priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.
2.3. Įstaigos ir vadovo funkcijos, atliekamos įgyvendinant savo tikslą (-us):
2.3.1. vadovas patvirtina įsakymo tvarka darbinės grupės sudėtį ir paskirsto funkcijas, dalyvauja
rengiant ikimokyklinio ugdymo programą kartu su darbine grupe;
2.3.2. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
2.3.3. įgyvendina ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas organizuodama
ugdymo(-si) procesą, ugdymo/mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės
ugdymą/švietimą, vadovas organizuoja fizinės aplinkos įrengimą/aprūpinimą;
2.3.4. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, vykdo
vaikų sveikatos priežiūrą, vadovas atstovauja vaikų interesus tarnybose. Įvertina vaikų specialiuosius
ugdymo poreikius, vadovas tvirtina nutartį dėl ugdytinių nukreipimo į PPT, teikia specialųjį ugdymą teisės
aktų nustatyta tvarka. Vertina ugdytinių pažangą, pasiekimus bendradarbiaudama su šeima;
2.3.5. tėvų (globėjų) pageidavimu ir pritarimu organizuoja mokamų paslaugų teikimą (išvykos,
ekskursijos, parodos, muziejai, dalyvavimas projektuose ir kt.);
2.3.6. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi
Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais ir kitais dokumentais ir
išsakytais vaikų pageidavimais/pasiūlymais;
2.3.7. kuria partneriškus santykius tarp įstaigos ir vaiko tėvų(globėjų), savininko teises įgyvendinančios
institucijos, Švietimo skyriaus, kolegų, bendraminčių, socialinių partnerių, padeda gerinti vaiko ugdymo
(-si) šeimoje kokybę, konsultuoja, vadovas su pavaduotojais vykdo paiešką, parenka, parengia, pasirašo
reikiamus dokumentus, veikia įstaigos naudai ieškodamas arba suderėdamas dėl nuolaidų, akcijų,
mažesnių kainų;
2.3.8. užtikrina HN 75:2016 (su pakeitimais), HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ vykdymą ir teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, kiek
įmanoma saugią ugdymosi ir žaidimų, darbo aplinką. Vadovas parengė tvarką, įsakymu įgaliojo
atsakingus asmenys atlikti demontavimo ir atkūrimo darbus;
2.3.9. organizuoja vaikų maitinimą įstaigoje vadovaudamasi maitinimo aprašu ir atsakingų institucijų
reikalavimais/nuorodomis, Kauno valstybinės maisto veterinarijos tarnybos pasiūlymais. Vadovas vykdo
nuolatinę maitinimo paslaugos stebėseną, kalbasi su vaikais apie jų pomėgį, aptaria įstaigos taryboje
maitinimo klausimus, inicijuoja pakeitimus, tvirtina įstaigos perspektyvinius valgiaraščius;
2.3.10. rengia strateginius ir metinius veiklos planus kur numatomi įstaigos pokyčiai, ugdymo proceso
naujovės, pedagogų ir specialistų kiekybiniai pokyčiai bei kokybinis paslaugų augimas, kad būtų
užtikrintos kuo palankesnės, turiningos, visapusiškai saugios sąlygos vaikų ugdymui(-si) ir darbuotojų
gerovei;
2.3.11. sudaro sąlygas pedagogams ir kitiems darbuotojams mokintis, kelti profesinę kvalifikaciją,
tobulėti, siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos ir tuo vadovaujantis kelti teikiamų ugdymo paslaugų
našumą, metodų ir metodikos įvairovę;
2.3.12. vykdo ir atlieka švietimo įstatymo, darbo kodekso, darbo užmokesčio, buhalterinės apskaitos,
vyriausybės ir/ar ministerijų, savininko teises įgyvendinančios institucijos nutarimų, sprendimų, įstatymų,
įstaigos nuostatų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas, nuorodas;
2.3.13. vadovas ir įpareigoti asmenys, viešai skelbia informaciją apie įstaigos veiklą švietimo ir mokslo
ministro ir kitų institucijų nustatyta tvarka svetainėje, stenduose, atsiskaito kuruojančiai institucijai,
tarnyboms, įstaigos tarybai, bendruomenei, visuomenei ir t.t.;
2.3.14. direktorius visapusiškai atsakingas už įstaigos veiklos pobūdį, įstaigos veiklos funkcijas
atliekamas įgyvendinant tikslus numato įstaigos strategiją, priemones, finansavimo šaltinius, inicijuoja ir
konsultuoja metinio veiklos plano parengimą organizuoja ir dalyvauja jo įgyvendinimo procese ir t.t.
Dėl įstaigos kokybiškos veiklos, paslaugų teikimo, ugdymo proceso organizavimo parengė vidaus
aplinkos, gerbūvio priežiūros, finansavimo kontrolės būklės, materialaus turto apskaitos ir
nesavanaudiško naudojimo/tausojimo, visapusiško sveikatos saugumo, darbuotojų kvalifikacijos bei
kompetencijos kėlimo, maitinimo, vidaus tvarkos taisykles ir kt. tvarkas, aprašus, įgaliojimus. Įpareigojo
atsakingus darbuotojus jais vadovautis ir koordinuoti pavaldžių grandžių veiksmus;
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2.3.15. direktorius įstaigai perėjus į centralizuotą Kauno BĮBA apskaita atnaujino-pakeitė-parengė
įstaigos nuostatus, vidaus tvarkos taisyklės, pareiginius aprašus, skyrė ir įpareigojo asmenis vykdyti naujai
atsiradusias funkcijas susijusias su buhalterine apskaita, nukreipė darbuotojus ir sudarė sąlygas dalyvauti
mokymuose, seminaruose, morališkai palaikė ir skatino darbuotojus sudėtingu perėjimo laikotarpiu.
III SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS, ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS
STRUKTŪROS SCHEMA
3.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus:
Etatų skaičius

Mokytojų skaičius

Kiti
darbuotojai: Pedago Pagalbinis/ Lais Iš viso etatų
Administracija:
logopedas,
gai
techninis
vi (pagal etatų Atestuoti
Vyr.
direktorius ir
dietistas,
personala etat sąrašą 01- mokyt.
mokytojų
2 pavad.
raštvedys,
s
ai 01)
archyvaras

3,00

2,25

12,25

14,00

-

31,50

13

6

Mokytojų
metodinin
kų

Moky
tojų

3

Mokytoj
Iš viso
ų
mokyto
ekspert
jų
ų

4

-

13

(ir logop.
turi metod)

3.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema:
KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO ,,SPRAGTUKAS” STRUKTŪROS SCHEMA
DIREKTORIUS

1.
2.
3.
4.

Dietistas
Sandėlininkas
Raštvedys
Archyvaras

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

1. Grupių auklėtojai
2. Grupių priešmok.
ugdymo pedagogai
3. Specialistai (trys)

1. Auklėtojų padėjėjai
2. Visas techninis
personalas

3.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį:
(Nurodyti, kas, kada, kokios įstaigos suorganizuotoje ir kokios trukmės kvalifikacijos kėlimo programoje (kursuose)
dalyvavo, išduoto (-ų) pažymėjimo (-ų) Nr. ir data)

Kas
dalyvavo

Kada
Sausis

Direktorius

Kvalifikacijos kėlimo programos
Organizatorius
pavadinimas/trukmė
Seminaras ,,Pozityvių santykių kultūra, efektyvi Kauno rajono švietimo
komunikacija ir motyvacija“. (6 val.)
centras.

Pažymėjimo(-ų)
išd. Nr., data
Pažymėjimas
Nr. KP-05611

4
Sausis

Bendradarbiavimas - dalyvavimas
organizuojant Kauno apskrities IĮ DUD
metodinius renginius – soc. partneriai.
Vasaris Seminaras ,,Nauji valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų apmokėjimo tvarka ir
praktinių užduočių nagrinėjimas“. (6 val.)
Gegužė Seminaras-edukacinė išvyka ,,Dzūkijos jūros“
link: Alytus ir Lazdijų rajonų gamtinė ir
kultūrinė aplinka“. (8 val.)
Birželis Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo
pažymėjimas – pirmos pagalbos mokymo
programa. (4val.)
Rugsėjis Seminaras ,,Įsigaliojusių su darbo santykiais
susijusių teisės aktų taikymas: naujasis DK ir
kiti įstatymai“. (8 val.)

KAIĮ DU draugija.

UAB ,,VR Trading“.

Kauno PKC.
UAB ,,Militra“

Pažymėjimai,
padėkos (asmen.
ir įstaigai-2 vnt.)
Pažymėjimas
Nr. KP-05611
Pažymėjimas
2017 05 24 d.
Nr. TI-0804
2017 06 22
Nr.17-4311

Lapkritis Mokymai ,,Vaiko artimos aplinkos
- gruodis kompetencijų stiprinimas jo konstruktyvaus
auklėjimo procese“. (16 val.)
Vasaris Seminaras „Darbuotojų veiklos vertinimas“ –
metinis pokalbis“ (6 val.)
Direktoriaus
pavad.
Vasaris Metodinė diena „Pokyčiai, vaikų pasiekimų ir
ugdymui
pažangos vertinime“
Kovas
Konferencija „Švietimo architektūra: vertingos
praktikos paieškos, kuriant gerą mokyklą“
Kovas
Kongresas „Olimpinis švietimo kongresas
2017“ (6 val.)
Kovas
Kursai „Anglų kalbos kompetencijų tobulinimo
programa (B1-B2 lygis)“ (72 val.)

VšĮ Sveikatos akademija

Kauno rajono švietimo
centras

Pažymėjimas
2017 09 13 d.
Nr. LV-20171286
Dalyvio pažym.
2017 12 13 d.
Nr. K – 01.
Nr. KP-003565
2017 02 09
Nr. V-33
2017 02 27
Nr. GA-1232
2017 03 17
Nr. LV-0391
2017 03 30
Nr. KP-02879
2017 03 07

Balandis Seminaras „Kalbėjimo, skaitymo ir rašymo
gebėjimų ugdymas ikimokykliniame ir
priešmokykliniame amžiuje“ (6 val.)
Birželis, Seminaras „Darbuotojų sąmoningumo
Gruodis skatinimas ir galimybių auginimas švietimo
organizacijoje“ (12 val.)
Lapkritis Seminaras „Švietimo ir ugdymo įstaigų
specialistų vaidmenys smurto artimoje aplinkoje
atvejais“ (2 val.)
Seminaras ,,Darbuotojų saugos ir sveikatos,
Direktoriaus Sausis
gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimai
pavad.
įmonėse, įstaigose, organizacijose“. (4 val.)
ūkiui

Jonavos suaugusiųjų
švietimo centras

Nr. 34811
2017 04 27

KPKC

Nr. GA-1332
2017 06 07
2017 12 14
Nr. 17-923
2017 11 30

Kovas,
Civilinės saugos mokymai.
gegužė, (4 val.)
rugsėjis,
gruodis
Rugpjūtis Mokymai ,,Vaikų žaidimų įrangos kontrolė,
priežiūra ir dokumentavimas“. (4 val.)

Pedagogai

Rugsėjis Seminaras ,,Įsigaliojusių su darbo santykiais
susijusių teisės aktų taikymas: naujasis DK ir
kiti įstatymai“. (8 val.)
Sausis - 12 seminarų, 4 metodinės dienos,
gruodis
4 konferencijos.

4 pedagogai Sausis –
gruodis

Nuotolinis mokymasis:
www.pedagogas.lt
www.tinklas.lt
www.egu.lt

Kauno PKC.

Kauno rajono švietimo
centras
Kauno l-d
„Kodėlčiukas“
KPKC
KPKC

VšĮ „Šeimos santykių
institutas“
UAB ,,Verslo aljansas“

2017 01 18 d.
Nr. KA-S 17-17

Kauno m. civilinės
saugos skyrius.

Mokymų planas
2017 m.

Lietuvos Vokietijos
UAB Tuvlita
konsultavimo tarnyba
Kauno PKC.

Pažymėjimas
2017 08 23
Nr. TUV-17/25
Pažymėjimas
2017 09 13 d.
Nr. LV-1286
Asmens bylose

KPKC, Všį ir
psichologinio
konsultavimo centras,
UAB „Šviesa“
VšĮ „Gyvenimo
universitetas LT“
VšĮ „Švietimo tinklas“

Asmens byloje

5
2 pedagogai Sausis –
gruodis
Vadovai, visi Sausis gruodis
pedagogai
ir
specialistai

3 specialistai Sausis (kūno kultūra, gruodis
logopedas,
muzika)
Balandis
2 Virėjai

Balandis
Dietistas
(VPK
pirmininkas)
Gegužė

Mokymai „Zipio draugai“

Všį „Vaiko labui“

Asmens byloje

Gerosios patirties sklaida, pedagoginės
situacijos.
Netradicinių priemonių gaminimas ir
pritaikymas.
Ką išgirdau, pamačiau, patyriau, kur/kaip
pritaikysiu?-pasidalinimas žiniomis ir
patirtimi.
1 seminaras, 3 metodiniai renginiai,
4 konferencijos.

Metodiniai pasitarimai.
Pedagogų posėdžiai.
Bendruomenės apvalaus
stalo diskusijos.

Protokolai

KPKC, RIUKKPA,
Kauno m. savivaldybės
VSB, Kauno lopšelisdarželis ,,Vėrinėlis“
VšĮ ,,Tikra mityba“

Asmens bylose

Kursai ,,Sveikatai palankių pusryčių patiekalų
gamyba, naujausių technologijų taikymas ir
pateikimas vaikų valgiaraščiuose“. (4,5 ak. val.)
Dietologijos aktualijos. (7 val.)
Lietuvos dietologijos
draugija

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo
pažymėjimas – pirmos pagalbos mokymo
programa. (4val.)
Rugpjūtis Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Komandinio darbo privalumai. (8 val.)

Gruodis

IT
priežiūros
ir rem.
specialistas

Maitinimo organizavimo vaikų ugdymo, vaikų
socialinės globos įstaigose ir stovyklose
pakeitimai ir naujovės. (4 val.)
Kvalifikacijos kėlimo mokymai VSPS ,,Sveikas ir saugus maistas“. (4 val.)

2016 12 - - ,,Energetikos darbuotojo pagrindai. Elektros
2017 02 energijos vartojimas.“.

Vasaris

2017 04 06
Nr. 34-1073

Lietuvos
visuomenės 2017 05 24
sveikatos asociacija
Nr.SD-17-299
UAB ,,Militra“
2017 06 22
Nr.17-4310

Streso valdymas: teorija ir praktika. (5 val.)

Birželis

Spalis

2017 04 26 d.
Nr. 17-M058

Ugdymo konsultavimo
plėtros centras prie
LRSAM
VŠĮ ,,Tikra mityba“

2017 08 22
Nr.PKG-17-0148

KTU Maisto institutas

2017 12 21
Nr. KTU MI
12-21-16
Pažymėjimas
Nr. ED-20150257. Galioja
iki 2020 m.
Pažymėjimas
Nr. 8098

2017 10 30
Nr.10-0752

UAB ,,Inspekta“ sertifikavimo įstaiga

Nuotoliniai kursai ,,Tinklalapių kūrimo sistema VŠĮ ,,Švietimo tinklas“
WordPress“. (20 val.)

IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2017 METUS
Suma, Eur

Lėšų panaudojimas
per ataskaitinį laikotarpį (atlikti
darbai)

2

3

4

270711

1.1.2.

Savivaldybės biudžeto lėšos
Iš jų
(Nurodyti, pagal kokias programas skiriamos)
Pastatų elektrotechninės dalies, vėdinimo
sistemų dalies remontas ir materialiojo turto
įsigijimas
Pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
2.

Prekės įvairios
Kvalifikacija
Apranga ir patalynė
Valstybės biudžeto lėšos

Eil. Nr.

1

1.
1.1.
1.1.1.

Finansavimo šaltiniai

4011

Elektros įvado rekonstrukcijos darbai.

13100

3 100 eur – kiemo aikštelės įrengimas,
takų remontas. 10000 eur – dalinė
tvoros rekonstrukcija.
4 000 eur
208 eur
1 600 eur

113499

6
2.1.

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
3.
3.1.
3.2.
4.

Iš jų
(Nurodyti, kokių institucijų ar pagal kokias
programas skiriamos)
Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo
sąlygoms gerinti
Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui
įgyvendinti
IT įsigijimas

3800
6 500

Prekės įvairios
Spaudiniai
Kvalifikacija
Fondų lėšos
(Nurodyti tikslius pavadinimus)

5.1.

(Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)
Kitos lėšos
Spec. lėšos
Prekės įvairios
Pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas
Apranga ir patalynė
Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.)
grąžinimas įstaigai, turinčiai paramos gavėjo
statusą
Vidaus patalpų remonto darbai

6.
6.1.

Parama
Vidaus patalpų remonto darbai

4.1.
4.2.
4.3.
5.

2200

38504

2000

1 181 eur
Kiemo takų remontas
700 eur

1311

2364
1096
1227

(Jei reikia, įterpti papildomas eilutes)
Iš viso
Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos
uždirbtos lėšos

Darbo užmokesčiui įgijus aukštesnę
kvalifikacinę kategoriją, proc. logop.,
priešm. ugdymo pedagogams
Papildomas darbas ligų metu,
papildomai atliekamos funkcijos
Interaktyvios edukacinės grindys,
interaktyviosios lentos - 2 vnt
priešmokyklinėms grupėms.
700 eur
100 eur
600 eur

„Drakoniukų“ grupės, miegamojo ir
rūbinėlės grindų kapitalinis remontas
„Pelėdžiukų“ gr. miegamojo grindų
kapitalinis remontas

425121

V SKYRUS
ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2017 METUS PAGAL
EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS

Kodas

Straipsnio pavadinimas

1

2

2
2.1
2.1.1.1.1.1
2.1.2.1.1.1

IŠLAIDOS (2.1 + 2.2)
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos

2.2
2.2.1.1.1.1

Prekės ir paslaugos
Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos išlaidos)

2.2.1.1.1.2
2.2.1.1.1.5
2.2.1.1.1.6
2.2.1.1.1.7
2.2.1.1.1.8
2.2.1.1.1.10

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos
komandiruotės išlaidos)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas

2.2.1.1.1.11
2.2.1.1.1.14
2.2.1.1.1.15

Suma, Eur
3

418714
321784
245884
75900
95380
41624
200
1043
1904
100
12322

19111

7
2.2.1.1.1.16
2.2.1.1.1.17
2.2.1.1.1.18
2.2.1.1.1.20

2.2.1.1.1.30
2.7
2.7.3.1.1.1
3
3.1
3.1.1.2.1.2
3.1.1.3.1.1
3.1.1.3.1.2
3.1.2.1.1.2
3.1.2.1.1.5

Kvalifikacijos kėlimas
Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir
komisinių išlaidos
Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas
KOMUNALINĖS PASLAUGOS
Šildymas
Elektros energija
Vanduo
Šiukšlių išvežimas
Kitos paslaugos
Socialinės išmokos (pašalpos)
Darbdavių socialinė parama pinigais
Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto

15190
9198
3657
1699
636
2892

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos
Negyvenamieji pastatai
Transporto priemonės
Kitos mašinos ir įrenginiai
Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės
programinės įrangos licencijos
Kitas nematerialusis turtas

4000

905

1550

422714
Iš viso (2 + 3)

VI SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ
Turto pavadinimas ir adresas

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Kiekis

Vertė

Pastabos
(valdomas (nurodyti nuo kada),
įsigytas, perleistas turtas)

2

3

4

5

Buhalterinės apskaitos programa „Progra“
Pastatas 1C2b Kęstučio g. 4
Asfaltas
Pavėsinė
Šaligatvis betono
Tvora
Bulviaskutė M001
Elektrinė konvekcinė krosnis EUE-907-HS
Elektrinė viryklė EP-6Žs
Interaktyvios edukacinės grindys „Funtronis“
Mėsos malimo mašina
Pianinas „RYGA“
Trikrepšio stovas
Kompiuterinis stalas su lentyna vaikų žaidimui
Kompiuterio stalas
Kino projekcinė aparatūra
Kompiuterinė įranga
Kompiuterinė įranga
Kompiuterinė įranga
Kompiuterinės įrangos komplektas
Kompiuterinės įrangos komplektas
Kompiuterinės įrangos komplektas
Kompiuterinės įrangos komplektas
Priemonė sportui ir sveikatingumui
Priemonė sportui ir sveikatingumui
Priemonė sportui ir sveikatingumui
Šilumos punkto įrenginio remontas
VISO :

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A

1013,67
213186,52
360,00
12,84
1710,21
3852,53
900,00
2600,00
868,86
4000,00
810,94
309,89
312,79
458,18
342,91
1258,69
578,37
900,00
900,00
604,73
724,05
753,01
578,57
738,53
579,24
1288,81
8602,58
248245,92

2010-10-20
1975
1975
1975
1975
1975
2016-11-21
2015-07-28
2007
2017-12-2
2011-08-19
1974
2014-01-14
2010-12-27
2010-12-27
2010-12-30
2016-11-24
2016-10-05
2016-10-05
2010-12-30
2011-12-13
2016-11-24
2016-11-24
2010-12-29
2010-12-29
2010-12-29
2014-06-30
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VII SKYRIUS
ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

Eil.
Nr.
1

1.
2.
3.

Pareigybės pavadinimas
(vadovas, pavaduotojai, skyrių vedėjai)
2

Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Iš viso

Išlaidos darbo
užmokesčiui
(iš viso, eur už
ataskaitinius metus)

Išlaidos kitoms
išmokoms
(iš viso, Eur už
ataskaitinius metus)

3

4

17 996
14 848
13 266
46 111

0
0
0
0

VIII SKYRIUS
DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS
8.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data:
NIJOLĖ RAMUTĖ KOŽANIAUSKIENĖ. Vadybinis pedagoginis darbas nuo 1986 m. sausio mėn.
Šioje įstaigoje vadybinis pedagoginis darbas nuo 1987 m. birželio mėn.
8.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), studijų sritis, kita svarbi informacija.
Sistemingas esminis vadybinės kompetencijos tobulinimas.
- Marijampolės pedagoginė mokykla: vaikų darželio auklėtojos kvalifikacija – 1986/1972 m.,
specialusis vid. išsilavinimas.
- Šiaulių pedagoginio universiteto Klaipėdos filialas: Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos
dėstytojo, IU metodininko kvalifikacija – 1977/1982 m., aukštasis universitetinis išsilavinimas.
- Kauno VDU socialinių mokslų fakultetas. Ugdymo organizavimo magistrantūros studijų programa.
Įgytas socialinių mokslų edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis – 2004 m. Magistro laipsnis.
- 1998 m. vasario mėn. suteikta I - a vadybinė kvalifikacinė kategorija.
- 2004 m. patvirtinta I - os vadybinės kvalifikacinės kategorijos atitiktis.
- 2007 m. gruodžio mėn. suteikta II - a vadybinė kvalifikacinė kategorija.
- 2015 m. gruodžio mėn. patvirtinta II - os vadybinės kvalifikacinės kategorijos atitiktis. Galioja iki
2020 m. gruodžio mėn.
- Gavusi Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą dalyvavau užsienio kalbos
seminarų cikle, stiprinau/tobulinau prancūzų kalbos žinias (2006 m.).
- Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus buvau deleguota dalyvauti respublikinio
projekto ,,IU ir PU ugdymo plėtra. Vadybiniai mokymai vadovams“ ilgalaikiuose 2 ciklų mokymuose
kuriuos organizavo MTPplius (2010 m.).
- Tarptautiniai edukaciniai seminarai užsienyje: Vengrija, Austrija, Šveicarija.
- Bendradarbiavimas su Vokietijos Goethe institutu. Mano inicijuotas Hans Hase projektas vykdytas
įstaigoje 4 m. Hans Hase valandėles vedė auklėtoja metodininkė kuri mokėjo vokiečių kalbą.
- Padėkos raštai. Kvalifikacijos pažymėjimai.
8.3. Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui:
Darbo užmokestis nustatytas(-tomas) savininko teises įgyvendinančios institucijos. Turiu II-ą
vadybinę kategoriją, nustatytas koeficientas - 8,7, t.y. - 1153 eur neatskaičius mokesčių. Gaunamas
faktinis 845 eur.
Už magistro laipsnį ar į bendrojo ugdymo grupes integruotus neįgalius vaikus priedas nenustatytas ir
nemokamas. Papildomų užimamų pareigų/darbų, šalia vadovo ar derindama su vadovo pareigomis
niekada neturėjau/nedirbau. Išmokų už papildomai atliktus darbus nebuvo mokėta.
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IX SKYRIUS
ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR
KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS
(Pildo tik viešosios įstaigos ir įstaigos, kuriose sudaromi kolegialūs organai)

X SKYRIUS
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAIS
SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE (Pildo tik viešosios įstaigos)

XI SKYRIUS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS
AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO
TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS
Per 2017 m. įstaiga audituota keturis kartus.
 2017 02 21 d. Kauno apskrities PGV atliko planinį priešgaisrinio stovio patikrinimą.
Vyresn. inspektorius D. Vasiliauskas pažeidimų nenustatė.
 2017 04 12 d. Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai atliko Ikimokyklinių
įstaigų maisto tvarkymo skyriaus planinį auditą (veikla 56.29.I).
Viešojo maitinimo įmonės patikrinimo akte Nr. 33VMĮP-528, pagal 76 - ių klausimų klausimyną
patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta, kaip ir prieš tai buvusiame akte. Įstaiga tuo didžiuojasi.
Vadybinės sėkmės dėka per 2017 m. pavyko atnaujinti virtuvės inventorių kuris buvo susidėvėjęs. Pavyko
suformuoti puikią virtuvės komandą. Jos kokybiško darbo dėka sistemingai palaikoma švara, inventorius
naudojamas pagal paskirtį, gaminamais patiekalais vaikai ir bendruomenė nesiskundžia, neteko patirti
epideminių situacijų dėl virtuvės komandos funkcijų aplaidumo, tai motyvuoja...
 2017 m. spalio 9 d., UAB TUVLITA atliko pagrindinį metinį vaikų žaidimų aikštelės neeilinį auditą
ir parengė ataskaitą/aktą Nr. 17-07-316 (tikrinimo proc. TP 27-17) kuriame dėl vaikų saugumo, nurodytos
neleistinos naudoti lauko priemonės -žaidimai-įrengimai. Šios patikros kontroliuojanti valdžios institucija
yra NVSC.
Metų eigoje nesaugios priemonės turi būti demontuotos arba pritaikytos taip, kad atitiktų HN
reikalavimus.
Įstaigos pastatų priežiūros ir remonto darbininkas palaipsniui atliko ir toliau tęs draudžiamų naudoti
priemonių rekonstrukciją arba demontavimą. Demontuotų priemonių vietoje užsakytos ir orui atšilus bus
įrengtos naujos lauko žaidimų aikštelės, supynės, krepšinio stovai ir pan.
 2017 11 03 d. Kauno VMVT atliko neplaninį auditą - Ikimokyklinių įstaigų maisto tvarkymo
skyriaus veikla (veikla 56.29.I).
Ūkio subjekto trūkumų šalinimo patikrinimo akte Nr. 33VMĮP-1646, trūkumų nenustatyta. Atkreiptas
dėmesys, ir padarytas įrašas, kad reguliariai teikiamos reikiamos ataskaitos VMVT, tvarkingos maisto
bloko patalpos, veikiantys įrenginiai, jų kiekis pakankamas, atlikti remontai patalpose, atsakingai vedama
dokumentacija.

XII SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS
 Labai gerai

X Gerai

 Patenkinamai

 Silpnai

 Nevertinama
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XIII SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
13.1. Įstaigos veiklos rezultatai:
Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus
(Pagal ankstesniais metais rengtą veiklos planą)
Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai
(uždaviniai)

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas

1

2

1. Tikslas. Patobulinti ugdymo kokybę, sudarant
vaikams galimybes dalyvauti įstaigos veiklos
pokyčiuose.
Uždaviniai:
 Įgyvendinta 20 % vaikų pasiūlymų dėl žaidimų
aplinkos tobulinimo.
 Kiekvienoje grupėje sukurta/įrengta vaikų
pasiūlyta netradicinė edukacinė erdvė, kuri atitinka
šiuolaikinio
vaiko
poreikius
ir
kriterijus:
daugiafunkcinę paskirtį, paprastumą, vaiko judėjimo
laisvę, žadina smalsumą.
 Organizuotas projektas atskleidžiantis ugdymo
kokybės tobulinimą – įdomių veiklų įvairovę
skirtinguose vaikų amžiaus tarpsniuose.
 Įrengtas mobilus, gausus netradicinių priemonių
tyrinėjimo kampelis.
Patobulinta pagalbos vaikui sistema, kuri užtikrina
vaiko saugumą - garantuoja pagalbą vaikui
kasdieninėje, probleminėje situacijoje.

 Organizuota vaikų idėjų - meninių darbų paroda „Mano
žaidimų aplinka“. Įgyvendinta 32 % vaikų pasiūlymų.
 Kiekvienoje vaikų grupėje, vaikų miego/poilsio patalpoje,
sukurta/įrengta netradicinė edukacinė aplinka.
 Inicijuotas ir organizuotas Kauno m. ikimokyklinių įstaigų
įdomių veiklų projektas „Kas? Kodėl? Kaip?“, atskleidė
šiuolaikinio vaiko poreikį – „patirtinį ugdymą(sį)“, kuris
turėjo įtakos įstaigos renginių turiniui. Įstaigos renginiai
organizuoti taikant metodą „žaidimų kambarys“.
 Logopedo kabinete įrengtas mobilus vaikų tyrinėjimo
kampelis „Mano atradimai“. Organizuotos skirtingo amžiaus
vaikams kokybiškos, atradimus motyvuojančios veiklos.
 Metodinės tarybos posėdyje aptarta įstaigoje taikoma
pagalbos vaikui sistema, paskatino Vaiko gerovės komisijos
veiklos įsivertinimą. Rezultatų dėka įstaigoje susitarta:
o dėl įstaigos specialistų pagalbos kasdieninėje veikloje vykdytas vaikų socializacijos projektas „Kitoks vaikas“, 4-5m.
vaikams, turintiems emocinių elgesio sutrikimų);
o dėl įstaigos darbuotojų elgesio probleminėse darbo
situacijose - parengta smurto ar/ir patyčių tvarka;
o dėl gerosios patirties sklaidos – organizuota Kauno m. 6-ių
ikimok. įstaigų metodinė diena „Vaikų individualių ugdymo(si)
poreikių iššūkiai ir galimybės“, parengta atmintinė tėvams
„Vaikų, turinčių elgesio ir emocijų problemų, ugdymo (si)
galimybės“.

Komentaras:

 Šio tikslo įgyvendinimui pasirinkta veikla pateisino lūkesčius, vaikai aktyviai dalyvavo įstaigos veiklos pokyčiuose:
išsakė mintis, kūrybiškai pateikė pasiūlymus arba aktyviai dalyvavo, taip parodė organizuojamos veiklos
aktualumą. Tobulinant įstaigoje pagalbos vaikui sistemą, pasikeitė pedagogų samprata - „kitoks vaikas“ yra
kiekvienas vaikas ir nesvarbu koks jis: su negalia, gabus ar strazdanotas...“.
 Sėkmės kriterijaus rezultatas: sukurta vaikų tapatumo jausmą formuojanti aplinka.
 Šiam tikslui įgyvendinti buvo panaudotos Mokinio krepšelio lėšos: 335,54 eur (prekės); 100,15 eur (literatūra); 320
eur (kvalifikacija) ir spec. lėšos: 253,58 eur (žaislai). Viso: buvo planuota 950 eur, panaudota 1009,27 eur. Išlaidos
59,27 eur viršytos dėl priemonių, užtikrinančių vaikų saugumą kelyje, pirkimo.
 Pasiektas „maksimalus“ laukto rezultato įgyvendinimas.
 Veiklos rezultatų įgyvendinimas vertinamas ,,labai gerai“.
Numatoma: planuojant 2018 m. tikslus, atsižvelgti į tobulinimo kryptį: „vaiko ugdymosi poreikiai“.
2. Tikslas. Bendruomenės narių tarpusavio ryšių
stiprinimas.
Uždaviniai:
 Visi įstaigos pedagogai bendradarbiauja su ugdytinių
tėvais vaikų gebėjimų ir pažangos vertinime.

 Pagrindinė pedagogų ir ugdytinių tėvų dalyvavimo vaikų
gebėjimų ir pažangos vertinime forma – individualūs
pokalbiai. Tuo tikslu kiekvienoje vaikų grupėje, kiekvieno
mėnesio paskutinį trečiadienį, organizuota „teminė pokalbių
valandėlė“.
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 40 % įstaigos ugdytinių tėvų bendradarbiavimo
pagrindu siūlo ir įgyvendina pokyčius įstaigoje.
 Inicijuota ir įgyvendinta nauja bendradarbiavimo su
šeima forma.
 Sukurta nauja įstaigos tradicija, kuri skirta puoselėti
darbuotojų bendruomeniškumą.
 Įstaigos bendruomenė ir visuomenė informuojama,
apie įstaigos pagalbos šeimai paslaugų įvairovę,
pasitelkus
įstaigos
internetinį
puslapį:
www.spragtukas.lt
Parengta aiški įstaigos tėvų informavimo sistema.

 Bendradarbiavimo pagrindu ugdytinių 40 % ugdytinių
tėvų įgyvendino pokyčius įstaigoje:
o vaikų mitybos (meniu) korekcija (įstaigos taryba);
o vaikų ugdomosios veiklos organizavimas - projektas
„Auginkime kartu“ (ugdytinių tėvų iniciatyvos);
o vaikų ugdomosios aplinkos tobulinimas (tėvų parama);
o gerų darbų įvertinimas – „Medis AČIŪ“ (įstaigos taryba).
 Inicijuota ir įgyvendinta nauja bendradarbiavimo su
šeima forma - „kurkime kartu“.
 Puoselėjant bendruomeniškumą organizuota išvyka į
Punią ir Pivašiūnus.
 Ypatingas dėmesys skirtas informacijos (mėnesiniai
veikos planai) pateikimui įstaigos internetiniame puslapyje
(www.spragtukas.lt) skyriuje „Tėvams“.
 Sukurtas pedagogų ir tėvų informavimo tinklas taikant
vaikų grupių elektroninius paštus.

Komentaras:
 Šio tikslo įgyvendinimui pasirinktos priemonės pateisino lūkesčius, ugdytinių tėvai drąsiau ir aktyviau teikė
įžvalgas dėl įstaigos veiklos tobulinimo bei praktiškai įgyvendino savo pasiūlymus. Tėvų norą bendradarbiauti
patvirtina ir 31 % tėvų, dalyvavusių 2017 m. įstaigos veiklos vertinime.
 Sėkmės kriterijaus rezultatas: 2017 m. įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybės
įvertinimas 2,5 % didesnis už 2016 m. įvertinimą.
 Šiam tikslui įgyvendinti buvo panaudotos Mokinio krepšelio lėšos: 400 eur (paslaugos) ir tėvų praktinė pagalba.
Viso: buvo planuota 430 eur panaudota 400 eur
 Pasiektas „maksimalus“ laukto rezultato įgyvendinimas.
 Veiklos rezultatų įgyvendinimas vertinamas ,,labai gerai“.
 Numatoma: planuojant 2018 m. tikslus, atsižvelgti į bendradarbiavimo su šeima būdą – „informacinių
 komunikacinių technologijų galimybės“.
3. Tikslas. Atnaujinti kiemo teritorijos aplinką ir
vaikų žaidimų aikšteles bei turtinti vidaus
aplinką.
Uždaviniai:
 1,50 m. aukščio tvora saugi vaikams pritaikyta prie
reljefo – pro apatinį tarpą iki žemės negali patekti
katės ar kiti gyvūnai, rakinami vartai, panaikintas
pereinamo kiemo statusas, išlaikytas paveldo
departamento reikalavimas.

 Įgyvendinta – 30/40 proc. planuoto uždavinio.
Įgyvendinimą apribojo paveldo departamento reikalavimai.
Dėl tvoros dizaino, spalvos, privalomo pamato ir uždaro
kiemo (nėra galimybės įvažiuoti krovininiam transportui dėl
siauros bromos, darbas tampa rankinis) ,,išaugo“ tvoros kaina.
UAB ,,Ekodarna“ itin atsakingai ir sudėtingai atliko darbų už
vidutiniškai 10 000 eur sumą.
Panaudota 999,98 eur iš SB ilgalaikio turto remonto programos
Darbai bus tęsiami 2018 m.

 Tvirta ir saugi danga, palankios galimybės

 Įgyvendintas uždavinys - 100 proc. Įrengta
,,Boružėlių“/,,Nykštukų gr. sporto aikštelė. Paklota guminių
trinkelių aikštelės danga. Panaudota 786 eur iš įstaigai skirtų
SB lėšų. Numatytos perspektyvos 2018 m. įrenginių plėtrai
šioje aikštelėje.

žaisti krepšinį, kvadratą ar kitus žaidimus lauke.
Saugu vaikams, galimybės triratukų, paspirtukų
sportui, inovatyvesnė teritorijos įranga, aplinka.
 Išklotas pagrindinis takas ir visi kiti takeliai iki

grupių smėlio dėžių trinkelėmis, lygu, saugu.

 Įmonės kuri gali vykdyti Lietuvos HN

131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
parinkimas kiemo įrenginiams įvertinti.
Tolimesnis bendradarbiavimas, konsultavimas.

 Įgyvendinimas -100 proc. Dalinai kito/didėjo numatyto
projekto apimtis: atliktas kiemo tako ir pagrindinio tako (nuo
Kęstučio gtv.) remontas. Demontuoti buvę avariniai laiptai jų
vietoje įrengta aikštelė vaikų žaidimams. Panaudota 5 100 eur
SB ir spec. ugdymo lėšų.
 Įstaigos pastatų priežiūros ir remonto darbininkas
palaipsniui atlieka draudžiamų naudoti priemonių
rekonstrukciją arba demontavimą. 2018 m. pavasarį
priemonės bus perdažytos. Panaudota 150 eur iš SB lėšų.
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 Tikslas nepriklausomai nuo įstaigos prašymo
ir tikimybės neįgyvendintas. 2017 m. savivaldybė neįtraukė į
renovuojamų įstaigų sąrašą. Tikimybė darbus pradėti per 5
metus išlieka.

 Tikimybė patekti į įstaigų pastato sienų

apšiltinimo programą ir darbus pradėti kaip
įmanoma anksčiau.
 Atliktas 1 grupės (P) viršutinio grindų

sluoksnio remontas (išlygintas paviršius ir
patiesta grindų ekologiška danga), naujos
grindjuostės.

 Įgyvendinimas - 100 proc. Atlikta ,,Pelėdžiukų“ miegamojo
grindų remontas, patiesta grindų ekologiška danga. Ilgalaikė
garantija, taupus investavimas. Panaudota 1 228 eur 2 proc.
lėšų.

 Nupirktas šaldytuvas maisto sandėlyje – visi

šaldytuvai atnaujinti.
 Įsisavintos naujos technologijos – nupirktas

pramoninis elektrinis daržovių smulkintuvas,
efektyvesnės laiko sąnaudos, tobulesnis virėjų
darbas, gaminamų patiekalų estetiškumas.
 100 proc. antklodės vaikų lovelėse atnaujintos.

Rankšluosčių skaičius 100 proc. atitiks HN
reikalavimus (3 vnt. vienam vaikui). Nupirkti 4
rinkiniai modernių spec. rūbų virtuvės
darbuotojoms.

 Įgyvendintas -100 proc.
Nupirkti 2 šaldytuvai. Visi šaldytuvai maisto bloke atnaujinti ir
atitinka HN ir NVSC reikalavimus. Panaudota 520 eur SB lėšų.
 Neįgyvendinta. Savivaldybė visiškai neskyrė įstaigai
prašomų lėšų ilgalaikiam inventoriui įsigyti. Įstaiga
pakartotinai prašė lėšų 2018 metams šiam tikslui įgyvendinti.
 Įgyvendinta 100 proc. Visos antklodės vaikų lovelėse
atnaujintos, atitinka lovų ir vaikų skaičių.
Rankšluosčių skaičius 100 proc. atitinka HN reikalavimus.
Papildytos vaikiškos patalynės atsargos – 50 vnt.
Pasinaudojant akcija, nupirkti 6 rinkiniai spec. rūbų virtuvės
darbuotojoms. Panaudota: 700 eur spec. ugd. ir 768 eur SB
lėšų aprangai ir patalynei.

Komentaras:
Rezultatas įgyvendintas 100 proc. tų punktų/priemonių, kurių priklausomybė valdoma pačios įstaigos.
Neįgyvendintos tos priemonės kurioms buvo prašytas finansavimas ir derinti veiksmai su savivaldybe, tai: fasado
renovacija, daržovių mechaninio smulkintuvo pirkimas, šildymo įrangos bei sistemos modernizavimas (radiatoriai,
vamzdžiai grupėse).
Papildomai atlikta visa eilė kitų svarbių darbų ar nupirkta pirkinių vaikų gyvenimo, saugumo, kokybės ar ugdymo(si)
aplinkai gerinti:
1. Neplanuotai 2017 m. MB ,,EL. kontaktas“ atliko elektros darbus: pagrindinio įvado rekonstrukcija, elektrotechnikos
sistemos instaliavimas, elektros skydų keitimas ir kt. SB lėšos – už 4 011 eur.
2. Neplanuotai atliktas Drakoniukų grupės grindų kapitalinis remontas, naujai patiesta danga. 2 proc. lėšos – 2 364 eur.
3. Neplanuotai nupirktas koridoriaus takas. SB lėšos - 262 eur.
4. Neplanuotai nupirkti 3 dulkių siurbliai Boružėlių, Pelėdžiukų, Ežiukų grupėms. SB lėšos – 270 eur.
5. Neplanuotai nupirktas 1 šaldytuvas virtuvei vietoje seno susidėvėjusio. SB lėšos-170 eur (2 vnt.520 eur.
6. Neplanuotai nupirktas 1 virtuvinis skarda dengtas stalas su lentyna. SB lėšos – 260 eur.
7. Neplanuotai nupirkta naujos vaikiškos patalynės sutaupius skalbimui skirtas lėšas. SB lėšos - 768 eur.
8. Neplanuotai nupirktos 2 trivietės lovos Nykštukų gr. SB lėšos – 332 eur.
9. Neplanuotai nupirktas ir pakeistas klozetas Boružėlių gr. SB lėšos - 165 eur.
10. Neplanuotai nupirktos 2 kėdės ir stalinis šviestuvas kabinetams, lentynos mokomosioms priemonėms, vaikiški
įrankiai/indai į grupes. SB lėšos - 186 eur.
4. Tikslas. Pritaikyti informacinių komunikacinių
technologijų (IKT) galimybes ugdymo turinio
įgyvendinimo patobulinimui.
Uždaviniai:
 Įstaigoje susitarta dėl vaikų ugdymo, taikant IKT,
kultūros.
 Priešmokyklinėje „Nykštukų“ grupėje įdiegta ir
taikoma interaktyvi lenta.
 Visi įstaigos pedagogai sistemingai taiko ugdymo
metodus panaudojant IKT.
 50 % įstaigos pedagogų kuria ir taiko savitus
ugdymo metodus panaudojant IKT.

 Parengta IKT taikymo tvarka vaikų ugdyme.
 Priešmokyklinėje „Nykštukų“ grupėje įrengta ir nuo
2017 – 2018 m. m. pradžios, kasdienėje vaikų ugdomojoje
veikloje, taikyta interaktyvi lenta.
Gautas papildomas finansavimas – nupirkta priešmok. „P“
gr. interaktyvi lenta ir įstaigos specialistų darbui su spec.
poreikių vaikais, interaktyvios grindys.
 Visi pedagogai taikė vaikų ugdymo metodus
panaudojant IKT.
 54 % pedagogų kūrė ir parengė informacines
kompiuterines priemones vaikams. Kauno m. ikimok. įstaigų
pedag. pristatytos 2 elektroninės knygos-mūsų pedagogų
gerosios patirties sklaida.
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Komentaras:
 Šio tikslo įgyvendinimui pasirinktos priemonės patobulino vaikų ugdymo(si) procesą: pagerėjo vaikų motyvacija,
vaikai įgijo daugiau praktinio pobūdžio gebėjimų, vaikams informacijos įsisavinimas tapo žaismingesnis, pedagogai
atrado inovatyvių mokymosi metodų spektrą (nuotolinis kompetencijos tobulinimasis taikant svetainę www.egu.lt).
Gautas papildomas finansavimas, padėjo:
o plėtoti IKT įsigijimą;
o įgyvendinti, abiejose priešmokyklinėse grupėse, vaikų ugdymo(si) lygių galimybių principą;
o didinti spec. poreikių vaikų motyvaciją.
 Sekmės kriterijaus rezultatas: 54 % pedagogų išbandė IKT galimybes vaiko ugdymo procese.
 Šiam tikslui įgyvendinti buvo panaudotos Mokinio krepšelio lėšos: 1928,61 eur (prekės); 280 eur (kvalifikacija) ir
spec. lėšos prekėms 679 eur Viso: buvo planuota 1070 eur, panaudota 2887,61 eur. Išlaidos 1817,61 eur viršytos dėl
„Nykštukų“ gr. interaktyviai lentai perkamo kompiuterio, monitoriaus, išmaniųjų priemonių vaikų žaidimams,
pedagogų IKT kompetencijos tobulinimo.
Gautas papildomas IKT priemonių finansavimas: 4900 eur.
 Pasiektas „maksimalus“ laukto rezultato įgyvendinimas.
 Veiklos rezultatų įgyvendinimas vertinamas ,,labai gerai“.
Numatoma: planuojant 2018 m. tikslus, orientuotis į IKT taikymą - „informatyvi bendruomenė“.

13.2. Pateikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio įstaigos veiklos
priežiūrą ir kontrolę, nustatyta informacija, atsižvelgiant į juridinio asmens teisinę formą ir veiklos
pobūdį:
13.2.1. Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita (2015 m. rugsėjo 1 d.; 2016 m. rugsėjo 1 d.; 2017 m. rugsėjo 1 d.)
2015 m. rugsėjo 1 d. grupės buvo sukomplektuotos taip:
Projektinis vaikų skaičius – 115.
1 lopšelio – 15 vaikų;
3 darželio – 66 vaikai sąrašiniai (grupėse 22/23/21);
2 mišrios priešmokyklinės grupės - 41 vaikas.
Iš viso sąrašuose - 122 vaikai.
2016 m. rugsėjo 1 d. grupės buvo sukomplektuotos taip:
Projektinis vaikų skaičius – 115. Patvirtintas leistinas – 121.
1 lopšelio – 15 vaikų;
3 darželio – 64 vaikai sąrašiniai (grupėse 22/21/21);
2 mišrios priešmokyklinės grupės - 41 vaikas.
Iš viso sąrašuose - 120 vaikų, 1 vaikas su kompleksiniu sutrikimu darželio grupėje – atstoja 1 už 2 vaikus.
Viso 121.
2017 m. rugsėjo 1 d. grupės buvo sukomplektuotos taip:
Projektinis įstaigos pajėgumas – 115 vaikų. Patvirtintas leistinas skaičius - 121.
Vadovaujantis centralizuoto vaikų priėmimo į įstaigą tvarka 2017 m. rugsėjo 1 d. priimti 34 nauji vaikai.
Grupės sukomplektuotos taip:
1 lopšelio – 13 vaikų, tame tarpe 2 vaikai su negalia, jie skaičiuojami 1 už 2, viso -15.
3 darželio – 61 vaikas, grupėse 20/22/19, tame tarpe 2vaikai su žymiais ir/ar vidutiniais ugdymosi
poreikiais, jie skaičiuojami 1 už 2, viso - 63.
2 mišrios priešmokyklinės grupės - 43 vaikai, grupėse 21/22.
Iš viso sąrašuose -121 vaikas. Keturi iš jų skaitomi 1 už du.
2017 m. gruodžio 1 d. įstaigą lanko 121 vaikas.
13.2.2. Vidutinio vaikų skaičiaus grupėse kaita: lopšelio, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse
Metai

Planinis - 115

Viso

Lopšelio gr.

Darželio gr.

Priešmokyklinė gr.

Rugsėjis

Gruodis

2015 m.

15

66

41 (2 mišrios priešm.)

122

120

2016 m.

16

65

41 (2 mišrios priešm.)

121

120

2017 m.

15

65

41 (2 mišrios priešm.)

121

121
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13.2.3. Šeimų socialinė padėtis:
Metai

Daugiavaikė
šeima

Vieniša mama

Mama/tėtis
studentas

Globa

Mažos
pajamos

Vaiko
neįgalumas

2015 m.

21

1

5

-

1

-

2016 m.

25

3

9

-

2

-

2017 m.

21

4

6

-

1

2

13.2.4. Tėvų (globėjų) pateiktų prašymų lankyti įstaigą poreikis:
Nepateko (vaikų skaičius)

Mokslo metai

Laukia eilėje (vaikų skaičius)

Lopšelio gr.

Darželio gr.

Lopšelio gr.

Darželio gr.

Priešmokyklinė gr.

2015 - 2016

16

3

-

-

-

2016 - 2017

35

13

12

7

-

2017 - 2018

36

14

2

-

-

Laukia eilėje
2018 - 2019

-

-

72

66

3

13.3. Pastato būklės analizė:
Pastatai
(nurodyti
adresus)

Pastabos
Plotas
(m2)

1. 2017 m. parengtas pastato renovavimo techninis projektas ,,Kauno lopšeliodarželio pastato Kęstučio g. 44A, Kaune fasadų, bei stogo paprastojo remonto ir
teritorijos aptvėrimo rekonstravimo.
- Suderintos sąlygos ir gautas leidimas iš Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos, Kauno skyriaus Vedėjo.
- Projektas dėl renovacijos apmokėtas 2017 m.
- Pradėti darbai teritorijoje - tvora (bendras projektas).
2. Pakartotinai pateikta paraiška pagal parengtą techninį projektą dėl įrašymo į
programą pastato apšiltinimui/renovacijai.
Tikimybė sulaukti finansavimo darbų vykdymui.
3. Planuota šildymo sistemos renovaciją (minimaliai 2 - jų grupių – 2017 m.),
Kęstučio
tačiau lėšų nebuvo skirta. Paaiškinta, kad tai bus vykdoma kartu su pastato
gt.44A
1055,24 renovacija/apšiltinimu.

13.3.1. Žemės panaudos sutartis.
Atsižvelgiant į 2014 09 29 d. Kauno miesto lopšelio-darželio ,,Spragtukas“ direktorės prašymą, 2014 m.
spalio 22 d. įsakymu Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-1016 valstybinis žemės sklypas, kadastro Nr. 190/0175:187,
perduotas neatlygintinai naudotis Kauno miesto lopšeliui-darželiui ,,Spragtukas“ 60 (šešiasdešimčiai
metų).
Žemės sklypas su statiniais įregistruotas Nekilnojamojo turto centriniame duomenų banke 2014 10 28
d., registro Nr. 44/1373321.
13.3.2. Higienos pasas.
Įstaiga turi Higienos pasą, kuris galioja neribotai ir išduodamas, kai įstaiga atitinka privalomą ūkinės
komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymą. Leidimas – higienos pasas išduotas 2013 06 17
d. Nr. 9 – 0506(6), Kauno visuomenės sveikatos centro. Neribotam laikui higienos pasas išduodamas toms
įstaigoms kuriose sąlygos pagal vykdomą veiklos pobūdį atitinka (HN:75 2016).
13.3.3. Energetinis auditas.
Energetinis auditas (Techninis – ekonominis energijos suvartojimo įvertinimas ir energijos taupymo
priemonės) atliktas 2007 m.
Pagal individualų techninį projektą šilumos punkto įrenginių remontui, 2014 m. III ketvirtį buvo atliktas
ir atiduotas eksploatacijai šilumos punktas po kapitalinio šilumos punkto įrenginių remonto/renovacijos.
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13.3.4. Deklaracija apie statybos užbaigimą.
2014 m. vasario 18 d., Nr. SR – 07 parengta deklaracija apie statybos užbaigimą ir Nekilnojamo turto
registro centro 2014 02 26, Nr. 44/1373321 pažyma, užbaigta statyba pagal leidimą 2007 m. spalio 29 d.
Nr. I-SL-NR-81 (techninis projektas Nr. 2007-115-TP, 2007 m.).
13.3.5. Investicinis ir techninis projektas.
IT projektas, galiojo iki 2017 m. imtinai. Vadovaujantis techninėmis sąlygomis įstaigoje pakeisti visi
langai ir lauko durys, stogo danga. Perskaičiuota pastato vertė.
13.3.6. Kiti projektai ir atlikti darbai.
- Parengtas ,,Patalpų apsaugos, priešgaisrinės signalizacijos ir video stebėjimo sistemų“ techninis
projektas, gautas finansavimas, įvesta/įrengta patalpų apsaugos I-me aukšte signalizacija ir priešgaisrinė
signalizacija. Konkursą skelbė ir finansavo savininko teises įgyvendinanti institucija.
- 2016/2017 m. parengtas pastato renovavimo techninis projektas ,,Kauno lopšelio-darželio pastato
Kęstučio g. 44A, Kaune fasadų, bei stogo paprastojo remonto ir teritorijos aptvėrimo rekonstravimo.
- Suderintos sąlygos ir gautas leidimas iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos,
Kauno skyriaus Vedėjo. Dėl paveldo zonos reikalavimų atitikties tvoros kaina išauga.
- Projektas dėl renovacijos apmokėtas 2017 m.
- Gautas dalinis finansavimas iš SB, ilgalaikio turto remonto programos. 2017 m. vasara, konkurso
būdu parinktas Rangovas atliko teritorijos aptvėrimo-rekonstravimo darbų už 9999,98 eur. Darbai bus
atliekami etapais - tolimesni aptvėrimo-rekonstravimo darbai numatomi 2018 metais, jeigu bus skirta
savivaldybės lėšų sąmatoje.
- 2017 m. atlikti gerbūvio darbai vienoje vaikų žaidimų aikštelėje lauke. UAB ,,Audrelita“ atliko:
trinkelių dangos įrengimas (takai, smėliadėžės aplinka, pastato pasienio zona), sporto aikštelės įrengimas
guminių trinkelių danga, vejos bortų įrengimas, laiptų nugriovimas. Darbų vertė – 5 100 eur. Įstaiga
panaudojo savo sukauptų spec. ugdymo lėšų – 2 000 eur įvairiems darbams atlikti. Iš SB lėšų prekėms
įstaiga nupirko gumines trinkeles – 786 eur. Viso įsisavinta – 7 886 eur.
2018 m. numatyta iš šios zonos demontuoti metalinį nusileidimo kalnelį (morališkai susidėvėjęs,
nesaugus) ir jo vietoje įrengti naują sportinį įrenginį-laipinę vaikams.
- 2017 m. MB ,,EL. kontaktas“ atliko elektros darbus: pagrindinio įvado rekonstrukcija,
elektrotechnikos sistemos instaliavimas, elektros skydų keitimas ir kt. Atlikta darbų už 4 011 eur.
- 2017 m., vadovaujantis HN 131:5015 ,,Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos“ reikalavimu, atlikta
lauko įrenginių patikra.
- 2017 m. spalio 9 d., UAB TUVLITA atliko pagrindinę metinę vaikų žaidimų aikštelės patikrą ir
parengė ataskaitą kurioje, dėl vaikų saugumo, nurodytos neleistinos naudoti lauko priemonės-žaidimaiįrengimai.
- Įstaigos pastatų priežiūros ir remonto darbininkas palaipsniui atlieka draudžiamų naudoti priemonių
rekonstrukciją arba demontavimą jau nuo š. m. rudens. Darbas bus tęsiamas 2018 m. pavasarį.
13.4. Projektinė veikla:
13.4.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas:
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)
1

Teiktų projektų
skaičius

Finansuotų
projektų
skaičius

2

3

Lietuvos futbolo federacijos
paramos fondui
UAB ,,Nojus“

1

1

1

1

Iš viso

2

2

Skirtos lėšos, Eur

4

10 vnt. gauta kamuolių.
Vertė sąmatoje - 144,80 eur
Svogūninės gėlės, sėjinukai,
vienkartiniai indeliai/vazonai
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13.4.2. Detali informacija apie finansuotus projektus:
Finansavimo šaltinis
(fondo, institucijos pavadinimas)

Finansuoti projektai
Projekto pavadinimas

Skirta suma, Eur

2

3

,,Paruoškime
RENALDO Lietuvai“

10 futbolo kamuolių

1

Lietuvos futbolo federacijos paramos fondas

13.4.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai:
Įstaigoje
Veiklos pavadinimas

Tikslų įgyvendinimas

Bendradarbiavimo su šeima projektas
„Auginkime kartu“
Įstaigos specialistų bendradarbiavimo projektas
„Kitoks vaikas“
Ugdymo turinio modeliavimo projektas
„Kalėdų miestelis“

Tėvai aktyviai dalyvavo vaikų ugdymo(si) procese,
teikė siūlymus dėl veiklos tobulinimo.
Organizuota prevencinė veikla, sprendžiant vaikų
socializacijos problemas.
Organizuotas taikant netradicinius vaikų aktyvumą
skatinančius metodus. Parengtas informacinis filmas
„Kalėdų miestelis 2017“.
Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais padėta
vaikams suprasti saugaus elgesio gatvėje bei buityje
reikšmę.
Skatinant priešmokyklinio amžiaus vaikų etno
kultūros vertybių pažinimą, pritaikytos įstaigos
netradicinės erdvės.
Taikant įvairius metodus ugdytas vaikų požiūris į
sveiką mitybą.
Paskatinta vaikų aktyvi veikla vasaros metu.

Saugaus elgesio gatvėje projektas
„Aš saugus, kai žinau…“
Tęstinis etnokultūrinis projektas „Pas Močiutę
ir Dieduką“
Sveikatingumo projektas „Augu sveikas ir
stiprus“

Tradicinis projektas - vasaros stovyklėlė
„Saulutė 2017“

Mieste/respublikoje
Veiklos pavadinimas
Inicijuota/organizuota:
 Tęstinis respublikinis sveikatingumo
projektas „Ikimokyklinukų žiemos Olimpiada –
2017“ (RIUKKPA);
 Kauno m. centro ikimokyklinių įstaigų
bendradarbiavimo projektas „Draugystė“
(Kauno l-d „Atžalėlė“, „Klevelis“, „6-asis l-d“ ir
„Aviliukas“);
Dalyvauta:
 Kauno visuomenės sveikatos biuro projektas
,,Kauno vaikai šypsosi“.
 UAB ,,Nojaus sėklos“ konkursas ,,Žalioji
palangė“.

Tikslų įgyvendinimas
Puoselėtos ikimokyklinių įstaigų bendruomeniškumo
vertybės.
Organizuota vaikų sveikatą stiprinanti veikla,
atskleidžiant pedagogų komandinio darbo galimybes.

Kasdienis dantukų valymas įstaigoje padės sumažinti
dantukų karieso atsiradimą. Vaikai stiprins dantukų
priežiūros įgūdžius ir įpročius.
Vaikai domėsis, grožėsis augalais ir jų panaudojimo
galimybėmis: sės, prižiūrės, augins, skanaus, gamins,
puoš aplinką.
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13.4.4. Planuojami vykdyti projektai:
Įstaigoje (tęstiniai)
- Bendradarbiavimo su šeima projektas „Auginkime kartu“.
- Įstaigos specialistų/pedagogų bendradarbiavimo projektas „Kitoks vaikas“.
- Tęstinis etnokultūrinis projektas „Pas Močiutę ir Dieduką“.
- Ugdymo turinio modeliavimo projektas „Kalėdų miestelis“.
- Saugaus elgesio gatvėje projektas „Aš saugus, kai žinau…“.
- Sveikatingumo projektas „Augu sveikas ir stiprus“.
- Tradicinis projektas - vasaros stovyklėlė „Saulutė 2018“.
Mieste/respublikoje
- Kasmetinis tęstinis respublikinis sveikatingumo projektas „Ikimokyklinukų žiemos Olimpiada – 2018“
(RIUKKPA);
- Kauno m. centro ikimokyklinių įstaigų bendradarbiavimo projektas „Draugystė“ (Kauno l-d
„Atžalėlė“, „Klevelis“, „6-asis l-d“ ir „Aviliukas“);
- Kauno visuomenės sveikatos biuro organizuojami projektai pagal planą.
XIV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ
REZULTATAIS
1 tikslas – Gerinti vaikų ugdymo(si)
turinio sąlygas ir kokybę, užtikrinant
vaikų individualių poreikių tenkinimą.

Uždavinys 1
Patobulinti
vaikų
pažangos ir
pasiekimų
vertinimo
sistemą.

Planuotas
rezultatas
2014-2015
metam
Parengtos
vaikų
pasiekimų
vertinimo
metodikos
rekomend
acijos.

1 tikslas. Skatinti vaikų patirtinį ugdymąsi, kuris turi įtakos

šiuolaikinės asmenybės formavimui(si).

Pasiektas rezultatas
Per 2015 m.
Aptartas ikim.
ugdymo vaikų
gebėjimų ir
pasiekimų
vertinimo formų
iliustracijos bei
praktinis
taikymas
Įgyvendinta –
2015 05 mėn.

Uždavinys 1
Skatinant
vaikų
saviraišką,
pritaikyti
aktyvesnes,
netradicines
vaikų
ugdymo(si)
strategijas ir
technologijas

Planuotas
rezultatas
2016 - 2018 m.

Pasiekta rezultatas
Per 2016 m.

Per 2017 m.

Parengta ir taikoma
vaikų gebėjimų
apibendrinimo
forma. Kiekvienas
pedagogas planuoja
ugdymo turinį
atsižvelgdamas į
individualius vaiko
gebėjimus.
Įgyvendinami
lyderystės savybių
(savikontrolės,
smalsumo,
kūrybišk.) projektai
padeda atskleisti
vaikų individualias
savybes ir
gebėjimus.

Susitarta dėl vaikų
gebėjimų įvertinimo bei
apibendrintų duomenų
taikymo formos
kiekvienoje grupėje.
Įgyvendinta - 2015 05
mėn.

-

Kiekvienoje
grupėje (kasmet)
sukurta netradicinė
erdvė, kuri atitinka
šiuolaikinio vaiko
poreikius:
daugiafunkcinė
paskirtis, vaiko
judėjimo laisvė,
paprastumas,
smalsumo
tenkinimas.

Trijose vaikų grupėse
įgyvendintas netradicinių
edukacinių erdvių
sukūrimas - įrengimas.
Įgyvendinta - 2016 12
mėn.

Įgyvendintos lyderystės
savybių puoselėjimo
veiklos:
4 - i projektai,
1- as vaikų gabumų
sklaidos renginys, 23
išvykos, sukurta vaikų
veiklos patirties knyga.
Įgyvendinta–2016 03 mėn
Visose (6) vaikų
grupėse, vaikų
miego/poilsio
patalpose, įrengta
netradicinė
edukacinė aplinka.
Įgyvendinta – 2017
12 mėn.

18
Uždavinys 2
Modeliuoti
ugdymo
turinį
įtraukiant
įstaigos
specialistus.

Uždavinys 3
Taikyti IT,
inovacines,
pačių
pedagogų
kurtas
priemones
individualiz
uojant/difer
encijuojant
ugdymo
procesą.

100%
įstaigos
specialistų
dalyvaus
pedagogų
organizuoja
muose
projektuose
.

Visi įstaigos spec.
dalyvavo
ilgalaikiame
inicijuotame
Kauno
ikimokyklinių
įstaigų bendra
darbiavimo
projekte
„Draugystė“.
Įgyvendinta iki
2015 12 mėn.

Kiekviena Naudojamos IT
grupė
kūno kultūros,
įrengs erdvę muzikos užsiėm.,
panaudojant programėlės
inovacinę ar priešmok. grupėse,
IT
logopedo darbe.
priemonę
54 % pedagogų
Pedagogai sukūrė ir pagamino
pagamins 18-ka netradic.
po vieną
priem. vaikams.
netradicinę Kelta kvalifikac
priemonę. 6-se kvalifikac.
mokymuose.
Panaudotos MK
lėšos 2 897 eur
Įgyvendinta iki
2015 12 mėn.

Išvada apie pasiektą tikslą 2015 m.:
1. Parengtos ikimokyklinio ugdymo vaikų
gebėjimų ir pasiekimų vertinimo formos,
veiklos planavimo metodinės rekomendac.iliustracijos (segtuvas) – priemonės, kurios
padėjo pedagogams atpažinti ir įsivertinti
veiklos kokybę, konkretumą vertinant vaikų
gebėjimus ir pažangą.
2. Norint taikyti IT priemones reikia turėti
galimybes. Tuo tikslu, vaikų 3-jose grupėse,
nupirktos ir įdiegtos kompiuter. technolog.
3. Kuriant edukacines erdves grupėse,
gaminant netradicines priemones vaikams,
perkant naujų ugdymo priemonių/žaislų

Uždavinys 2
Patobulinti
ugdymo
kokybę,
sudarant
vaikams
galimybes
dalyvauti
įstaigos
veiklos
pokyčiuoe

Uždavinys 3
Patobulinti
ugdymo
procesą

Vaikų pagal savo
išgales inicijuojami
koncertai,
spektakliai „daryk
kaip aš“ ir kt.,
veiklos draugams.

-

Organizuotas vaikų
renginys
,,Mažosios
žvaigždutės“2016
04 mėn., 2017 05
mėn.

Įgyvendinta 20 %
vaikų pasiūlymų
dėl žaidimų
aplinkos
tobulinimo.

-

3. Organizuotas
projektas įstaigoje
atskleidžiantis
galimų tyrimų
įvairovę
skirtinguose vaikų
amž. tarpsniuose.
Įrengtas mobilus
tyrinėjimų
kampelis visiems
vaikams.

-

Organizuota
vaikų idėjų
paroda „Mano
žaidimų
aplinka“.
Įgyvendinta 32
% vaikų
pasiūlymų.-2017
12 mėn.
Organizuotas
įdomios veiklos
projektas „Kas?
Kodėl? Kaip?
Įrengtas mobilus
tyrinėjimo
kampelis
prieinamas visoms
grupėms. MK
lėšos – 328 eur.
Įgyvendinta - 2017
12 mėn.

Taikomi inovatyvūs Numatyta įgyvendinti
IT ugdymo metodai: per 2018 m.
„Animaciniai
draugai“
„Informacijos
pateikimas“,
„Paslaptingieji
klausimai“, „Namų
darbai“ ir pan.
Bendradarbiaujant
su soc. partneriais
organizuotas
projektas
„Technologiniai
žaidimai“.

-

-

Išvada apie pasiektą tikslą 2016 m.:
1. Vaikų gebėjimų ir pažangos vertinimas pagal parengtą ikimokyklinio
ugdymo metodiką (apibendrinta forma), palengvino pedagogams atlikti
vertinimo procesą, vėliau - tenkinti šiuolaikinės vaiko asmenybės poreikius –
praktinės veiklos pagal kiekvieno galimybes (individualizavimas).
2. 100 % pedagogų patobulinę kompetenciją ugdomosios aplinkos ir
ugdymo turinio tobulinimo tema, žinias pritaikė vaikų lyderystės savybių
puoselėjimui, veiklų organizavimui ir 50 % vaikų grupėse netradicinių
edukacinių erdvių sukūrimui/ įrengimui.
3. Dėl šio tikslo įgyvendinimo buvo panaudota 680 eur MK lėšų daugiau
negu suplanuota (netradicinio vaikų ugdymo(si) turinys).
4. 2017 metais, tobulinant edukacines aplinkas, numatoma sudaryti sąlygas
vaikų idėjų įgyvendinimui.
Veiklos rezultatų įgyvendinimas vertinamas labai gerai.
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vadovaujantis kriterijumi „atitinkančios
vaikų poreikius ir norus“, kurios
pritaikytos vaikų individualių gebėjimų
ugdymui(si), pasiekti aukšti pažangos
laimėjimai:
1.
- LMSA festivalyje „Aš, tėtis ir mama –
kartu sportuojanti šeima“ laimėta I vieta.
- Kauno ikimokyklinių įstaigų dailės
parodoje „Mano seneliai 2014“ ugdytiniai2.
A. Vitkus ir G. Survilaitė apdovanoti
laimėtojų padėkos raštais.
- Vaikų inicijuotas ir organizuotas
3.
renginys įstaigoje „Mano koncertas“
atskleidė ikimok. amžiaus lyderystės
bruožus.
Veiklos įgyvendinimas vertinamas l. gerai.
2 tikslas. Plėtoti ir nuolat ieškoti naujų
šeimos informavimo būdų, kad tai taptų
sistemingu bendradarbiavimu, efektyviu
bendruomenės komandiniu darbu
tobulinant ugdymo pažangą, pasiekimus,
kokybę.
Planuotas
Pasiektas rezultatas
rezultatas
2014-2015 m. Per 2015 m.

Uždavinys1
Tirti tėvų
poreikį
pedagogi
niam
švietimui.

Uždavinys 2
Vykdyti
tėvų
švietimą
taikant
įvairias
formas.

Išaiškės
tėvus
dominantys
visuminiai
ugdymo ar
socialiniai,
sveikatos,
amžiaus
tarpsnių
klausimai,
kitos
svarbios
problemos.

Atliktas tyrimas:
,,Kauno l - d
„Spragtukas“
vartotojų
pasitenkinimas
viešosiomis
paslaugomis“.
Išsiaiškintas
informacijos
poreikis: vaiko
paruošimas
pradedant lankyti
darželį,
papildomas
ugdymas, kaip
elgtis su
užsispyrusiu
vaiku.
Įgyvendinta iki
2015 09 mėn.

Atsiras
tėvų
informavim
o formų
įvairovė:
atvirų durų
dienos;
diskusija
„Apvalus
stalas“;
stendas
„Psichologo
patarimai“;
lektorių
paskaitos;

Vaikų
kasdieniniame
ugdymo procese
dalyvavo
organizavo veiklą
47 % įstaigos tėvų.
Taikytos
aktyvumą
skatinančios
bendruomenės
bendradarbiavim
o formos:
apklausos internetu
(www.apklausa.lt);

Išvada apie pasiektą tikslą 2017 m.:
1. Pasirinkta veikla pateisino lūkesčius, vaikai aktyviai dalyvavo įstaigos
veiklos pokyčiuose: išsakant mintis, kūrybiškai pateikiant pasiūlymus arba
aktyviai dalyvaujant, taip parodant organizuojamų veiklų aktualumą.
2. Pedagogai tobulindami kompetenciją, ugdomosios aplinkos ir ugdymo
turinio tobulinimo tema, žinias pritaikė vaikų iniciatyvų įgyvendinimui ir
netradicinių edukacinių erdvių (vaikų miego/poilsio patalpose)
sukūrimui/įrengimui.
3. 2017 m. šio tikslo įgyvendinimui buvo panaudota 363 eur daugiau negu
buvo suplanuota, nes sukurta/įrengta kiek įmanoma daugiau vaikų poreikius
atitinkančių ugdymo(si) aplinkų. Įgyvendinta 32 % vaikų pasiūlymų.
4. 2018 metais, tobulinant edukacines veiklas, numatoma atsižvelgti į „vaiko
ugdymosi poreikiai“.

2 tikslas. Pagerinti įstaigos bendruomenės narių bendradarbiavimą.

Planuotas
rezultatas 2016 2018 m.
30 % tėvų
Uždavinys 1
Pagerinti tėvų
dalyvauja ,,Tėvų
informavimo
forume‘‘. Taikant
kokybę, taikant grupinio darbo
įvairias
metodus tėvai
bendradarbia
numato metinių
vimo formas
tikslų
įgyvendinimo
priemones.
Tėvai gaus
informaciją
dominančiais,
visuminiais
amžiaus tarpsnių
ugdymo,
sveikatos,
klausimais.

Uždavinys 2
Bendruomenės
narių
tarpusavio
ryšių
stiprinimas

Įstaigos tėvų aktyvo
grupės nariai
bendradarbiavimo
pagrindu siūlo ir
įgyvendina
pokyčius įstaigoje.

Nauja įstaigos
tradicija, skirta
puoselėti
darbuotojų
bendruomeniškumą

Pasiektas rezultatas
Per 2016 m.

Per 2017 m.

35 % įstaigos
tarybos tėvų
dalyvavo įstaigos
veiklos planavime.

1. -

Tėvų informavimas
Įgyvendinta nauja
vyko taikant 5-ias
bendradarbiavimo su
bendradarbiavimo su šeima forma šeima formas
„kurkime kartu“.
(projektinė veikla,
Organizuotos kiekvieno
bendri renginiai,
mėnesio paskutinį
diskusijos, atviros
trečiadienį, kiekvienoje
veiklos, vakaronės). vaikų grupėje, „teminės
Bendras tėvų aktyvumopokalbių valandėlės“.
vidurkis 35 %.
-

40 % tėvų
įgyvendino
pokyčius: mitybos –
meniu korekcija,
ugdymo aplinkos
tobulinimas,
darbuotojų
įvertinimas – „Medis
AČIŪ“.
Organizuota
edukacinė kelionė į
Punią, Pivašiūnus.
SU lėšos – 200 eur
2017 08 31 d.
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pranešimai
naudojant
multimediją;
susirašinėji
mas elektr.
paštu.
50% tėvai
dalyvaus
įstaigos
gyvenime.

tėvai- konsultantai/
organizatoriai;
darbinės grupės,
projektai.
Įgyvendinta –
2015 12 m.
Įstaigos
kultūriniame
gyvenime dalyvavo
58 % įstaigos tėvų.
Įgyvend.-2015 12

Uždavinys 3
Patobulinti
įstaigos
bendruomenės
informavimo
sistemą

Bendruomenė
informaciją apie
vaiko ugdymą
gauna jiems patogiu
laiku.

-

Numatyta įgyvendinti
2018 m. II pusm.

Tėvai dalyvauja
įstaigos svetainės
tobulinime.
Svetainės
lankomumas – 30 %
įstaigos tėvų.

Išvada apie pasiektą tikslą 2015 m.:
1. Šio tikslo įgyvendinimui pasirinktos
bendradarbiavimo su ugdytinių šeima
formos užtikrino tėvų aktyvumą (51 %)
įstaigos gyvenime.
2. Tėvų aktyvumą vaikų ugdomojoje veikloje
paskatino tęstinis bendradarbiavimo su
šeima projektas „Auginkime kartu“ - tėvai
inicijavo
ir
organizavo
edukacines
valandėles, išvykas vaikams. Keičiasi tėvų
požiūris iš „darželis atsako už vaiko
ugdymą“ į „šeima ir darželis – komanda
ugdant mažąjį žmogutį“. Vykdytas tikslingas
šeimų informavimas.
3. Planuotos veiklos rezultatų
įgyvendinimas vertinamas labai gerai.
Numatoma planuojant 2016 - 2018 m.
įstaigos strateginius tikslus ir priemones:
Tęsti bendradarbiavimo su šeima projektą
„Auginkime kartu“.

Išvada apie pasiektą tikslą 2016 m.:
1. Taikytų bendradarbiavimo su šeima formų įvairovė, sudarė sąlygas
tėvams (32 %) ne tik gauti informaciją apie vaiko visuminį ugdymą(si), bet
ir diskutuoti ieškant sprendimų vaiko socializacijos bei sveikatos
klausimais.
2. Įstaigos tarybos tėvų atstovų (35 %) dalyvavimas aptarime „Įstaigos
veiklos planavimas“ padėjo formuoti tėvų tapatumo jausmą bei suaktyvinti
veiklumą teikiant pasiūlymus dėl 2017 m. veikos plano tikslų įgyvendinimo
3. Šio tikslo įgyvendinimui 2016 m. panaudota 100 eur MK lėšų - tiek kiek
buvo suplanuota.
4. 2017 m. planuojama taikyti didžiausią tėvų aktyvumą (56%) turinčias
bendradarbiavimo su šeima formas (projektinė veikla, vakaronė) bei įgalinti
įstaigos tarybą įstaigos veiklos pokyčiams.
Išvada apie pasiektą tikslą 2017 m.:
1. Taikytų bendradarbiavimo su šeima formų įvairovė, sudarė sąlygas tėvams
(31 %) drasiau ir aktyviau teikti įžvalgas dėl įstaigos veiklos tobulinimo bei
praktiškai įgyvendinti savo pasiūlymus.
2. 2017 m. įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo
kokybės įvertinimas 2,5 % didesnis už 2016 m. įvertinimą.
3. Šio tikslo įgyvendinimui 2017 m. panaudota lėšų tiek kiek buvo
suplanuota.
4. 2018 m. planuojama atsižvelgti į bendradarbiavimo su šeima būdą –
„informacinių komunikacinių technologijų (IKT) galimybės“.

3 tikslas - Nuolat atnaujinti edukacines ir
darbuotojų kabinetų patalpas ar kitas
erdves, kad jos atitiktų HN 75:2010
reikalavimus panaudojant valstybės ar
steigėjo finansavimą, pasitelkiant rėmėjų
paramą ar pagalbą.

3 tikslas. Pagerinti vaikų ugdymo(si) ir kitą įstaigos aplinką.

Planuotas
rezultatas
2014-2015 m.

Uždavinys 1
Sistemingai
atnaujinti
vaikų
edukacinę
aplinką.

,,Nykštukų“
gr. grindų
remontas,
dangos
pakeitimas
2014 m.

Pasiektas rezultatas

Planuotas rezultatas
2016 - 2018 m.

Per 2015 m.

Kapitaliai
pakeista
,,Drakoniukų“
gr. tualeto
santechninė
įranga. Įrengta
ventiliacija,
kabinos,
apšvietimas.
Išklotos plytelės
Spec. ugd. lėšos
–2 500 eur
Įgyvendinta -

,,Boružėlių 2015 07 mėn.
grupės
rūbinės

Uždavinys 1 Atlikti
Atnaujinti „Ančiukų“ grupės
įstaigos
grindų remontą.
patalpas,
užtikrinant
kokybišką
ir estetišką
aplinką.

Pasiektas rezultatas
Per 2016 m.

Per 2017 m.

100 -nės metodikos
teisingumu atliktas
,,Ančiukų“ gr. ir
rūbinėlės grindų
remontas. Gauta 20 %
proc. nuolaida grindų
dangai pirkti. Spec.
ugd. lėšos - 2 314 eur

Atliktas Pelėdžiukų
grupės miegamojo
grindų remontas.
Atlikta 2017 07
mėn.
proc. lėšos –
1 228 eur

Įgyvendinta 2016 08 mėn.

Pakeisti 2 salės ir
1 logopedinio
kabineto duris.

Bendrojo koridor.
durys pakeistos 100
proc. 2 salės, 1
sandėlio ir 1
logopedinio kabineto.

–
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spintelių
užsakymas,
įrengimas.
2014 m.

Spec. ugd. lėšos-500
eur
2 proc. lėšos – 350 eur

Nupirktas
1 kilimas į salę
ir 1 kilimas,
Ežiukų gr.
Rėmėjai - 290
eur

Įgyvendinta 2016 05 mėn.

Parengti fasado
renovacijos
projektas.

Įgyvendinta 2015 01 mėn.

Parengtas ,,Kauno
lopš.- darž. pastato
Kęstučio g. 44A,
Kaune fasadų, bei
stogo paprastojo
remonto ir teritorijos
aptvėrimo
rekonstravimo projekt.
paveldo zona.
Investic. prg.– 3 200
eur

Pagamintos įrengtos langų
žaliuzės
Nykštukų
grupės
patalpoje.
Rėmėjai–174eur
Įgyvendinta 2015 02 mėn.

Paraiška su
parengtu techniniu
projektu pateikta
aprūpinimo skyriui
dėl įrašymo į
programą pastato
apšiltinimui.

Įgyvendinta 2016 12 mėn.

Nupirkti
Drakoniukų ir
Nykštukų grupėms
25 kėdutes.

Pagamintos
sekcijos/lentynos
,,Ančiukų“ ir
,,Nykštukų“ grup.
SB lėšos, 200 eur
Įgyvendinta 2015 11 mėn.

Nupirkta 75 vnt.
reguliuojamo aukščio
kėduč. ,,Drakoniukų“
,,Nykštukų“, ,,Ančiukų
grupių vaikams.
Spec. ugd. lėšos-838
eur
SB lėšos – 425 eur
Įgyvendinta 2016 12 mėn.

Uždavinys 2 Virtuvės
Atnaujinti
atitiktis
darbuotojų
HN
patalpas,
reikalavi bendrąsias
mui.
erdves.

100 % atliktas
kapital. virtuvės
patalpų
remontas:
paklota nauja
kanalizacijos –

Uždavinys 2

Atnaujinti
kiemo
teritorijos
aplinką ir
vaikų

Nupirkti atnaujinti minkštą
inventorių.

-

Nupirkti daržovių
smulkintuvą
(pjaustiklį) virtuvei.
Nupirkti šaldytuvą
maisto sandėlyje.

-

-

Atlikti šildymo
sistemos
renovaciją

-

Pakeisti salės
grindis.

-

Atlikti kiemo
takų remontą II-e
ketvirtyje.

Atnaujintas minkšt.
inventorius:
Antklodės,
rankšluosčiai
patalynė vaikiška.
Nupirkta 2017 12
mėn. SU lėšos 600 eur
Nenupirkta
Neskirta lėšų.
Nupirkti du
šaldytuvai: 1
maisto sandėlyje ir
virtuvėje – 2017 11
mėn.
SB lėšos - 520 eur
Neatlikta šildymo
sistemos renovacija.
Neskirta lėšų.

Suplanuota ir bus
atlikta 2018 m.
SB ir SU lėšos 3 000 eur
Neatlikta dėl lėšų stokosAtliktas kiemo
iš SB, pagal nurodyta takų N/B žaidimų
str. reikiamoje
aikštelės remontas
programoje.
2017 m. III ketv.
Įgyvendinimas nukeltasSB ilg.turt.-3 100 eu
2017 metams.
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Dalinis
virtuvės
patalpų
remontas.

nuotekų trasa,
perdažyta ir
išklijuota
plytelėmis visa
virtuvės patalpa,
grindys. Įsigyta
1 nauja
pramoninė ir 2
buitinės
kriauklės.
Įrengta efektyvi
ventiliacija. SB
ilgalaikio turto
rem. lėšos-14
361 eur
Įgyvendinta –
2015 08 mėn.

Nupirkta
virtuvėje
konvekcinė
krosnis.
SB lėšos - 2 600
Eur
Įgyvendinta 2015 06 mėn.

Nupirktas
šaldytuv.
virtuvėje. SB
lėšos - 450 eur

žaidimų
aikšteles.

Įrengtį 1- ą
papildomą žibintą
galinio kiemo
teritorijai apšviesti

100 proc. įrengtas
pastato, kiemo/lauko
teritorijos, žaidimo
aikštelių apšvietimas.
SB lėšos - 1 763 eur
Įgyvendinta 2016 09 mėn.

Parengti ,,Patalpų
apsaugos, gaisrinės
signaliz. ir video
stebėjimo sistemų“
techninį projektą.

Pakeisti įstaigos
teritoriją
juosiančią tvorą.

Projektas parengtas
neplanuotai.
Įvesta/įrengta patalpų
apsaugos ir gaisrinė
signalizacija.
SB lėšų, 4 progr 30
str. – 650 eur.
Įgyvendinta 2016 09 mėn.
-

Įrengti Boružėlių/
Nykštukųgr.
sporto aikštelę
kieta danga.

-

Įgyvendinta –
2015 10 mėn.

-

Dalinai pakeista
įstaigos teritoriją
juosianti tvora I etapas – 2017 09
SB ilg. turtas 9999,98 eur
Įrengta Boružėlių/
Nykštukų gr.
sporto aikštelės
guminių trinkelių
danga.
Atliktas kiemo
takų-N/B žaidimų
aikštelės remontas.
2017 m. III ketv.
SB ilg. turt.-3 100
SB lėšos786 eur(g. trinkelės)
SU lėšos-2 000 eur
Neplanuotai
rekonstruot
pagrindinis r elektros
įvadas – 2017 08
mėn. SB ilg. turto

Atlikti elektros
pagrindinio įvado ir
paskirstymo dėžučių
keitimą ir kt. darbus.

lėšos - 4 010 eur
Atlikti kiemo
priemonių ir
sporto įrenginių
remontą lauko
aikštelėse.

Išvada apie pasiektą tikslą 2015 m.:
Tikslas įgyvendintas apytiksliai 95
procentais (dėl nepakeistos planuotos tvoros
dalies).
Nepakeista apie 20 - 30 proc. planuotos
įstaigos kiemo tvoros. Naujai įrengti tik
kiemo vartai, suvirinti/ sutvirtinti atraminiai
stulpai dėl saugumo. 2015 m. III – ią ketvirtį
buvo gauta informacija, kad mūsų tvoros
numatyta dalis bus renovuota dėl PK Kęstučio

-

Atliktas kasmetinis
lauko įrenginių
remontas, dažymasžmogišk. ištekliai.
2017 04/05 mėn.

Išvada apie pasiektą tikslą 2016 m.
Tikslas įgyvendintas 100 proc. su kaupu, vietoje neįrengto trinkelių tako
atlikta visa eilė kitų svarbių darbų ar nupirkta pirkinių vaikų ir darbuotojų
gyvenimo kokybei, ugdymo(si) aplinkai gerinti.
1. Neplanuotai atliktas „Ežiukų“ grupės vaikų rūbinės grindų remontas. 2
proc. lėšos – 411 eur
2. Neplanuotai pakeistos 1 sandėlio ir 1 logopedinio kabineto durys. 2 proc.
lėšos – 350 eur
3. Parengtas netik pastato, bet ir tvoros rekonstravimo projektas. Investicijų
programos lėšos - suma 3 200 eur
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gtv. pastato ir kiemo renovavimo iš ES lėšų
(tvora yra mūsų įstaigos ir PK teritorijos
bendra riba, todėl numatyta tvoros dalis turėjo
patekti į projektą dėl atnaujinimo),
nusprendėme laukti. Ir savininko teises
įgyvendinanti institucija vykdo šį procesą
prioriteto tvarka Kauno mieste, todėl šio
tikslo siekiui numatytas lėšas skyrėme
kitiems įstaigos poreikiams įgyvendinti.
Pavyko atlikti papildomus, neįtrauktus į
2015 m. veiklos planą darbus:
1. Atliktas neplanuotas ,,Drakoniukų“
rūbinės patalpų einamasis remontas – 186
Eur.
2. Pakeistos maisto sandėlio durys – rėmėjų
parama.
3. Pagamintos naujos sekcijos/lentynos
,,Ančiukų“ ir ,,Nykštukų“ grupėms – SB
lėšos, 200 Eur.
4. Nupirkta ,,Ksil-o“ lauko priemonė
vaikams, didelė mašina – MK lėšos, 1 250
Eur ir spec. ugdymo lėšos - 70 Eur.
5. Nupirkta konvekcinė krosnis – SB lėšos,
2 600 Eur.
6. Nupirktas šaldytuvas virtuvėje – SB
lėšos, 450 Eur.
7. Nupirktas dulkių siurblys ,,Pelėdžiukų“
grupėje - SB lėšos, 82 Eur.
Rezultatų įgyvendinimas vertinamas ,,labai
gerai“.

4. Neplanuotai nupirkti 55 vnt. reguliuojamo aukščio kėdučių ,,Nykštukų“,
,,Ančiukų“ grupėms. Spec. ugdymo ėšos - 412 eur ir SB lėšos 425 eur
5. Neplanuotai nupirkta bulviaskutė virtuvei – skyrė papildomai 900.00 eur
SB, ilgalaikiam turtui įsigyti.
6. Neplanuotai nupirktos nauji roletai į salę vietoje susidėvėjusių senų. SB
lėšos – 347 eur
7. Neplanuotai nupirktas naujas kilimas ,,Pelėdžiukų“ grupėje. SB lėšos-66
eur
8. Neplanuotai nupirkta medinė žaidimo priemonė ,,Pilis“, ,,Drakoniukų“
grupėje. MK lėšos – 450 eur Modernizuota ugdymo(si) aplinka suteikianti
galimybę itin aktyviai vaikų veiklai grupėje.
9. Neplanuotai nupirktas apsaugos nuo dūžio tinklas salės langams. Spec.
ugd. lėšos - 85.00 eur.
10. Neplanuotai įrengtos durelės visom tualetų kabinom ,,Boružėlių“ ir
,,Nykštukų“ grupėse. SB lėšos – 98 eur
11. Neplanuotai (NVSC reikalavimu) kapitaliai suremontuoto s ,,Boružėlių“
ir ,,Nykštukų“ grupių miegamųjų grindys.
2 proc. lėšos – 2 328 eur. 4 grupių miegamųjų grindų danga visiškai atitinka
HN:2016 reikalavimus. Liko 2 gr. pakeisti.
12. Neplanuotai nupirkti 2 kompiuterių stalai ,,Ančiukų“ ir ,,Boružėlių“
grupėms. SB lėšos - 117 eur.
13. Neplanuotai nupirktos ir įrengtos žaliuzės ,,Ančiukų“ gr. miegamajame ir
logopedo kabinete. Spec. ugdymo lėšos-300 eur
14. Neplanuotai nupirkta 1 trivietė lova ,,Ančiukų“ gr. miegamajame. SB
lėšos – 169 eur
15. Neplanuotai nupirkti 2 mediniai vaikų žaidimo nameliai kieme. Spec.
ugdymo lėšos ir MK lėšos – 314 eur
16. Neplanuotai nupirkti 2 dulkių siurbliai į grupes. SB lėšos – 142 eur
Grupės 100 proc. turi savo dulkių siurblius.
17. 100 proc. baigti įrengti langų ribotuvai - 2 proc. lėšos – 240 eur
Išvada apie pasiektą tikslą 2017 m.:
Rezultatas įgyvendintas 100 proc. tų punktų/priemonių, kurių
priklausomybė valdoma pačios įstaigos.
Neįgyvendintos 3 priemonės kurioms buvo prašytas finansavimas ir derinti
veiksmai su savivaldybe, tai: fasado renovacija, daržovių mechaninio
smulkintuvo pirkimas, šildymo įrangos bei sistemos modernizavimas
(radiatoriai, vamzdžiai grupėse).
Papildomai atlikta visa eilė kitų svarbių darbų ar nupirkta pirkinių vaikų
gyvenimo, saugumo, kokybės ar ugdymo(si) aplinkai gerinti:
1. Neplanuotai 2017 m. MB ,,EL. kontaktas“ atliko elektros darbus:
pagrindinio įvado rekonstrukcija, elektrotechnikos sistemos instaliavimas,
elektros skydų keitimas ir kt. SB lėšos – už 4 011 eur.
2. Neplanuotai atliktas Drakoniukų grupės grindų kapitalinis remontas, naujai
patiesta danga. 2 proc. lėšos – 2 364 eur.
3. Neplanuotai nupirktas koridoriaus takas. SB lėšos - 262 eur.
4. Neplanuotai nupirkti 3 dulkių siurbliai B, P, E grupėms. SB lėšos – 270 eur.
5. Neplanuotai nupirktas 1 šaldytuvas virtuvei vietoje seno susidėvėjusio. SB
lėšos -170 eur (2 vnt. 520 eur.).
6. Neplanuotai nupirktas 1 virtuvinis skardinis stalas/lentyna. SB lėšos-260 eur
7. Neplanuotai nupirkta naujos vaikiškos patalynės sutaupius skalbimui
skirtas lėšas. SB lėšos - 768 eur.
8. Neplanuotai nupirktos 2 trivietės lovos Nykštukų gr. SB lėšos – 332 eur.
9. Neplanuotai nupirktas ir pakeistas klozetas Boružėlių gr. SB lėšos-165 eur.
10. Neplanuotai nupirktos 2 kėdės ir stalinis šviestuvas kabinetams, lentynos
mokomosioms priemonėms, vaikiški įrankiai/indai į grupes. SB lėšos-186 eur.
11. Neplanuotai 2017 m. spalio 9 d., UAB TUVLITA, kuri gali vykdyti
Lietuvos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“, atliko pagrindinę metinę vaikų žaidimų
aikštelės patikrą ir parengė ataskaitą. SB lėšos – 150 eur.
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4 tikslas. Pagerinti pedagogų IKT taikymo kompetencijas.
Planuotas Pasiektas rezultatas
rezultatas
2014-2015 m. Per 2015 m.

Uždavinys 1
Patobulinti
personalo darbo
įsivertinimo
sistemą.

Sukurta
darbo
įsivertinimo
forma.

Atliktas tyrimas
„Pedagogų veiklos
įsivertinimas ir
įvertinimas“, susitarta
dėl bendros sampratos
„veiklos kokybė“.
Įgyvendinta –
2015 01 mėn.

Planuotas rezultatas
2016 - 2018 m.

Pasiektas
rezultatas.
Per 2016 m.

Vaikų grupės
aprūpintos IKT įrang
Patobulinti
įstaigos veiklos 2016 m.-Ančiukų gr.
įsivertinimą
taikant
informacines
komunikacines
technologijas
2017 m. –
(IKT)
„Nykštukų“ gr.

Uždavinys 1

2018 m. –
„Boružėlių“ gr.
Visose vaikų grupėse
įdiegtas internetas

Visi pedagogai
įgyvendina
individualius IKT
kompetencijos
tobulinimo planus.

Parengtas įstaigos
veiklos vertinimo
planas, „giluminio“
audito iliustracijos,
tyrimų duomenys
analizuojami IT
pagalba.

Parengtas IT
gerosios darbo
patirties metodinis
leidinys, kuris
pateiktas įstaigos
internetinėje
svetainėje.

Per 2017 m.

2 - se vaikų
grupėse įdiegta
IKT įranga:
kompiuteris,
internetas. MK
lėšos - 857 eur
Įgyvendinta –
2016 10 mėn.
-

-

-

Visos vaikų grup.
aprūpintos IKT
įranga.
„N“ ir „P“ gr.
įrengtos lentos
interaktyvios.
MK lėšos-6500 SU
lėšos-639 eur
Logopedo kabinete
įrengtos
interaktyvios grindys
- neplanuotai.

100 % įstaigos
pedagogų
įgyvendino
individualius IKT
komp. tobulinimo
planus. MK lėšos 360 eur
Įgyvendinta –
2016 11 mėn.
Įstaigos veiklos
giluminis
įsivertinimas
atliktas pagal planą
,„giluminio“ audito
iliustracijas, taikant
IT įrankį:
www.manoapklaus
a.lt Įgyvendinta –
2016 12 mėn.
MK lėšos - 60 eur
Parengtas IT
metodinis leidinys
„Sveikuoliukas“
(http://szelmeneliai
.lt/failai/konkursai/
2015_pratybu_kon
kursas/kauno_spra
gtukas.pdf ir
http://spragtukas.lt/
lt/darbuotojams).
Įgyvendinta –
2016 09 mėn.

-
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Uždavinys 2
S Skatinti
darbuotojų naujų
kompetencijų
įgijimą.

Uždavinys 3
Skatinti
pedagogus
aktyviau
dalintis gerąja
darbo patirtimi.

Pedagogai
išklausys
kasmet 40
akad. val.
kvalifikaci
jos tobulin.
renginių.

13 pedag. dalyvavo
18 sem. 1 pedagog.
įgijo aukštąjį pedag.
išsilavinimą. Vienas
pedagog. patobulino
socialinio ugdymo
kompetenciją progr.
„Zipio draugai“.
70 % pedagogų įgijo
naujas kompetencijas
(renginių organizav.
komand. darbo,
gerosios patirties
sklaidos srityse).
MK lęšos -1450 eur
Įgyvendinta –
2015 12 mėn.
1 kartą
Organizuota metod.
metuose:
diena Kauno pedagog.
suorganizuo „Pedagogų komand.
ta metodinė darbas - sėkmės
diena,
palydovas
surengta
įgyvendinant vaikų
vaikų dailės ugdymo programas“.
paroda,
Organizuotas respub.
inicijuotas projektas „Žiemos
projektas
Olimpiada 2015“,
įstaigoje/
respublik. seminaras
mieste
„Pedagogų geroji
patirtis – vaikų fizinio
aktyvumo skatinimo
metodai žiemos
periodu“-2015 12 mėn.
MK lėšos - 100 eur

Išvada apie pasiektą tikslą 2015 m.
1. 58% įstaigos pedagogų dalinosi darbo
patirtimi. Šio tikslo įgyvendinimui pasirinktos
priemonės (projektinė veikla, visuomeninė
veikla draugijose, metodinės dienos, sistemingas
metodinės tarybos narių veiklos aptarimas
„Metodų mugė“), padėjo inicijuoti ir organizuoti
pedagogų gerosios darbo patirties sklaidos
mainus įstaigoje, mieste ir respublikoje.
2. Organizuotos veiklos įstaigoje pritaikant kitų
ikimokyklinių įstaigų pedagogų gerąją patirtį.
3. Šiam tikslui įgyvendinti buvo planuoti
finansiniai ištekliai (1595 eur), panaudota (1550
eur). Sutaupyta 50 eur nes organizuojant gerąją
patirtį miesto/respublikos mastu gautas
papildomas finansavimas iš respublikinės
ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos
želmenėliai“.
4. Planuotos veiklos rezultatų įgyvendinimas
vertinamas „labai gerai“.

Uždavinys 2

Visi pedagogai
išbando IKT
Pritaikyti
galimybes vaiko
informacinių
komunikacinių ugdymo procese.
technologijų
(IKT)
galimybes
ugdymo turinio Įstaigoje susitarta
įgyvendinimo dėl ugdyme IKT
patobulinimui naudojimo kultūros.

-

-

20 % įstaigos
pedagogų kuria ir
taiko savitus
ugdymo metodus
panaudojant IKT.

Uždavinys 3
Patobulinti
ugdymo
planavimą ir
vaikų gebėjimų
vertinimą,
pritaikant
informacinių
komunikacinių
technologijų
(IKT)
galimybes

Visi pedagogai
taikė vaikų
ugdymo metod.
panaudojant IKT –
2017 m. II pusm
MK lėšos 328 eu
Parengta vaikų
ugdyme IKT
taikymo tvarka.
54 % pedagogų
kūrė ir parengė
informacines
elektronines
priemones
vaikams.

Visi pedagogai
naudoja IKT
ugdymo procese:
planavimui,
analizavimui,
ugdytinių šeimų
informavimui.

-

-

Visi pedagogai
vaikų pasiekimų
vertinimui pritaiko
IKT galimybes.

-

-

Išvada apie pasiektą tikslą 2016 m.:
1. Palaipsniui IKT įrangos diegimas ir pedagogų individualių IKT
kompetencijos tobulinimas, leido patobulinti įstaigos veiklos
įsivertinimą.
2. Pritaikant pedagogų IKT valdymo gebėjimus, parengtas IT leidinys
„Sveikuoliukas“ respublikiniame konkurse „Pratybų knygelė
ikimokyklinukams“ užėmė III-ią vietą.
3. Dėl IKT kompetencijos tobulinimo ir geresnių praktinių sąlygų
sudarymo, buvo panaudota 177 eur MK lėšų daugiau negu suplanuota.
4. 2017 m. planuojama 100 proc. vaikų grupėse įrengti IKT bei atrasti
įstaigos pedagogų savitus IKT taikomus ugdymo metodus.
5. Planuotos veiklos rezultatų įgyvendinimas vertinamas „gerai“.
Išvada apie pasiektą tikslą 2017 m.:
1. IKT įrangos diegimas ir pedagogų IKT kompetencijos tobulinimas,
pagerino vaikų ugdymo procesą: vaikų motyvacija, daugiau praktinio
pobūdžio gebėjimų, vaikams informacijos įsisavinimas tapo
žaismingesnis, pedagogai atrado inovatyvių mokymosi metodų
(nuotolinis kompetencijos tobulinimas taikant svetainę www.egu.lt).
1. Gavus papildomą finansavimą (4900 eur) ir racionaliau paskirsčius
2017 m. prioritetus:
o įgyvendintas 2018 m. rezultatas - IKT įrengimas Boružėlių“ gr.;
o 2-se priešmokyklinėse grupėse įrengtos interaktyvios lentos;
o darbui su spec. poreikių vaikais, įrengtos interaktyvios grindys.
1. 3. Dėl šio tikslo, pirmo uždavinio išankstinio įgyvendinimo, buvo
panaudota 928 eur MK lėšų daugiau negu suplanuota. Sutaupytos 2018
m planuotos 900 eur MK lėšos, bus skirtos vaikų kiemo aikštelių įrangai
pirkti.
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XV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VADOVO PAPILDOMOS INICIATYVOS IR PASIŪLYMAI
15.1. Įstaigos vadovo papildomos iniciatyvos ir veikla, prisidedant prie ataskaitinių metų įstaigos
veiklos gerinimo:
 Parengiau, vėliau pakeičiau/patikslinau ir įregistravau įstaigos nuostatus (2017 m. rugsėjo mėn.).
 Vykdžiau sistemingą aiškinimą, reikalavimą, priežiūrą, nuolatinį higienos stovio, patalpų švaros,
remonto stovio palaikymą, ko pasėkoje turime higienos pasą galiojanti neribotą laiką;
 Atsižvelgiant į Kauno miesto lopšelio-darželio ,,Spragtukas“ direktorės prašymą ir rūpinimąsi
pasirašyta žemės panaudos sutartis. 2014 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-1016 valstybinis
žemės sklypas, kadastro Nr. 190/0175:187, perduotas neatlygintinai naudotis Kauno miesto lopšeliuidarželiui ,,Spragtukas“ 60 (šešiasdešimčiai metų).
Žemės sklypą su statiniais įregistravau Nekilnojamojo turto centriniame duomenų banke registro
Nr. 44/1373321. Tuo vadovaujantis 2017 m. parengtas projektas renovacijai.
 Numačiau strateginius tikslus ir jų formulavimą, mokytojų tarybos posėdyje organizavau darbo
grupės rinkimą strateginiam planui parengti. Inicijavau, konsultavau, koregavau strateginio plano
parengimą. Pristačiau svarstyti įstaigos tarybai kuri pritarė parengtam planui.
Vadovaudamasi strategija, tvirtinau darbinės grupės sudėtį ir inicijavau, konsultavau, kartu
formulavau tikslus, aptariau 2017 m. plano rengimą, vėliau jo įgyvendinimą. 2017 m. veiklos plano
visų 4 tikslų įgyvendinimas įvertintas – 100 proc., labai gerai. Užsibrėžti įsipareigojimai viršyti.
Tariausi su įstaigos taryba dėl pateiktų siūlymų, atsiskaičiau bendruomenei, įstaigos tarybai dėl
įgyvendinimo;
 Parengiau vidaus tvarkos, taisykles, aprašus, įsakymus dėl darbuotojų atsakomybės, darbo
tvarkos/drausmės, vaikų sveikatinimo, saugumo, kokybiškų paslaugų teikimo, etiško bendravimo su
tėvais, kolegomis, vaikais, visais šalia esančiais, vaikų užimtumo, specialistų kokybiško ir efektyvaus
darbo, planingo finansinio valdymo, materialinio turto naudojimo/tausojimo ir pan.;
 Susitariau dėl funkcijų atlikimo perėjus į Kauno BĮBA su administracijos darbuotojais, paskirstyta
pagal turimus gebėjimus atsakomybė, iniciavau ir nukreipiau į organizuotus mokymus, seminarus.
Skyriau priedus prie darbo užmokesčio už papildomų funkcijų atlikimą sudėtingu pereinamuoju
laikotarpiu.
 Patvirtinau apskaitos vadovo, sąskaitų plano naudojimą, parengiau finansų kontrolės taisykles kur
vadovaudamasi įstatymais ar teisės aktais numačiau kontrolės tikslus, rūšys, atsakingus asmenys,
reikalavimus. Patvirtinau įsakymu, supažindinau suinteresuotus asmenys pasirašytinai, nurodžiau
atsakingai vadovautis;
 Subūriau darbo grupes, komisijas, būrelius, iniciavau ir padėjau parengti, pati rengiau tvarkas,
taisykles, darbuotojai supažindinti ir įpareigoti vadovautis ir vykdyti: VGK darbo reglamentas,
smurto ar/ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas, pirmos pagalbos organizavimo
vaikui susirgus, patyrus traumą tvarkos aprašas, krizės valdymo tvarkos aprašas, etikos kodeksas,
korupcijos prevencijos sampratos aprašas ir tvarka, materialiojo turto, atsargų atitikties metinio
vertinimo tvarka, viešųjų pirkimų komisijos taisyklių reglamentas, KVA procedūros aprašas, darbo
organizavimo ir apmokėjimo sistema/tvarka, maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimas,
žaidimų aikštelių kontrolės ir atsakomybės tvarka, pedagogų veiklos vertinimo kriterijų aprašas ir kt.
 Vadovo suburta, palaikoma, skatinama įstaigos darbuotojų komanda užtikrina puikų mikroklimatą,
ko pasėkoje vyrauja gera nuotaika laidojanti darbo kokybę, nėra konfliktų, skundų, svetinga aplinka;
 Suteikiu laisvę darbuotojų saviraiškai, iniciatyvoms, kūrybiškumui pasireikšti, palaikau, pastebiu
pokyčius, įvertinu, džiaugiuosi dėl sėkmių, nepriekaištauju nepasisekus, pastebima ir aptariama
pridėtinė vertė (ypač pedagogų, specialistų darbo) – tai motyvuoja visus dirbančiuosius, skatina visą
bendruomenę suvokti ir kurti pridėtinę vertę platesniu mastu, veikti už įstaigos ribų, būti įdomiais;
 Suteikiu laisvė vaikams ir grupių komandoms kurti savitą, priimtiną aplinką kurioje būtų malonu ir
patogu dirbti išlaikant saugumo ir HN reikalavimus;
 Pasitikiu savo darbuotojais, pedagogais, demokratiškai su jais elgiuosi, tikiu jų atsakomybe ir jiems
pavaldžių asmenų kokybišku darbu, nepersekioju. Vyrauja darna, manęs ,,nepaveda“;
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Su darbuotojais ne tik bendradarbiauju, esu jų vadovas, bet ir bendrauju. Man svarbi jų savijauta,
nuotaika, sėkmės ir nesėkmės jų aplinkoje, namuose, darbe;
Dalyvauju organizuojamuose renginiuose, metodiniuose pasitarimuose, kitose veiklose. Visada ir
visapusiškai palaikau iniciatorius, organizatorius, vaikus, komandas, įvertinu ir parengiu
apdovanojimus;
Pažįstu visus įstaigos vaikus, vertinu jų asmenybę, vadinu juos vardais, randu laiko bendrauti,
pažaisti, išklausyti, pabūti su jais, susitikus įstaigos patalpose (nebūtinai grupėje), aptarti jų reikalus,
paguosti, priglausti ir suprasti. Geras santykis su vaiku - mano stiprybė ir teigiamas įvaizdis;
Vadovaujuosi vaikų noru ir galiomis, tariuosi su vaikais ir pedagogais dėl jų pageidavimų. Kartu su
pavaduotoja ugdymui bei ūkiui aptariu ir parenku perkamus žaislus, lauko priemones, palaikau
nuomonę kuriant aplinką - ,,Darželis kuriame norisi būti...“;
Skiriu didelį dėmesį vaikų poreikių ir paslaugų tenkinimui: lygių galimybių užtikrinimas, nemiegalių
projektas, negalią turinčių vaikų integravimas, paslaugų teikimas spec. poreikių vaikams, sąlygų
sudarymas lankyti įstaigą maistui alergiškiems vaikams, maitinimų skaičiaus pasirinkimas, lankstus
įstaigos lankymo modelis, lengvatų teikimas pagal turimą šeimos statusą, grupės ar pedagogo
pasirinkimo galimybės, geografinės galimybės itin daug keliauti su vaikais ugdomuoju/pažintiniu
aspektu, ugdytinių socializacijos/akiračio plėtra dėka gausaus būrio socialinių partnerių;
Mano sumanytas, Nemiegalių projektas (neužmiegančių vaikų) bei specialistų įgalinimas ugdytinius
užimti-ugdyti-žaisti su jais už grupės ribų efektyviai panaudojant turimus etatus ir racionaliai
planuojant laiką jau virš 15 metų sėkmingai įgyvendinamas įstaigoje ir puikiai vertinamas tėvų ir
vaikų;
Palaikau, aktyvinu, skatinu darbuotojus domėtis naujovėmis, jas diegti įstaigoje, visais įmanomais
būdais kelti turimą kompetenciją, apmoku jų lankomus seminarus, mokymus, konferencijas,
dalykines išvykas į kitas įstaigas Kaune ir respublikoje;
Skatinu gerosios patirties sklaidą, moto: ,,turi – duok“, ,,gauni – imk“;
Atstovauju įstaigą, gerinu jos įvaizdį kurdama aplinką, burdama komandą, bendraudama, priimdama
sprendimus;
Skiriu pakankamai didelį dėmesį „kitokiems“ vaikams, dirbu su šeimomis, ieškau sprendimo būdų;
Pozityviai pavyksta spręsti iškilusias dilemas ar problemas tarp tėvų-pedagogų-vadovų. Mano
nuostata: klientas teisus, bet pedagogas (įstaiga) turintis išsilavinimą, kompetenciją ir žinių kraitį,
darbinę patirtį negali būti trypiamas. Jo pozicija visada išklausoma prieš priimant sprendimą.
Sukūriau darbuotojų įvertinimo ir skatinimo sistemą kuria taikau lygiomis galimybėmis;
Objektyviai vertinu finansines galimybes, taupau lėšas, efektyviai naudoju finansinius resursus, randu
galimybės išmokėti šventines premijas metų pabaigoje visiems darbuotojams, priedus už papildomai
atliekamas funkcijas, pašalpas artimų žmonių netekties atvejais;
Koordinuoju ir atsakau už visapusišką įstaigos veiklą, funkcionavimą, įvaizdį, atstovauju įstaigą;
Esu atvira naujovėms, nuolat keliu turimą kompetenciją, besąlygiškai vykdau įstatymus, įsakymus,
nuorodas, įpareigojimus, visose srityse stengiuosi veikti įstaigos naudai.

15.2. Įstaigos vadovo pasiūlymai dėl ateinančio ataskaitinio laikotarpio įstaigos veiklos efektyvumo
didinimo:
 Žaidimų aikštelių tęstinis atnaujinimas, lauko įrenginių gausinimas (apie 30 proc.);
 Pastato renovacijos siekio įgyvendinimas;
 Vidaus aplinkos sistemingas atnaujinimas ir tolimesnis įstaigos įvaizdžio formavimas;
 Našus ir efektyvus lėšų naudojimas ir taupymas skirtas šiluminiam ūkiui, elektrai;
 Bendruomenės pasiūlymų pritaikymas perspektyvinių valgiaraščių rengimui;
 Virtuvės įrangos turtinimas;
 Pagalbos vaikui specialistų paslaugų teikimo didinimas;
 Efektyvus, racionalus darbo užmokesčio lėšų naudojimas atsižvelgiant į darbuotojų pridėtinę vertę;
 Pedagogų ir kitų darbuotojų kompetencijos kėlimo nuotoliniu būdu skatinimas;
 Inovatyvių ugdymo metodų taikymas ugdymo proceso įvairinimui;
 E dienyno metodikos įsisavinimas ir įgyvendinimas;
 Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse dėl priešmokyklinio ugdymo ankstinimo mažėjimas - mišraus
vaikų amžiaus grupių formavimas.
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XVI SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI
16.1. Kaune (viso 19):




















Tado Ivanausko zoologijos muziejus;
Valstybinis lėlių teatras;
Vaikų literatūros muziejus;
Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugija;
Muzikos mokytojų draugija;
Kauno m. centro vaikų darželiai: „Atžalėlė“, „Klevelis“, „6 - asis“ darželis, darž. ,,Aviliukas“;
Juozo Naujalio muzikos gimnazija;
Berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“;
Kauno senamiesčio progimnazija;
Kauno policijos komisariatas;
Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
VšĮ „Sveikatos akademija“;
UAB „Kautra“;
Vytauto Didžiojo karo muziejus;
Kauno Botanikos sodas;
Lietuvos pedagogikos istorinis muziejus;
PC ,,Akropolis“ - Ledo arena;
KMUK studentai ,,Dantukų gyvenimas“;
Kauno visuomenės sveikatos biuras - ,,Kauno vaikai šypsosi“.

16.2. Lietuvoje (viso 3):
 Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA).
 Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugija.
 Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“.
16.3. Užsienyje/tarptautinė (viso 2):
Bendradarbiaujame, dalyvaujame ir įgyvendiname įstaigoje tarptautines programas.
 HANS HASE kompanija ,,Poccolingo“ – ES iniciatyva vykdomas projektas/programa, skirtas
ankstyvajam užsienio kalbų mokymui kartu su Goethe‘s instituto ir LR Švietimo ir mokslo
ministerija (tęsiasi 5 metus).
 VšĮ ,,Vaiko labui“ vykdoma Tarptautinė programa „Zipio draugai“ skirta 6 – 7 metų vaikams ir
vykdoma priešmokyklinėse grupėse (tęsiasi 10 m.).
XVII SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ
(Galima pateikti papildomą informaciją apie įstaigos veiklą (problemas), kuri neaptarta ankstesniuose ataskaitos skyriuose)

1. Nuo (1973 m.) įstaigos pastatymo neremontuotas pastato fasadas – sistemingai prašoma lėšų.
Visas pastatas labai neestetiškas, sienos suskilinėjusios, trupa, byra tinkas ir pan. Turime vilties, kad mūsų
pastato fasado remontui artimiausiais metais atsiras lėšų.
Įstaigos lėšomis, savarankiškai atliktas tik galinių sienų kosmetinis remontas, demontuoti nenaudojami
laiptai, o jų vietoje aikštelė išklota trinkelėmis ir pritaikyta vaikų žaidimams.
2. Nuo 2015 m. rėmėjų pagalbos dėka (darbai atlikti nemokamai) savarankiškai, panaudodami įstaigos
spec. ugd. lėšas medžiagoms pirkti (trinkelėms) renovavome 160 kvadratinių metrų kiemo dangos
priekinėje fasado pusėje (I etapas).
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Tęsiami gerbūvio darbai (II etapas). Savivaldybė (2015 m.) skyrė 10 000 lt. privatizavimo fondų lėšų
už kurias trinkelėmis išklota 80 kvadratinių metrų kiemo ir 20 metrų betoninių bordiūrų praplėsta ir
trinkelėmis išklota vaikų žaidimų aikštelė (Laisvės al. pusėje).
Per 2017 m. baigta plytelėmis grįsti antrame pastato gale (nuo Kęstučio g.) esanti sena, išsikraipiusi
asfalto ir plytelių danga prie pastato (apie 25 m.), kiemo takas į Boružėlių grupės žaidimų aikštelę.
3. Ilgalaikio turto, patalpų remontui nuolatinė lėšų stoka SB sąmatoje, kadangi senas pastatas reikalauja
daug ir pastovių investicijų – ypač santechninių.
4. Vargina konkursų ar apklausų organizavimas dėl prekių pirkimo, kad ir už itin mažą kainą (pvz.
kanceliarinės prekės, sumoje 10 eur). Netenkina konkursų sąlygos (atsižvelgti į mažiausią kainą) kuri
neužtikrina tiekiamų produktų - prekių - paslaugų kokybės.
5. Nuo 1973 m. nei karto kapitaliai neremontuotas šiluminis ūkis (vamzdynas). Buvo skirta lėšų ir atlikta
šiluminio punkto įrangos renovacija. Dėl to racionaliai taupomos lėšos svyruojant oro temperatūrai,
nereikalingas kasmėnesinis duomenų nurašymas/perteikimas šilumos gamintojui.
6. Neužtikrintas darbo užmokesčio lėšų poreikis Savivaldybės biudžeto programoje trikdo saugų, stabilų
ir atsakingą darbą, t. y. atlyginimams skiriama lėšų nepakankamai, o darbuotojai dar ir serga bei
atostogauja, integruojami vaikai su negalia (už tai mokami priedai pagal DU įstatymą) – iš ko tada mokėti
vaduojantiems? – įstaigos vadovo problema. Nuolatinis taupymas nesukelia gerų emocijų, tenka nuolat
skaičiuoti, laviruoti, patirti įtampą ir pan.
7. Mūsų įstaigoje dėl vietų stokos nepatenka daug laukiančių eilėje ankstyvojo amžiaus ugdytinių, gali
kilti tėvų skundai ar nepasitenkinimas – numanoma grėsmė kurios vis išvengiame dėl:
- operatyvios pagalbos tėvams randant vietą kitose įstaigose;
- sprendžiama problema: formuojamos mišraus amžiaus grupės, stengiamasi talpinti kaip įmanoma
daugiau jaunesnio amžiaus vaikų.
8. Nuo 2017 m. spalio mėn. įstaiga(os) neteko buhalterių etatų ir perėjo į centralizuotą buhalterinę
apskaitą.
Tai didelis rūpestis, nerimas, atsakomybė ir nežinojimas. Konkrečios ir aiškios politikos stoka: vadovai
nebuvo supažindinti su būsima situacija, įstaigai paliekamomis vykdyti funkcijomis, jų padalinimu
įstaigos darbuotojams, kai kurių darbuotojų apmokymų minimali trukmė, gan neįprastas ir skubus
technologinių galimybių savaiminis įsisavinimas NEVDA programoje, supažindinimo nebuvimas,
konsultantų paklaidos mažino darbo našumą, didino laiko sąnaudas, kėlė dvejones dėl atliekamų veiksmų
teisingumo. Pirminė gebėjimų stoka trukdė dirbti labai gerai ar gerai.
9. Ką daryti vadovui? – Buhalterio etato įstaigoje neliko, bet kam ,,primesti“ šio baro niekaip neįmanoma.
Eiga savamokslė, sprendimų priėmimą ir funkcijų pasidalinimą teko vykdyti konsultuojantis įstaigos
administracijai. Vadovas vykdė apklausą apie turimas kompetencijas, sudarė sąlygas joms bent
minimaliai įgyti seminaruose, mokymuose, tobulinti konsultuojantis savišvietos būdu, skyrė priedus prie
darbo užmokesčio 1-2 mėn. kol buvo įveiktas sudėtingiausias barjeras ir atsirado savaiminė veiksmų
samprata, dermė. palaipsniui ir darbo kokybė ar našumas.
10. Šiai dienai dėl atsiradusių mokėjimų situacija suprantama, stabili, darbinga.
11. Atlikta sertifikuotos samdomos įmonės žaidimų aikštelių kieme privaloma patikra 2017 m. spalio
mėn. vadovaujantis HN žaidimų aikštelėms reikalavimais. Parengtas aktas dėl turimų priemonių atitikties,
atsirado konkretumas veiksmams atlikti.
Direktorius parengė tvarką/veiksmų planą bei įsakymą netinkamų lauko priemonių demontavimui,
numatė naujų priemonių pirkimo perspektyvą 2018 m.
12. 2017 m. atliktas labai senos, ne tik morališkai, bet ir fiziškai susidėvėjusios tvoros keitimo I-as etapas.
Pakeista 74,5 m. metrų tvoros nuo Kęstučio gtv. pusės. Dėl paveldo zonoje esančios tvoros keitimo
reikalavimų tvoros kaina išauga, todėl II-o etapo darbai numatyti 2018 m., leista pakeisti 135 m. tvoros.
13. Įstaigoje suprojektuota 1 bendra salė, kuri nuolat veikia/užimta mūsų ugdytinių. Dėl to susidėvėjimas
maksimalus. 2018 m. numatytas kapitalinis grindų remontas, ventiliacijos įrengimas.
14. Penkių metų laikotarpyje laukiamas finansavimas pastato renovacijai/apšiltinimui - ,,pastato
atgimimas“.
Įstaigos vadovas

____________
(parašas)

Nijolė Ramutė Kožaniauskienė
(vardas ir pavardė)

