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PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darželio
„Spragtukas“ direktoriaus
2018 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. V - 08
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SPRAGTUKAS“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
ĮVADAS
1. Įstaigos socialinis kontekstas
Kauno lopšelyje-darželyje „Spragtukas” veikia 6 vaikų grupės, iš kurių: 1 lopšelio grupėvaikai iki 3 m. amžiaus, 3 ikimokyklinės grupės - vaikai 3/5 metų ir 2 mišrios priešmokyklinės grupėsvaikai 5/6 metų. Įstaigos darbo laikas 5 darbo dienos per savaitę, 12.00 val. per parą (7.00 -19.00 val.).
Grupių darbo laikas: 12.00 val.- 2 prailgintos grupės ir 10.30 val.- 4 grupės.
Ikimokyklinio amžiaus grupėse ugdomi vaikai to paties amžiaus arba pametinio amžiaus vaikai
(pvz. 2014/2015 m. gimimo), kai nėra eilėje laukiančių to paties amžiaus vaikų. Tokią situaciją lėmė
padidėjęs darželio grupių/daugiafunkcinių centrų skaičius Kauno mieste.
2017-2018 m. m. į bendrojo ugdymo grupes integruoti 28 vaikai su judesio ir padėties bei 34
vaikai su kalbos ir komunikacijos sutrikimais. Iš jų 4 vaikai su žymiais ir/ar vidutiniais ugdymosi
poreikiais. 2 vaikai turintys negalią integruoti į lopšelio amžiaus grupę. Korekcinę pagalbą šiems
vaikams teikia neformaliojo ugdymo mokytojas (kūno kultūra) ir logopedas metodininkas.
Įstaigoje 50 % mokesčio lengvata taikoma 36 vaikams. 25-ių vaikų šeimos parinko savo
vaikams nestandartinį, 2-jų kartų maitinimą per dieną. 4 val. per dieną lankymą renkasi 5 - 7 vaikai.
1 lentelėje pateikta mūsų įstaigos vaikų šeimų socialinė padėtis 2016 m. ir 2017 m. gruodžio 1 d.
duomenimis.
1 lentelė
Šeimų socialinė padėtis
Metai

Daugiavaikė
šeima

Vieniša mama

Mama/tėtis
studentas

Globa

Mažos pajamos

Vaiko
neįgalumas

2016

25

3

9

-

2

-

2017

21

4

6

-

1

2

2. Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita.
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.
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2 lentelėje atsispindi tėvų (globėjų) pateiktų prašymų lankyti įstaigą poreikis 2017 m. gruodžio 1 d.
2 lentelė
Mokslo metai

Nepateko (vaikų skaičius)

Laukia eilėje (vaikų skaičius)

Lopšelio gr.

Darželio gr.

Lopšelio gr.

Darželio gr.

Priešmokyklinė gr.

2016 - 2017

35

13

12

7

-

2017 - 2018

36

14

2

-

-

3. Vaikų lankomumo duomenys.
2017 m. lankomumo vidurkis per 11 mėnesių: lopšelio amž. grupėje - 65 %, ikimokyklinio
amž. grupėje – 72 %. Bendras vidutinis – 69 %.
Pagrindinės nelankymo priežastys – tėvų nedarbo/laisvos dienos, brolių/seserų atostogos
mokyklose, komandiruotės, vasaros atostogos, svečiavimasis pas senelius, vaikų ligos.
4. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis.
2017 gruodžio mėn. įstaigoje dirba 13 pedagogų/specialistų, 1 direktorius, 1 direktoriaus
pavaduotojas ugdymui. Viso 15 pedagoginių darbuotojų. Dvi pedagogės yra vaiko auginimo
atostogose. 1 auklėtoja metodininkė išvyko š. m. lapkričio mėn. – karjera. Į jos vietą 1 auklėtoja
atvyko š. m. gruodžio mėn.
4.1. Pedagogų, pagal pareigybių sąrašą, pasiskirstymas:
Auklėtojos

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Logopedas

Kūno kultūros
pedagogas

Muzikos
pedagogas

2016 – 2017 m. m.

7

3

1

1

1

2017 – 2018 m. m.

7

3

1

1

1

4.2. Pedagogų, pagal pedagoginę ir dalykinę (specialistai) kvalifikaciją, pasiskirstymas:
Auklėtojas

Vyresn. auklėtojas

Metodininkas

Direktorius
II-a vadyb.

Pavad. ugd.
II-a vadyb.

5

6

2

1

1

2017 12

II-a vadyb.

II-a vadyb.

3

1

1

2016 – 2017 m. m.
2017 – 2018 m. m.

2017 01

2017 12

2017 01

4

4

5

2017 12 2017 01
6

4

Vadovaujantis mokytojų atestacijos perspektyvine 2017 - 2019 metų programa, 1-as pedagogas
2017 m. pasiekė vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją.
2018 m. II-ą pusmetį 1 pedagogas atestuosis siekdamas vyresniojo auklėtojo kvalif. kategorijos.
5. 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.
6. Higienos pasas.
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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).
7. Energetinis auditas.
7.1. Energetinis auditas (Techninis – ekonominis energijos suvartojimo įvertinimas ir energijos
taupymo priemonės) atliktas 2007 m.
7.2. 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.
8. 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.).
9. 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.
10. Kiti projektai ir atlikti darbai.
10.1. 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.
10.2. 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.
10.2.1. Suderintos sąlygos ir gautas leidimas iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos, Kauno skyriaus Vedėjo. Dėl paveldo zonos reikalavimų atitikties tvoros kaina išauga.
10.2.2. Projektas dėl renovacijos apmokėtas 2017 m.
10.2.3. 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.
10.3. 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.
10.3.1. 2018 m. numatyta iš šios zonos demontuoti metalinį nusileidimo kalnelį (morališkai
susidėvėjęs, nesaugus) ir jo vietoje įrengti naują sportinį įrenginį-laipinę vaikams.
10.4. 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.
10.5. 2017 m., vadovaujantis HN 131:5015 ,,Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos“ reikalavimu,
atlikta lauko įrenginių patikra.
10.5.1. 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-žaidimai-įrengimai.
10.5.2. Įstaigos pastatų priežiūros ir remonto darbininkas palaipsniui atlieka draudžiamų
naudoti priemonių rekonstrukciją arba demontavimą.
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II SKYRIUS
PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ
2.1. Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija
2017 m. finansinių prioritetų realizacija:
Šaltinis

Gauta (Lt) Panaudota (Lt)

2 % ir paramos lėšos 5 635,96

3 626.96

„Drakoniukų“ grupės, miegamojo ir rūbinėlės
grindų kapitalinis remontas – 2 364,22 eur
„Pelėdžiukų“ gr. miegamojo patalpos kapitalinis
grindų remontas – 1227,70 eur.
Kvalifikacija – 28,00 eur.
Banko paslaugos – 5,59 eur

4 086,08

Kompiuteris ir monitorius išmaniąjai lentai
„Nykštukų“ gr. - 639,00 eur
Žaislai į grupes – 253,58 eur
Kompaktinės plokštelės su įrašu – 40,00 eur
Ugdymo priemonės – 248,50 eur

Likutis 2017 12 01 –
2 009,00 eur
Spec. lėšos
(be mitybos):

10300,00

Kam panaudota

Kiemo takų išklojimas naujomis trinkelėmis –
2000,00 eur
Apranga ir patalynė – 700,00 eur
Vaikų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų –
205,00 eur
Savivaldybės lėšos

271511,00

271511,00

Skalbimo paslaugos – 831,77 eur
Minkštas inventorius – 768,23 eur
Medikamentai – 200,00 eur
Kvalifikacija – 208,00 eur
Įvairios prekės 4000,00 eur:
higienos ir valymo prekės – 558,08 eur
kanceliarinės prekės – 185,46 eur
dulkių siurblys 3 vnt – 270,00 eur
prekės ūkio priežiūrai ir remontui – 466,70 eur
kiliminis takas koridoriui – 261,77 eur
baldai į grupes – 426,57 eur
stalas metalinis į virtvę – 260,88 eur
šaldytuvai 2 vnt. - 520,00 eur
guminės trinkelės - 786,00 eur
išmaniosios lentos priedai - 156,54 eur
lazerinės kasetės - 108,00 eur
Komunalinės paslaugos – 16 700,00 eur
Ryšių paslaugos - 1 100,00 eur
Kitos paslaugos – 3 000,00 eur
Mityba – 9 000,00 eur

Ilgalaikio turto

Kiemo aikštelės įrengimas ir takų remontas –
3100,59 eur
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Tvoros dalinis keitimas – 9999,98 eur
Elektros įvado rekonstrukcijos darbai –
4010,97 eur

remontas

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 217300,00 eur
Krepšelio lėšos

Ilgalaikis turtas

107 600,00 107 600,00

Vaikiška literatūra – 100,15 eur
Suvenyrinės taurės vaikų apdovanojimams šventės
metu – 34,85 eur
Liemenės su atšvaitais vaikiškos – 52,20 eur
Interaktyvioji lenta su priedais „Nykštukų“gr. –
1600,00 eur
Išmaniosios priemonės vaikų užsiėmimams –
328,61 eur
Žaislai į grupes - 283,34
Paslaugos įvairios – 400,00 eur
Kvalifikacija – 600,00 eur
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 99300,85 eur
Interaktyvioji lenta „Pelėdžiukų“ gr. – 900,00 eur
Interaktyvios edukacinės grindys „Funtronic“ –
4000,00 eur.
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2.2 Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę (2017 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis).

Nepritaikyta, nėra poreikio

Šviestuvai
AK (kaitrinės lempos naudojamos
koridoriuje ir kabinetuose)

Elektros skydinės
AK

Elektros instaliacija

Elektros sistema

P

Kanalizacijos sistema
K 70 %, AK – 30 %

Vandentiekio sistema

Vandentiekis,
kanalizacija

K 80 %, AK – 20 %

Šildymo sistema
Pakeista 3 vnt. radiatorių,
kitur –K

AK

Įrenginiai
AP- 6 gr.,

Uždaros kabinos
AP

Patalpos

Šilumos punktas

Šildymas,
vėdinimas

Tualetai

AK- 5 gr., AP – 1 gr,

Įrenginiai
Dalinai pakeisti

Patalpos
AP (maisto sandėlys),
AK (virtuvė)

Grindys
K 40 %, AK 60 %

Vidaus durys
K 90 %, AK 10%

Lubos
P 55 %, AP 45 %

Vidinės sienos
P 55 %, AP 45 %

Lauko durys
AK

Langai
AK

Stogas
AK

Išorinės sienos
K

K

Pamatai

Maisto
ruošimas

Pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams (jei reikia)

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas:

Komentarai

Prioritetiniai darbai,
kuriuos būtina atlikti
gerinant pastato būklę:
renovuoti pastato išorines
sienas, pamatus; baigti
tvoros rekonstrukciją,
suremontuoti – atnaujinti
„Ančiukų“ gr. miegamojo
grindis; pakeisti salės
grindų dangą ir įrengti
ventiliaciją.

Santrumpos: NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK –
atliktas kapitalinis remontas, AP– atliktas paprastasis remontas.
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus
1. Tikslas
Patobulinti ugdymo
kokybę,
sudarant
vaikams galimybes
dalyvauti
įstaigos
veiklos pokyčiuose.

Komentaras:

Minimalus lauktas
2017 m. rezultatas
 Įgyvendintos
pavienės vaikų idėjos
kuriant
ugdymo(si)
aplinkas.
 50% vaikų grupėse
sukurta/įrengta vaikų
pasiūlyta netradicinė
edukacinė erdvė.
 Organizuotos
kasdieninės
vaikų
veiklos,
kurios
orientuotos į patirtinį
vaiko ugdymą(si).
 Vaikų
grupėse
įsigyta
netradicinių
pažinimo
ir
tyrinėjimo priemonių.
 Pagalba
vaikui
suteikiama:
kasdieninėse
situacijose, aptariant
Vaiko
gerovės
komisijos
posėdžiuose.

2017 m. įstaigos pasiektas realus
rezultatas
 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 orgaizuotas Kauno m.
ikimokyklinių įstaigų įdomių veiklų
projektas „Kas? Kodėl? Kaip?“, atskleidė
šiuolaikinio vaiko poreikį – „patirtinį
ugdymasį“, 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 vaikų veikloje - vykdytas
vaikų socializacijos projektas „Kitoks
vaikas“ (4-5 m. vaikams, turintiems
emocinių elgesio sutrikimų);
o dėl įstaigos darbuotojų elgesio
probleminėse darbo situacijose - parengta
smuto ar/ir patyčių tvarka;
o dėl gerosios patirties sklaidos –
organizuota Kauno m. 6-ų ikimok. įstaigų
metodinė diena „Vaikų individualių
ugdymo(si)
poreikių
iššūkiai
ir
galimybės“, parengta atmintinė tėvams
„Vaikų, turinčių elgesio ir emocijų
problemų, ugdymo(si) galimybės“.

Maksimalus lauktas
2017 m. rezultatas
 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.

 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...“.
 Sekmės 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 spes. 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“.
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2. Tikslas
Bendruomenės
narių tarpusavio
ryšių stiprinimas.

Minimalus lauktas
2017 m. rezultatas
 50 % pedagogų
taiko tėvų dalyvavimo
vaikų gebėjimų ir
pažangos
vertinime
formas.
 30
%
įstaigos
ugdytinių
tėvų
komandiniu principu
dalyvauja
įstaigos
veiklos tobulinime.
 Organizuoti
tradiciniai
bendradarbiavimo su
šeima renginiai.
 Taikomos
tradicinės,
pavienės
formos
įstaigos
darbuotojų
bendruomeniškumo
puoselėjimui.
 Apie
pagalbos
šeimai
paslaugų
įvairovę,
ugdytinių
šeimos informuojamos
susirinkimų metu.
 Įstaigos
tėvų
informavimas vyksta
tradicinėmis,
pavienėmis
(pagal
poreikį) formomis.

2017 m. įstaigos pasiektas realus
rezultatas
 Pagrindinė pedagogų ir ugdytinių
tėvų dalyvavimo vaikų gebėjimų ir
pažangos vertinime forma – individualūs
pokalbiai. Tuo tikslu kiekviejoje vaikų
grupėje, kiekvieno mėnesio paskutinį
trečiadienį,
organizuota
„teminė
pokalbių valandėlė“.
 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.

Maksimalus lauktas
2017 m. rezultatas
 Visi
įstaigos
pedagogai
bendradarbiauja
su
ugdytinių tėvais vaikų
gebėjimų ir pažangos
vertinime.
 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.

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.
 Sekmės 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“.
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3. Tikslas

Minimalus lauktas
2017 m. rezultatas

Atnaujinti kiemo
teritorijos
aplinką ir vaikų
žaidimų aikšteles
bei turtinti
vidaus aplinką.

Pakeista įstaigos teritoriją
juosianti tvora. Tvora
nauja, aukšta, rakinami
vartai, saugi vaikams.

Įstaigos pasiektas
2017 m. realus rezultatas

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 progr.
Darbai bus tęsiami 2018 m.
Įrengta
Įgyvendintas uždavinys - 100 proc.
,,Boružėlių“/,,Nykštukų“ Įrengta ,,Boružėlių“/,,Nykštukų gr.
gr. sporto aikštelė.
sporto aikštelė. Paklota guminių
Tvirta ir saugi danga,
trinkelių aikštelės danga.
palankesnės galimybės
Saugu vaikams. Suaktyvėjo
žaisti krepšinį ir kitus
triratukų, paspirtukų sportas,
žaidimus.
inovatyvi, aplinka.
Numatytos perspektyvos
2018 m. įrenginių plėtrai šioje
aikštelėje.
Panaudota 786 eur iš įstaigai skirtų
SB lėšų. Nupirktos gumines
trinkelės aikštelei.
Išklotas pagrindinis
Įgyvendinimas-100 proc. Dalinai
takas trinkelėmis, lygu,
kito/didėjo numatyto projekto
saugu.
apimtis: atliktas kiemo tako, tame
tarpe ir pagrindinio tako (nuo
Kęstučio gtv.) remontas.
Demontuoti buvę avariniai laiptai
jų vietoje įrengta aikštelė vaikų
žaidimams. Iki smėlio dėžės ir apie
smėlio dėžę trinkelėmis išklota
erdvė smėlio statiniams ir/ar
kitiems žaidimams.
Panaudota 5 100 eur SB ir spec.
ugdymo lėšų.
Įmonės kuri gali vykdyti Įgyvendinimas-100 proc.
Lietuvos HN 131:2015
2017 m. spalio 9 d., UAB TUVLITA
„Vaikų žaidimų
atliko pagrindinę metinę vaikų
aikštelės ir patalpos.
žaidimų aikštelės patikrą ir parengė
Bendrieji sveikatos
ataskaitą. Konsultavo/patarė dėl
saugos reikalavimai“
vaikų saugumo neleistinų naudoti
parinkimas.
lauko priemonių-žaidimų-įrengimų

Maksimalus lauktas
2017 m. rezultatas

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.
Tvirta ir saugi
danga, palankios
galimybės 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
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Pakeista 2 - jų grupių
šildymo įranga
(radiatoriai). Užtikrintas
HN reikalavimas pasiekta privaloma
temperatūra grupėse.
Pateikta paraiška pagal
parengtą techninį
projektą dėl įrašymo į
programą pastato
apšiltinimui/renovacijai.

pašalinimo eigos.
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.
Neįgyvendinta-savivaldybė lėšų iš
SB šiems darbams neskyrė.
Motyvacija: galės būti vykdoma
renovacijos eigoje.

Tikslas nepriklausomai nuo
įstaigos prašymo ir tikimybės
neįgyvendintas. 2017 m.
savivaldybė neįtraukė į
renovuojamų įstaigų sąrašą.
Tikimybė darbus pradėti per
5 metus išlieka.
Įgyvendinimas-100 proc. su
kaupu. Atliktas ,,Pelėdžiukų“ ir
grupės miegamojo grindų
remontas, patiesta grindų
ekologiška danga. Ilgalaikė
garantija, taupus investavimas.
Panaudota 1 228 eur 2 proc. lėšų.

reikalavimai“
parinkimas kiemo
įrenginiams
įvertinti.
Bendradarbiavimas
ir
konsultavimas(is).
Pakeista 50 proc.
šildymo įrangos.
Užtikrintas HN
reikalavimas. Saugu
vaikams – nėra
špižinių kampuotų
radiatorių.
Tikimybė patekti į
įstaigų pastato sienų
apšiltinimo
programą ir darbus
pradėti
kaip
įmanoma anksčiau.

Atliktas 2 grupių (P
ir A) viršutinio
grindų sluoksnio
remontas (išlygintas
paviršius ir patiesta
grindų ekologiška
danga), naujos
grindjuostės. Šiltos
grindys vaikams.
Ilgalaikė garantija,
taupus investavimas.
Nupirktas šaldytuvas
Įgyvendinimas-100 proc.
Nupirktas šaldytuvas
maisto sandėlyje, išlaiko Nupirkti 2 šaldytuvai. Visi
maisto sandėlyje –
reikiamą (HN)
šaldytuvai maisto bloke atnaujinti ir visi šaldytuvai
temperatūrą.
atitinka HN ir NVSC reikalavimus. atnaujinti.
Panaudota 520 eur SB lėšų.
Nupirktas buitinis
Neįgyvendinta. Savivaldybė visiškai Įsisavintos naujos
mechaninis daržovių
neskyrė įstaigai prašomų lėšų
technologijos –
smulkintuvas, pagerintos ilgalaikiam inventoriui įsigyti.
nupirktas
virėjų darbo sąlygos.
Įstaiga pakartotinai prašė lėšų 2018 pramoninis
metams šiam tikslui įgyvendinti.
elektrinis daržovių
smulkintuvas,
efektyvesnės laiko
sąnaudos,
tobulesnis virėjų
darbas, gaminamų
patiekalų
estetiškumas.
Pakeistas linoleumas
,,Pelėdžiukų“ gr.
miegamajame.
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Nupirktos naujos
antklodės vietoje
susidėvėjusių vatinių.
Nupirkti nauji apdangalai
galvai virėjoms
(kepurės).

Įgyvendinta 100 proc. Visos
antklodės vaikų lovelėse atnaujintos,
atitinka lovų ir vaikų skaičių.
Sandėliuojami keli vnt. atsarginiam
atvejui ar pasikeitus vaikų skaičiui
įstaigoje.
Rankšluosčių skaičius 100 proc.
atitinka HN reikalavimus.
Papildytos vaikiškos patalynės
atsargos vietoje nurašytos
susidėvėjusios – 50 vnt.
Pasinaudojant akcija, nupirkti
rinkiniai spec. rūbų virtuvės
darbuotojoms - 6 kompl.
Panaudota: 700 eur spec. ugd. ir 768
eur SB lėšų aprangai ir patalynei.

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.

Komentaras:
Rezultatas įgyvendintas 100 proc. tų punktų/priemonių, kurių priklausomybė valdoma pačios įstaigos.
Neigyvendintos 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

Minimalus lauktas
2017 m. rezultatas
Pritaikyti
 IKT vaikų ugdyme
informacinių
taikoma atsižvelgiant
komunikacinių
į asmeninį pedagogo
technologijų (IKT) sąmoningumą.
galimybes ugdymo  Priešmokyklinėje
turinio įgyvendinimo „Nykštukų“ grupėje
patobulinimui.
nupirktas
kompiuteris
ir
įdiegtas internetas.
 Visi
įstaigos
pedagogai išbandė

2017 m. įstaigos pasiektas realus
rezultatas
 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
priešmokyklinėje „Pelėdžiukų“ gr.
interaktyvios
lentos
ir
įstaigos
specialistų darbui su spec. poreikių

Maksimalus lauktas
2017 m. rezultatas
 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.
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pavienes
IKT
taikymo galimybes
ugdymo procese.
 25 % įstaigos
pedagogų kuria ir
taiko savitus ugdymo
metodus panaudojant
IKT.

vaikais, interaktyvių grindų įrengimui.
 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.

 50 % įstaigos
pedagogų kuria ir taiko
savitus
ugdymo
metodus panaudojant
IKT.

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“.

2.4. Plačiojo įsivertinimo išvados
Įstaigos veiklos įvertinimai pateikiami 4 balų ribose.
2017 m. privalumai
2017 m. trūkumai
„Parama ir pagalba vaikui,
šeimai“ (3,9) - vaiko teisių
garantavimas ir atstovavimas
mokykloje bei visuomenėje,
teikiamų paslaugų kokybė ir
paslaugų tikslingumas.
„Įstaigos valdymas“ (3,9) įstaigos strateginio ir metinio
plano įgyvendinimas, vadovo
kompetencija,
mokyklos
atstovavimas.
„Etosas“
(3,8)
lygių
galymybių suteikimas, įstaigos
populiarumas
ir
prestižas,
atvirumas pokyčiams, įstaigos
vieta bendruomenėje.
Kasmet tobulintinas rodiklis

„Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“
(3,6) – mokyklos ir tėvų veiklos
dermė skatinant vaikų pasiekimus ir
juos vertinant.
„Ištekliai“ (3,6) – finansavimas,
veiklos erdvės ir jų būklė mokykloje
„Vaiko ugdymas ir ugdymasis“
(3,7) – mokytojo ir ugdytinio
sąveika,
šeimos
gaunamos
informacijos kokybė, planavimo
proceso kokybė, vaikų motyvacijos
palaikymas.

2018 m. tobulinti pasirinkti
mokyklos veiklos aspektai
3.1.2 - mokyklos ir tėvų veiklos
dermė skatinant vaikų pasiekimus ir
juos vertinant (3,1)
2.4.3
–
šeimos
gaunamos
informacijos kokybė (3,2)
5.2.1 – veiklos erdvės ir jų būklė
mokykloje (3,2)
2.3.3 – mokytojo ir ugdytinio
saveika (3,5)

„Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“ (3,6):
3.1 - vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas (3,4)
3.1.1 – vaiko daromos pažangos vertinimo sistema (3,8)
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Giluminio įsivertinimo išvados
Komentaras:
Giluminiam auditui buvo pasirinkti tobulinti veiklos aspektų rodikliai: 3.1.2; 2.4.3; 5.2.1; 2.3.3
(„vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas“, „šeimos gaunamos informacijos kokybė“, „materialinė
aplinka“ bei „pedagogo ir vaiko sąveika“). Gautos apklausos duomenimis padarytos šios išvados:
3.1.2 – mokyklos ir tėvų veiklos dermė skatinant vaikų pasiekimus ir juos vertinant.
Veiklos rodiklis įvertintas 3,1 balo (3 lygiu iš 4 galimų). Šis rodiklis buvo tobulinamas ir 2017 m.
Įgyvendinus šio rodiklio tobulinimo priemones, jo įvertinimas pakilo 0,3 balo. Tačiau šiai dienai
įstaigos netenkina turimas įstaigos ir tėvų bendradarbiavimo įvertinimas. Todėl 2018 m. tęsiamas šio
rodiklio tobulinimas.
Stiprioji pusė: įstaigoje taikoma vaikų gebėjimų ir pažangos vertinimo sistema.
Numatyta tobulinti:
 Tėvų dalyvavimą vaikų gebėjimų ir pažangos vertinime.
 Vaikų gebėjimų ir pažangos vertinimų grįžtamąjį ryšį tėvams.
 Vaikų ugdymo planavimą (tikslingumas).
2.4.3 – šeimos gaunamos informacijos kokybė.
Veiklos rodiklis įvertintas 3,2 balo (3 lygiu iš 4 galimų).
Stiprioji pusė: ugdytinių šeimų informavimas vykdomas taikant „individualius pokalbius“ bei įstaigos
internetinę svetainę (www.spragtukas.lt).
Numatyta tobulinti:
 Įstaigos specialistų bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais.
 Elektroninių informacinių priemonių taikymą tėvų informavimui.
5.2.1 – veiklos erdvės ir jų būklė mokykloje.
Veiklos rodiklis įvertintas 3,2 balo (3 lygiu iš 4 galimų).
Stiprioji pusė: vaikų ugdymas(is) netradicinėse aplinkose.
Numatyta tobulinti:
 Vaikų veiklos erdvių (kiemo aikštelių) būklę.
 Elektroninių informacinių technologijų taikymą vaikų ugdymui (vertinimas).
 Vaiko veiklos, gebėjimų įsivertinimą.
2.3.3 – mokytojo ir ugdytinio saveika.
Veiklos rodiklis įvertintas 3,5 balo (3 lygiu iš 4 galimų).
Stiprioji pusė: pedagogo ir vaiko santykis vaiko adaptacijos periodu.
Numatyta tobulinti:
 Vaikų motyvaciją.
 Pedagogo dėmesį kiekvienam vaikui.
 Veiklų diferencijavimą pagal vaikų individualius gebėjimus.
Vaiko ugdymo(si) pasiekimai
Veiklos rodiklis įvertintas 3,6 balo (4 lygiu iš 4 galimų). 2017 m. vaiko ugdymo(si) pasiekių
įvertinimas 2,5 % didesnis už 2016 m. įvertinimą.
Stipriosios pusės:
 Priešmokykyjklinio amžiaus vaikų (5-6 m.) – socialinė (91 %) ir sveikatos saugojimo (86 %)
kompetencijos.
 Ikimokyklinio amžiaus vaikų (3-4 m.) – fizinė (93 %) ir meninė (88 %) ugdymo(si) kryptys.
 Ankstyvojo amžiaus vaikų (2 m.) – meninė (76 %) ir fizinė (73 %) ugdymo(si) kryptys.
Numatyta tobulinti:
 Emocinę socialinę vaikų ugdymo(si) kryptį.
 Vaikų komunikavimo ir pažinimo gebėjimus.
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Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus,
vidaus audito ir kitų institucijų 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.
 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 atlieka draudžiamų naudoti
priemonių rekonstrukciją arba demontavimą.
 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.

III SKYRIUS
2018 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS
IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI
Atlikę įstaigos veiklos įsivertinimą, vaikų grupių apžiūrą, išanalizavę išorės audito išvadas ir
situaciją, įstaigos tarybos posėdyje, išsikėlėme keturis tikslus 2018 metams. Iškelti keturi tikslai
todėl, kad būtų atitiktis ir sąšauka su 2016–2018 metų įstaigos strategija, kurios tikslai konkrečiai
nukreipti 4-ioms grupėms/sritims: vaikams; šeimai/tėvams; pedagogams; aplinkai - ūkiui/
materialinei gerovei.
 Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016–2018 metams 1 strateginį tikslą „Skatinti
vaikų patirtinį ugdymąsi, kuris turi įtakos šiuolaikinės asmenybės formavimui(si)“, 2018 metais
sieksime patobulinti ugdymo procesą, siekiant geresnės pedagogo ir ugdytinio sąveikos (1
tikslas).
Šis metinis tikslas pagrįstas atsižvelgiant į 2017 m. įstaigos veiklos tikslų analizę bei
numatytą tobulinimo kryptį - „vaiko ugdymosi poreikiai“. Taip pat šio tikslo aktualumą rodo
vaikų ugdymo(si) pasiekimų rezultatai - tobulintini aspektai: „emocinė socialinė vaikų
ugdymo(si) kryptis“ bei „vaikų komunikavimo ir pažinimo gebėjimai“. Aktualumą atskleidžia ir
įstaigos vidaus audito įsivertinimas - žemiausiai įvertinti pagalbiniai rodikliai: „mokytojo ir
ugdytinio saveika“ bei „vaikų motyvacijos palaikymas“. Gauti duomenys atskleidė, kad vaiko
ugdymo(si) kokybės rezultatui pasiekti nepakanka įdomios vaikų edukacinės aplinkos.
Išsiaiškinome, kad vaikų ugdymo(si) kokybei turi įtakos pedagogų požiūris į vaiką – supratimas,
kad kiekvienas vaikas individuali asmenybė. Šio tikslo savalaikę pagalbą vaikui patvirtina ir 2018
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m. švietimo ir mokslo ministerijos iškelto prioriteto „individuali mokinio pažanga: pažinimas,
stebėjimas, vertinimas, skatinimas“ turinys: „mokinio individualumo kaip vertybės pripažinimas“
bei „mokinio refleksija“.
Todėl šio tikslo įgyvendinimas vyks atsižvelgiant į giluminio audito įsivertinimo
tobulintinas kryptis: „vaikų motyvacija“, „pedagogo dėmesys kiekvienam vaikui“ bei „veiklų
diferencijavimas pagal vaikų individualius gebėjimus“ - parenkant vaiko skirtybių suvokimo,
atpažinimo ir panaudojimo strategijas (būdus) ir technologijas (metodus), kurie sustiprins ryšį tarp
pedagogo ir vaiko. Šio tikslo įgyvendinimui bus panaudotos 1950 eur lėšos.
 Atsižvelgiant į numatytą strateginio plano 2016 – 2018 metams 2 strateginį tikslą „Pagerinti
įstaigos bendruomenės narių bendradarbiavimą“, 2018 metais sieksime patobulinti įstaigos
bendruomenės informavimo sistemą (2 tikslas).
Šis metinis tikslas pagrįstas 2017 m. įstaigos veiklos vidaus audito įsivertinimu žemiausiai įvertintais pagalbiniai rodikliais: „mokyklos ir tėvų veiklos dermė skatinant vaikų
pasiekimus ir juos vertinant“ ir „šeimos gaunamos informacijos kokybė“. Gauti duomenys
atskleidė, kad pakankamai gerai ugdytinių šeimų informavimas vykdomas taikant „individualius
pokalbius“, įstaigos internetinę svetainę (www.spragtukas.lt) bei sudarant sąlygas tėvų
dalyvavimui vaikų ugdomojoje veikloje. Tačiau siekiant įstaigos ir tėvų veiklos dermės,
reikalingos priemonės, kurios ne tik suteiktų tėvams aktualią informaciją juos dominančiais,
visuminiais vaiko ugdymo klausimais, bet ir formuotų bendrą susitarimą dėl vaiko ugdymo(si)
tikslų, gebėjimų ir pažangos vertinimo. Šio tikslo aktualumą patvirtina ir vienas iš iškeltų, 2018 m.
švietimo ir mokslo ministerijos, prioritetų „pedagoginių darbuotojų bendrujų ir dalykinių
kompetencijų tobulinimas“ turinys: „efektyvesnis bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių
tėvais, pripažįstant jų vaidmenį, teises bei atsakomybę už mokinio ugdymą(si)“.
Todėl šio tikslo įgyvendinimas vyks atsižvelgiant į giluminio audito įsivertinimo
tobulintinas kryptis: „tėvų dalyvavimas vaikų gebėjimų ir pažangos vertinime“, „vaikų gebėjimų
ir pažangos vertinimų grįžtamasis ryšis tėvams“, „vaiko veiklos, gebėjimų įsivertinimas“ bei
„įstaigos specialistų bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais“.Taip pat orientuojantis į 2017 m.
įžvelgtą IKT taikymo prasmę - „informatyvi bendruomenė“, tobulinsime „elektroninių
informacinių priemonių taikymą tėvų informavimui“. Šio tikslo įgyvendinimui bus panaudotos
750 eur lėšos.
 Įstaigos strateginio plano 2016 – 2018 metų 3 strateginis tikslas ,,Kurti saugią ir modernią
vaikų ugdymo(si) ir kitą įstaigos aplinką siekiant HN 75:2016 (75:2010) atitikties“. 2018 m.
sieksime sistemingai turtinti vaikų žaidimų aikštelių gerbūvį, lauko priemonių atitiktį žaidimo
aikštelių HN, visapusiškai tobulinti vidinę aplinką (3 tikslas).
Aplinka vaikui ir visai bendruomenei svarbi visais galimais aspektais: ugdomuoju, fiziniu,
kultūriniu, psichologiniu. Mūsų siekis: ugdyti(is), jaustis saugiai, šiltai, komfortabiliai, jaukiai
estetikos atžvilgiu, elgtis etiškai, apsaugoti ugdytinius nuo smurto ar patyčių atvejų, turėti patogią
ir visapusiškai saugią darbo vietą dirbantiems, visiems kartu kurti gerą mikroklimatą, būti
svetingais, paslaugiais, informatyviais.
Šis metinis tikslas pagrįstas 2017 m. įstaigos veiklos vidaus audito įsivertinimu - žemiausiai
įvertintais pagalbiniu rodikliu: „veiklos erdvės ir jų būklė mokykloje“. Gauti duomenys atskleidė,
kad įstaigos išskirtinumas - vaikų ugdymas(is) netradicinėse aplinkose. Tačiau siekiant ugdymo
kokybės, svarbu nepamiršti ir edukacinių aplinkų saugumo. Šio tikslo aktualumą pagrindžia ir
atlikto pagrindinio metinio, vaikų žaidimų aikštelių, neeilinio audito įvertinimo rezultatai:
„2018 m. nesaugios priemonės turi būti demontuotos arba pritaikytos taip, kad atitiktų HN
reikalavimus“.
2018 m. švietimo ir mokslo ministerija, kaip vieną iš pagrindinių prioritetų, įvardina:
„identifikuoti atvejus, keliančius grėsmę vaiko sveikatai“. Atsižvelgiant į tai, prioritetine tvarka
bus remontuojamos/keičiamos grindys ir įrengta ventiliacija salėje. Ančiukų gr. miegamajame bus

16
pakeistos grindys bei tęsiamas inventoriaus atnaujinimas virtuvėje. Numatomas tęstinis tvoros
keitimas-II darbų etapas. Šio tikslo įgyvendinimui numatoma panaudoti apie 30 560 eur.
 Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016 – 2018 metų 4 strateginį tikslą „Pagerinti
pedagogų IKT taikymo kompetencijas“, 2018 metais numatome patobulinti ugdymo planavimą ir
vaikų gebėjimų vertinimą, pritaikant informacinių komunikacinių technologijų (IKT)
galimybes (4 tikslas).
Planuojant šį metinį tikslą, atsižvelgta į 2017 m. vykdytos veiklos numatytą tobulintiną
kryptį – „informacinių komunikacinių technologijų galimybės“. Taip pat šis tikslas pagrįstas 2017
m. įstaigos vidaus audito įsivertinimu - žemiausiai įvertintais pagalbiniais rodikliais: „mokyklos ir
tėvų veiklos dermė skatinant vaikų pasiekimus ir juos vertinant“ bei „planavimo proceso
kokybė“. Gauti duomenys atskleidė, kad įstaigoje vykdomas vaikų vertinimas bei ugdymo turinio
planavimas turi ne tik per mažai sąsajos su ugdytinių šeimomis, bet ir vyksta taikant tradicinį
metodą – „fiksavimas raštu“. Taigi siekiant kokybiško ugdymo turinio įgyvendinimo, laiko
ekonomiškumo, šiandieną tampa svarbios informacinių komunikacinių technologijų (IKT)
taikymo galimybės. Šio tikslo aktualumą patvirtina ir vienas iš iškeltų 2018 m. švietimo ir mokslo
ministerijos prioritetų „pedagoginių darbuotojų bendrujų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“
turinys: „profesinis pedagogų skaitmeninis raštingumas“.
Todėl šio tikslo įgyvendinimas vyks atsižvelgiant į giluminio audito įsivertinimo
tobulintinas kryptis: „elektroninių informacinių technologijų taikymas vaikų ugdymui
(vertinimas)“ bei „vaikų ugdymo planavimas (tikslingumas)“. Šio tikslo įgyvendinimui bus
panaudotos 250 eur lėšos.
IV SKYRIUS
VEIKLOS TURINYS
Įgyvendinus numatytus 2018 m. įstaigos veiklos plano tikslus tikimės, kad parinkti
bendradarbiavimo su ugdytinių šeimomis būdai, sudarys sąlygas geriau pažinti kiekvieną vaiką bei
kryptingiau organizuoti ugdymo(si) procesą. Todėl bus glaudesnis, prasmingesnis pedagogo ir
vaiko ryšys. Metų antrame pusmetyje pradėta taikyti informacinė sistema „Mūsų darželis“,
patobulins ugdytinių tėvų informavimą – jie gaus savalaikę informaciją apie: savo vaiko grupės
ugdomąją veiklą, jos tikslus, vaikų vertinimą.
Pedagogai tobulindami ugdymo procesą realiai ir sąmoningai:
o atras šiuolaikiškesnį ryšį su vaiku;
o pripažins vaiko išskirtinumus;
o sukurs vaikui didesnes savęs pažinimo galimybes;
o suteiks savalaikę pagalbą vaikui.
Metų pabaigoje, sukurtos ir įrengtos vaikų veiklos erdvės (kiemo aikštelėse), atitiks vaikų
saugumo bei judėjimo poreikius.
Metų eigoje įvykę konkretūs fiziniai pokyčiai vaikų grupėse, įstaigos salėje bei virtuvės ir
maisto bloke, padės sėkmingai tęsti modernizacijos procesus.
Tikimės, kad 2017 m. numatytas ir dalinai vykęs įstaigą juosiančios tvoros pakeitimas nauja,
2018 m. bus tęsiamas (Aprūpinimo skyrius informuotas dėl situacijos). Kadangi 2017 m.
nepatekome į modernizuojamų įstaigų sąrašą, 2018-iems metams vėl teikėme prašymą/užsakymą.
Sieksime šio tikslo tol, kol pavyks pakeisti įstaigos išorinį įvaizdį.
Bendrosios erdvės, lauko priemonės renovuojamos kasmet, pagal turimus finansinius
išteklius. Kiekvienais metais mažėja 2 proc. parama įstaigai, tačiau ši grėsmė yra gyvenimiška,
prašančių ir laukiančių niekada nestigs. Didėja savivaldybės dotacijos ikimokyklinėms įstaigoms,
dėl to džiugu ir saugu. Saugu žinant, kad būtiniausios reikmės neliks be finansavimo, o ir
visapusiškai tobulėti, kelti kompetenciją, kvalifikacinę kategoriją vis labiau darbuotoją motyvuoja,
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nes įstaiga sudaro sąlygas lankyti seminarus ar mokymus pedagoginiams ir nepedagoginiams
darbuotojams, juo apmoka.
2018 m. eigoje planuojami veiklos etapų įsivertinimai parodys taikomų priemonių
veiksmingumą bei leis atlikti savalaikes korekcijas.
1 tikslas. Patobulinti ugdymo procesą, siekiant geresnės pedagogo ir ugdytinio sąveikos.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Sukurta vaikų pasitikėjimą  Ikimokyklinio amžiaus (4-5
skatinanti aplinka.
m.) vaikų grupių pedagogai vykdo
pavienes
prevencines
vaikų
socializacijos veiklas.
 25
%
pedagogų
taiko
inovatyvius
vaikų
„savęs
įsivertinimo“ metodus.
 Naujai priimtų vaikų
adaptacijai taikomas metodas
įstaigos specialistas – personažas.
 Miesto/respublikos projektuose,
2-3 m. vaikų aktyvumas 35 %.
 50 % pedagogų taiko
informacinių technologijų
inovatyvius vaiko ugdymo metodus
 Pedagogai savarankiškai ieško
ir taiko vaikų motyvacinius
metodus.
 25 % pedagogų, taikant
metodą „naujas žvilgsnis į seną
žaidimą“, patobulina vaikų grupių
aplinkas.

Laukiami maksimalūs rezultatai
 Ikimokyklinio amžiaus (4-5 m.)
vaikų grupėse vykdomas prevencinis
projektas „Draugauk su manimi“.
 50 % pedagogų taiko inovatyvius
vaikų „savęs įsivertinimo“ metodus.
 Vykdomas naujai priimtų vaikų
adaptacijos
projektas „Užgrupinė
veikla vaiko grupėje“.
 Visi pedagogai supranta, kad
„nėra mažų vaikų, yra tik netinkamai
organizuota veikla“.
Miesto/respublikos projektuose, 2-3
m. vaikų aktyvumas 50 %.
 Visi
pedagogai
taiko
informacinių
technologijų
inovatyvius vaiko ugdymo metodus.
 Bendradarbiaujant su socialiniais
partneriais
organizuotas
vaikų
motyvacinis projektas.
 50 % pedagogų, taikant metodą
„naujas žvilgsnis į seną žaidimą“,
patobulina vaikų grupių aplinkas.

Priemonės
Eil.
Nr.
1.

Priemonės
pavadinimas
Sportinė veikla
„Mažieji Olimpiečiai“

2.

Vaikų viktorina
„Žiniukas“

3.

Vaikų „savęs
įsivertinmo“ metodo
atradimas
Tiriamoji veikla
„Vaikų motyvacija,
aktyvumas ir
įvertinimas“
Naujai priimtų vaikų
adaptacijos projektas

4.

5.

Socialiniai
partneriai
Respubliki
nio
projekto
„Ikimok.
žiemos
Olimpiada
2018“
nariai
-

Įvykdymo
terminas
Vasario
mėn.

2-3 m.
ugdytiniai

Vasario
mėn.

Įstaigos
ugdytiniai

-

Balandžio
mėn.

Įstaigos
ugdytiniai

Muzikos ped.
A.Čistovienė

Darbinės
grupės
nariai

Gegužės
mėn.

Įstaigos
ugdytiniai

Direktoriaus pavad.
ugdymui

Ugdytinių
tėvai

Rugsėjo
mėn.

2-3 m.
ugdytiniai

Atsakingi
vykdytojai
Kūno kultūros
mokytojas M. Liepa

Aukl. I.Šukaitienė,
aukl. D. Šimkauskienė
aukl.S. Lukoševičienė
Įstaigos pedagogai

Ištekliai

Pasta
bos
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„Užgupinė veikla
vaiko grupėje“
6.

7.

A. Valatkevičienė,
muzikos ped.
A.Čistovienė
Tęsiamas konkursas
Direktoriaus pavad.
„Netradicinės ugdymui
daugiafunkcinės - vaikų A. Valatkevičienė
edukacinės aplinkos“

Gerosios patirties
sklaida „Naujas
žvilgsnis į seną
žaidimą“.
Metodinė diena
„Meninė veikla –
vaiko vidinis
pažinimas“

Direktoriaus pavad.
ugdymui
A. Valatkevičienė,
aukl.I. Šukaitienė
Direktoriaus pavad.
ugdymui
A. Valatkevičienė,
A. Čyžienė

9.

Prevencinis vaikų
socializacijos
projektas „Draugauk
su manimi“

Direktoriaus pavad.
ugdymui
A. Valatkevičienė,
įstaigos specialistai

10.

Vaikų motyvacinis
projektas
„Technologiniai
žaidimai“

Direktoriaus pavad.
ugdymui
A. Valatkevičienė

8.

Kauno
UAB
„Senukai“

Rugsėjo
mėn.

1500 eur MK lėšos,
ugdytinių
tėvai

Įstaigos
pedagogai

Spalio
mėn.

Kauno m.
centro
ikimok. įst.
projekto
„Draugystė“
nariai
Kauno
visuomenės
sveikatos
biuras, PPT

Lapkričio
mėn.

100 eur MK lėšos,
ugdytinių
tėvai
Kauno m.
pedagogai,
specialistai

Gruodžio
mėn.

4-5 m.
ugdytiniai

BMK

Gruodžio
mėn

350 eur MK lėšos

2 tikslas. Patobulinti įstaigos bendruomenės informavimo sistemą.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

2018 m. šeimos gaunamos
informacijos kokybės
įvertinimas 0,5 % didesnis už
2017 m. įvertinimą

 Ugdytinių šeimos informaciją
apie vaiko ugdymą gauna taikant
diskusijų formą „Tėvai klausia –
mes atsakome“.
 50-iai % tėvų aiškūs įstaigos
pagalbos būdai vaikui/šeimai.
 25 % įstaigos tėvų lankosi
svetainėje.
 25 % tėvų dalyvauja vaikų
gebėjimų ir pažangos vertinime.
 50 % pedagogų teikia grįžtamąjį
ryšį tėvams raštu apie vaikų
gebėjimus ir pažangą.
 Ugdytinių šeimos
informuojamos taikant tradicines
formas.
 40 % įstaigos ugdytinių tėvų
bendradarbiavimo pagrindu siūlo
ir įgyvendina pokyčius įstaigoje.

 Bendruomenė informaciją apie
vaiko ugdymą gauna jiems patogiu
laiku – įdiegta elektroninė priemonė
„Mūsų darželis“.
 Tėvams pakankamai aiškūs (70 %)
įstaigos pagalbos būdai vaikui.
 Ugdytinių tėvai dalyvauja įstaigos
svetainės
(www.spragtukas.lt)
tobulinime.
Įstaigos
svetainės
lankomumas - 35 % įstaigos tėvų.
 50 % tėvų dalyvauja vaikų
gebėjimų ir pažangos vertinime.
 Visi pedagogai teikia (raštu), vaikų
gebėjimų ir pažangos vertinimų,
grįštamąjį ryšį tėvams.
 Taikoma
nauja
šeimų
informavimo forma
- „kurkime
kartu“.
 45 % įstaigos ugdytinių tėvų
bendradarbiavimo pagrindu siūlo ir
įgyvendina pokyčius įstaigoje.
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Priemonės
Eil.
Nr.
1.

2.
3.

4.

Priemonės
pavadinimas
Diskusijos „Tėvai
klausia – mes
atsakome“
Atvira veikla „Kaip
padėti vaikui?“
Tiriamojipsichologinė veikla
„Ką kalba vaiko
piešiniai?“
Elektroninės
priemonės „Mūsų
darželis“ įdiegimas

5.

Įstaigos svetainės
tobulinimas

6.

Susirinkimas tėvams
„Įstaigos specialistų
pagalba vaikui“
Tėvų anketinė
apklausa „Jūsų vaiko
gebėjimai“
Tėvų informavimo
formos „Jūsų vaikas
geba...“ parengimas ir
pateikimas tėvams
Praktinė-informacinė
veikla tėvams ir jų
vaikams „Kurkime
kartu“
Tęstinis
bendradarbiavimo su
šeima projektas
„Auginkime kartu“ –
tėvų inicijuotos
veiklos

7.

8.

9.

10.

Atsakingi
vykdytojai
Direktoriaus
pavad. ugdymui
A. Valatkevičienė,
vaikų grupių
pedagogai
Logopedė J. Liekienė
Aukl. A.Čyžienė

Direktorė N. R.
Kožaniauskienė,
direktoriaus
pavad. ugdymui
A. Valatkevičienė
Direktoriaus
pavad. ugdymui
A. Valatkevičienė
Vaiko gerovės
komisijos nariai
Aukl. D. Šimkauskienė
Aukl. I.Šukaitienė,
aukl. D. Šimkauskienė

Socialiniai
partneriai
Įstaigos
specialistai

Įvykdymo
terminas
Kiekvieno
mėn.
paskutinį
penktadienį

Ugdytinių
tėvai

Įstaigos
specialistai
Ugdytinių
tėvai

Balandžio
mėn.
Balandžio
mėn.

Įstaigos
ugdytiniai
Įstaigos
ugdytiniai

Įmonė
„Kompiuteri
zuoti
sprendimai“

Kovo
mėn.

IKT
specialistas

Rugsėjo
mėn.

Ugdytinių
tėvai

-

Rugsėjo
mėn

Įstaigos
specialistai

Darbinės
grupės
nariai
-

Rugsėjo
mėn

IKT,
ugdytinių
tėvai
IKT,
įstaigos
pedagogai

Aukl. D. Šimkauskienė, Ugdytinių
Aukl.H. Slavinskienė
tėvai
Grupių pedagogai

Tėvų
pasiūlyti
socialiniai
partneriai

Spalio
mėn.

Ištekliai

Pasta
bos

IT programa,
450 eur –
MK lėšos

Lapkričio
mėn.

Įstaigos
ugdytiniai

Gruodžio
mėn.

300 eur MK lėšos,
ugdytinių
tėvai

3 tikslas. Turtinti vaikų žaidimų aikštelių gerbūvį, lauko priemonių atitiktį žaidimo aikštelių
HN, visapusiškai tobulinti vidinę aplinką.
Sėkmės kriterijus

Atliktas salės grindų
remontas, pakeista danga,
įrengta ventiliacija.

Laukiami minimalūs
rezultatai

Įrengta nauja susidėvėjusių
grindų danga.

Laukiami maksimalūs rezultatai

Atliktas salės grindų viršutinio
sluoksnio remontas (išlygintas
paviršius ir patiesta grindų
ekologiška danga), naujos
grindjuostės, įrengta ventiliacija.
Estetiška, saugu, palanku sveikatai.
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Nupirktos 25 kėdutės (P) grupės
vaikams ir 15 vnt. didelių kėdžių
salėje.
Atliktas ,,Ančiukų“ gr.
Pakeista grindų danga
Atliktas 1 grupės (A) viršutinio
miegamojo grindų remontas. ,,Ančiukų“ gr. miegamajame. grindų sluoksnio remontas
(išlygintas paviršius ir patiesta
grindų ekologiška danga), naujos
grindjuostės. Šiltos grindys
vaikams. Ilgalaikė garantija, taupus
investavimas, estetiška, palanku
sveikatai.
Nupirktas - atnaujintas
Nupirktas naujas minkštas
100 proc. antklodės vaikų lovelėse
minkštas inventorius.
inventorius vietoje
atnaujintos. Rankšluosčių skaičius
susidėvėjusio: rankšluosčiai,
100 proc. atitiks HN
maži virėjų komplektėliai,
reikalavimus (3 vnt. vienam
patalynė vaikams.
vaikui), nupirkti 4 rinkiniai
Atnaujinti virėjų spec. rūbai.
modernių spec. rūbų virtuvės
darbuotojoms.
Nupirktas daržovių
Nupirktas buitinis mechaninis Įsisavintos naujos technologijos –
smulkintuvas (pjaustiklis)
daržovių smulkintuvas,
nupirktas pramoninis elektrinis
virtuvei - neįgyvendintas
pagerintos virėjų darbo
daržovių smulkintuvas (pavara),
praeitų metų uždavinys
sąlygos.
efektyvesnės laiko sąnaudos,
(nebuvo skirta prašomų
tobulesnis virėjų darbas, gaminamų
lėšų).
patiekalų estetiškumas.
Pakeista/atnaujinta įstaigos
Tvora nauja, aukšta, rakinami Baigtas 1,50 m. aukščio tvoros
teritoriją juosianti tvora –
vartai, saugu vaikams.
keitimas nauja. Tvora su pamatu
tęstinis darbas, II-a dalis.
apačioje, to reikalauja paveldo
departamentas, saugi vaikams,
pritaikyta prie reljefo, negali patekti
katės ar kiti gyvūnai. Rakinami
vartai, panaikintas pereinamo kiemo
statusas, išlaikytas paveldo
departamento reikalavimas dizainui,
panaudotos spec. technologijų
medžiagos.
Įrengta lauko priemonė
Demontuotas metalinis
Nupirkta daugiafunkcinė laipynė –
vietoje demontuotos senos
nusidėvėjęs nusileidimo
lauko priemonė N/B grupių
Nykštukų/Boružėlių
kalnelis.
aikštelėje. Įrengtas stovas
aikštelėje.
krepšiniui žaisti. Pasodintas
dekoratyvinis medelis (akacija) prie
medinio namelio.
Lauko priemonės atitinka
Suremontuotos arba dalinai
Visos (12 vnt.) nesaugios lauko
žaidimų aikštelių HN131:15 demontuotos nesaugios lauko priemonės suremontuotos: pakeistos
reikalavimus.
priemonės.
puvinio pažeistos detalės,
remontuojant kito kai kurių dizainas,
pavasarį perdažytos. Iš jų 8
demontuotos. Įsisavinant turimas
lėšas nupirkti nauji įrenginiai.
Pakartotinai pateikta
Tikimybė darbus pradėti 5-ių Tikimybė patekti į įstaigų pastato
paraiška pagal parengtą
metų laikotarpyje.
sienų apšiltinimo programą/
Nupirktos vienai grupei (P)
naujos kėdutės

Nupirktos 25 kėdutės
Pelėdžiukų grupės vaikams.
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techninį projektą dėl
įrašymo į programą pastato
apšiltinimui/renovacijai.

renovavimą ir darbus pradėti kaip
įmanoma skubiau.
Atlikti šildymo sistemos renovaciją
minimaliai 2 - jų grupių.

Pakeista šildymo įranga
radiatoriai grupėse.

Priemonės
Eil.
Nr.
1.

1.1.

1.2.

2.

Priemonės
pavadinimas

Atliktas salės grindų
remontas (kapitalinis),
pakeista danga.

Rangovo parinkimas,
Pavaduotojas
darbų atlikimo
ūkiui. VP
technologijos aptarimas. organizatorius.
Sutarties pasirašymas.
Direktorius.
Darbų organizavimas,
Pavaduotojas
vykdymas, priėmimas.
ūkiui.
Sąskaitų apmokėjimas. Apskaitos
specialistas
Nupirktos 25 kėdutės Pavaduotojas
ūkiui. VP
(P) grupės vaikams.
organizatorius.

3.

Atliktas ,,Ančiukų“ gr.
miegamojo grindų
remontas.

3.1.

Rangovų paieška
apklausos būdu.
Technologijos
aptarimas. Pasiūlymų
apžvalga. Sutartys.
Darbų organizavimas,
vykdymas, priėmimas.
Sąskaitų apmokėjimas.

3.2.

Atsakingi
vykdytojai
Pavaduotojas
ūkiui

Pavaduotojas
ūkiui.

2018 05
mėn.

2018 06/07
mėn.

UAB
,,Dubingiai“

Ištekliai

-

2018 04
mėn.

SB lėšos 460 eur

2018 m.
III ketv.

2 proc.
lėšos – 1
400 eur

2018 07
men.

-

Pavaduotojas
ūkiui. VP
organizatorius.

-

2018 08
men.

-

-

2018 m.
II ketv.
2018 m.
II ketv.

SB lėšos –
500 eur
-

Sandėlininkas.

4.1.

Minkšto inventoriaus
Sandėlininkas.
poreikio analizė.
VP organizatorius.
Apklausa IT pagalba dėl
palankiausios kainos
parinkimo. Pirkimas.
Daržovių smulkintuvo
VP organizatorius.
pirkimo virtuvei
Dietistas.
paieška, žodinė
apklausa.
Gautų pasiūlymų
VP
įvertinimas/tiekėjo
organizatorius.
parinkimas.
Smulkintuvo pirkimas.

-

-

-

2018 m.
I pusm.

-

Past
abos

SB lėšos –
5 000 eur
Spec. ugd.
lėšos –
3 000 eur
-

-

Nupirktas - atnaujintas
minkštas inventorius.

5.1.

-

Įvykdymo
terminas
I-as
pusmetis

Pavaduotojas
ūkiui. VPK ir VP
organizatorius.

4.

5.

Socialiniai
partneriai
UAB
,,Dubingiai“

SB lėšos –
1 000 eur

-

NVS
C
nurod
ymas
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6.

Pakeista/atnaujinta
įstaigos teritoriją
juosianti tvora-tęstinis
darbas, II-a dalis.

Pavaduotojas
ūkiui.

-

2018 m.
I pusm.

6.1.

Darbų organizavimas ir
atlikimo stebėsena.

Pavaduotojas
ūkiui.

-

2018 04/06
mėn.

6.2.

Atliktų darbų priėmimas
dalyvaujant Savivaldybės
atstovui. Sąskaitų
apmokėjimas.

Pavaduotojas
ūkiui.
Savivaldybės
atstovai.

-

2018 07
mėn.

Žmogiškiej
i ištekliai

7.

Įrengta lauko priemonė Pavaduotojas
ūkiui.
Nykštukų/Boružėlių
Pavaduotojas
aikštelėje.

-

2018 m.
II ketv.

7.1.

Rangovo-tiekėjo paieška
apklausos būdu.
Sutarties pasirašymas.
Darbų atlikimas,
priėmimas,
apmokėjimas.

VP organizatorius.
Direktorius.
Pavaduotojas
ūkiui.

-

2018 m.
II ketv.

MK lėšos –
2 000 eur
Spec. ugd.
lėšos –
1 000 eur
-

8.

Demontuotos –
suremontuotos,
perdažytos lauko
priemonės atitinka
žaidimų aikštelių
HN131:15
reikalavimus.

Pavaduotojas
ūkiui.
Pastatų priež. ir
rem. darbininkas.

-

ugdymui.

II/III ketv.

Paveldo
zona SB
lėšos –
17 000 eur

Patei
ktas
prašy
mas
saviv
aldyb
ei

-

SB lėšos – Žmogiš
200 eur
kieji
ištekli
ai

4 tikslas. Patobulinti ugdymo planavimą ir vaikų gebėjimų vertinimą, pritaikant informacinių
komunikacinių technologijų (IKT) galimybes.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Visi įstaigos
pedagogai taiko IKT
galimybes vaiko
ugdymo procese.

 50 % įstaigos pedagogų naudoja
IKT ugdymo procese: planavimui,
analizavimui,
ugdytinių
šeimų
informavimui.
 50 % įstaigos pedagogų pritaiko
IKT galimybes vaikų pasiekimų
vertinimui.
 Pedagogai aptarė IKT taikymo
sėkmę.

 Visi pedagogai naudoja IKT ugdymo
procese:
planavimui,
analizavimui,
ugdytinių šeimų informavimui.
 Visi
pedagogai
pritaiko
IKT
galimybes vaikų pasiekimų vertinimui.
 Parengtos pedagogams IKT taikymo
metodinės rekomendacijos.
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Priemonės
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Priemonės
pavadinimas
Metodinė valanda
įstaigos pedagogams
„Ugdymo planavimo
patirtys Kauno m.
vaikų darželiuose“
Elektroninės
priemonės „Mūsų
darželis“ naudojimo
apmokymai
Elektroninės
priemonės „Mūsų
darželis“ taikymas:
planavimui,
analizavimui,
ugdytinių šeimų
informavimui.
IKT galimybių
taikymas vaikų
pasiekimų vertinimui
Metodinio leidinio
„Informacinių
technologijų
inovatyvūs vaiko
ugdymo metodai“
parengimas
Elektroninės
priemonės „Mūsų
darželis“ taikymo
įsivertinimas

Atsakingi
vykdytojai
Direktoriaus pavad.
ugdymui
A. Valatkevičienė

Socialiniai
partneriai
-

Įvykdymo
terminas
Vasario
mėn.

Direktoriaus pavad.
ugdymui
A. Valatkevičienė

Įmonė
„Kompiuteri
zuoti
sprendimai“
Įmonė
„Kompiuteri
zuoti
sprendimai“

Balandžio
mėn.

Įstaigos pedagogai

-

Rugsėjo
mėn.

100 eur MK lėšos

Aukl. I.Šukaitienė,
aukl.S.Lukoševičienė

-

Gruodžio
mėn.

50 eur MK lėšos,
įstaigos
pedagogai

Direktoriaus pavad.
ugdymui
A. Valatkevičienė

-

Gruodžio
mėn.

IT priemonė,
ugdytinių tėvai,
pedagogai

Įstaigos pedagogai

Rugsėjo
mėn.

Ištekliai

Pastabos

IKT priemonės

100 eur MK lėšos,
įstaigos
pedagogai
IT programa,
Direktoriaus
pavad.
ugdymui

V SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA
Kas atsiskaito
ir informuoja

Kam atsiskaitoma ar informuojama

Atsiskaitymo ir informavimo
forma

Ribinis laikas

Direktorius

Savininko teises įgyvendinančiai
institucijai. VMI, ŠVIS, FKB.
Statistikos departamentui. Įstaigos
tarybai.
Įstaigos bendruomenei.
Ugdytinių šeimoms (SU lėšų panaud.)
Visuomenės interesantams.

Sausio 31 d.
Gegužės 31d.
Gruodžio 31 d.
Rugsėjo 30 d.
Metų eigoje (2/3 k.).
Pagal poreikį ar
paklausimą, reikalavimą
nuolat.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Švietimo informacinių technologijų
centrui.

Įvairiarūšės ataskaitų formos
raštu ar elektronine versija.
Nurodytų lentelių pildymas.
Žodinis pranešimas. Pokalbis.
Susirinkimas. Penkminutė.
Apvalaus stolo diskusija.
Aprašomasis tekstas.
IT būdas. Įstaigos stendai.
Įstaigos svetainė. Įsakymai.
IT respublikinis mokinių
registras - MK forma.
IT švietimo valdymo
informacinė sistema - ŠV-03
forma.

Rugsėjo mėn.
Sausio mėn.
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Kauno m. savivaldybės duomenų
bazės tvarkytojui.
Vietos bendruomenei.
Įstaigos bendruomenei.

Pedagogų tarybos nariams.
Metodinės tarybos nariams.

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

Direktoriui.
Respublikiniam pedagogų registrui.
Buhalteriui.
VP tarnybai.
Direktoriui. Įstaigos bendruomenei.

Pedagogai

Ugdytinių tėvams.

Logopedas.
Įstaigos
taryba (apie
metų veiklą).
Atestacinė
komisija

Vaiko
gerovės
komisija
(VGK)

IT Centralizuota vaikų
priėmimo svetainė –
ataskaitos.
IT Centralizuota vaikų
priėmimo svetainė.
www.spragtukas.lt
Stendinis pranešimas.
www.spragtukas.lt
Įstaigos el. paštas
Vaikų grupių susirinkimai.
Posėdis.
Susirinkimai.

Pagal užklausą.
Rugsėjo ir gegužės mėn.
Pagal poreikį.
Kiekvieną mėn.
Rugsėjo ir gegužės mėn.
Kiekvieną mėn.
Pagal poreikį.
Rugsėjo mėn.
Gegužės men.
Rugsėjo, lapkričio,
sausio, kovo ir gegužės
mėn.
Pagal poreikį.
Rugsėjo mėn.
Mėnesio ir ketvirčio
paskutinė diena.
Gruodžio mėn.
Pagal poreikį.

Mokytojų atestacinei komisijai.

Pokalbis, parengta forma.
IT būdu. Lentelės.
Dokumentai pagal nurodytas
formas. Žodinis aptarimas
ir/ar susitarimas.
Elektroninė versiją.
Ataskaita už atliktus darbus.
Vaikų grupių susirinkimai.
Kasdieniniai pokalbiai.
Parengtos formos, bylos.

Metodinės tarybos nariams.

Susirinkimai.

Pavaduotojai ugdymui.

Savianalizės anketos.

Rugsėjo ir gegužės mėn.
Pagal poreikį.
Pagal atestacijos
perspektyvinę programą.
Rugsėjo, lapkričio,
sausio, kovo ir gegužės
mėn.
Liepos mėn.

Direktoriui.
Švietimo skyriui, VGK, PPT,
ugdytinių tėvams, pedagogams.
Bendruomenei.
Direktoriui.

Pokalbiai, parengtos formos.
Įvairios formos.
Įvairios ataskaitos.
Žodiniai pranešimai.
Dialogas.

Pagal poreikį.
Pagal poreikį.
Pagal reikalavimus.
Rugsėjo mėn.
Gruodžio mėn.

Švietimo skyriui.

Dokumentai pagal nurodytas
formas.

Pedagogų tarybos nariams.
Direktoriui

Ataskaita už atliktus darbus.
Žodinis pranešimas.

Metų eigoje pagal
poreikį.
Gruodžio mėn.
Sausio mėn.
Gegužės mėn.
Pagal poreikį

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Asta Valatkevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Elena Banevičienė

PRITARTA
Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“
tarybos 2017 m. gruodžio 15 d.
posėdžio protokolu Nr. – 05.

