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PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darželio
„Spragtukas“ direktoriaus
2016 m. sausio 27 d.
įsakymu Nr. V - 05
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SPRAGTUKAS“ 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
ĮVADAS
1. Įstaigos socialinis kontekstas
Kauno lopšelyje-darželyje „Spragtukas” veikia 6 vaikų grupės, iš kurių 5 ikimokyklinės grupės: 1
lopšelio (vaikai iki 3 m.), 3 arba 4 (pagal poreikį) – darželio grupės (3–5/6 m. vaikai) ir 1 arba 2 (pagal
poreikį) priešmokyklinio ugdymo grupės (arba viena iš jų - mišri priešmokyklinė).
2015–2016 m. m. į bendrojo ugdymo grupes integruoti 38 vaikai su judesio ir padėties bei 36
vaikai su kalbos ir komunikacijos sutrikimais. Korekcinę pagalbą šiems vaikams teikia neformaliojo
ugdymo mokytojas metodininkas (kūno kultūra) ir vyresn. logopedas. Įstaigoje 50 % mokesčio
lengvata taikoma 34 vaikams. 1 lentelėje pateikta mūsų įstaigos vaikų šeimų socialinė padėtis 2015
metų gruodžio mėn. duomenimis.
1 lentelė
Šeimų socialinė padėtis
Daugiavaikė
šeima

Vieniša mama

Mama/tėtis
studentas

Globa

Mažos pajamos

Vaiko
neįgaluma
s

22

1

8

-

3

1

2. Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita.
Vadovaujantis centralizuoto vaikų priėmimo į įstaigą tvarka 2015 m. rugsėjo 1 d. grupės buvo
sukomplektuotos taip: 1 lopšelio – 15 vaikų, 3 darželio – 66 vaikai sąrašiniai (grupėse 22/23/21),
2 mišrios priešmokyklinės grupės - 41 vaikas. Iš viso sąrašuose - 122 vaikai.
Gruodžio 1 d. įstaigą lanko 120 vaikų. Iš jų 2 vaikai įstaigą lanko 4 val. per dieną.
2 lentelėje atsispindi tėvų (globėjų) pateiktų prašymų lankyti įstaigą duomenys/poreikis.
2 lentelė
Poreikis lankyti įstaigą 2015 m. gruodžio 1 d.
Mokslo metai

Nepateko (vaikų skaičius)

Laukia eilėje (vaikų skaičius)

Lopšelio gr.

Darželio gr.

Lopšelio gr.

Darželio gr.

Priešmokyklinė gr.

2013 - 2014

-

10

-

-

-

2014 – 2015

12

17

-

-

-

2015 – 2016

25

13

20

1

-

3. Vaikų lankomumo duomenys.
2015 m. lankomumo vidurkis - 77 %
Pagrindinės nelankymo priežastys – tėvų nedarbo/laisvos dienos, atostogos, svečiavimasis pas
senelius, vaikų ligos.
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4. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis.
Auklėtojos

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Logopedas

Kūno kultūros
pedagogas

Muzikos
pedagogas

2014 - 2015 m.m.

8

2

1

1

1

2015 – 2016 m.m.

7

3

1

1

1

Šiuo metu įstaigoje dirba 13 pedagogų, kuriems suteiktos tokios kvalifikacinės kategorijos:
metodininko – 4 pedagogams, vyresniojo pedagogo – 5 pedagogams. 4 pedagogai neatestuoti
aukštesnei kvalifikacinei kategorijai dėl darbo stažo stygiaus tame tarpe meninio ugdymo mokytojas
(muzika).
2015 metų antrame pusmetyje:
 įstaigos direktorius pasitvirtino turimą II - rą vadybinę kvalifikacinę kategoriją;
 direktoriaus pavaduotoja ugdymui įgijo II - rą vadybinę kvalifikacinę kategoriją.
Vadovaujantis mokytojų atestacijos perspektyvine 2016 - 2018 metų programa, 2016 m. sieks
aukštesnės kvalifikacinės kategorijos 4 - ri pedagogai.
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.
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 2010.
7. Energetinis auditas.
7.1. Energetinis auditas (Techninis – ekonominis energijos suvartojimo įvertinimas ir energijos
taupymo priemonės) atliktas 2007 m.;
7.2. Individualus techninis projektas šilumos punkto įrenginių remontui pradėtas rengti 2013 m.
IV ketvirtį, steigėjas projektui pritarė 2014 04 28 d. 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.
9.1. Projektas, galioja iki 2017 m. Vadovaujantis techninėmis sąlygomis įstaigoje pakeisti visi
langai ir lauko duris, stogo danga.
9.2. Atliktas kapitalinis virtuvės remontas įsisavinant privatizavimo fondo lėšas. Perskaičiuota
pastato vertė.
9.3. 2016 m. prioritetinis tikslas – parengti pastato renovavimo techninį projektą, kad būtų
galimybė pastatą apšiltinti, renovuoti/nudažyti - iš esmės pasikeistų moralinis vaizdas, pagėrėtų
šiluminis pralaidumas.
9.4. 2015 m. lapkričio 16 d. Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu, iki
2015 12 31 d., skubos tvarka rengiamas ,,Patalpų apsaugos, priešgaisrinės signalizacijos ir video
stebėjimo sistemų“ techninis projektas.
2016 m. planuojamas šių sistemų įrengimas įstaigoje.
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II SKYRIUS
PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ
2.1. Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija
2015 m. finansinių prioritetų realizacija:
Šaltinis
2 % lėšos ir paramos

Gauta (Lt) Panaudota (Lt)
5 138,15

675,78

lėšos

Spec. lėšos (be mitybos): 9 400,00
 Prekės

Kam panaudota
„Drakoniukų“ gr. WC-prausyklos remonto darbai –
534,06 €
Kvalifikacija – 54,85 €
Paslaugos – 86,87 €

8 042,6
Kasetė spausdintuvui – 22,00 €
Ruteris – 60,00 €
Lentyna priemonėms „Ančiukų“ gr. –100,00 €
Lentyna priemonėms „Nykštukų“ gr. – 100,00 €
Valymo priemonės – 307.71 €
Lauko priemonė- mašina (dalis) – 70,00 €

2 000,00

923,38

2 500,00

2 500,00

300,00

102,00

3 800,00

3 800,00

500,00

500,00

Patalynė, rankšluosčiai

300,00

217,22

Vaikų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų –
217,22 €

236 426,00

193 599,02

 remontas

„Drakoniukų“ gr. kapitalinis WC remontas

 kvalifikacija
 darbo užmokestis ir
mokesčiai sodrai
 apranga ir patalynė
 paslaugos

Savivaldybės lėšos

Ilgalaikio turto (virtuvės) remontas – 14 361,00 €
Skalbimo paslaugos – 539,16 €
Medikamentai – 39,93€
Kvalifikacija – 100,00 €
Prekės – 1 150,00 € :
prekės įv. remontams –334,29 €
šaldytuvas – 450,00 €
dulkių siurblys – 82,00 €
ūkio prekės – 227,39 €
kanceliarinės prekės – 115,56 €
Spaudiniai – 30,19 €
Komunalinės paslaugos – 17 877,70 €
Ryšių paslaugos – 880,00 €
Kitos paslaugos – 650,41€
Mityba – 5 920,00 €
Konvekcinė krosnis – 2 600,00 €
Darbo užmokestis – 120 078,47€
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Socialinio draudimo įmokos – 36 701,00 €
Socialinė parama pinigais – 325,00 €
Krepšelio lėšos

100 470,00 83 530,80

Vaikiška literatūra – 335,71€
Įvairios vaiko ugdymo priemonės, žaislai, žaidimai
– 471,80 €
Kompiuterinė įranga – 540,00 €
Paslaugos įvairios – 341,21€
Kvalifikacija – 457,00 €
Darbo užmokestis - 61 355,59 €
Socialinio draudimo įmokos – 18 933,00 €
Lauko priemonė mašina – 1 320,00 €
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2.2 Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę (2015 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis).

Nepritaikyta, nėra poreilio

Šviestuvai
AK (kaitrinės lempos
naudojamos koridoriuje ir
kabinetuose)

Elektros skydinės
K

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
AK- 5 gr., AP – 1 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 60 %, AP 40 %

Vidaus durys
K 90 %, AK 10%

Lubos
P 45 %, AP 55 %

Vidinės sienos
P 45 %, AP 55 %

Lauko durys
AK

Langai
AK

Stogas
AK

Išorinės sienos
K

P

Pamatai

Maisto
ruošimas

Pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams (jei reikia)

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas:

Komentarai

Prioritetiniai darbai,
kuriuos būtina atlikti
gerinant pastato būklę:
remontuoti ir apšiltinti
pastato išorines sienas;
suremontuoti atnaujinti„Ančiukų“ gr.
grindis;

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

Minimalus lauktas 2015
m. rezultatas
Skatinti taikyti IT, Kiekviena grupė įrengs
inovacines, pačių edukacinę
erdvę
pedagogų kurtas panaudojant inovacinę ar
priemones
IT priemonę. Pedagogai
individualizuojant/ pagamins
po
vieną
diferencijuojant
netradicinę priemonę.
ugdymo procesą.

2015 m. įstaigos pasiektas realus
rezultatas
Pedagogai
susitarė,
kuriant
edukacines
erdves
vaikams,
vadovautis „visumos matymo“
kriterijumi:
„išnaudoti
sienų
erdves“, „išlaikyti grupės spalvinę
gamą“ ir „užtikrinti vaiko laisvą
judėjimą“
(Metodinės
tarybos
susirinkimas „Vaikų ugdymosi
aplinkos“ 2015 01 14 protokolas
Nr. 01).
Pedagogai (100 %) ugdomosios
aplinkos
ir
ugdymo turinio
tobulinimo
tema,
tobulino
kompetenciją
14-se
kvalifikaciniuose renginiuose.
Patobulintas ugdymo turinys (vaikų
grupėse):
 sukurtos
visose
grupėse
edukacinės
erdvės
vadovaujantis
„visumos
matymo“ kriterijumi;
 panaudotos
informacinių
technologijų (IT) galimybės
kūno kultūros užsiėmimuose ir
priešmokyklinėje grupėje;
 pedagogai (54 %) sukūrė ir
pagamino 18-ka netradicinių
priemonių vaikams;
 organizuotas vaikų grupių
bibliotekėlių
projektas
„Pasakėlės vaikų akimis“,
kurio metu įgyvendintos vaikų
idėjos - „keičiu savo aplinką –
knygelė kurios aš noriu“.
Patobulintas
ugdymo
turinys
(renginiuose):
 organizuoti renginiai vaikams
pogrupiais (atsižvelgiant į jų
amžių);
 taikyti renginių organizavimo
„Ratas“ ir „Srautinis“ metodai
(atsižvelgiant
į
vaikų
gebėjimus);
 sukurtos netradicines renginių
erdvės ir įgyvendintas principas
„vaikas – aktyvus renginių
dalyvis“.

Maksimalus lauktas
2015 m. rezultatas
Įrengtos
grupių
edukacinės erdvės bus
veiksmingos,
funkcionalios
ir
atitinkančios
vaikų
poreikius. Pedagogų
pagamintos
netradicinės
priemonės
bus
pritaikytos
vaikų
individualių gebėjimų
ugdymui(-si).

Komentaras:
 Šio tikslo įgyvendinimui pasirinkta veikla užtikrino sukurtų edukacinių erdvių, priemonių veiksmingumą ir
funkcionalumą. Tačiau edukacines erdves, priemones kūrė ne visi įstaigos pedagogai. Nėra duomenų apie vaikų
dalyvavimą šiame procese. Taigi galima teigti, kad kuriant edukacines erdves, priemones vaikams, reikėtų
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atsižvelgti į kriterijų „atitinkančios vaikų poreikius“- būtų pritaikytos vaikų individualių gebėjimų ugdymui(si).
 Šiam tikslui įgyvendinti buvo panaudotos Mokinio krepšelio lėšos – 2 897 eur.
 Pasiektas „minimalus“ laukto rezultato įgyvendinimas.
 Veiklos rezultatų įgyvendinimas vertinamas ,,gerai“.
 Numatoma: planuojant 2016 m. tikslus atsižvelgti į tobulinimo kryptį: „kuriant edukacines erdves,
priemones vaikams, vadovautis kriterijumi „atitinkančios vaikų poreikius“- pritaikytos vaikų individualių
gebėjimų ugdymui(-si)“.
2. Tikslas
Efektyvinti tėvų
švietimą taikant
įvairias formas.

Minimalus lauktas 2015 m.
rezultatas
Įstaigos
veiklos
tikslų
įgyvendinime dalyvaus 30
% ugdytinių tėvų.
Tėvų švietimas vyks šeimai
aktualiomis temomis.

2015 m. įstaigos pasiektas realus
rezultatas
Suburta tėvų aktyvo grupė (5
nariai), kurios nariai individualiai
padeda įgyvendinti įstaigos veiklos
tikslus.
Įstaigos kultūriniame gyvenime
dalyvavo 56% įstaigos tėvų.
Įstaigoje
įgyvendintas
bendradarbiavimo
su
šeima
projektas „Auginkime kartu“ vaikų
kasdieniniame
ugdymo
procese dalyvavo/organizavo 47 %
įstaigos tėvų.
Įstaigos veiklos vertinime dalyvavo
59 % įstaigos tėvų.
Organizuotoje parodoje „Mano
mamytė kūrybinga“ ir projektinėse
veiklose dalyvavo 39 % įstaigos
šeimų.
Tradicinio įstaigos laikraštuko
„Spragtukas“ leidyboje dalyvavo 2
įstaigos tėveliai.
Taikytos aktyvumą skatinančios
bendruomenės bendradarbiavimo
formos:
 apklausos
internetu
(www.apklausa.lt);
 tėvai
–
konsultantai/organizatoriai;
 darbinės grupės/projektai.
Atsižvelgiant į tiriamosios veiklos
„Kauno lopšelio – darželio
„Spragtukas“
vartotojų
pasitenkinimas
viešosiomis
paslaugomis“ rezultatus, vykdytas
tėvų švietimas jiems aktualiomis
temomis:
 „Kaip paruošti vaiką ir
nusiteikti šeimai einant į lopšelį?“;
 „Papildomas
ugdymas
vokiečių kalba darželyje“;
 „Kaip elgtis su užsispyrusiu
vaiku?“.

Maksimalus lauktas
2015 m. rezultatas
Įstaigos veiklos tikslų
įgyvendinime
ir
vertinime dalyvaus 50
% ugdytinių tėvų.
Įstaigos kultūriniame
gyvenime
bus
taikomos
aktyvumą
skatinančios
bendruomenės
bendradarbiavimo
formos: IKT, tėvai –
lektoriai/ konsultantai,
darbinės grupės ir kt.

Komentaras:
 Šio tikslo įgyvendinimui pasirinktos bendradarbiavimo su ugdytinių šeima formos užtikrino tėvų 51 %
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aktyvumą įstaigos gyvenime. Tėvų aktyvumą vaikų ugdomojoje veikloje paskatino 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.
 Šiam tikslui įgyvendinti buvo panaudotos Mokinio krepšelio lėšos – 133 eur ir tėvų praktinė pagalba.
 Pasiektas „maksimalus“ laukto rezultato įgyvendinimas.
 Veiklos rezultatų įgyvendinimas vertinamas ,,labai gerai“.
 Numatoma: planuojant 2016 m. tikslus tęsti bendradarbiavimo su šeima projektą „Auginkime kartu“.
3. Tikslas

Minimalus lauktas 2015 m.
rezultatas
Skatinti
Suorganizuota
metodinė
pedagogus
diena, inicijuotas gerosios
aktyviau dalintis patirties
sklaidos
gerąja
darbo bendradarbiavimo projektas
patirtimi.
(įstaigos mastu).

2015 m. įstaigos pasiektas realus
rezultatas
Bendradarbiavimas įstaigos mastu:
3 pedagogai ir 1 specialistas vykdė
gerosios darbo patirties sklaidą:
 inicijuotas ir organizuotas
gerosios
patirties
sklaidos
bendradarbiavimo projektas „Mano
dantukai“, kurio metu buvo
modifikuoti
Lietuvos
ikimokyklinių įstaigų pedagogų
taikomi vaikų fizinį aktyvumą
skatinantys metodai, netradicinės
priemonės (iš įstaigoje vykusio
gerosios darbo patirties sklaidos
seminaro).
 58 % pedagogų dalinosi darbo
patirtimi
valandėlės
„Metodų
mugė“ metu (Metodinės tarybos
susirinkimų
sistemingas
dienotvarkės klausimas).
Bendradarbiavimas
miesto/respublikos mastu:
Inicijuotas ir organizuotas su
Kauno m. centro ikimokyklinėmis
įstaigomis („Klevelis“, „Atžalėlė“
ir
6-asis
lopšelis-darželis)
bendradarbiavimo
projektas
„Draugystė“. Projektą koordinavo
50 % įstaigos pedagogų. Projekte
dalyvavo visų 4-rių įstaigų
priešmokyklinio amžiaus vaikai,
taikytas
bendruomeniškumo
principas – „visa vaikų grupė“.
Įstaigos 4 pedagogai vykdė
gerosios darbo patirties sklaidą:
 Bendradarbiaujant su projekt.
„Draugystė“
ikimokyklinėmis
įstaigomis,
inicijuojant
ir
organizuojant
metodinę
dieną
„Pedagogų komandinis darbas sėkmės palydovas įgyvendinant vaikų
ugdymo(-si) programas“ (Kauno
ikimokyklinių įstaigų pedagogams).
 Bendradarbiaujant
su

Maksimalus lauktas
2015 m. rezultatas
50
%
pedagogų
inicijuoja
bendradarbiavimą su
miesto/respublikos
visuomene
ir
patobulina
įstaigos
vidaus ir išorės ryšius,
skleidžia darbo gerąją
patirtį
įvairiomis
formomis.
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Respublikine
ikimokyklinio
ugdymo kūno kultūros pedagogų
asociacija
(RIUKKPA),
inicijuojant
ir
organizuojant
seminarą „Pedagogų geroji patirtis
– vaikų fizinio aktyvumo skatinimo
metodai žiemos periodu“(Lietuvos
ikimokyklinių
įstaigų
pedagogams).
Komentaras:
 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.
 Šiam tikslui įgyvendinti buvo panaudotos Mokinio krepšelio lėšos – 210 eur.
 Pasiektas „maksimalus“ laukto rezultato įgyvendinimas.
 Veiklos rezultatų įgyvendinimas vertinamas ,,labai gerai“.
 Numatoma: planuojant 2016 m. tikslus, dėl socialinio partnerio paieškos, respublikinę ikimokyklinių įstaigų
gerosios patirties parodą „Sveiko judėjimo piramidė“ įgyvendinti 2016 m. sausio mėn.
4. Tikslas
Atlikti
,,Drakoniukų“
grupės
tualeto
patalpų
ir
virtuvės patalpų
remontą,
kad
erdvės
atitiktų
HN:75
2010
reikalavimus.
Tobulinti
edukacinių erdvių
kokybę
vaikų
grupėse.
Pakeisti apie 20 30 proc. įstaigos
kiemo tvoros.

Minimalus lauktas 2015 m.
rezultatas
Suremontuotos
,,Drakoniukų“
grupės
tualeto patalpos, pakeista
kanalizacija po unitazais iki
išorinės
lauko
trasos
atitinka
HN:75
2010
reikalavimus.

Paklota nauja kanalizacijos
– nuotekų trasa nuo
virtuvės patalpų iki lauko
šulinio.
Perdažyta
ir
išklijuota plytelėmis I-os
zonos patalpa ir jungiamoji
siena tarp I - os ir
II - os zonos.
Įsigyta 1 nauja pramoninė
ir 2 buitinės kriauklės.

2015 m. įstaigos pasiektas realus
rezultatas
100
proc.
kapitaliai
atremontuotos tualeto patalpos,
pakeista visa santechninė įranga
ir kanalizacijos nuotekų trasa po
kriauklėmis ir unitazais. Grindys
išklotos
plytelėmis,
įvestas
vandens nubėgimo trapas.
Sienos išklotos glazūruotomis
plytelėmis, įrengtos amstrongo
pakabinamos lubos su ventiliacija.
Įvestas
apšvietimas, įrengtos
naujos individualios kabinos,
naujos durys.
Atliktas ,,Drakoniukų“ rūbinės
patalpų einamasis
remontas:
sienos iškaltos dailylentėmis,
įrengtos pakabinamos lubos,
apšvietimas, ventiliacija.
100 proc. įgyvendinti ir viršyti
planuoti tikslai. Paklota nauja
kanalizacijos – nuotekų trasa nuo
virtuvės patalpų iki lauko šulinio.
Išklijuota plytelėmis visa virtuvės
patalpa.
Grindys
išklotos
naujomis metlako plytelėmis,
estetiškos, saugios, su reikiamu
nuolydžiu į vandens surinkimo
trapus, pakeistos lubos, parengta
vieta
konvekcinei
krosniai.
Nupirkta
nauja
konvekcinė
krosnis,
kurios
dėka
bus
gaminami sveikatą tausojantys
patiekalai, daug naujų indų maisto

Maksimalus lauktas
2015 m. rezultatas
Kapitaliai
pakeista
santechninė dalis po
kriauklėmis ir unitazais,
kanalizacijos – nuotekų
trasa.
Grindys
išklotos
plytelėmis.
Sienos
ir
lubos
išdažytos.
Pakeistas apšvietimas.

Paklota
nauja
kanalizacijos – nuotekų
trasa
nuo
virtuvės
patalpų iki lauko šulinio.
Perdažyta ir išklijuota
plytelėmis I-os zonos
patalpa ir jungiamoji
siena tarp I-os ir II – os
zonos.
Išdažyta ir išklijuota
plytelėmis visa virtuvės
patalpa. Grindys išklotos
naujomis
plytelėmis,
estetiškos, su reikiamu
nuolydžiu į vandens
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gaminimui.
Įsigyta 1 nauja pramoninė ir 2
buitinės kriauklės. Nupirkta nauja
spintelė, pakeistos duris ir 2 maisto
išdavimo langeliai, lentynėlės,
įrengta zona valymo inventoriui.
Įrengta
efektyvi,
moderni
ventiliacija.
Liko apie 15 proc. seniau įsigytos
virtuvės įrangos.
Morališkai
susidėvėję 100 proc. įgyvendinta priemonė.
kilimai negadina estetinio Vaikams šilčiau ir maloniau,
vaizdo.
daugiau galimybių žaidimams ar
sportui ant grindų. Jaukiau,
saugiau vaikams, apsaugotos salės
grindys
nuo
pažeidimų
mobilizuojant sporto priemones.
Grupėje šiltesnės grindys, vaikai
žaisdami gali atsisėsti, atsigulti ar
pan. Gražus estetinis vaizdas,
lengvesnė kilimų priežiūra 1/2
metams (kol nauji ir švarūs).

Nupirktas dulkių siurblys
,,Ančiukų“ grup. Nereikės
dalintis su šalia esančia
,,Pelėdžiukų“ grupe.

Turint dulkių siurblį tik savo
grupėje
patogiau,
lengviau
prižiūrėti grupės ir miegamojo
grindų dangą, nes miegamojo
grindys 50 proc. padengtos kilimu
nuo sienos iki sienos toje vietoje
kur žaidžia vaikai.
Atsakomybė
dėl
priemonės
priežiūros tenka vienam žmogui,
atsakingiau
tausojamas
inventorius.

Pagamintos/
nupirktos
žaliuzės
,,Nykštukų“ gr.
atitiks VSC patikros akto ir
HN:75 2010 reikalavimus.

Grupės erdvė apsaugota nuo
tiesioginių
saulės
spindulių
vasaros metu.
Estetiška, mažiau alergenų vaikų
aplinkoje. Atitinka HN:75 2010
reikalavimus.

surinkimo trapus.
Įsigyta 1 nauja pramoninė
ir 2 buitinės kriauklės.
Esant
lėšų
pakankamumui įrengta
efektyvi ventiliacija.

Vaikams
šilčiau
ir
maloniau,
daugiau
galimybių žaidimams ar
sportui
ant
grindų.
Jaukiau, salėje neslysta
kūno kultūros priemonės
grindimis, saugiau.
,,Ežiukų“
grupėje
šiltesnės grindys, vaikai
žaisdami gali atsisėsti,
atsigulti ar pan. Gražus
estetinis
vaizdas,
lengvesnė
kilimų
priežiūra 1/2 metams
(kol nauji ir švarūs).
Nereikės dalintis su šalia
esančia
,,Pelėdžiukų“
grupe. Turint dulkių
siurblį tik savo grupėje
patogiau,
lengviau
prižiūrėti
grupės
ir
miegamojo
grindų
dangą, nes miegamojo
grindys
50
proc.
padengtos kilimu nuo
sienos iki sienos toje
vietoje
kur
žaidžia
vaikai.
Grupės erdvė apsaugota
nuo tiesioginių saulės
spindulių vasaros metu.
Žiemos metu žaliuzės
padės
palaikyti
aukštesnę temperatūrą
grupėje.
Estetiška,
neliks
medžiaginių
užuolaidų bei portjerų,
mažiau alergenų vaikų
aplinkoje.
Saugu,
atitinka HN:75 2010
reikalavimus.

Komentaras:
Tikslas įgyvendintas apytiksliai 95 procentais.
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
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tvoros numatyta dalis bus renovuota dėl PK Kęstučio gtv. pastato ir kiemo renovavimo iš ES lėšų (tvora yra
mūsų įstaigos ir PK teritorijos bendra riba, todėl 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:
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
2015 – ais metais šio tikslo įgyvendinimui planuotos/panaudotos:
2 proc. lėšos – 869/534 Eur. Spec. ugdymo lėšos – 2 607/2 500 Eur. SB lėšos – 17 956/18 055 Eur.
MK lėšos – 0/1 250 Eur. Rėmėjų lėšos – 725/464 Eur. Fizinė – moralinė bendruomenės parama.
Pasiektas „maksimalus“ laukto rezultato įgyvendinimas.
Rezultatų įgyvendinimas vertinamas ,,labai gerai“.

2.4. Plačiojo įsivertinimo išvados
Privalumai
1.2.2 3.2.2
1.2.3 4.1.2
1.3.2 4.2.1
2.1.1 6.1.2
2.1.2 6.2.2
2.1.3 6.3.2
6.4.1

Trūkumai
2.4.1
3.1.2
4.2.4
5.2.1
5.3.1
2.2.2
2.3.2
2.3.3

Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos aspektai 2016 m.
2.4.1 – šeimos įtraukimas į ugdymosi procesą
5.2.1 – veiklos erdvės ir jų būklė mokykloje
2.3.2 – ugdymo organizavimo kokybė

Giluminio įsivertinimo išvados
Komentaras:
Giluminiam auditui buvo pasirinkti tobulinti veiklos aspektų („ugdymo(-si) proceso kokybė“, „šeimos
ir mokyklos bendradarbiavimas ugdymo procese“ bei „materialinė aplinka“) rodikliai: 2.3.2; 2.4.1;
5.2.1. Gautų apklausų duomenimis padarytos šios išvados:
2.3.2 – ugdymo organizavimo kokybė.
Veiklos rodiklis įvertintas 3,5 balo (3 lygiu iš 4 galimų).
Pedagogai patenkina vaiko individualius saugumo, emocinius, fizinius ir socialinius poreikius. Vaikai
išleidžiami brandūs mokyklai.
Numatyta tobulinti:
 Vaikų individualių gebėjimų raišką;
 IKT taikymą veiklos vertinime.
2.4.1 – šeimos įtraukimas į ugdymosi procesą.
Veiklos rodiklis įvertintas 3,2 balo (3 lygiu iš 4 galimų).
Įstaigoje pastebimas aktyvus tėvų dalyvavimas vaikų ugdomojoje veikloje ir vaikų grupės renginiuose.
Numatyta tobulinti:
 Tėvų dalyvavimą ugdymo turinio dokumentų parengime;
 Tėvų komandinio darbo metodų taikymą.
5.2.1 – veiklos erdvės ir jų būklė mokykloje.
Veiklos rodiklis įvertintas 3,3 balo (3 lygiu iš 4 galimų).
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Įstaigoje teigiamai įvertinamas patalpų estetiškumas ir higienos sąlygų tinkamumas.
Numatyta tobulinti:
 Vaikų veiklos erdvių (kiemo aikštelėse) būklę;
 Vaikų veiklos erdvių funkcionalumą.
Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, vidaus
audito ir kitų institucijų išvados
Per 2015 m. įstaiga audituota tris kartus.
 2015 04 07 d. Kauno m. savivaldybės Civilinės saugos skyrius atliko planinį civilinės saugos
būklės auditą.
2015 04 07 d., Nr. 06-6-16 Civilinės saugos būklės patikrinimo kontrolinio klausimyno patikrinimo
išvada – Kauno lopšelio – darželio ,,Spragtukas“ civilinės saugos būklė vertinama gerai.
 2015 05 20 d. Kauno VSC atliko periodinį auditą.
Akte Nr. 36 - 771(7), 2015 05 21 d. nurodyti neatitikimai pašalinti:
- HN 75:2010 p. 9 – nemanome, kad viršijamas sąrašinis vaikų skaičius grupėse, nes
vadovaujantis Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus Vedėjo įsakymu Nr. 35-469, 2014 08 30
d., leista padidinti vaikų skaičių grupėse iki 25 dėl vietų stokos ikimokyklinėse įstaigose Kauno
mieste. Audito metu tik trijose 3 – 7 metų amžiaus grupėse iš šešių buvo po 16 (jaunesnysis amž.),
21, 22 sąrašinius vaikus. Kitose grupėse atitiko HN reikalavimus – 20.
- HN 75:2010 p. 42 - įrengti 42 langų ribotuvai visose patalpose (išskyrus atidaromus langus, kur
reikia rankenų su spynele. Tai bus padaryta 2015 m. gruodžio mėn.);
- HN 75:2010 p. 54 – ,,Drakoniukų“ grupės sanitarinės patalpos suremontuotos kapitaliai,
atliktas rūbinės remontas.
 2015 06 04 d. Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai atliko Maisto
tvarkymo subjekto planinį auditą pagal 76 – ių klausimų klausimyną.
Akte Nr. 33VMĮP – 594, 2015 06 04 d. nurodyti patarimai - trūkumai pašalinti 100 procentu:
–
virtuvė kapitaliai suremontuota iki 2015 08 27 d. (buvo siūlyta atlikti tik sienų remontą);
–
susidėvėjusios pjaustymo lentos pakeistos naujomis iki 2015 08 27 d.;
–
po virtuvės kapitalinio remonto įrengta vieta valymo inventoriui;
–
nupirkti nauji puodai (tinkanti metalo sudėtis pagal HN);
Atnaujintas virtuvės inventorius ir įrenginiai apie 85 proc. (nupirkta konvekcinė krosnelė,
šaldytuvas, daržovių pjaustiklė, mikseris/plaktuvas, kriauklės, dideli puodai sriubai ir antriesiems
patiekalams. Apie 15 proc. liko seniau įsigyto, tačiau visiškai tinkamo eksploatuoti inventoriaus ar
įrenginių (mėsmalė, bulviaskutė, elektrinė viryklė).
III SKYRIUS
2016 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS
IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI
Atlikę įstaigos veiklos įsivertinimą, vaikų grupių apžiūrą, išorės audito išvadas ir išanalizavę
situaciją, įstaigos tarybos posėdyje, išsikėlėme keturis tikslus 2016 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)“, 2016 metais sieksime
skatinant vaikų saviraišką, pritaikyti aktyvesnes, netradicines vaikų ugdymo(-si) strategijas ir
technologijas. (1 tikslas).
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Šis metinis tikslas pagrįstas atsižvelgiant į 2015 m. tikslų analizę bei numatytą tobulinimo
kryptį - kuriant edukacines erdves, priemones vaikams, atsižvelgti į kriterijų „erdvės atitinkančios
vaikų poreikius ir vaikų individualių gebėjimų ugdymą(-sį)“. Taip pat šio tikslo aktualumą rodo
įstaigos vidaus audito įsivertinimas - žemiausiai įvertinti pagalbiniai rodikliai: „ugdymo
organizavimo kokybė“ bei „veiklos erdvės ir jų būklė mokykloje“. Gauti duomenys atskleidė, kad
ugdymo kokybės rezultatui pasiekti nepakanka vaikų veiklos erdvių estetiškumo ir atitikties
higienos reikalavimams. Ugdymo kokybei turi įtakos edukacinės aplinkos, kurios yra funkcionalios
ir jose siūloma veikla tenkina šiuolaikinių vaikų individualius poreikius. Todėl šio tikslo
įgyvendinimas vyks parenkant netradicines vaikų ugdymo(-si) strategijas (būdus) ir technologijas
(metodus), kurios skatins išsiaiškinti šiuolaikinio vaiko poreikius, nukreips pedagogus kurti vaikų
grupių erdves orientuotas į vaiko lyderystės savybių (savikontrolės, mokėjimo mokytis, smalsumo,
kūrybiškumo) puoselėjimą ir individualių gebėjimų atskleidimą. Šio tikslo įgyvendinimui bus
panaudotos Mokinio krepšelio lėšos – 280 Eur.
 Atsižvelgiant į numatytą strateginio plano 2016 – 2018 metams 2 strateginį tikslą „Pagerinti
įstaigos bendruomenės narių bendradarbiavimą“, 2016 metais sieksime pagerinti tėvų informavimo
kokybę, pritaikant bendradarbiavimo formas. (2 tikslas).
Šis metinis tikslas pagrįstas įstaigos vidaus audito įsivertinimu - žemiausiai įvertintu pagalbiniu
rodikliu „šeimos įtraukimas į ugdymosi procesą“. Gauti duomenys atskleidė, kad tėvai pakankamai
aktyviai dalyvauja vaikų ugdomojoje veikloje ir renginiuose. Tačiau siekiant tėvų informavimo
kokybės reikalingos priemonės, kurios ne tik suteiktų tėvams aktualią informaciją juos
dominančiais, visuminiais vaiko ugdymo ar socialinių, sveikatos, amžiaus tarpsnių klausimais, bet
ir formuotų bendrą susitarimą dėl vaiko ugdymo(-si) tikslų, gebėjimų ir pažangos vertinimo. Todėl
šio tikslo įgyvendinimas remsis giluminio audito įsivertinimo tobulintinomis kryptimis: „tėvų
dalyvavimas ugdymo turinio dokumentų parengime“ ir „taikomi tėvų komandinio darbo metodai“.
Šio tikslo įgyvendinimui bus panaudotos Mokinio krepšelio lėšos - 100 Eur.
 Įstaigos strateginio plano 2016 – 2018 metų 3 strateginis tikslas ,,Kurti saugią ir modernią
vaikų ugdymo(-si) ir kitą įstaigos aplinką siekiant HN 75:2010 atitikties“.
2016 m. sieksime ,,Palaipsniui atnaujinti įstaigos patalpas, kiemo ir žaidimų aikšteles, užtikrinant
kokybišką ir estetišką aplinką“. (3 tikslas).
Aplinka vaiko ugdymui turi didelės įtakos (tai trečiasis pedagogas), todėl metų eigoje įvyks
konkretus fiziniai pokyčiai grupėse: atliktas ,,Ančiukų“ grupės grindų remontas, nupirktos
,,Drakoniukų“ grupei daugiafunkcinės kėdutes vaikams, perdažytos miegamųjų grindys, grupėse
palaipsniui bus perkamos ir įrengiamos IT sistemos. atliktas kosmetinis/bėgamasis remontas
,,Ežiukų“ grupėje.
Bendrosios erdvės renovuojamos kasmet, pagal turimas finansines galimybes. 2016 m. bus
pakeistos salės ir logopedinio kabineto durys, pagražės laiptinės sienos.
Svarbi ir kiemo aplinka, įrengimai vaikų užimtumui bei erdvės sportiniams žaidimams, takai.
2016 m. planuojame, kad bus išklotas trinkelėmis pagrindinis - centrinis takas į lauko aikštelių
gilumą, įrengtas kiemo teritorijos, žaidimo aikštelių apšvietimas – saugiau vaikams.
Šio tikslo įgyvendinimui planuota panaudoti įstaigos lėšas: 1 900 Eur – 2 proc. lėšos; 1 550 Eur –
spec. ugdymo lėšos ir prašoma 2 200 Eur – SB lėšų. Bus panaudotos ir papildomos rėmėjų ar
ilgalaikio remonto lėšos smulkesniems ar neplanuotiems darbams atlikti.
 Įgyvendinant Įstaigos strateginio plano 2016 – 2018 metų 4 strateginį tikslą „Pagerinti
pedagogų IKT taikymo kompetencijas“, 2016 metais numatome patobulinti įstaigos veiklos
įsivertinimą taikant informacines komunikacines technologijas (IKT). (4 tikslas).
Šis metinis tikslas pagrįstas įstaigos veiklos išorės ekspertų vertinimo rekomendacijomis –
„tobulinti įstaigos veiklos įsivertinimą“. Tačiau veiklos įsivertinimo gaunama duomenų gausa
naudinga tik tada, jeigu ji analizuojama ir panaudojama kryptingam veiklos tobulėjimui. Šis
procesas ne toks sudėtingas, kai pasitelkiamos informacinių komunikacinių technologijų (IKT)
galimybės. Todėl siekiant įstaigos veiklos kokybės – veiklos grindžiamos duomenis, numatome
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tikslo įgyvendinimą orientuoti į vieną iš 2016 m. tobulinti pasirinktų įstaigos veiklos aspektų –
„IKT taikymas veiklos vertinime“. Šio tikslo įgyvendinimui bus panaudotos MK lėšos – 1 190 Eur.
IV SKYRIUS
VEIKLOS TURINYS
1 tikslas. Skatinant vaikų saviraišką, pritaikyti aktyvesnes, netradicines vaikų ugdymo(-si)
strategijas ir technologijas.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Sukurtos
funkcionalios
edukacinės
aplinkos
pritaikytos vaikų saviraiškai.

 50 % pedagogų pasirengs ir
taikys
vaikų
gebėjimų
apibendrinimo formą.
 Organizuotos
edukacinės
veiklos, kurios skatina vaikų
kūrybinę saviraišką.
 Pedagogai kiekvienoje įstaigos
vaikų grupėje papildys edukacines
erdves
naujomis/kurtomis
priemonėmis.

 Kiekvienas
pedagogas
planuos
ugdymo turinį vadovaudamasis vaikų
gebėjimų apibendrinimo forma
ir
atsižvelgdamas į individualius vaiko
gebėjimus.
 Inicijuota ir įgyvendinta vaiko
lyderystės
savybių
(savikontrolės,
mokėjimo
mokytis,
smalsumo,
kūrybiškumo) puoselėjimo veikla, kuri
padeda atskleisti individualias vaikų
savybes ir gebėjimus.
 Kiekvienoje grupėje sukurta/įrengta
netradicinė
erdvė,
kuri
atitinka
šiuolaikinio vaiko poreikius ir kriterijus:
daugiafunkcinę paskirtį, paprastumą,
vaiko judėjimo laisvę, žadina smalsumą.

Priemonės
Eil.
Nr.
1.

Priemonės
pavadinimas
Respublikinė vaikų
minčių kūrybinė
paroda „Sveiko
judėjimo piramidė“

Atsakingi
vykdytojai
Direktoriaus pavad.
ugdymui
A. Valatkevičienė,
mokytoja (kūno
kultūra) L. Žūkienė,
aukl. I. Šukaitienė

2.

Respublikinis
sveikatingumo
projektas „Žiemos
Olimpiada 2016“.

Aukl.
I. Šukaitienė,
mokytoja (kūno
kultūra) L. Žūkienė

3.

Kauno m. ikimok. įst.
vaikų meninių darbų
paroda „Žiemos baltos
kasos“ (oro sąlygoms
atsparių priemonių
panaudojimas taikant
pynimo būdą)

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

Socialiniai
partneriai
Respublikinė
ikimok. įst.
asociacija
„Sveikatos
želmenėliai“,
Kauno
visuomenės
sveikatos
biuras
Pramogų
centras
„Akropolis“,
RIUKKPA

Įvykdymo
terminas
Sausio
mėn.

Kauno apsk.
Ikimok. įst.
dailės
draugija,
Kauno Všį
galerija
„Balta“

Sausio
mėn.

Ištekliai
Įstaigos
ugdytiniai

Sausio –
Įstaigos
vasario mėn ugdytiniai
ir jų tėvai

Įstaigos
ugdytiniai

Pastabos
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4.

Kauno m. ikimok. įst.
projektas – konkursas
„Lėlės atkeliauja pas
vaikus“

5.

Knygos draugams
„Lankstyk, kaip aš...“
leidyba

6.

Gabių vaikų renginys
„Mes mažos
žvaigždutės“
Foto paroda „Mano
mama ir tėtis taip pat
lankė darželį...“
Vaikų gebėjimų
diferencijavimo formos
parengimas
Kauno ikimok. įst.
bendradarbiavimo
projektas „Ragauju,
tyrinėju ir atrandu“
Konkursas „
Netradicinės daugiafunkcinės edukacinės aplinkos
vaikų grupėse“
Sveikos mitybos
projektas „Augu
sveikas ir stiprus“
Sveiko gyvenimo būdo
puoselėjimo projektas
„Pažink, judėk ir būk
olimpiečiu“

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Kauno
valstybinis
lėlių teatras,
Kauno Tado
Ivanausko
progimnazija
Aukl. D.Šimkauskienė „Copy“
centras

Sausio –
kovo mėn.

50 eur MK lėšos,
įstaigos
ugdytiniai

Vasario
mėn.

Mokytoja (muzika)
A. Čistovienė

-

Kovo mėn.

30 eur MK lėšos,
įstaigos
ugdytiniai
Įstaigos
ugdytiniai

Aukl. B. Atkočienė,
įstaigos ugdytiniai

-

Balandžio
mėn.

Ugdytinių
tėvai

Metodinė grupė

-

Gegužės
mėn.

Pedagogai

Aukl. L. Povilienė

Kauno 6-asis
lopšelis darželis

Gegužės
mėn.

„Drakoniukų“
gr. ugdytiniai

Direktoriaus pavad.
ugdymui
A. Valatkevičienė

-

Gegužės rugsėjo
mėn.

200 eur MK lėšos

Aukl. K. Jocevičienė

-

Spalio mėn.

Įstaigos
ugdytiniai

Aukl.I. Šukaitienė,
mokytoja (kūno
kultūra) L.
Žūkienė,
įst. vyr. slaugytoja
Direktoriaus pavad.
ugdymui
A. Valatkevičienė

Kauno
visuomenės
sveikatos
biuras

Gruodžio
mėn.

Įstaigos
ugdytiniai

-

Gruodžio
mėn.

-

Gruodžio
mėn.

Įstaigos
ugdytiniai,
IKT
priemonės
Įstaigos
bendruome
nės nariai

Direktoriaus pavad.
ugdymui
A. Valatkevičienė

13.

Video filmo „Šiandien
Aš žaidimų lyderis“
sukūrimas

14.

Vaikų praktinės veiklos Aukl.S.Lukoševičien
stotelės „Kalėdinis
ė aukl.I. Šukaitienė,
miestelis“
mokytoja (kūno
kultūra) L. Žūkienė

2 tikslas. Pagerinti tėvų informavimo kokybę, pritaikant bendradarbiavimo formas.
Sėkmės kriterijus
30 % įstaigos bendruomenės
narių
(ugdytinių
tėvų)
bendradarbiauja
tobulinant
įstaigos veiklą.

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

 15 % įstaigos ugdytinių tėvų  30 % įstaigos ugdytinių tėvų
komandiniu principu dalyvauja komandiniu principu dalyvauja įstaigos
įstaigos veiklos planavime.
veiklos planavime.
 Tėvų informavimas vyks šeimai  Tėvai bendradarbiavimo formomis
aktualiomis temomis.
(diskusijos, darbinės grupės) gaus
informaciją dominančiais, visuminiais
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ugdymo ar socialinių, sveikatos, amžiaus
tarpsnių klausimais. Formuosis bendras
įstaigos ir tėvų požiūris į vaikų ugdymą(si).

Priemonės
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Priemonės
pavadinimas
Tėvų organizuotas
sveikatingumo
renginys „Mano
vaikystės žaidimai“
Tradicinio laikraštuko
„Spragtukas“ Nr. 14
kartu su tėvais leidyba
Atvirų durų diena –
praktikumo valanda
„Žaidžiame, kuriame ir
mokomės kartu“
Tėvų dalyvavimo
„Įstaigos veiklos
įsivertinimas“
koordinavimas
Vaikų gebėjimų
įvertinimas.

Atsakingi
vykdytojai
Mokytoja (kūno
kultūra) L. Žūkienė,
aukl. I. Šukaitienė,
Tėvų aktyvas
Auklėtojos:
K. Jocevičienė,
A. Čyžienė,
B. Atkočienė
Vyr. logopedė
J. Liekienė

Socialiniai
partneriai
-

Įvykdymo
terminas
Kovo mėn.

Ištekliai

„Copy“
centras

Balandžio
mėn.

Tėvų
aktyvas

-

Balandžio
mėn.

Ugdytinių
tėvai

Direktoriaus
pavad. ugdymui,
Tėvų aktyvas

-

Gr. auklėtojos

-

Gegužės – IKT
spalio mėn. priemonės,
ugdytinių
tėvai
Rugsėjo – Ugdytinių
spalio mėn. tėvai

Ugdytinių
tėvai

6.

Tėvų forumas „Įstaigos
veiklos planavimas“

Direktoriaus pavad.
ugdymui
A. Valatkevičienė,
pedagogai

-

Spalio mėn.

50 eur MK lėšos

7.

„Apvalaus stalo“
diskusija

-

Lapkričio
mėn.

50 eur. MK lėšos

8.

Įstaigos bendruomenės
vakaronė „Spragtukas
Advento šviesoje“.

Direktorius,
vyr. slaugytoja
VGK
Auklėtojos:
S.Lukoševičienė
I. Šukaitienė

Gruodžio
mėn.

Ugdytinių
tėvai

9.

Tęstinis
bendradarbiavimo su
šeima projektas
„Auginkime kartu“

Kauno
berniukų
chorinio
dainavimo
mokykla
,,Varpelis“
-

Sausio –
gruodžio
mėn.

Ugdytinių
tėvai

Grupių pedagogai

Pastabos

3 tikslas. Atnaujinti įstaigos patalpas, kiemo ir žaidimų aikšteles, užtikrinant kokybišką ir estetišką
aplinką.
Sėkmės kriterijus
Atliktas „Ančiukų“ grupės
grindų remontas.

Laukiami minimalūs rezultatai
Atliktas
sluoksnio

Laukiami maksimalūs rezultatai

viršutinio
grindų Lentų grindys demontuotos. Paklotas
remontas (išlygintas kapitalinis betono pagrindas, ištiesta
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paviršius ir pakeistas linoleumas).

Pakeistos 2 salės ir
Pakeistos 2 salės durys.
1
logopedinio
kabineto
durys.

moderni, estetiška, ekologiška grindų
danga, saugu ir šilta vaikams.
Grindų ir sienų ribinis sujungimas
užhermetintas,
apkaltos
medinės
(patvaresnės
už
plastikines)
grindjuostės.
Ilgalaikė garantija, taupus investavimas.
Naujos durys bus estetiškos, užtikrins
saugumą, nes turėsime galimybę įrengti
užraktus – kis įstaigos vidinis įvaizdis.

Parengtas fasado renovacijos
projektas.

Parengtas
projektas
lėšomis.

Parengtas fasado renovacijos projektas
pritraukiant rėmėjų lėšas.

Nupirktos
,,Drakoniukų“
grupei 25 kėdutes.

Nupirkta
kėdučių.

fasado renovacijos
apmokant
įstaigos
20

daugiafunkcinių

Nupirktos 25 daugiafunkcinės kėdutės,
patogios vaikams. Atitinka HN 75:2015.
Daugiafunkcinės
kėdutės
suteikia
galimybę reguliuoti jas pagal vaikų ūgį,
patogu
tai
atlikti
(reguliavimas
atliekamas minimaliai du kartus per
metus).

Atliktas kiemo takų remontas. Išklotas trinkelėmis pagrindinis - Išklotas trinkelėmis pagrindinis takas
centrinis takas į aikštelės gilumą (nuo 20 iki 25 bėginių metrų) ir jo
(apie 20 bėginių metrų).
atšakos iki smėlio dėžių (apie 10 bėginių
metrų).
Įrengtas kiemo teritorijos, Užtikrintas matomumas, saugiau Užtikrintas
matomumas,
saugiau
žaidimo aikštelių apšvietimas. vaikams.
vaikams, galimybė ilgiau pabūti su
vaikais kieme tamsiu paros metu.
Parengtas ,,Patalpų apsaugos, Pasirašyta sutartis ir baigtas Įrengtos apsaugos sistemos. Įstaigoje
priešgaisrinės signalizacijos parengti
įstaigos
techninis užtikrinamas
saugumas.
Pastatas
ir video stebėjimo sistemų“ projektas iki 2015 12 31 d. apsaugotas nuo intervencijos.
techninis projektas.
Tikimybė gauti finansavimą iš SB Moderni įstaigos apsauga.
ir
tolimesnės
darbų
eigos
organizavimas.

Priemonės
Eil.
Nr.

1.

1.1.

1.2.

Priemonės
Atsakingi
pavadinimas
vykdytojai
„Ančiukų“ grupės grindų Direktorius.
remonto
Dir. pavaduotojas
darbų organizavimas,
ūkiui.
pirkimo būdo
Viešųjų pirkimų
parinkimas.
(VP)
Rangovų paieška.
organizatorius.
Gautų pasiūlymų
Dir. pavaduotojas
įvertinimas, rangovų
ūkiui.
pasirinkimas „Ančiukų“ VP komisija.
grupės grindų remonto
atlikimui.
Sutarties pasirašymas
Direktorius.

Socialiniai
partneriai
Grupės
tėveliai

Įvykdymo
terminas
Gegužės mėn.
5 – 10 d.

Ištekliai

-

Gegužės mėn.
10 – 15 d.

-

-

Birželio mėn.
2 – 10 d.

-

Fizinė
parama –
pagalba

Pastabos
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1.3.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

4.

4.1.

5.

5.1.

5.2.

6.

6.1.

Remonto darbų
atlikimas, priėmimas,
aktų derinimas ir
pasirašymas, sąskaitų
apmokėjimas.
2 – jų salės ir 1- ų
logopedinio kabineto
durų pirkimo ir
montavimo
darbų organizavimas,
pirkimo būdo
parinkimas.
Rangovų paieška.
Gautų pasiūlymų
įvertinimas, rangovų
pasirinkimas
Sutarties pasirašymas

Dir. pavaduotojas
ūkiui.
Vyr. buhalteris.

Darbų atlikimas, aktų
pasirašymas, sąskaitų
apmokėjimas.
Fasado renovacijos
projekto parengimo
rangovų paieška.
Pasiūlymų atranka.
Projekto parengimas.
Apklausos
organizavimas dėl
,,Drakoniukų“ grupės
kėdučių
gaminimo/pirkimo.
Gamintojo atranka,
sutarties pasirašymas.
Sąskaitų apmokėjimas.
VP konkurso skelbimas
dėl kiemo takų
remonto.
Rangovo atranka, darbų
projekto derinimas.
Sutarties pasirašymas.
Darbų atlikimas.
Sąskaitų apmokėjimas.
Apklausos
organizavimas dėl
kiemo teritorijos
apšvietimo.
Apšvietimo įrengimo
darbai, sąskaitų
apmokėjimas.

Birželio –
Liepos –
Rugpjūčio
mėn.
Balandžio
mėn.
5 – 15 d.

2 proc. lėšos
- 1 000 Eur
Spec. ugd.
lėšos
- 2 500 Eur
-

Dir. pavaduotojas
ūkiui.
Viešųjų pirkimų
organizatorius.

-

Dir. pavaduotojas
ūkiui.
VP komisija.
Direktorius.

-

Direktorius.
Vyr. buhalteris.

-

VP organizatorius.
VP komisija.
Di9rektorius.

-

VP organizatorius.

-

Sausio mėn.
20 – 31 d.

-

Direktoriaus.
pavad. ūkiui.
VP komisija.
VP komisija.

-

Vasario –
kovo mėn.

-

Gegužės
mėn.

Spec. ugd.
lėšos
- 600 Eur
-

VP komisija.
Direktoriaus
pavad. ūkiui.
Direktorius.
Direktoriaus
pavad. ūkiui.
Buhalteris.
Direktoriaus
pavad. ūkiui.
VP organizatorius.

-

Birželio mėn.
2 – 10 d.

Direktorius.
Direktoriaus
pavad. ūkiui.
Buhalteris.

-

Balandžio
mėn.
15 – 20 d.
Balandžio
mėn.
20 – 27 d.
Gegužės mėn. Spec. ugd.
2 – 30 d.
lėšos
- 450 Eur
III ketv.
2 proc. lėšos
- 900 Eur

Ūkio skyr.
specialistai

Liepos –
rugpjūčio
mėn.

Ūkio skyr.
specialistai

Rugsėjo –
spalio mėn.

-

Gavus SB
lėšas

SB lėšos
– 1 200 Eur

-

Spalio –
SB lėšos
lapkričio mėn. – 1 000 Eur

Gavus SB
lėšas
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4 tikslas. Patobulinti įstaigos veiklos įsivertinimą taikant informacines komunikacines technologijas (IKT).
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Visi
pedagogai  „Ančiukų“ grupėje nupirktas
naudoja informacines kompiuteris.
komunikacines
 50 % įstaigos pedagogų
technologijas (IKT) įgyvendins individualius IKT
veiklos
vertinimo kompetencijos tobulinimo planus.
procese.
 Parengtas įstaigos veiklos
vertinimo planas ir sudarytos
„giluminio“ audito iliustracijos.
 Įstaigos veiklos duomenys
apibendrinami taikant rankraštį.

Laukiami maksimalūs rezultatai
 „Ančiukų“
gr.
įdiegta
IKT
įranga:
kompiuteris, multimedijos sistema, internetas.
 Visi pedagogai įgyvendins individualius IKT
kompetencijos tobulinimo planus.
 Įstaigos veiklos įsivertinimo darbinė grupė
vadovausis įstaigos veiklos vertinimo planu, atliks
„giluminį“ auditą pagal parengtas iliustracijas.
 Įstaigos veiklos duomenys analizuojami IT
pagalba.

Priemonės
Eil. Priemonės pavadinimas
Nr.
1. IKT įrengimas „Ančiukų“
grupėje
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Kauno m. ikimokyklinių
įstaigų pedagogams
„Užrašų knygelės“
rekomendacijos
(individualių stipriųjų
pusių pritaikymas
tobulintinoms kryptims)
Pedagogų IKT
kompetencijos tobulinimo
individualių planų
parengimas, pritaikant
metodą „dalinkis ir
mokykis“
Pedagogų IKT
kompetencijos tobulinimo
individualių planų
įgyvendinimas (kursai,
seminarai, metodinės
dienos)
Pedagogų įstaigos veiklos
įsivertinimo kompetencijos
tobulinimas
Įstaigos veiklos vertinimo
plano parengimas
Įstaigos veiklos
„giluminio“ audito
iliustracijų sudarymas
Įstaigos įsivertinimui IT
priemonių parinkimas
Įstaigos veiklos
įsivertinimas taikant IT
Bendruomenės

Atsakingi
Socialiniai
Įvykdymo
vykdytojai
partneriai
terminas
Direktorius,
Gruodžio
Direktoriaus pavad.
mėn.
ūkiui
Direktoriaus
Kauno
Sausio mėn.
pavad. ugdymui
ikimokyklinės
A. Valatkevičienė
įstaigos

Ištekliai
800 eur –
MK lėšos
IKT
priemonės

Direktoriaus
pavad. ugdymui
A. Valatkevičienė

-

Sausio
mėn.

Metodinė
grupė

Direktorius,
direktoriaus
pavad. ugdymui
A. Valatkevičienė

KPKC

Sausio –
gruodžio
mėn.

300 eur –
MK lėšos

Sausio mėn. 60 eur –
Spec. lėšos

Direktorius

Mokymo
centras

Direktorius

-

Kovo mėn.

Direktoriaus
pavad. ugdymui
A. Valatkevičienė
Įstaigos tarybos
pirmininkas
Darbinė grupė

-

Balandžio
mėn.

-

Darbinė grupė

-

Gegužės
mėn.
Gegužės –
spalio mėn.
Spalio mėn.

-

Darbinė
grupė
Įstaigos
taryba
IKT
priemonės
IKT

Pastabos
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11.

12.

13.

informavimas apie įstaigos
veiklos įsivertinimo
rezultatus, taikant
informacines technologijas
(IT)
Parengtas įstaigos gerosios
darbo patirties IT
metodinis leidinys
Metodinė valanda „IKT
taikymo prasmė
įgyvendinant įstaigos
tikslus“
Kalendoriaus „Darželio
„Spragtukas“ tradicijos“
leidyba, panaudojant IT
programas

priemonės

RIUKKPA

Lapkričio
mėn.

Direktoriaus
pavad. ugdymui
A. Valatkevičienė

-

Lapkričio
mėn.

Metodinė
grupė, IKT
priemonės
IKT
priemonės

Direktoriaus
pavad. ugdymui
A. Valatkevičienė,
mokytoja (kūno
kultūra) L. Žūkienė

„Copy“
centras

Gruodžio
mėn.

30 eur –
MK lėšos

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.
Buhalteriui. Įstaigos tarybai.
Įstaigos bendruomenei.
Visuomenės interesantams.

Sausio 31 d.
Gegužės 31d.
Gruodžio 31 d.
Rugsėjo 30 d.
Pagal poreikį ar
reikalavimą.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Respublikiniam mokinių registrui.
Įstaigos bendruomenei. Pedagogų
tarybai.
Metodinei
tarybai.
Direktoriui. Rangovams, tiekėjams.

Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

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

Pedagogai apie vaikų
pasiekimus ir pažangą

Pavaduotojai ugdymui, ugdytinių
tėvams.

Įvairiarūšės
ataskaitų
formos
raštu
ar
elektronine versija.
Nurodytų
lentelių
pildymas.
Žodinis
pranešimas. Pokalbis.
Aprašomasis tekstas.
IT
būdas.
Įstaigos
stendai.
Įstaigos
svetainė. Įsakymai.
IT būdu.
ŠV-03 forma.
MK atsiskaitymo forma.
Susirinkimų
metu.
Stendinis
pranešimas.
Įstaigos svetainė.
IT būdu. Lentelės.
Dokumentai
pagal
nurodytas
formas.
Elektroninė versiją.
Žodinis aptarimas ir/ar
susitarimas. Ataskaita
už atliktus darbus.
Parengta forma
Metodinės
tarybos
posėdžio metu.
Savianalizės anketa.

Liepos 1 d.

Pedagogai
apie
kvalifikacijos tobulinimą. Pavaduotojai ugdymui.

Rugsėjo mėn.
Lapkričio mėn.
Birželio mėn.
Sausio mėn.
Pagal poreikį.
Rugsėjo mėn.
Mėnesio
ir
ketvirčio
paskutinė dieną.
Pagal
poreikį.
Gruodžio mėn.
Gegužės mėn.
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Švietimo ir ugdymo skyriui, VGK, Įvairios ataskaitos
Pagal
PPT, ugdytinių tėvams, pedagogams.
reikalavimus
Įstaigos taryba (apie Bendruomenei. Direktoriui.
Žodinis
pranešimas. Gruodžio mėn.
metų veiklą).
Dialogas.
Atestacinė komisija
Švietimo ir ugdymo skyriui.
Dokumentai
pagal Gruodžio mėn.
nurodytas formas.
Logopedas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Asta Valatkevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Elena Banevičienė

PRITARTA
Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ tarybos
2015 m. gruodžio 15 d. protokolu Nr. – 04.

