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PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darželio
„Spragtukas“ direktoriaus
2017 m. sausio
d.
įsakymu Nr. V KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SPRAGTUKAS“ 2017 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.) ir 1 arba 2 (pagal
poreikį) priešmokyklinio ugdymo grupės (arba viena iš jų - mišri priešmokyklinė).
2016–2017 m. m. į bendrojo ugdymo grupes integruoti 34 vaikai su judesio ir padėties bei 38
vaikai su kalbos ir komunikacijos sutrikimais. Iš jų 5 vaikai su žymiais ir/ar vidutiniais ugdymosi
poreikiais. Korekcinę pagalbą šiems vaikams teikia neformaliojo ugdymo mokytojas (kūno kultūra) ir
logopedas metodininkas. Įstaigoje 50 % mokesčio lengvata taikoma 39 vaikams. 1 lentelėje pateikta
mūsų įstaigos vaikų šeimų socialinė padėtis 2016 metų gruodžio mėn. duomenimis.
1 lentelė
Šeimų socialinė padėtis
Daugiavaikė
šeima

Vieniša mama

Mama/tėtis
studentas

Globa

Mažos pajamos

Vaiko
neįgalumas

25

3

9

-

2

-

2. Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita.
Vadovaujantis centralizuoto vaikų priėmimo į įstaigą tvarka 2016 m. rugsėjo 1 d. grupės buvo
sukomplektuotos taip: 1 lopšelio – 15 vaikų, 3 darželio – 63 vaikai sąrašiniai (grupėse 20/21/22),
2 mišrios priešmokyklinės grupės - 41 vaikas. Iš viso sąrašuose - 119 vaikų. Du iš jų skaitomi 1 už du.
2016 m. gruodžio 1 d. įstaigą lanko 118 vaikų. Iš jų 3 vaikai įstaigą lanko 4 val. per dieną.
2 lentelėje atsispindi tėvų (globėjų) pateiktų prašymų lankyti įstaigą duomenys/poreikis.
2 lentelė
Poreikis lankyti įstaigą 2016 m. gruodžio 1 d.
Mokslo metai

Nepateko (vaikų skaičius)

Laukia eilėje (vaikų skaičius)

Lopšelio gr.

Darželio gr.

Lopšelio gr.

Darželio gr.

Priešmokyklinė gr.

2015 – 2016

16

3

-

-

-

2016 - 2017

35

13

12

7

-

3. Vaikų lankomumo duomenys.
2016 m. lankomumo vidurkis - 65 %
Pagrindinės nelankymo priežastys – tėvų nedarbo/laisvos dienos, atostogos, svečiavimasis pas
senelius, vaikų ligos.
4. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis.
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Auklėtojos

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Logopedas

Kūno kultūros
pedagogas

Muzikos
pedagogas

2015 – 2016 m. m.

7

3

1

1

1

2016 – 2017 m. m.

7

3

1

1

1

Šiuo metu įstaigoje dirba 13 pedagogų, kuriems suteiktos tokios kvalifikacinės kategorijos:
metodininko – 5 pedagogams, vyresniojo pedagogo – 5 pedagogams, 3 pedagogai neatestuoti
aukštesnei kvalifikacinei kategorijai dėl trumpo darbo stažo.
Vadovaujantis mokytojų atestacijos perspektyvine 2017 - 2019 metų programa, 2017 m. sieks
aukštesnės kvalifikacinės kategorijos 1 – as pedagogas.
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 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.
9.1. Projektas, galioja iki 2017 m. Vadovaujantis techninėmis sąlygomis įstaigoje pakeisti visi
langai ir lauko duris, stogo danga. Perskaičiuota pastato vertė.
10. Kiti projektai ir atlikti darbai.
10.1. 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.
10.1.1. 2016 m. sausio mėn. gautas finansavimas iš SB lėšų, 4 programos 30 str. – 650 eur
parengtam projektui finansuoti.
10.1.2. Iki 2016 m. spalio 01 d. įvesta/įrengta patalpų apsaugos ir priešgaisrinė signalizacija.
Konkursą skelbė ir finansavo savininko teises įgyvendinanti institucija.
10.2. 2016 m. prioritetinis tikslas – parengti pastato renovavimo techninį projektą, kad būtų
galimybė pastatą apšiltinti, renovuoti/nudažyti - iš esmės pasikeistų moralinis vaizdas, pagėrėtų
šiluminis pralaidumas.
10.2.1. Pateikta paraiška savininko teises įgyvendinančiai institucijai gauti lėšas techniniam
projektui rengti ,,Kauno lopšelio darželio pastato Kęstučio g. 44A, Kaune fasadų, bei stogo paprastojo
remonto ir teritorijos aptvėrimo rekonstravimo projektas“.
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10.2.2. Suderintos sąlygos ir gautas leidimas iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Kauno skyriaus Vedėjo.
10.2.3. Projektas dėl renovacijos parengtas 2016 m. gruodžio mėn.
10.2.4. Lėšos projektui rengti paskirtos iš IP, 4 programos – 3 200 eur
10.3. 2016 m. planuota įrengti 1 žibintą kiemo apšvietimui.
10.3.1. Dėl sumažintų sargų etatų įtakos kiemo apsaugai, 2016 m. spalio mėn. 100 proc.
įrengtas pastato, kiemo/lauko teritorijos apšvietimas.
10.3.2. Gautas finansavimas iš SB, 4 programos, 15 str. – 1 763 eur
2017 m. numatyta kreiptis dėl ,,Kauno lopšelio darželio pastato Kęstučio g. 44A, Kaune fasadų, bei
stogo paprastojo remonto ir teritorijos aptvėrimo rekonstravimo projektas“ įgyvendinimo ir
finansavimo.
II SKYRIUS
PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ
2.1. Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija
2016 m. finansinių prioritetų realizacija:
Šaltinis
2 % lėšos ir paramos

Gauta (Lt) Panaudota (Lt)
2 208.73

3 329.70

lėšos
Likutis 2016 01 01 –
4352.53 eur

Spec. lėšos (be mitybos): 9 600,00

 Prekės

1 800,00

 remontas

3 000,00

 kvalifikacija

200,00

 darbo užmokestis ir
mokesčiai sodrai

3 800,00

Kam panaudota
Logopedės kabineto ir sandėlio durų keitimas –
350,00 eur
„Ežiukų“ rūbinėlės grindų remontas – 411,31 eur
„Boružėlių“ miegamojo grindų remontas –
1206,73 eur
„Nykštukų“ miegamojo grindų remontas –
1121,39 eur
Langų ribotuvų įrengimas – 240,00eur
Banko paslaugos – 0,27 eur

9 600.00
1 800.00

2 813,88

8,00

3 800,00

Kėdutės 25 vnt „Drakoniukų“ grupei – 425,00 eur
Plastikinė čiuožykla kieme 2 vnt – 120,00 eur
Smėlis vaikams – 100,00 eur
Vaikų žaidimo namelis – 157.30 eur
Apsauginis tinklas sal4je – 84.99 eur
Kėdutės 25 vnt „Nykštukų“ gr. – 412,50 eur
Žaliuzės „Ančiukų“ gr. ir logopedės kab. – 300,21
Mokymo priemonės – 65,59 eur

„Ančiukų“ grupės ir rūbinėlės kapitalinis grindų
remontas -2 313,88 eur
Salės durų keitimas -500,00 eur
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 apranga ir patalynė

Patalynė, rankšluosčiai
500,00

 paslaugos
Savivaldybės lėšos

500,00

300,00

217,22

257 100,00

257 100,00

Ilgalaikis turtas

Krepšelio lėšos

Vaikų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų –
217,22 eur
Teritorijos apšvietimo įrengimas – 1763,32 eur
Skalbimo paslaugos – 433,00 eur
Medikamentai – 99,99 eur
Kvalifikacija – 51,00 eur
Prekės – 1 995,04 eur :
higienos ir valymo prekės – 526,36 eur
kanceliarinės prekės – 22,42 eur
dulkių siurblys 2 vnt – 142,00 eur
prekės ūkio priežiūrai ir remontui – 562,12 eur
ūkio prekės – 433,05 eur
roletai salės langams – 347,50 eur
kilimas „Pelėdžiukų“ gr – 66,35 eur
lova 3-jų vietų – 169,00 eur
indai – 232,37 eur
kėdutės „Ančiukų“ gr 25 vnt. – 425,00 eur
stalai komp. 2 vnt. – 96,74 eur
stalčių blokas – 64,09 eur
Spaudiniai – 100,00 eur
Komunalinės paslaugos – 12 952,20 eur
Kitos paslaugos – 1 091,34 eur
Projektavimo išlaidos – 650,00 eur
Mityba – 8 000,00 eur
Kompiuterinė įranga 2 vnt – 1 800,00 eur
Bulviaskutė – 900,00 eur

102 800,00 102 800,00

Vaikiška literatūra – 199,70 eur
Įvairios vaiko ugdymo priemonės, žaislai, žaidimai
– 832,73 eur
Kompiuterinė įranga – 857,95 eur
Žaidimo priemonė „Pilis“ – 450,00 eur
Vaikų žaidimo namelis – 157,30 eur
Paslaugos įvairios – 338,09 eur
Kvalifikacija – 594,00 eur
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2.2 Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę (2016 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis).

Nepritaikyta, nėra poreikio

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
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 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
„Pelėdžiukų“ gr.
miegamojo 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
Skatinant vaikų
saviraišką, pritaikyti
aktyvesnes,
netradicines vaikų
ugdymo(si)
strategijas ir
technologijas.

Minimalus lauktas
2016 m. rezultatas
 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.

2016 m. įstaigos pasiektas realus
rezultatas
 Aptarta ir susitarta dėl
kiekvienoje vaikų grupėje vaikų
gebėjimų
įvertinimo
bei
apibendrintų
duomenų taikymo
formos
(Metodinės
tarybos
susirinkimas, 2016 03 24 d.,
protokolas Nr. 02).
 Įgyvendinta vaiko lyderystės
savybių puoselėjimo veikla:
o Kauno
m.
ikimokyklinių
įstaigų projektas „Lėlės atkeliauja
pas vaikus“ – vaikai atskleidė
kūrybinius gebėjimus gaminant
teatro
lėles,
pritaikant
jas
kasdieniniuose vaidinimuose.
o Renginys įstaigoje „Mažosios
žvaigždutės 2016“ - atskleisti vaikų
individualūs gabumai.
o Parengta
vaikų
knyga
„Lankstyk kaip aš...“ - sukaupta
vaikų patirtis, leidžianti plėtoti
mokėjimo mokytis kompetenciją.
o Inicijuoti ir organizuoti trys
projektai
- suformuotos vaikų
smalsumo, žingeidumo savybės.
o Organizuotos 23 išvykos –
vaikai įgijo kultūringo ir saugaus
elgesio viešose erdvėse gebėjimus.
 Sukurtas video filmas „Vaikų
lyderystės
savybės“,
kuriame
atsispindi vaikų „daryk kaip aš“
veiklos draugams.
 50
%
įgyvendintas
netradicinių edukacinių erdvių
sukūrimas/įrengimas
vaikų
grupėse:
o „Drakoniukų“ gr. įrengta
dviejų lygių veiklos aplinka
„Pilis“;
o „Nykštukų“
gr.
vaikų
miegamajame įrengtos dailės,
sporto veiklų aplinkos;
o „Boružėlių“
gr.
įrengta
trimečių
vaikų aktyvaus
judėjimo aplinka.
 Pedagogai
(100
%)
ugdomosios aplinkos ir ugdymo
turinio tobulinimo tema, tobulino
kompetenciją
16-je
kvalifikaciniuose renginiuose.

Maksimalus lauktas
2016 m. rezultatas
 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.
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Komentaras:
 Šio tikslo įgyvendinimui pasirinkta veikla užtikrino vaikams netradicinių edukacinių erdvių atsiradimą.
Įsitikinta tokių erdvių naudingumu ir efektyvumu – kaip vienu iš daugelio šiuolaikinių vaikų
motyvacijos veiklai skatinančių priemonių. Taikant aktyvesnes, netradicines vaikų ugdymo(si)
strategijas, vaikai įgijo lyderystės savybių: savikontrolės, mokėjimo mokytis, smalsumo, kūrybiškumo,
žingeidumo.
 Šiam tikslui įgyvendinti buvo panaudotos Mokinio krepšelio lėšos: 730 eur (prekės); 240 eur
(kvalifikacija); 400 eur (paslaugos). Viso: 1 370 eur
 Pasiektas „maksimalus“ laukto rezultato įgyvendinimas.
 Veiklos rezultatų įgyvendinimas vertinamas ,,labai gerai“.
Numatoma: planuojant 2017 m. tikslus, atsižvelgti į tobulinimo kryptį: „netradicinių edukacinių aplinkų
kūrimas“.
2. Tikslas

Minimalus lauktas 2016 m.
rezultatas
Pagerinti tėvų
 15 % įstaigos ugdytinių
informavimo
tėvų komandiniu principu
kokybę, pritaikant dalyvauja įstaigos veiklos
bendradarbiavimo planavime.
formas.
 Tėvų informavimas vyks
šeimai
aktualiomis
temomis.

2016 m. įstaigos pasiektas realus
rezultatas
 Ugdytinių tėvų informavimas,
visuminiais ugdymo ar socialinių,
sveikatos,
amžiaus
tarpsnių
klausimais,
vyko
taikant
bendradarbiavimo formas:
o Projektinė veikla - tėvams
(66%) dalyvaujant tęstiniame
bendradarbiavimo
projekte
„Auginkime kartu“ - vaikų
praktinėse veiklose;
o Bendri vaikų ir jų tėvų
renginiai - tėvams (25%)
dalyvaujant
renginiuose
–
bendrame
vaikų
veiklos
parengime
ir
tiesioginiame
dalyvavime;
o „Apvalaus stalo“ diskusija tėvams
(12%)
dalyvaujant
visuotiniame
įstaigos
bendruomenės susirinkime;
o Pedagogo atvira veikla tėvams
(5%)
praktiškai
dalyvaujant logopedo atviroje
veikloje;
o Vakaronė su tėvais - tėvams
(56%)
dalyvaujant
įstaigos
bendruomenės vakaronėse.
 Ugdytinių tėvų dalyvavimas
įstaigos gyvenimo tobulinime
vyko:
o Įstaigos
tarybos
tėvų
atstovams (35%) dalyvaujant
aptarime
„Įstaigos
veiklos
planavimas“
ir
teikiant
pasiūlymus dėl 2017 m. veikos
plano tikslų įgyvendinimo.
o Tėvams teikiant pavienius
pasiūlymus dėl vaikų ugdymo
organizavimo.

Maksimalus lauktas
2016 m. rezultatas
 30
%
įstaigos
ugdytinių
tėvų
komandiniu principu
dalyvauja
įstaigos
veiklos planavime.
 Tėvai
bendradarbiavimo
formomis (diskusijos,
darbinės grupės) gaus
informaciją
dominančiais,
visuminiais ugdymo ar
socialinių, sveikatos,
amžiaus
tarpsnių
klausimais. Formuosis
bendras įstaigos ir tėvų
požiūris
į
vaikų
ugdymą(-si).
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Komentaras:
 Šio tikslo įgyvendinimui pasirinktos priemonės pateisino lūkesčius, nes siekiant įstaigos ugdytinių tėvų
informavimo kokybės, pritaikytų 5-ių bendradarbiavimo su šeima formų (projektinė veikla, bendri
renginiai, diskusija, atvira veikla, vakaronė), tėvų aktyvumo vidurkis 32 %.
 35 % įstaigos tarybos tėvų narių dalyvavo įstaigos veiklos planavime. Pradėtas formuoti bendras įstaigos
ir tėvų požiūris į vaikų ugdymą(si).
 Šiam tikslui įgyvendinti buvo panaudotos Mokinio krepšelio lėšos: 100 eur. (prekės) ir tėvų praktinė
pagalba.
 Pasiektas „maksimalus“ laukto rezultato įgyvendinimas.
 Veiklos rezultatų įgyvendinimas vertinamas ,,labai gerai“.
 Numatoma: planuojant 2017 m. tikslus, atsižvelgti į pasiteisinusias bendradarbiavimo su šeima formas:
projektinė veikla ir vakaronė.
3. Tikslas
Atnaujinti
įstaigos
patalpas, kiemo
ir žaidimų
aikšteles,
užtikrinant
kokybišką ir
estetišką
aplinką.

Minimalus lauktas
2016 m. rezultatas
Atliktas
„Ančiukų“
grupės viršutinio grindų
sluoksnio
remontas
(išlygintas paviršius ir
pakeistas linoleumas).

Pakeistos 2 salės durys.

Parengtas
renovacijos
apmokant
lėšomis.

fasado
projektas
įstaigos

Įstaigos pasiektas
2016 m. realus rezultatas
100 proc. procedūros/proceso
teisingumu atliktas ,,Ančiukų“
gr. grindų remontas: lentų
grindys demontuotos, paklotas
kapitalinis betono pagrindas,
pašalintos buvusios kiaurymės
po grindimis, ištiesta moderni,
estetiška, ekologiška grindų
danga, saugu ir šilta vaikams.
Tokiu pačiu principu atliktas ir
tos grupės vaikų rūbinėlės
neplanuotas grindų remontas
(visuma). Grindų ir sienų ribinis
sujungimas sandarus.
Ilgalaikė
garantija,
taupus
investavimas.
Bendradarbiavimo ir paramos
pagrindu gauta/padovanota
20 proc. nuolaida grindų dangai
pirkti.
Bendrojo koridoriaus durys
pakeistos 100 proc., 2 salės
planuotos, 1 sandėlio ir
1
logopedinio
kabineto
neplanuotos. Visos vienodos,
estetiškos, užtikrina saugumą,
visur įrengti užraktai, mažiau
pralaidžios garsui – pakito
įstaigos vidinis įvaizdis.
Suderintos sąlygos su Kultūros
paveldo
departamento Kauno
skyriaus Vedėju ir parengtas
,,Kauno lopšelio darželio pastato
Kęstučio g. 44A, Kaune fasadų,
bei stogo paprastojo remonto ir
teritorijos
aptvėrimo
rekonstravimo projektas“. Lėšos
projektui rengti paskirtos iš
Investicijų programos - 3 200 eur

Maksimalus lauktas 2016 m.
rezultatas
Lentų grindys demontuotos.
Paklotas kapitalinis betono
pagrindas, ištiesta moderni,
estetiška, ekologiška grindų
danga, saugu ir šilta vaikams.
Grindų ir sienų ribinis
sujungimas
užsandarintas,
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 pritraukiant rėmėjų
lėšas.
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Nupirkta
20
vnt.
vaikiškų reguliuojamo
aukščio
kėdučių
,,Drakoniukų“ grupei.

Išklotas
trinkelėmis
pagrindinis - centrinis
takas į aikštelės gilumą
(apie
20
bėginių
metrų).
Įrengtas 1-as žibintas
kiemo
teritorijos,
žaidimo
aikštelių
apšvietimui.

Parengtas
,,Patalpų
apsaugos,
priešgaisrinės
signalizacijos ir video
stebėjimo
sistemų“
techninis projektas

Nupirktos 25 daugiafunkcinės
kėdutės, patogios vaikams.
Atitinka
HN
75:2016.
Daugiafunkcinės
kėdutės
suteikia galimybę reguliuoti
jas pagal vaikų ūgį, patogu tai
atlikti
(reguliavimas
atliekamas minimaliai du
kartus per metus).
Neatlikta dėl lėšų stokos iš SB, Išklotas
trinkelėmis
nukelta 2017 metams.
pagrindinis takas (nuo 20 iki
25 bėginių metrų) ir jo atšakos
iki smėlio dėžių (apie 10
bėginių metrų).
Dėl sumažintų sargų etatų įtakos Įrengtas kiemo teritorijos,
kiemo
apsaugai,
gautas žaidimo aikštelių apšvietimas.
finansavimas iš SB 4 progr. ir
2016 m. spalio mėn. 100 proc.
įrengtas pastato, kiemo/lauko
teritorijos, žaidimo aikštelių
apšvietimas.
Užtikrintas
matomumas, saugiau vaikams.
Projektas
parengtas,
gautas Įrengtos apsaugos sistemos.
finansavimas iš SB lėšų, 4 progr Įstaigoje
užtikrinamas
30 str. – 650 eur.
saugumas. Pastatas apsaugotas
Iki 2016 m. spalio 01 d. įvesta/ nuo intervencijos.
įrengta patalpų apsaugos ir Moderni įstaigos apsauga.
priešgaisrinė
signalizacija.
Paruošta
aplinka
vaizdo
kameroms įrengti sekančiu etapu.
Viso
nupirkta
75
vnt.
reguliuojamo aukščio kėdučių
,,Drakoniukų“ ir ,,Nykštukų“
,,Ančiukų“ grupėms. Uždavinys
įgyvendintas 100 proc.

Komentaras:
Tikslas įgyvendintas 100 proc. su kaupu, vietoje neįrengto trinkelių tako atlikta visa eilė kitų svarbių darbų ar
nupirkta pirkinių vaikų gyvenimo kokybės ar ugdymo(si) aplinkai gerinti.
1. Neplanuotai atliktas „Ežiukų“ grupės vaikų rūbinės grindų remontas. 2 proc. lėšos – 411 eur
2. Neplanuotai pakeistos 1 sandėlio ir 1 logopedinio kabineto durys. 2 proc. lėšos – 350 eur
3. Parengtas netik pastato, bet ir tvoros rekonstravimo projektas. Investicijų programos lėšos – bendra suma
3 200 eur
4. Neplanuotai nupirkti 55 vnt. reguliuojamo aukščio kėdučių ,,Nykštukų“, ,,Ančiukų“ grupėms. Spec. ugd.
lėšos - 412 eur ir SB lėšos 425 eur
5. Neplanuotai nupirkta bulviaskutė virtuvei – skyrė papildomai 900.00 eur SB, ilgalaikiam turtui įsigyti.
6. Neplanuotai nupirktos nauji roletai į salę vietoje susidėvėjusių senų. SB lėšos – 347 eur
7. Neplanuotai nupirktas naujas kilimas ,,Pelėdžiukų“ grupėje. SB lėšos - 66 eur
8. Neplanuotai nupirktas apsaugos nuo dūžio tinklas salės langams. Spec. ugd. lėšos - 85.00 eur.
9. Neplanuotai įrengtos durelės visom tualetų kabinom ,,Boružėlių“ ir ,,Nykštukų“ grupėse. SB lėšos – 98 eur
10. Neplanuotai (NVSC reikalavimu) kapitaliai suremontuotos ,,Boružėlių“ ir ,,Nykštukų“ grupių miegamųjų
grindys. 2 proc. lėšos – 2 328 eur. 4 grupių miegamųjų grindų danga visiškai atitinka HN:2016 reikalavimus.
Liko 2 gr. pakeisti.
11. Neplanuotai nupirkti 2 kompiuterių stalai ,,Ančiukų“ ir ,,Boružėlių“ grupėms. SB lėšos - 117 eur.
12. Neplanuotai nupirktos ir įrengtos žaliuzės ,,Ančiukų“ gr. miegamajame ir logopedo kabinete. Spec. ugd
lėšos – 318 eur
13. Neplanuotai nupirkta 1 trivietė lova ,,Ančiukų“ gr. miegamajame. SB lėšos – 169 eur
14. Neplanuotai nupirkti 2 mediniai vaikų žaidimo nameliai kieme. Spec. ugd lėšos ir MK lėšos – 314 eur
15. Neplanuotai nupirkti 2 dulkių siurbliai į grupes. SB lėšos – 142 eur Grupės 100 proc. turi savo dulkių
siurblius.
16. 100 proc. baigti įrengti langų ribotuvai - 2 proc. lėšos – 240 eur
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Gauta parama iš tėvų:
1. 1 medinis vaikų žaidimo namelis kieme.
2. 2 kilimai ,,Boružėlių“ ir ,,Nykštukų“ grupėms.
3. 3 lentynos žaislams ,,Drakoniukų“ grupėje.
4. 1 vaikiškas stalas ,,Drakoniukų“ grupėje.
4. Tikslas

Minimalus lauktas 2016 m.
rezultatas
Patobulinti
 „Ančiukų“
grupėje
įstaigos veiklos nupirktas kompiuteris.
įsivertinimą
 50 % įstaigos pedagogų
taikant
įgyvendins
individualius
informacines
IKT
kompetencijos
komunikacines
tobulinimo planus.
technologijas
 Parengtas
įstaigos
(IKT).
veiklos vertinimo planas ir
sudarytos
„giluminio“
audito iliustracijos.
Įstaigos veiklos duomenys
apibendrinami
taikant
rankraštį.

2016 m. įstaigos pasiektas realus
rezultatas
 2-se vaikų grupėse įdiegta
IKT
įranga:
kompiuteris,
internetas.
 100 % įstaigos pedagogų
įgyvendino individualius IKT
kompetencijos tobulinimo planus,
tobulino IKT kompetenciją 5-se
kvalifikaciniuose renginiuose.
 4 įstaigos pedagogai tobulino
savo
kompetenciją
įstaigos
veiklos giluminio audito atlikimo
seminare.
 Įstaigos veiklos įsivertinimo
darbinė grupė vadovaujantis
įstaigos
veiklos
įsivertinimo
planu, atliko „platųjį“ auditą,
parengė
„giluminio“
audito
iliustracijas.
 Įstaigos veiklos giluminis
auditas buvo atliktas taikant IT
įrankį: www.manoapklausa.lt
 Pedagogai išsiaiškino IKT
taikymo, įgyvendinant įstaigos
tikslus, prasmę – „informatyvi
bendruomenė“(Metodinės tarybos
susirinkimas, 2016 03 24 d.,
protokolas Nr. 02).
 Pritaikant pedagogų IKT
kompetenciją, parengtas IT
metodinis leidinys „Sveikuoliukas“
http://szelmeneliai.lt/failai/konkurs
ai/2015_pratybu_konkursas/kauno
_spragtukas.pdf ir
http://spragtukas.lt/lt/darbuotojams

Maksimalus lauktas
2016 m. rezultatas
 „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.

Komentaras:
 Šio tikslo įgyvendinimui pasirinktos priemonės, susijusios su pedagogų IKT kompetencijos plėtojimu ir
taikymu, padėjo pedagogams suprasti IKT taikymo prasmę bei patobulinti įstaigos veiklos įsivertinimą.
Įvaldyta įstaigos veiklos giluminio audito metodika, leido konkrečiau aktualizuoti 2017 m. įstaigos veiklos
tikslus. Pritaikant pedagogų IKT valdymo gebėjimus, parengtas IT leidinys „Sveikuoliukas“, respublikiniame
konkurse „Pratybų knygelė ikimokyklinukams“ užėmė III-ią vietą.
 Šiam tikslui įgyvendinti buvo panaudotos Mokinio krepšelio lėšos: 830 eur (prekės); 360 eur
(kvalifikacija). Viso: 1190 eur
 Pasiektas „maksimalus“ laukto rezultato įgyvendinimas.
 Veiklos rezultatų įgyvendinimas vertinamas ,,labai gerai“.
Numatoma: planuojant 2017 m. tikslus, orientuotis į IKT taikymą - „informatyvi bendruomenė“.
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2.4. Plačiojo įsivertinimo išvados
Privalumai
1.2.1 4.1.1 6.2.3
1.2.2 4.1.2 6.3.1
1.2.3 4.1.3 6.3.2
2.3.1 6.2.1 6.3.3
2.3.3 6.2.2

Trūkumai
1.3.3 2.2.1
2.4.3 3.1.2
4.2.3 4.3.1
5.2.1 6.1.1

Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos aspektai 2017 m.
3.1.2 - mokyklos ir tėvų veiklos dermė skatinant vaikų
pasiekimus ir juos vertinant
4.2.3 – psichologinė ir socialinė pagalba
4.3.1 – pagalbos ir paramos šeimai įvairovė
5.2.1 – veiklos erdvės ir jų būklė mokykloje

Giluminio įsivertinimo išvados
Komentaras:
Giluminiam auditui buvo pasirinkti tobulinti veiklos aspektų („vaiko raidos ir pasiekimų
vertinimas“, „vaiko poreikių tenkinimas“, „parama ir pagalba šeimai“ bei „materialinė aplinka“)
rodikliai: 3.1.2; 4.2.3; 4.3.1; 5.2.1. Gautų apklausų duomenimis padarytos šios išvados:
3.1.2 – mokyklos ir tėvų veiklos dermė skatinant vaikų pasiekimus ir juos vertinant.
Veiklos rodiklis įvertintas 2,8 balo (3 lygiu iš 4 galimų).
Įstaigoje taikoma pakankamai aiški vaikų pažangos vertinimo sistema.
Numatyta tobulinti:
 Tėvų dalyvavimą vaikų gebėjimų ir pažangos vertinime.
 Vaikų gebėjimų ir pažangos vertinimų grįžtamąjį ryšį tėvams.
4.2.3 – psichologinė ir socialinė pagalba.
Veiklos rodiklis įvertintas 3,2 balo (3 lygiu iš 4 galimų).
Įstaigoje taikomos logopedo paslaugos, užtikrinamas vaikų fizinis saugumas bei tenkinami
individualūs vaikų poreikiai.
Numatyta tobulinti:
 Pagalbos vaikui sistemą.
 Vaikų tapatumo formavimą.
 Vaikų turinčių emocinių elgesio sunkumų socializaciją.
4.3.1 – pagalbos ir paramos šeimai įvairovė.
Veiklos rodiklis įvertintas 3,2 balo (3 lygiu iš 4 galimų).
Įstaigoje pastebima paramos ir pagalbos šeimai paslaugų įvairovė ir tikslingumas.
Numatyta tobulinti:
 Įstaigos tėvų informavimo sistemą.
 Ugdytinių šeimų bendrų veiklų organizavimą.
5.2.1 – veiklos erdvės ir jų būklė mokykloje.
Veiklos rodiklis įvertintas 3 balo (3 lygiu iš 4 galimų).
Įstaigoje teigiamai įvertinamas patalpų estetiškumas, higienos sąlygų tinkamumas ir edukacinių
erdvių (vaikų grupėse) šiuolaikiškumas.
Numatyta tobulinti:
 Vaikų veiklos erdvių (kiemo aikštelių) būklę.
 Elektroninių informacinių priemonių taikymą vaikų ugdymui(si).
Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus,
vidaus audito ir kitų institucijų išvados
Per 2016 m. įstaiga audituota tris kartus.
 2016 06 13 d. Kauno NVSC atliko periodinį/planinį auditą.
Akte Nr. PA.2 - 547(17.15.1. 2.12.), nurodyti neatitikimai pašalinti:
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- HN 75:2016 p. 5 – nemanome, kad viršijamas sąrašinis vaikų skaičius grupėse, nes
vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus Vedėjo įsakymu Nr.
35-380, 2016 06 01 d., grupėse leistinas projektinis vaikų skaičius – 115, leista padidinti 6
vietomis iki 121.
- HN 75:2016 p. 31 – tinklas salės langams užsakytas, pasiūtas ir nupirktas. Langai apsaugoti
nuo dūžio (spyrus kamuolį).
- HN 75:2016 p. 45 - ,,Boružėlių“ ir ,,Drakoniukų“ grupėse įrengtos durelės visom tualetų
kabinom.
- HN 75:2016 p. 48 - ,,Boružėlių“ ir ,,Nykštukų“ grupių miegamųjų grindys kapitaliai
suremontuotos.
 2016 09 14 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-1015, pagal 67 – ių klausimų
klausimyną patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta.
 2016 10 13 d. Kauno NVSC atliko grįžtamąjį auditą.
Akte Nr. PA.2 – 1348 (17.15.1. 2.12.) nurodyta atlikti ,,Pelėdžiukų“ grupės remontą iki 2017 01
13 d.
Šis reikalavimas bus planuojamas atlikti tik 2017 m. vasaros laiku, dėl tų pačių HN:2016
reikalavimų – esant vaikams grupėje remontiniai darbai neleistini (čia netgi, kapitalinis rem.).

III SKYRIUS
2017 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 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)“, 2017 metais
sieksime patobulinti ugdymo kokybę, sudarant vaikams galimybes dalyvauti įstaigos veiklos
pokyčiuose (1 tikslas).
Šis metinis tikslas pagrįstas atsižvelgiant į 2016 m. įstaigos veiklos tikslų analizę bei
numatytą tobulinimo kryptį - „netradicinių edukacinių aplinkų kūrimas“. Taip pat šio tikslo
aktualumą rodo įstaigos vidaus audito įsivertinimas - žemiausiai įvertinti pagalbiniai rodikliai:
„vaiko poreikių tenkinimas“ bei „veiklos erdvės ir jų būklė mokykloje“. Gauti duomenys
atskleidė, kad ugdymo kokybės rezultatui pasiekti nepakanka tenkinti vaiko asmeninės raiškos
poreikius, vaikų veiklos erdvių kūrimą orientuojant tik į pedagogų iniciatyvas. Išsiaiškinome, kad
vaikų ugdymo(si) kokybei turi įtakos edukacinės aplinkos, kurios tenkina šiuolaikinių vaikų
poreikius: yra įdomios ir motyvuojančios veiklai, užtikrinančios saugumą - garantuojančios
pagalbą vaikui probleminėje situacijoje. Šio tikslo aktualumą patvirtina ir 2017 m. Kauno m.
švietimo iškelti prioritetai: „pagalbos mokiniui tobulinimas“ bei „ugdymo aplinkos gerinimas,
šiuolaikinių edukacinių erdvių kūrimas“.
Todėl šio tikslo įgyvendinimas vyks parenkant netradicines vaikų ugdymo(-si) strategijas
(būdus) ir technologijas (metodus), kurios atskleis individualius vaikų poreikius, formuos vaikų
tapatumo jausmą bei įgalins vaiką įgyvendinti įstaigos edukacinius pokyčius. Šio tikslo
įgyvendinimui bus panaudotos Mokinio krepšelio lėšos – 950 eur
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 Atsižvelgiant į numatytą strateginio plano 2016 – 2018 metams 2 strateginį tikslą
„Pagerinti įstaigos bendruomenės narių bendradarbiavimą“, 2017 metais sieksime bendruomenės
narių tarpusavio ryšių stiprinimo (2 tikslas).
Šis metinis tikslas pagrįstas 2016 m. įstaigos veiklos vidaus audito įsivertinimu žemiausiai įvertintais pagalbiniai rodikliais: „mokyklos ir tėvų veiklos dermė skatinant vaikų
pasiekimus ir juos vertinant“ ir „pagalbos ir paramos šeimai įvairovė“. Gauti duomenys
atskleidė, kad tėvai pakankamai aktyviai dalyvauja vaikų ugdomojoje veikloje ir renginiuose.
Tačiau siekiant įstaigos ir tėvų veiklos dermės, 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. Šio tikslo aktualumą patvirtina ir vienas iš iškeltų 2017 m. Kauno
m. švietimo prioritetų - „mokinių pasiekimų ugdyme tobulinimas“.
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“. Taip pat orientuojantis į 2016 m. įžvelgtą IKT
taikymo prasmę - „informatyvi bendruomenė“. Taigi taikant naujas priemones ir pasitelkiant 2016
m. stipriąją pusę – bendradarbiavimas su šeima (projektinė veikla ir vakaronė), tobulinsime:
„įstaigos tėvų informavimo sistemą“ ir „ugdytinių šeimų bendrų veiklų organizavimą“. Šio tikslo
įgyvendinimui bus panaudotos Mokinio krepšelio lėšos - 330 eur ir spec. ugdymo 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“. 2017 m. sieksime
sistemingai modernizuoti ir turtinti ugdymo(si) aplinką įstaigos viduje ir išorėje, siekiant
estetinės, energetinės, edukacinės aplinkos kokybė (3 tikslas).
Aplinka vaikui ir visai bendruomenei svarbi visais galimais aspektais: ugdytis, jaustis saugiai,
šiltai, komfortabiliai, jaukiai estetikos atžvilgiu, turėti patogią ir fiziškai saugią darbo vietą
dirbantiesiems, visiems kartu kurti gerą mikroklimatą.
Metų eigoje įvyks konkretus fiziniai pokyčiai grupėse: numatyta atlikti ,,Ančiukų“ ir
,,Pelėdžiukų“ grupių miegamojo grindų remontą, nes kapitaliai suremontavus šių grupių grindis
pamatėme didelį kontrastą, grupėse tapo šilta, saugu, estetiška.
Numatyta pakeisti susidėvėjusį minkštą inventorių grupėse. HN reikalauja kiekvienam vaikui
turėti po tris pakaitinius rankšluosčius, bus įgyvendintas šis reikalavimas.
Virtuvės ir maisto bloke modernizuotas daržovių smulkinimo darbas, nupirktas šaldytuvas.
Įstaiga yra miesto centre, lankosi svečiai, praeina daugybė žmonių, kasdien čia gyvena virš
120 vaikų, tačiau pastato išorė neremontuota nuo jos pastatymo – virš 40 metų, nepatraukli, nenaši
energetiniu atžvilgiu. 2016 m. gruodžio mėn. parengtas ,,Kauno lopšelio darželio pastato Kęstučio
g. 44A, Kaune fasadų, bei stogo paprastojo remonto ir teritorijos aptvėrimo rekonstravimo
projektas“. Tai suteikia galimybę kreiptis į savininko teises įgyvendinančią instituciją dėl įrašymo
į eilę pastatą renovuoti.
2017 m. numatytas ir įstaigą juosiančios tvoros pakeitimas nauja. Įstaiga priklauso kultūros
paveldo zonai, todėl tvorai keliami kitokie reikalavimai negu visoms Kauno įstaigoms, didėja ir
lėšų sąnaudos. Aprūpinimo skyrius informuotas dėl situacijos, projektą parengėme, turime vilčių,
kad lėšos bus paskirtos.
Suplanuotas ir ,,Boružėlių“, ,,Nykštukų“ grupių aikštyno modernizavimas panaudojant
įstaigos investicijas.
Bendrosios erdvės renovuojamos kasmet, pagal turimas finansines galimybes.
Svarbi ir kiemo aplinka, įrengimai vaikų užimtumui bei erdvės sportiniams žaidimams, takai.
2017 m. planuojame, kad bus išklotas trinkelėmis pagrindinis - centrinis takas į lauko aikštelių
gilumą ir smėlio dėžių linkme. Lėšų planavimas detaliai atsispindi prie planuojamų priemonių
tikslams įgyvendinti.
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 Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016 – 2018 metų 4 strateginį tikslą „Pagerinti
pedagogų IKT taikymo kompetencijas“, 2017 metais numatome pritaikyti informacinių
komunikacinių technologijų (IKT) galimybes ugdymo turinio įgyvendinimo patobulinimui
(4 tikslas).
Šis metinis tikslas pagrįstas 2016 m. įstaigos vidaus audito įsivertinimu - žemiausiai įvertintu
pagalbiniu rodikliu: „veiklos erdvės ir jų būklė mokykloje“. Gauti duomenys atskleidė, kad
įstaigoje vaikų veiklos erdvės (grupėse) pakankamai estetiškos, saugios ir pasižymi priemonių
įvairove bei šiuolaikiškumu. Tačiau siekiant ugdymo turinio įgyvendinimo, svarbi ne tik aplinka,
priemonės, bet ir būdai bei metodai, kuriuos tobulinsime atsižvelgdami į giluminio audito
įsivertinimo tobulintiną
kryptį: „elektroninių informacinių priemonių taikymas vaikų
ugdymui(si)“. Šio tikslo įgyvendinimui bus panaudotos MK lėšos – 1 070 eur
IV SKYRIUS
VEIKLOS TURINYS
Įgyvendinus numatytus 2017 m. įstaigos veiklos plano tikslus tikimės, kad kas mėnesį
organizuotos įstaigos bendruomeniškumą puoselėjančios veiklos, suformuos kiekvieno įstaigos
bendruomenės nario tapatumo jausmą. Todėl jau po pusmečio, bendruomenės pastangų dėka
įgyvendinus vaikų idėjas, įstaigos edukacines aplinkos taps įdomesnės, veiksmingesnės ir
turtingesnės. Metų pabaigoje, sukurtos naujos žaidimų erdvės skatins kiekvieno vaiko
savarankišką mokėjimo mokytis kompetencijos plėtojimą. Pedagogai tobulindami IKT taikymo
kompetenciją, vaikų ugdymo(si) turinį įgyvendins vaikų motyvaciją veiklai žadinančiomis
priemonėmis: taikant IKT galimybes ir skatinant patirtinį ugdymąsi.
2017 m. pirmą pusmetį, išsiaiškinus kiekvieno bendruomenės nario atsakomybę už vaiko
saugumą, pagalbą kasdieninėje, probleminėje situacijoje, bus parengta aiški informavimo ir
pagalbos šeimai sistema.
1 tikslas. Patobulinti ugdymo kokybę, sudarant vaikams galimybes dalyvauti įstaigos veiklos
pokyčiuose.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Sukurta vaikų tapatumo  Įgyvendintos pavienės vaikų
jausmą formuojanti aplinka.
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.

Laukiami maksimalūs rezultatai
 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
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saugumą - garantuoja pagalbą vaikui
kasdieninėje,
probleminėje
situacijoje.

Priemonės
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Priemonės
pavadinimas
Metodinė valanda
„Daltono pedagogikos
metodų taikymas“
Vaikų praktikumo
valanda „Šiuolaikinės
ugdymo(si) priemonės“
Vaikų meninių darbų
paroda „Mano žaidimų
aplinka“

Atsakingi
vykdytojai
Direktoriaus pavad.
ugdymui
A. Valatkevičienė
Direktoriaus pavad.
ugdymui
A. Valatkevičienė
Direktoriaus pavad.
ugdymui
A. Valatkevičienė,
aukl. S. Lukoševičienė
Vaikų įdomios veiklos Direktoriaus pavad.
projektas „Kas?
ugdymui
Kodėl? Kaip?“
A. Valatkevičienė
aukl. L. Povilienė
Projektas „Vaikų
meninės raiškos
studija“
Stendinis pranešimas
„Kauno l-d
„Spragtukas“ pagalbos
vaikui sistema“
Projektas
„Paslaptingas vandenų
pasaulis“

Muzikos mokytoja
A. Čistovienė

Direktoriaus pavad.
ugdymui
A. Valatkevičienė
aukl. L. Povilienė
Įstaigos taryba

Įvykdymo
terminas
Sausio
mėn.

Įstaigos
ugdytiniai

Vilniaus
UAB
„Spragtukas“
Ugdytinių
tėvai

Vasario
mėn.

IKT, įst.
ugdytinai

Vasario kovo mėn.

Įstaigos
ugdytiniai

Kauno m.
centro
ikimok. įst.
projekto
„Draugystė“
nariai
-

Gegužės
mėn.
Gegužės
mėn.

8.

Mobilaus vaikų
tyrinėjimo kampelio
įrengimas

9.

Tęsiamas konkursas
Kauno UAB
„Netradicinės „Senukai“,
daugiafunkcinės UAB
edukacinės aplinkos
„VIPsupply“
vaikų grupėse“ - vaikų
idėjų „Mano žaidimų
aplinka“ įgyvendinimas
Sveikos mitybos
Aukl. K. Jocevičienė
Kauno
projektas „Augu
visuomenės
sveikas ir stiprus“
sveikatos
biuras
Metodinė diena
Direktoriaus pavad.
Kauno
„Ikimokyklinėse
ugdymui
ikimok.
įstaigose spec. poreikių A. Valatkevičienė,
įstaigos
vaikų švietimo
logopedė J. Liekienė

7.

10.

11.

Aukl. A. Čyžienė

Ištekliai

Kovo mėn. Kauno m.
centr.ikimok.
įst. ugdytinai

Kauno
visuomenės
sveikatos
biuras, PPT
Kauno T.
Ivanausko
zoologijos
muziejus
Vilniaus
UAB
„Artom“

6.

Direktorė N. R.
Kožaniauskienė

Socialiniai
partneriai
Kauno l-d

Muzikinė
įranga, įst.
ugdytiniai
VGK, įstaigos
taryba,
pedagogai

Gegužės
mėn.

Kauno m.
ikimok.
įst. ugdytinai

Rugsėjo
mėn.

150 eur MK lėšos

Rugsėjo
mėn.

800 eur MK lėšos,
ugdytinių
tėvai

Spalio mėn.

Įstaigos
ugdytiniai

Lapkričio
mėn.

Kauno m.
pedagogai,
specialistai

Pasta
bos
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12.

prieinamumo ir lygių
galimybių principų
įgyvendinimas“
Vaikų socializacijos
projektas „Kitoks
vaikas“ (vaikams
turintiems emocinių
elgesio sunkumų)

Direktoriaus pavad.
ugdymui
A. Valatkevičienė,
įst. specialistai

-

Gruodžio
mėn.

Įstaigos
specialistai

2 tikslas. Bendruomenės narių tarpusavio ryšių stiprinimas.
Sėkmės kriterijus
2017 m. įstaigos
bendruomenės narių
bendravimo ir
bendradarbiavimo kokybės
įvertinimas 0,5 % didesnis
už 2016 m. įvertinimą

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

 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.

 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.

Priemonės
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Priemonės
Atsakingi
pavadinimas
vykdytojai
Diskusijos „Praktinės
Direktoriaus
vaikų patirtys darželyje“ pavad. ugdymui
A. Valatkevičienė,
vaikų grupių
pedagogai
Video filmo „Mūsų
Įstaigos tarybos
darželis ,,Spragtukas“
nariai
parengimas
Vaikų foto-dailės
darbų paroda
„Pavasario
džiaugsmai“
Projektas „Darom“

Socialiniai
partneriai
Įstaigos
specialistai

Įvykdymo
terminas
Kiekvieno
mėn.
paskutinį
penktadienį

KTU

Vasario
mėn.

Aukl. B. Atkočienė

-

Kovo mėn.

Aukl. I. Šukaitienė,
logopedė J. Liekienė

Įstaigos
taryba

Ištekliai
Ugdytinių
tėvai

IKT,
įstaigos
ugdytiniai,
pedagogai
Įstaigos
ugdytiniai

Balandžio Įst.
mėn.
bendruomenė

Pasta
bos

17
5.

Darbuotojų nuotraukų
galerija „Ačiū Jums!“

6.

Įstaigos vidinio
pedagogų
informavimo tinklo
sukūrimas
Parengta aiški įstaigos
tėvų informavimo
sistema.
„Lauko veiklos centrų“
sukūrimas

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Parengta
ugdytinių
tėvų dalyvavimo vaikų
gebėjimų ir pažangos
vertinime sistema
Bendruomeniškumo
vakaronė akcija
„Mandala“

Įstaigos
taryba

Gegužės
mėn.

-

Gegužės
mėn.

Direktotė N. R.
Kožaniauskienė

-

Gegužės
mėn.

Įstaigos taryba,
aukl.
H. Slavinskienė

Rėmėjai

Gegužės
mėn.

-

Rugsėjo
mėn.

100 eur. spec. ugd.
lėšos, įst.
bendruomenė
Ugdytinių
tėvai

-

Gruodžio
mėn.

Ugdytiniai
ir jų tėvai

„Copy“
centras

Gruodžio
mėn.

IT
programa,
30 eur –
MK lėšos

-

Gruodžio
mėn.

300 eur MK lėšos,
ugdytinių
tėvai

Direktoriaus
pavad. ugdymui
A. Valatkevičienė
Direktorė N. R.
Kožaniauskienė

Pedagogai

Direktoriaus
pavad. ugdymui
A. Valatkevičienė,
aukl.
D.Šimkauskienė
Kalendoriaus leidyba - Direktoriaus
„Spragtuko“ tradicijos“ pavad. ugdymui
A. Valatkevičienė,
aukl S.Lukoševičienė
Tęstinis
bendradarbiavimo su
šeima projektas
„Auginkime kartu“ –
tėvų inicijuotos veiklos

Grupių pedagogai

Ugdytinių
tėvai,
pedagogai
IKT

Įstaigos
svetainė

3 tikslas. Atnaujinti kiemo teritorijos aplinką ir vaikų žaidimų aikšteles.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Nupirktas - atnaujintas
minkštas inventorius.

Nupirktos naujos antklodės
vietoje susidėvėjusių vatinių.
Nupirkti nauji apdangalai galvai
virėjoms (kepurės).

Nupirktas daržovių
smulkintuvas
(pjaustiklis) virtuvei.

Nupirktas šaldytuvas
maisto sandėlyje.

Laukiami maksimalūs rezultatai

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.
Nupirktas buitinis mechaninis
Įsisavintos naujos technologijos –
daržovių smulkintuvas,
nupirktas pramoninis elektrinis
pagerintos virėjų darbo sąlygos. daržovių smulkintuvas,
efektyvesnės laiko sąnaudos,
tobulesnis virėjų darbas, gaminamų
patiekalų estetiškumas.
Atnaujintas inventorius, išlaiko Nupirktas
šaldytuvas
maisto
reikiamą temperatūrą.
sandėlyje – visi šaldytuvai
atnaujinti.
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Atlikta šildymo sistemos
renovacija.

Pakeista 2 - jų grupių šildymo
įranga (radiatoriai). Užtikrintas
HN reikalavimas - pasiekta
privaloma temperatūra grupėse.
Išklotas pagrindinis takas
trinkelėmis, lygu, saugu.

Pakeista 50 proc. šildymo įrangos.
Užtikrintas HN reikalavimas.
Saugu vaikams – nėra špižinių
kampuotų radiatorių.
Atliktas kiemo takų dalinis
Išklotas pagrindinis takas ir visi
remontas.
kiti takeliai iki grupių smėlio
dėžių trinkelėmis, lygu, saugu.
Pakeista įstaigos teritoriją
Tvora nauja, aukšta, rakinami 1,50 m. aukščio tvora saugi
juosianti tvora.
vartai, saugi vaikams.
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.
Įrengta
Tvirta ir saugi danga,
Tvirta ir saugi danga, palankios
,,Boružėlių“/,,Nykštukų“ gr. palankesnės galimybės žaisti
galimybės žaisti krepšinį,
sporto aikštelė guminių
krepšinį ir kitus žaidimus.
kvadratą ar kitus žaidimus lauke.
trinkelių danga.
Saugu vaikams, galimybės
triratukų, paspirtukų sportui,
inovatyvesnė teritorijos įranga,
aplinka.
Lietuvos HN 131:2015 „Vaikų
žaidimų aikštelės ir patalpos.
Bendrieji
sveikatos
saugos
reikalavimai“

Pateikta paraiška pagal
parengtą techninį projektą
dėl įrašymo į programą
pastato apšiltinimui.
Atliktas
,,Pelėdžiukų“
grupės miegamojo grindų
remontas.

Tikimybė darbus pradėti per 5 Tikimybė patekti į įstaigų pastato
metus.
sienų apšiltinimo programą ir
darbus pradėti kaip įmanoma
anksčiau.
Pakeistas
linoleumas Atliktas 2 grupių (P ir A)
,,Pelėdžiukų“
gr. viršutinio
grindų
sluoksnio
miegamajame.
remontas (išlygintas paviršius ir
patiesta grindų ekologiška danga),
naujos grindjuostės. Šiltos grindys
vaikams.
Ilgalaikė
garantija,
taupus investavimas.

Priemonės
Eil.
Nr.
1.

1.1.

1.2.
1.3.

Priemonės
Atsakingi
pavadinimas
vykdytojai
Minkšto inventoriaus,
Sandėlininkas
atnaujinimas, poreikio
VP organizatorius
analizė.
Apklausa IT pagalba dėl VP organizatorius
palankiausios kainos
parinkimo.
Gautų pasiūlymų
VP organizatorius
įvertinimas.
Prekių užsakymas.
Sandėlininkas

Socialiniai
partneriai
-

-

Įvykdymo
Ištekliai
terminas
2017 m.
Spec. ugd.
II ketv.
lėšos
600 eur
2017 04 25 Žmogiškieji
ištekliai

-

2017 04 30

-

-

2017 05 10

-

Past
abos
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2.

2.1.

3.

3.1.

3.2.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.

7.1.

7.2.

Pirkimas.
Daržovių smulkintuvo
pirkimo virtuvei paieška,
žodinė apklausa.
Gautų pasiūlymų
įvertinimas/ tiekėjo
parinkimas.
Smulkintuvo pirkimas.
Šaldytuvo pirkimas
maisto sandėlyje.
Apklausa IT pagalba.
Atsiustų katalogų
peržiūra. Prekės
tinkamumo parinkimas.
Pirkimas, parvežimo
organizavimas.
Atlikta šildymo sistemos
renovacija.
Kiemo takų remontas.
Rangovo paieška
apklausos būdu.
Sutarties pasirašymas.
Darbų organizavimas.
Darbų priėmimas.
Sąskaitų apmokėjimas.
Įstaigos teritoriją
juosiančios tvoros
renovacija.
Rangovo paieška.
Gautų pasiūlymų
įvertinimas, rangovų
parinkimas.
Sąmatų derinimas su
Savivaldybės
aprūpinimo skyriumi dėl
lėšų skyrimo.
Sutarties pasirašymas.
Darbų organizavimas ir
atlikimo stebėsena.
Atliktų darbų priėmimas
dalyvaujant
Savivaldybės atstovui.
Sąskaitų apmokėjimas.
,,Boružėlių“/,,Nykštukų“
grupių sporto aikštelės
įrengimas guminių
trinkelių danga.
Rangovo paieška.
Apklausa IT pagalba,
pasiūlymų aptarimas.
Sutarties pasirašymas.
Darbų organizavimas ir

VP organizatorius

-

2017 m.
I pusm.

SB lėšos
700 eur

VP organizatorius

-

2017 04 30

Žmogiškieji
ištekliai

VP organizatorius

-

2017 m.
III ketv.

SB lėšos
450 eur

VP organizatorius

-

2017 07 20

-

Pavaduotojas
ūkiui
Pavaduotojas
ūkiui
Pavaduotojas ūkiui

UAB
,,Senukai“

2017 07 30

-

VP organizatorius

-

2017 m.
I pusm.
2017 05 10

Gavus lėšas
iš SB
SB lėšos
1 200 eur
-

Direktorius
Pavaduot. ūkiui
Direktorius
Pavaduot. ūkiui
Buhalteris
VP organizatorius

-

2017 05 30

-

-

2017 06 30

-

-

2017 m.
I pusm.

VP komisija

-

Pavaduotojas
ūkiui

-

2017 m.
Birželio mėn.

-

Direktorius
Pavaduotojas ūkiui

-

2017 08 30

-

Direktorius
Pavad. ūkiui
Buhalteris

-

2017 08 30

-

Pavaduotojas ūkiui

-

2017 m.
II pusm.

VP organizatorius

-

2017 07 10

2 proc. lėšos
1 000 eur
MK lėšos
2 500
-

Direktorius.
Pavaduotojas

-

2017 08 25

-

2017 m.
-

Paveldo zona Patei
Savivaldybės ktas
lėšos
prašy
mas
2017 05 30
-

Pavel
do
zona

Prašo
ma
papild
lėšų
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7.3.

8.

9.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

atlikimas. Sąskaitų
apmokėjimas.
Įmonės kuri gali vykdyti
Lietuvos HN 131:2015
„Vaikų žaidimų aikštelės
ir patalpos. Bendrieji
sveikatos saugos
reikalavimai“ parinkimas
kiemo įrenginiams
įvertinti.
Paraiška su parengtu
techniniu projektu pateikta
aprūpinimo skyriui dėl
įrašymo į eilę pastato
apšiltinimui.
,,Pelėdžiukų“,
,,Ančiukų“ grupių
miegamojo grindų
remontas.
Rangovų paieška
apklausos būdu.
Pasiūlymų apžvalga.
Rangovo parinkimas,
darbų atlikimo
technologijos aptarimas.
Sutarties pasirašymas.
Darbų organizavimas,
vykdymas.
Darbų priėmimas.
Sąskaitų apmokėjimas.

ūkiui. Buhalteris
VP organizatorius
Pavaduotojas
ūkiui

-

2017 08 25 Spec. ugdymo
lėšos –
sutartinė
kaina

Pavaduotojas
ūkiui

-

Pavaduotojas
ūkiui

-

2017 06-08 Spec. ugdymo NVSC
mėn.
lėšos
nurod
3 000 eur
ymas

VP organizatorius

-

2017 05 30

-

Direktorius.
Pavaduotojas
ūkiui

-

2017 06 10

-

Pavaduotoja ūkiui

-

2017 08 25

-

Pavad. ūkiui.
Buhalteris

-

2017 09 30

-

2017 m.
I ketv.

Savivaldybės
sprendimas

4 tikslas. Pritaikyti informacinių komunikacinių technologijų (IKT) galimybes ugdymo turinio
įgyvendinimo patobulinimui.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Visi įstaigos
pedagogai išbando
IKT galimybes vaiko
ugdymo procese.

 IKT
vaikų
ugdyme
taikoma
atsižvelgiant į asmeninį pedagogo
sąmoningumą.
 Priešmokyklinėje
„Nykštukų“
grupėje nupirktas kompiuteris ir
įdiegtas internetas.
 Visi įstaigos pedagogai išbandė
pavienes IKT taikymo galimybes
ugdymo procese.
 25 % įstaigos pedagogų kuria ir taiko
savitus ugdymo metodus panaudojant
IKT.

 Įstaigoje susitarta dėl vaikų ugdymo,
taikant IKT, kultūros.
 Priešmokyklinėje „Nykštukų“ grupėje
įdiegta ir taikoma interaktyvi lenta.
 Visi įstaigos pedagogai sistemingai
taiko ugdymo metodus panaudojant IKT.
 50 % įstaigos pedagogų kuria ir taiko
savitus ugdymo metodus panaudojant IKT.
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Priemonės
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Priemonės
Atsakingi
Socialiniai
pavadinimas
vykdytojai
partneriai
Susitarimas dėl vaiko
Direktorė N. R.
ugdyme IKT taikymo
Kožaniauskienė
įstaigos kultūros –
tvarkos parengimas
IKT (video) muzikinių
Muzikos vadovė
metodinių priemonių
A. Čistovienė
(„Orkestras“, „Gamtos
garsai“) parengimas ir
taikymas muzikiniuose
vaikų užsiėmimuose
Kauno m. ikimokyklinių Direktoriaus pavad. Kauno apsk.
įstaigų vaikų kūrybinės
ugdymui
ikimok. įst.
veiklos „Baltų Nykštukų A. Valatkevičienė,
dailės
pasakos“ el. knygos
aukl.S.Lukoševičienė, draugija
parengimas
aukl. I. Šukaitienė
Respublikinio pedagogų Direktoriaus
RIUKKPA
gerosios darbo patirties
pavad. ugdymui,
IT metodinio leidinio
aukl. I. Šukaitienė
„Žiemos sporto šakos
ikimokyklinukams“
parengimas
Atvira veikla
Direktoriaus pavad.
Kauno J.
„Interaktyvios lentos
ugdymui
Žemaičiogalimybės vaikų
A. Valatkevičienė, Vytauto m-kla
ugdyme“
aukl. I. Šukaitienė
daugiaf. c.
Kauno m. centro
Direktoriaus pavad. Kauno UAB
ikimokyklinių įstaigų
ugdymui
„Fotocentras“
metodinės knygos
A. Valatkevičienė,
„Įdomios vaikų veiklos“ aukl. L. Povilienė
parengimas
Priešmok. „Nykštukų“
Direktorė N. R.
gr. interaktyvios lentos
Kožaniauskienė
įrengimas
Metodinė valanda „IKT Direktoriaus pavad.
vaiko ugdymo(si)
ugdymui
procese“
A. Valatkevičienė

Įvykdymo
terminas
Sausio
mėn.

Ištekliai
IKT

Sausio
mėn.

IKT

Sausio
mėn.

IKT

Vasario
mėn.

Kovo
mėn.

Kovo
mėn.

Pasta
bos

IKT,
metodinė
grupė

Interaktyvi
lenta,
įstaigos
ugdytiniai
IKT,
70 eur –
MK lėšos

Gegužės
mėn.

1000 eur –
MK lėšos

Rugsėjo
mėn.

IKT

V SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA
Kas atsiskaito
ir informuoja

Direktorius

Kam atsiskaitoma ar informuojama

Savininko teises įgyvendinančiai
institucijai. VMI, ŠVIS, FKB.
Statistikos departamentui.
Buhalteriui. Įstaigos tarybai.
Įstaigos bendruomenei.
Visuomenės interesantams.

Atsiskaitymo ir informavimo
forma

Įvairiarūšės ataskaitų formos
raštu ar elektronine versija.
Nurodytų lentelių pildymas.
Žodinis pranešimas.
Pokalbis.
Aprašomasis tekstas.
IT būdas. Įstaigos stendai.
Įstaigos svetainė. Įsakymai.

Ribinis laikas

Sausio 31 d.
Gegužės 31d.
Gruodžio 31 d.
Rugsėjo 30 d.
Pagal poreikį ar
paklausimą, reikalavimą
nuolat.
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Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Švietimo informacinių
technologijų centrui.

Kauno m. savivaldybės duomenų
bazės tvarkytojui.
Vietos bendruomenei.
Įstaigos bendruomenei.

Pedagogų tarybos nariams.
Metodinės tarybos nariams.

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

Pedagogai

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

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

IT respublikinis mokinių
registras - MK forma.
IT švietimo valdymo
informacinė sistema - ŠV-03
forma.
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.

Rugsėjo mėn.
Sausio mėn.
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.
Laikraštukas „Spragtukas“.
Kasdieniniai pokalbiai.
Parengtos formos, bylos.

Metodinės tarybos nariams.

Susirinkimai.

Pavaduotojai ugdymui.

Savianalizės anketos.

Rugsėjo ir gegužės mėn.
Balandžio 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.

Metų eigoje pagal poreikį.
Gruodžio mėn.
Sausio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Asta Valatkevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Elena Banevičienė

PRITARTA
Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“
tarybos 2016 m. gruodžio 19 d.
posėdžio protokolu Nr. – 05.

