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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPINDULYS“  

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

 Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ 2018 m. veiklos planas atliepia valstybinės švietimo strategijos nuostatas, Kauno miesto savivaldybės 

švietimo plėtotės strateginius tikslus bei prioritetus, Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ 2016-2018 metų įstaigos strateginio plano nuostatas ir nusako 2018 m. 

tikslus bei numato veiklos rezultatus.         

 Siekiant įgyvendinti 2018 m. plano tikslus, bus telkiamos įstaigos personalo bei tėvų pastangos, stiprinami bendradarbiavimo su socialiniais 

partneriais ryšiai. 

1. Įstaigos socialinis kontekstas. 

 2017  m. rugsėjo 1 d. duomenimis:  

▪ vaikai, augantys daugiavaikėse šeimose – 25; 

▪ vaikai, kurie turi tik vieną iš tėvų – 3; 
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▪ vaikai, kurie auga studentų šeimose – 15;  

▪ vaikai, augantys šeimose, kurios gauna socialinę pašalpą – 2; 

▪ vaikai, augantys mažas pajamas gaunančiose šeimose – nėra; 

▪ vaikai su negalia – 5; 

▪ priešmokyklinio amžiaus vaikai, kuriems skirtas nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti – nėra; 

▪ globojami vaikai – nėra; 

▪ vaikai iš socialinės rizikos šeimų, įtrauktų į Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitą - nėra.  

▪ vaikai iš kitakalbių šeimų - nėra. 

 Mokesčio už ikimokyklinę įstaigą lengvata naudojasi 44 šeimos. Tai sudaro 26 % nuo bendro vaikų skaičiaus. Iš jų 50 % mokėjimo nuolaida  

naudojasi 42 šeimos, arba 25 % nuo bendro vaikų skaičiaus, 2 šeimos naudojasi 100% mokėjimo nuolaida, arba 1,2 % nuo bendro vaikų skaičiaus. Lyginant su 

2016 metais, vaikų skaičius, kuriems taikoma mokesčio lengvata, padidėjo, pernai ja naudojosi 40 šeimų. Nors įstaigos socialinis kontekstas įvairus, tačiau 

visos šeimos geba tenkinti vaikų socialinius poreikius, aprūpinti juos būtiniausiomis reikmėmis.   

2. Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita. 

Šiuo metu įstaigą lanko 171 vaikas, veikia 10 grupių: 3 ikimokyklinio ugdymo grupės (1,5 – 2 m). vaikams, 5 ikimokyklinio ugdymo grupės (3 – 

5 m.) vaikams, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės (6 – 7m.) vaikams. 

Grupių darbo laikas: 2 gr. – 12 val., 8 gr. – 10,5 val. 

Mokslo metai Ikimokyklinio ugdymo grupes (1,5 – 

2 m.)lankančių ugdytinių skaičiaus 

vidurkis 

Ikimokyklinio ugdymo grupes (3 – 5 

m.) lankančių ugdytinių skaičiaus 

vidurkis 

Priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių ugdytinių 

skaičiaus vidurkis 

2016-2017 29 120 40 
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2017-2018 39 94 38 

           

 Įstaigos projektinis vietų skaičius, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 35-

387 „Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų  ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2017-2018  m. m.“ – 173. 

Lyginant su 2016 metais, bendras lankančių vaikų skaičius sumažėjo, nes taip nurodė Visuomenės sveikatos centras. 2017 m.  patenkintas 31 tėvų prašymas.  

Ikimokyklinio amžiaus vaikų  nuo 1,5 – 2 m. skaičius padidėjo 10 vaikų, nes vietoj  ikimokyklinio ugdymo grupės 3 – 5 m. vaikams atidaryta ikimokyklinio 

ugdymo grupė 1,5 – 2 m.  vaikams.  Ikimokyklinio amžiaus vaikų  nuo 3 – 5 m. skaičius sumažėjo 26 vaikais, nes sumažėjo 1 grupe tokio amžiaus vaikams.  

Taip pat  vietų skaičius sumažintas dėl grupių patalpų ploto neatitikimo higienos normos reikalavimams ir  lankančių vaikų su dideliais specialiaisiais 

poreikiais.  Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius sumažėjo 2 vaikais dėl grupių patalpų ploto neatitikimo higienos normos reikalavimams. 

Nepatekusių vaikų skaičius, gautas iš vaikų priėmimo duomenų bazės, kurie nepateko į jokią ugdymo įstaigą yra 14, laukiančių eilėje 2018-2020 

m. m. pagal šią duomenų bazę – 126. 

Įstaigoje veikia vaiko gerovės komisija, kurioje vertinama lopšelio-darželio ugdomoji aplinka, vaikų saugumas, analizuojami vaikų ugdymosi 

poreikiai, problemos ir jų priežastys,  teikiamas švietimo pagalbos vaikui veiksmingumas, koreguojamas švietimo pagalbos priemonių teikimas.  Lopšelyje-

darželyje vykdomos prevencinės programos: „Zipio draugai“ (socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa), Kimochis“ – emocinio intelekto 

ugdymo programa. Į ugdymo procesą integruojama tarpasmeninių santykių gerinimo programa „Kelyje į draugišką visuomenę“, parengta įstaigos pedagogų 

darbo grupės. 

Įstaigą lanko 54 specialiųjų ugdymosi  poreikių turintys vaikai, kurie integruoti į bendrosios paskirties grupes. Tai sudaro 32 % bendro vaikų 

skaičiaus. Lyginant su praėjusiais metais šių vaikų skaičius išliko tas pats. Iš minėtų 54 vaikų,  4 vaikai yra didelių specialiųjų poreikių, kuriems nustatyti 

mokymosi sunkumai dėl sulėtėjusios raidos (pažintinės, socialinės), negalia dėl gilaus klausos sutrikimo (kurtumas), negalia dėl įvairiapusio raidos sutrikimo 
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(vaikystės autizmas), kompleksinio sutrikimo (emocijų, nerimo spektro),  10 – vidutinių specialiųjų poreikių su  vidutiniu ir žymiu kalbos neišsivystymu, 40 – 

nedidelių specialiųjų poreikių.  

Vaikams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais pagalbą teikia 2 logopedės, psichologė, meninio ugdymo mokytojai (muzika, dailė), neformaliojo 

ugdymo mokytoja (kūno kultūra).  

 Kaip ir praėjusiais metais, yra didelis psichologinės pagalbos poreikis šeimai dėl vaikų elgesio ir emocijų, ugdymosi problemų, vaikų ir šeimos 

narių tarpusavio santykių. Psichologė teikia pagalbą šeimoms ir dirba su 9 vaikais, turinčiais elgesio, emocijų ir ugdymosi sunkumų.  

 Papildoma veikla (šokių, krepšinio ir anglų k. būreliai) vykdoma vadovaujantis  „Renginių ir neformaliojo švietimo veiklos, vykdomų į Kauno 

miesto savivaldybės švietimo įstaigas atvykstančių paslaugų teikėjų“, organizavimo tvarkos aprašu bei atsižvelgiant į tėvų pageidavimus. 

 Papildomo ugdymo paslaugomis naudojasi 112 vaikų, tai sudaro 65 proc. bendro vaikų skaičiaus. Dalis vaikų naudojasi mieste teikiamomis 

papildomo ugdymo paslaugomis. 

  2016/2017 mokslo metais, 40 vaikų, ugdytų  pagal priešmokyklinio ugdymo(si) programą pasiekė mokyklinę brandą. 

3. Mokinių lankomumo duomenys. 

Grupių tipai Grupių skaičius Vaikų skaičius Lankomumo vidurkis 

2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 

Ikimokyklinio ugdymo grupės (1,5 – 2 m.) vaikams 2 3 29 39 69 70 

Ikimokyklinio ugdymo grupės (3 – 5 m.) vaikams 6 5 120 94 76 70 

Priešmokyklinio  ugdymo grupės (6 – 7m. vaikams) 2 2 40 38 81 76 
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2017 m. vaikų lankomumo vidurkį sudaro 72 % nuo bendro vaikų skaičiaus. Lyginant su 2016 m. bendras vaikų lankomumas sumažėjo 10 %.  Priešmokyklinių 

grupių vaikų lankomumas 2017 m. buvo 76 %. Lyginant su 2016 m. šių grupių lankomumas sumažėjo 5 %. Ikimokyklinių grupių vaikų lankomumas 2017 m. – 

70 %. Lyginant su 2016 m. šių grupių lankomumas sumažėjo 5 %.. 

Pagrindinės nelankymo priežastys: vaikų ligos, tėvų atostogos (kasmetinės, nemokamos, vasaros, motinos nėštumo ir gimdymo) tėvai dirba pagal 

kintamą darbo grafiką. Ugdytinių lankomumas fiksuojamas kiekvieną dieną elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ . 

 2017 metais įstaiga nedirbo rugpjūčio mėnesį.  

4. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis. 

 

Kvalifikacinė kategorija Pedagogų skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas ekspertas - 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas 8 

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis auklėtojas 8 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 1 

Vyresnysis meninio ugdymo  mokytojas (muzika) 1 

Meninio ugdymo mokytojas (dailė) 1 

Neformaliojo ugdymo mokytojas (kūno kultūra) 1 

Logopedas metodininkas 2 

Psichologas IV kategorija 1 

Viso: 23 
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    Pedagogų išsilavinimas 2016 m. 

Išsilavinimas Pedagogų skaičius 

Aukštasis universitetinis 13 (56%) 

Aukštasis neuniversitetinis 5  (22%) 

Aukštesnysis  5 (22%) 

Viso: 23 

Ugdymą organizuoja  23 pedagogai.  2017 metais mokytojų skaičius išliko toks pat.  Mokytojų amžiaus vidurkis: 20-29 m. – 0 (0 %); 30-39 m. – 

6 (26 %); 40-49 m. – 0 (0%); 50-59 m. – 11 (48 %); 60-69 m. – 6 (26 %). 

Pedagoginis darbo stažas: iki 10 m.- 3 (13 %); iki 15 m - 3 (13 %); 15 m. ir daugiau – 17 (74%) 

Atestuota: 16 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojų (94 %), 2 logopedai (100%), 1 meninio ugdymo mokytoja (muzika) (50%) . 

Įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją yra numačiusi neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra). 

Neatestuota: 1 ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, 1 meninio ugdymo mokytoja (dailė), nes neturi reikiamo darbo stažo.   

Direktorė, psichologė  turi magistro laipsnį. Direktorei ir pavaduotojai ugdymui suteikta II vadovo kvalifikacinė kategorija.   

Dirba patyrę, ilgametę pedagoginio darbo patirtį turintys pedagogai.  Visi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai yra baigę 

ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programą,  priešmokyklinio ugdymo pedagogai SMM ministro nustatyta tvarka yra išklausę 40 valandų darbo 

priešmokyklinėje grupėje kursus.  

5. Žemės panaudos sutartis. 

 Sudaryta žemės panaudos sutartis Nr. 8SUN-47 2015-06-12.  Žemės sklypas esantis Sukilėlių pr. 71 perduotas neatlygintinai naudotis 80 

(aštuoniasdešimčiai) metų. Nekilnojamo turto registre įregistruotas. Parengtas įstaigos detalusis planas. Pastato kategorija - ypatinga. 
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                     6. Higienos pasas. 

  Kauno visuomenės sveikatos centro leidimas - Higienos pasas Nr. 9-0015(6)  išduotas 2011-01-11, galioja neribotam laikui. 

 Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas Nr.255, išduotas 2012-01-30.  Galioja neterminuotai. 

                     7. Energijos vartojimo auditas 

 Įstaigoje atliktas energijos vartojimo auditas, parengti techninis bei investicinis projektai langų ir durų pakeitimui bei stogo perdengimui.  Šiuo 

metu   jau pakeisti visi langai ir lauko durys. Liko neapšiltintas stogas.  

 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

2017 metais finansiniai prioritetai buvo teikiami  virtuvės ir maisto sandėlio patalpų remontui,  darželio 4 grupių prausyklų ir tualetų   patalpų atnaujinimui. 

Lėšos Gauta lėšų (Eur) Panaudota 2017 m. Suma (Eur) 
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Savivaldybės lėšos (švietimo 

ir ugdymo programa) 

 

390000,00 Atlyginimai  

Sodra 

Šildymas  

Elektra 

Ryšiai 

Apranga, patalynė  

Spaudiniai 

Vanduo 

Ilgalaikio turto einamasis remontas 

Ilgalaikis turtas (Klavišinis instrumentas YAMAHA 

DGX-660) 

Kvalifikacijos kėlimas 

Kitos paslaugos 

Apsaugos paslaugos 

Medikamentai  

Šiukšlių išvežimas 

Darbdavių socialinė parama 

Kitos prekės: 

Kompiuteriai ir jų įranga 

 

214000,00 

66300,00 

15230,00 

4250,00 

590,00 

3250,00 

300,00 

2860,00 

54500,00 

725,00 

 

600,00 

1067,00 

240,00 

300,00 

1294,00 

1050,00 

18294,00 

2491,00 
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Higienos, švaros prekės 

Ūkinis inventorius  

Prekės einamojo remonto darbams atlikti 

(santechninės, ūkinės, elektros) 

Kanceliarinės prekės 

Indai  

Dokumentų skeneris 

Baldai  

Roletai, vertikalios žaliuzės 

Sniego stūmiklis 

Kilimai  

PVC durys 

Vartų automatikos prekės 

2014,75 

4118,39 

141,06 

 

301,58 

747,30 

309,60 

1397,20 

811,50 

71,99 

145,00 

1750,00 

3995,00 

Dotacija iš kitų valdymo lygių 

dėl minimalios algos didinimo 

8200,00 Darbo užmokesčiui 

Sodrai  

6200,00 

2000,00 

Programa „Pienas vaikams“ 880,16  880,16 

Programa „Vaisių vartojimo 

skatinimas“ 

1008,85 Vaisiai vaikams 1008,85 
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Specialiosios lėšos (tėvų 

įmokos) 

 

77000,00 Mityba 

Kvalifikacijos kėlimas 

Edukacinės išvykos ugdytiniams 

Kitos paslaugos 

Kitos prekės: 

Ūkinės prekės 

Kanceliarinės prekės 

Prekės renginių organizavimui 

Žaislai 

Fotoaparatai  

Prekės muzikiniam vaikų ugdymui, muzikos 

instrumentai  

Vaikiški dviračiai, jų priedai 

Maskuojantis tinklas vaikų žaidimų aikštelėms 

Sporto prekės 

Kiemo nameliai 

Čiuožykla 

45748,00 

300,00 

311,73 

700,00 

11581,66 

1645,84 

1397,87 

584,64 

3785,44 

314,60 

437,07 

 

1446,20 

212,00 

310,00 

980,00 

468,00 

Valstybės tikslinės 

specialiosios dotacijos 

162900,00 Atlyginimai 

Sodra  

120300,00 

37300,00 
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(mokinio krepšelis) 

 

Kvalifikacijos kėlimas 

Knygos ir metodinė literatūra (spaudiniai) 

Edukacinės išvykos ugdytiniams 

Kitos prekės: 

Žaislai, įvairios edukacinės priemonės vaikų 

kompetencijų vystymui 

 

900,00 

400,00 

500,00 

3500,00 

3500,00 

 

 

Gyventojų paramos - labdaros 

lėšos 

3958,91 Rūbų džiovinimo spinta 

Baldai 

Lapų  nupūtėjas 

Žaislai  

Ūkinės prekės 

Kvalifikacijos kėlimas 

Prekės renginių organizavimui 

Kitos paslaugos 

726,00 

424,79 

440,00 

139,23 

239,89 

131,00 

137,59 

2126,22 

 

 

Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2017 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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Santrumpos: NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas 

kapitalinis remontas, AP– atliktas paprastasis remontas. 

     Pastabos: 

      1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus. 

2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo statybos teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Statinio dalių ir inžinierinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir aplinkos 

higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto ar 

rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą. 
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

 

Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas realus rezultatas Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Plėtoti vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimą ir 

dokumentavimą 

pagal Reggio 

Emilia 

metodiką. 

Visi pedagogai įgis naujų 

kompetencijų vaikų 

pasiekimų vertinimo 

dokumentavimui. Vaiko 

pasiekimų aplanke parengti ir 

taikomi nauji ugdymo sričių 

įrodymai. Bus išplėtotos 

specialistų galimybės įsijungti 

į vaikų pasiekimų vertinimo 

procesą. Pasiekimų vertinime 

dalyvaus 50%  tėvų ir visi 

specialistai. Vaikų savęs 

vertinimo būdus taikys 50% 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų.  6-7 metų amžiaus 

 Apibendrinus metų veiklą, galima teigti, kad pasiektas 

maksimalus lauktas rezultatas.  

100% pedagogų įgijo naujų kompetencijų vaikų pasiekimų 

vertinimo dokumentavimui dalyvaudami seminaruose, 

praktiniuose mokymuose, rengdami pranešimus. Pagal poreikį 

buvo teikiamos individualios konsultacijos vaikų pasiekimų 

vertinimo klausimais. 

 60 % mokytojų  darbo grupėse analizavo vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo ir dokumentavimo  kriterijus, gilinosi į 

Reggio Emilia metodo ypatumus,  40 % dalyvavo diskusijose dėl  

mokytojų ir tėvų veiklos dermės, vertinant vaiko pasiekimus. 

 Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinime dalyvavo 80 % tėvų ir 

100% specialistų. 

Vaikų savęs vertinimo būdus taikė 100% priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų, save įsivertino visi priešmokyklinių grupių 

Visi pedagogai įgis naujų 

kompetencijų vaikų 

pasiekimų vertinimo 

dokumentavimui. Vaiko 

pasiekimų aplanke parengti 

ir taikomi nauji ugdymo 

sričių įrodymai. Bus 

išplėtotos specialistų 

galimybės įsijungti į vaikų 

pasiekimų vertinimo 

procesą. Pasiekimų 

vertinime dalyvaus 70%  

tėvų ir visi specialistai. 

Vaikų savęs vertinimo 

būdus taikys 100% 
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vaikai mokės apibūdinti savo 

pasiekimus. Bus parengtos 

žaismingos, savivertę 

skatinančios vaikų 

įsivertinimo priemonės. 

vaikai. 

Savivaldos posėdžiuose aptartas ugdytinių pasiekimų ir daromos 

pažangos vertinimas ir atlikta lyginamoji analizė pagal atnaujintą 

pasiekimų ir pažangos vertinimo modelį. Pasidalinta įgyta 

patirtimi darbe su vaikais, taikant pasiekimų aprašą ir aplanką. 

Vaikų ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimo rezultatai 

panaudojami planuojant ugdymo procesą, rengiant individualias 

ugdymo programas, projektus, organizuojant metodinius 

renginius, atliekant tyrimus įstaigos veiklos įsivertinimui  atlikti, 

planuojant  mokytojų kompetencijų tobulinimą. 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų. 6-7 metų amžiaus 

vaikai mokės apibūdinti 

savo pasiekimus. Bus 

parengtos žaismingos, 

savivertę skatinančios vaikų 

įsivertinimo priemonės. 

Komentaras: Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo sistemoje (STRAPIS) numatyta: 

▪ organizuoti mokytojų švietimą apie vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą; 

▪ Įtraukti ugdytinių tėvus dalyvauti vaikų pasiekimų ir pažangos vertinime; 

▪ Parengti priešmokyklinio amžiaus vaikų savęs įsivertinimo formas. 

Strateginiame plane esame numatę plėtoti vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą ir dokumentavimą pagal Reggio Emilia metodiką, nes vaiko 

patirties kaupimas – dokumentavimas pagal šią sistemą, suteikia galimybę iš naujo peržiūrėti savo patirtį,  netradiciniu būdu stebėti vaikų ugdymo si 

procesą. Todėl 2017 metais siekėme gauti visuminę informaciją apie vaiko pasiekimus, atskleidžiant vaiko gebėjimų augimą. 

Todėl buvo organizuoti pedagogų praktiniai mokymai, kurių metu buvo tobulinami pedagogų gebėjimai atpažinti vaikų pasiekimus, susisteminti tai 

įrodančią medžiagą, ją apibendrinti ir dokumentuoti. 
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 Parengtas pranešimas pedagogams apie vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą, taikant ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą ir aplanką, 

kuriame pateikti metodai,  kaip galima parengti įvairiapusius ir objektyvius stebėjimo aprašus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. 

Mokymų metu pedagogai sužinojo kaip parengti aprašą vertinant vaikus kūrybiniame žaidime. 

Įgyvendinant šį tikslą buvo siekiama į vaikų pasiekimų vertinimo procesą įtraukti tėvus, specialistus. Darbo grupė parengė skirtingo amžiaus vaikų 

pasiekimų vertinimo tėvams formas,  atsižvelgiant į vaikų pasiekimų žingsnius ir ugdytinas kompetencijas. Išsamesnė informacija apie vaiko 

pasiekimus ir pažangą tėvams pateikiama kelis kartus per metus su tėvais išsiaiškinant jų lūkesčius, pateikiant jiems informaciją apie vaiko 

stipriąsias puses, ugdymosi  poreikius ir tolesnio ugdymo gaires.  

Priešmokyklinio amžiaus vaikų savęs įsivertinime buvo siekiama  sudaryti sąlygas pačiam vaikui vertinti savo daromą pažangą, mokyti vaikus 

pastebėti ir vertinti draugų daromą pažangą ir pasiekimus.  Pastebėjome, kad vaiko savęs įsivertinimas motyvuoja vaiką ugdytis, didina jo 

savarankiškumą, padeda apmąstyti savo pasiekimus, skatina jo mąstymą, įgalina vaiką prisiimti dalį atsakomybės už savo mokymąsi. Atnaujintas  

priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aplankas, atsižvelgiant į vaikų kompetencijų kriterijus.  

Parengti  priešmokyklinių grupių vaikų  ugdymo kompetencijų ir  ikimokyklinių grupių vaikų ugdymo sričių  pažangos vertinimai, nustatant vaiko  

pažangos pokytį.  

Įsisavintų įvairių vertinimo metodų ir būdų panaudojimas leis nustatyti ar yra pasiekti tarpiniai ugdymosi rezultatai, tiksliai numatyti ugdymosi 

perspektyvą. 

Vaikų pasiekimai fiksuojami informacinėje sistemoje „Mūsų darželis“, todėl daugeliui pedagogių reikia ilgesnio laiko pasiekimų vertinimo ir 

dokumentavimo įgūdžiams tobulinti elektroninėje erdvėje. 

 

Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas realus rezultatas Maksimalus lauktas rezultatas 
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Išplėtoti 

projektinę 

darželio 

veiklą, 

pasitelkiant 

socialinių 

partnerių 

edukacijas 

60% pedagogų patobulins 

projektų rengimo ir jų 

įgyvendinimo gebėjimus, taps 

atviresni naujoms idėjoms, 

ugdymo procese taikys naujus 

ugdymo metodus. 

Bus parengtas „Erazmus+“ 

projektas  

Parengti 3 edukaciniai 

projektai. 40 % pedagogų ir 

ugdytinių dalyvaus kitų 

partnerių organizuojamose 

veiklose.  

 

Apibendrinus metų veiklą, projektų rezultatus, 

galima teigti, kad pasiektas maksimalus lauktas 

rezultatas. Parengti 6 bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais  edukaciniai projektai. 

100% auklėtojų ir specialistų patobulino 

projektų rengimo gebėjimus, praplėtė  kūrybines 

galias ir patirtį, ugdymo procese taikė naujus 

ugdymo metodus. 60 % pedagogų ir ugdytinių 

dalyvavo kitų partnerių organizuojamose 

veiklose.                                                                                                                

Rengiant projektus grupėse buvo atsižvelgta į 

vaikų gebėjimus, poreikius, galimybes naudojant 

praktinius, inovacinius pozityvaus 

bendradarbiavimo metodus. 

Savivaldos posėdžiuose buvo aptarta  patirtinio  

vaikų ugdymosi, plėtojant partnerystės ryšius, 

galimybės. 

80% pedagogų patobulins projektų rengimo 

ir jų įgyvendinimo gebėjimus, taps atviresni 

naujoms idėjoms, ugdymo procese taikys 

naujus ugdymo metodus. 

Bus parengtas „Erazmus+“ projektas ir 

gautas finansavimas. 

Parengti  5 edukaciniai projektai. 60 % 

pedagogų ir ugdytinių dalyvaus kitų 

partnerių organizuojamose veiklose.  

Gerės praktiniai, inovatyvūs pozityvaus 

bendradarbiavimo metodai, papildantys 

ugdymo turinį, plėsis įstaigos pedagogų 

kūrybinės galios ir patirtis, bus kuriamas 

patrauklios įstaigos įvaizdis. 

Komentaras: Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo sistemoje (STRAPIS) numatyta parengti ir įgyvendinti 

edukacinius projektus su socialiniais partneriais, vystant vaikų patirtinį ugdymą(si). 
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2017 metais siekėme plėtoti darželio veiklą, pasitelkiant socialinių partnerių edukacijas. Organizavome tokią  projektinę veiklą, kuri kartu su 

partneriais būtų orientuota į vaikų kūrybinio mąstymo ugdymą,  pažintinės kompetencijos lavinimą, gabių vaikų ugdymą. 

Partnerių ir įstaigos pedagogų inicijuotos veiklos buvo realizuojamos siekiant, kad vaikai mokytųsi iš savo patirties, savo mažų atradimų, 

eksperimentų ir žaidimų. Įgyvendinus šiuos projektus pastebėta, kad vaikai ėmė drąsiau tyrinėti, išbandyti įvarius daiktus bei medžiagas. Tai lėmė 

aukštesnius vaikų pasiekimus problemų sprendimo, kūrybiškumo, tyrinėjimo srityse. Tokios edukacinės veiklos, praktiniai užsiėmimai, įvairūs 

renginiai turėjo įtakos vaikų socializacijos procesams. 

 Pedagogų inicijuotas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais leido dalintis ir keistis patirtimi, diegiant ugdymo metodus, naujas veiklos 

organizavimo formas. Pedagogai savo kompetencijų lavinimui ieškojo įvairesnių, naujų darbo metodų, patobulėjo  profesinė,  projektų rengimo 

kompetencijos. Vyko mokytojų praktikumas, dalinantis interaktyvių užduočių kūrimo patirtimi. 

 Grupėse vykusių bendradarbiavimo su socialiniais partneriais projektų rezultatai pristatyti bendruomenei. 

Parengta ir pateikta  paraiška  Erasmus+ KA1 programos projektui „Laiminga mokykla: kaip sukurti pozityvią aplinką“  finansuoti, tačiau  

finansavimas negautas. 

Tačiau sėkmingai prisijungta laimėjus finansavimą prie Erasmus+ K2  Lenkijos partnerių finansuojamo projekto „Jaunasis europietis tolerancijos 

pasaulyje“ vykdymo. 

 

 

Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas realus rezultatas Maksimalus lauktas rezultatas 

Pagerinti  

higienines sąlygas 

Atliktas 2 prausyklų remontas Atliktas 4 grupių prausyklų/tualetų remontas 

bei dalinis šildymo sistemos remontas. 

Atliktas 4 prausyklų remontas 
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vaikų ugdymui/si, 

atnaujinant šildymo 

sistemą bei 

remontuojant 

prausyklas/tualetus. 

Pasiektas maksimalus lauktas rezultatas 

Komentaras:  Iš savivaldybės lėšų (švietimo ir ugdymo programa) suremontuotos 4 grupių prausyklos/tualetai ir atliktas virtuvės bei sandėlio 

patalpų remontas. Šildymo sistema atnaujinta tose patalpose, kur buvo vykdomas remontas: virtuvėje, 4 grupių prausyklose ir tualetuose bei 2 

grupių rūbinėse ir miegamuosiuose. 

2018 metais planuojama atnaujinti kitų grupių prausyklas ir tualetus pagal higienos normos reikalavimus.  

Tikslas įgyvendintas  gerai. 

 

 

Plačiojo įsivertinimo išvados 

 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos veiklos aspektai 
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Aplinkos svetingumas, saugumas, 

estetika – 4.  

Vaiko teisių garantavimas mokykloje – 

3,9.  

Vadovo profesinė kompetencija – 3,9. 

Personalo kompetencija ir jos 

panaudojimas – 3,81.  

Mokytojo ir ugdytinio sąveika – 3.8.  

 Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir 

bendradarbiavimo kokybė – 2,9.  

Ugdymo organizavimo kokybė – 3,71.  

 

 Bendradarbiaudami su socialiniais partneriais 

tobulinsime šias sritis: 

 atvirumas pokyčiams; 

 ugdymo organizavimo kokybė; 

 ugdymo metodai. 

 

Giluminio įsivertinimo išvados 

 

Komentaras: 2017 m. vidaus įsivertinimo analizei buvo pasirinkta sritis „ Etosas“, veiklos rodiklis „ Įstaigos vidaus ir išorės ryšiai“,  pagalbinis 

rodiklis „ Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais“ - 100 % mokytojų vertino 3 lygiu. 

Stipriosios pusės: 

▪  Įstaigos ryšiai (trumpalaikiai ir ilgalaikiai) su jau esamais socialiniais partneriais  teigiamai atliepia vaikų ugdymo pasiekimams ir sudaro 

sąlygas vaikams įgyti bendravimo ir bendradarbiavimo patirties. 

▪ Partnerių ir įstaigos pedagogų inicijuotos veiklos turi įtakos vaikų kūrybinio mąstymo ugdymui, pažintinės kompetencijos lavinimui, vaikų 

socializacijos procesams. 

▪ Aktyvesnis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais suteikia galimybes pedagogams įgyti naujos patirties, tobulinant vaikų ugdymo(si) 
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procesą, plėtojant ugdomosios veiklos formas, siekiant palaikyti vaikų aktyvumą ir motyvaciją.  

▪ Įstaigos bendruomenė  noriai ir aktyviai dalyvauja socialinių partnerių paieškose. 

▪ Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais suteikia idėjų pedagogams, padeda atrasti įvairesnių bendradarbiavimo formų ir būdų, sudaro 

galimybes edukacinių, kultūrinių ryšių plėtotei, pagerina pedagogo profesinės raidos galimybes. 

Silpnosios pusės: 

▪ Nėra sukurtos  bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais sistemos, kas padėtų  gauti daugiau informacijos apie partnerystės 

galimybes.   

▪ Pedagogai nepakankamai rodo iniciatyvų, plėtojant bendradarbiavimą su užsienio šalių socialiniais partneriais. 

Siūlymai dėl veiklos kokybės gerinimo: 

▪ Sukurti veiksmingą bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais sistemą, kuri būtų orientuota į vaikų kūrybinio mąstymo ugdymą,  

pažintinės kompetencijos lavinimą, gabių vaikų ugdymą.   

▪  Viešinti bendradarbiavimo  projektinės veiklos sėkmės atvejus apie  inovacinių ugdymo metodų  panaudojimą ugdymo procese. 

▪ Dalyvauti Europos Sąjungos fondų paramai gauti Erazmus+  projektuose,  skirtuose  pedagogų kompetencijų vystymui. 

 ▪ Organizuoti pedagogų praktinius mokymus anglų kalbos įgūdžių tobulinimui. 

 

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 

 

   2017 metais patikrinimus atliko: Kauno  valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (3 kartus).  Kauno  valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

specialistai akte nurodė paskirti  asmenį, atsakingą už savikontrolės vykdymą ir GHPT diegimą, bei užtikrinti asmeninių virtuvės darbuotojų daiktų laikymo 

tvarką.  Pažeidimai pašalinti. 
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III SKYRIUS 

2018 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

  

 2018 m. veiklos planas parengtas vadovaujantis įstaigos strateginio plano 2016 - 2018 m. nuostatomis, pedagogų savianalizės išvadomis, tėvų bei 

pedagogų apklausų ir tyrimų rezultatais, „plačiojo“ bei „giluminio“ įsivertinimo išvadomis.  

Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016-2018 metams 2 strateginį tikslą „plėtoti partnerystės ryšius su socialiniais partneriais, skatinant patirtinį vaikų  

ugdymą/si“,  2018 metais tęsime bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, siekdami  ugdyti vaikų socialinę ir pažintinę kompetencijas.  „Plačiojo“ 

įsivertinimo išvados parodė, kad 2017 m. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais sudarė galimybes edukacinių, kultūrinių ryšių plėtotei,  suteikė idėjų 

pedagogams ugdytinių kompetencijų vystymui, tačiau pastebėta, kad pedagogai nepakankamai rodo iniciatyvų, plėtojant bendradarbiavimą su užsienio šalių 

socialiniais partneriais,  jiems stinga patirties šioje srityje, o  bendradarbiavimas su užsienio partneriais galėtų turėti įtakos vaikų pažintinės kompetencijos 

lavinimui, socializacijos procesams, tolerancijos  ugdymui. todėl manome, kad tikslinga plėtoti veiklą susijusią su bendradarbiavimu su įvairiais   partneriais. 

2018 metais sieksime tobulėjimo tarptautinėje platformoje, dalyvaudami  eTwinmimg  projektuse bei Erasmus+KA2 projekte „The young european in the 

world of tolerance“ ( „Jaunasis europietis tolerancijos pasaulyje“).  Erasmus + programos įgyvendinimas padės gerinti ugdymo ir ugdymosi kokybę,  ugdymo 

personalui suteiks profesinio tobulėjimo ir bendradarbiavimo Europoje galimybes, vaikai bus skatinami gerinti savo daugiakultūriškumo supratimą bei kurti 

naujas „džiaugsmingo mokymosi“  situacijas. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai į praktinį ugdymo  procesą bus skatinami integruoti naujas, šiuo metu mažiau 

naudojamas mokymo strategijas bei suteikti vaikams  prasmingą, technologiškai turtingą ugdymo(si) patirtį. Projekto dalyviai  sustiprins gebėjimą bendrauti ir 

bendradarbiauti su  įvairiais žmonėmis, susipažins su skirtingomis kultūromis. Pedagogai dalinsis savo profesine patirtimi su kolegomis , kuriant ir panaudojant 

įvairius ugdymo(si)  metodus. Mokytojai  patobulins gebėjimą bendrauti anglų kalba, atsirinkti ir naudoti aktualią informaciją. Mokymuose dalyvavę pedagogai 

po kvalifikacijos kėlimo mokymų parengs rekomendacijas ugdymo procesui tobulinti. Tarptautinė edukacinė veikla taps įstaigos strateginio vystymo 

programos dalimi bei viena iš ugdymo strategijų. 
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 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė nustatys ir išmatuos kokybinius ir kiekybinius ugdymo pokyčius, atliks vaikų socialinės ir 

pažintinės kompetencijų tobulinimo tyrimą, skirtą  bendradarbiavimo su socialiniais partneriais poveikio vertinimui bei tolesnių mokyklos veiklos krypčių 

numatymui.   

 Informacija apie bendradarbiavimo su socialiniais partneriais  rezultatus bus pateikta internetinėje svetainėje, portale ikimokyklinis.lt ir kt ; 

Tikslo įgyvendinimui naudosime įstaigos lėšas bei projekto finansavimui naudojamas Erasmus + programos lėšas 16 050 Eur (2018-2019 m.), kurios veiklą 

kuruoja Švietimo mainų paramos fondas. 

Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016-2018 metams 3 strateginį tikslą  „pagerinti įstaigos materialinę bazę, atnaujinant ugdymo(si) aplinkas  

pagal higienos normos reikalavimus“ planuojame  atlikti 4 prausyklų/tualetų remontą bei dalinai atnaujinti šildymo sistemą. Šiuos darbus numatome atlikti  už 

biudžeto, specialiųjų programų bei 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšas. 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

1 tikslas –Išplėtoti ugdytinių pažintinę ir socialinę kompetencijas, pasitelkiant socialinių partnerių edukacijas bei įgyvendinant tarptautinius projektus. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Vaikų pažintinės ir socialinės 

kompetencijų vystymas, 

bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais. 

4 grupės dalyvavaus bendradarbiavime su 

socialiniais partneriais, siekiant vystyti 

pažintinę ir socialinę kompetencijas. 

Tarptautiniuose projektuose dalyvaus  50 % 

7 grupės dalyvavaus bendradarbiavime su 

socialiniais partneriais, siekiant vystyti pažintinę ir 

socialinę kompetencijas. 

Projekte dalyvaus 75 % lopšelio-darželio vaikų. Bus 



 23 

Bendradarbiavimo plėtojimas su užsienio 

šalių socialiniais partneriais. 

Įdiegti nauji ugdymo metodai, plėtojantys 

vaikų patirtinį ugdymą(si). 

 

 

lopšelio-darželio vaikų. Bus plėtojama  

toleranciją  ugdanti vaikų veikla, dalinamasi  

kultūrine patirtimi.  Pagerės vaikų pažintinė ir 

socialinė kompetencijos. 70 % pedagogų taps 

Erasmus+ programos nariais,  dalyvaus šios 

programos  siūlomuose projektuose.  70 % 

pedagogų įgytas žinias taikys praktikoje, 

ugdymo procese naudos aktyvius ugdymo 

metodus, kurs draugišką aplinką, paremtą 

bendravimu ir bendradarbiavimu su kitų šalių 

ir kultūrų žmonėmis. Parengtas straipsnis 

miesto žiniasklaidos priemonėse, vykdoma 

patirties sklaida elektroninėje erdvėje.  

plėtojama  toleranciją  ugdanti vaikų veikla, , 

dalinamasi  kultūrine  patirtimi. Pagerės vaikų 

pažintinė ir socialinė kompetencijos.  100 % 

pedagogų taps Erasmus+ programos nariais,  

dalyvaus šios programos  siūlomuose projektuose. 

100 % pedagogų įgytas žinias taikys praktikoje, 

ugdymo procese naudos aktyvius ugdymo metodus, 

kurs draugišką aplinką, paremtą bendravimu ir 

bendradarbiavimu su kitų šalių ir kultūrų žmonėmis. 

Parengti  straipsniai miesto ir šalies žiniasklaidos 

priemonėse, vykdoma patirties sklaida elektroninėje 

erdvėje.  

 

 

     Priemonės 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.1 Informacijos apie bendradarbiavimą sklaida 

įstaigos bendruomenei 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

 01 Darbo grupė  
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1.2 Mokytojų pasitarimas dėl projekto  „Jaunasis 

europietis tolerancijos pasaulyje“  plano 

pristatymo ir aptarimo 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

 02 Mokytojai   

1.3 Projekto  Erasmus+ KA2 grupės vizitas 

Bulgarijoje 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

 

Sofijos 

pradinė 

mokykla 

„G.S. 

Rakovski“ 

Bulgarija 

02 

 

 

Projekto darbo grupė 

Švietimo mainų 

paramos fondo lėšos 

4000 Eur. 

  

 

1.4 Pedagogo veiklos pokyčiai organizuojant 

ugdymą, grįžus iš profesinio tobulinimo 

vizito Bulgarijoje. Įgytų žinių sklaida 

V.Bružienė 

D.Gudžiūnienė 

 03 Projekto darbo grupė 

 

 

1.5 eTwinnings projektų įtaka pažintinei vaikų 

veiklai 

 

V.Bružienė 

D.Gudžiūnienė 

 01-05 Mokytojai   

1.6 Susitikimai su Kauno ikimokyklinių įstaigų 

pedagogais dalyvaujančiais Erasmus+KA2 

projektuose  

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

 04 Projekto darbo grupė  

1.7 Mokytojų tarybos posėdis dėl projekto 

partnerių vizito organizavimo lopšelyje-

darželyje 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

 05 Mokytojų taryba  
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1.8 Projekto partnerių iš Lenkijos, Bulgarijos, 

Graikijos, Rumunijos mobilumo vizitas 

lopšelyje-darželyje 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

▪ Lodzės miesto 

vaikų darželis 

Nr.163 

Lenkija 

▪Sibiu vaikų 

darželis Nr.26 
Rumunija 

▪ Sofijos pradinė 

mokykla „G.S. 

Rakovski“ 

Bulgarija 

▪Varkizos 

interaktyvi 

Europos 

mokykla 

Graikija 

09 Mokytojai  

 Švietimo mainų 

paramos fondo lėšos 

4000 Eur. 

 

 

1.9 Metodinis renginys „ Kokia partnerystės 

nauda vaikų socialinės ir pažintinės 

kompetencijų ugdymui“ 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

Kauno 

ikimokyklinių 

įstaigų 

pedagogai 

10 Mokytojai 

150,00 Eur 

 Specialiosios 

lėšos(tėvų įmokos) 

 

1.10 Projekto Erasmus+ Tolerancijos savaitė „Aš 

neskriaudžiu kitų – prisijunk ir tu“  

 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

V.Misiūnienė 

L/d 

„Spindulėlis“ 

„Žara“ 

11 Darbo grupė  

1.11  Bendradarbiavimo rezultatų apibendrinimas 

mokytojų tarybos posėdyje.  

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

 12 Mokytojų taryba  

 

       2 tikslas - Pagerinti  higienines sąlygas vaikų ugdymui/si,  atnaujinant šildymo sistemą bei remontuojant prausyklas/tualetus. 
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Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Atliktas prausyklų 

remontas 

Atliktas 3 prausyklų remontas. 

Atnaujinta šildymo sistema 10％ 

Atliktas 4 prausyklų remontas. Atnaujinta šildymo sistema 

15％ 

 

Priemonės 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

2.1 Lopšelio-darželio tarybos posėdis „Lėšų 

panaudojimo galimybės vaikų saugumo sąlygų 

užtikrinimui ir įstaigos higienos sąlygų 

pagerinimui“ 

G.Šimkutė  01 mėn. Įstaigos taryba  

2.2 Parengti viešųjų pirkimų dokumentus 

prausyklų remontui ir šildymo sistemos 

remontui 

K.Petrusevičienė  05 mėn. Viešųjų pirkimų 

komisija 

 

2.3 Atlikti būtinas procedūras prausyklų remonto 

ir šildymo sistemos remonto darbų nupirkimui 

V. Pavlovienė  05 mėn. Viešųjų pirkimų 

komisija 

 

2.4 Sudaryta sutartis su rangovu, laimėjusiu 

konkursą remonto darbams 

V.Bružienė  06 mėn. Direktorė   
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2.5 Vykdyti prausyklų remonto darbus K.Petrusevičienė  06-08 mėn 33000,00 Eur 

Biudžeto lėšos 

 

2.6 

 

Vykdyti šildymo sistemos remonto darbus K.Petrusevičienė  06-08 mėn 3000,00 Eur 

Biudžeto lėšos 

 

 

V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

 

Kas atsiskaito,  

informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas 

informuojamas 

Atsiskaitymo ir informavimo forma Įvykdymo terminas 

Įstaigos veiklos 

įsivertinimo 

grupė     

Direktorei  

Įstaigos tarybai 

Mokytojų tarybai 

Plačiojo ir giluminio įsivertinimo ataskaita     Gruodžio mėn. 

Direktorius  Lopšelio-darželio „Spindulys“ 

tarybai 

Pranešimas apie mokslo metų rezultatus Gegužės mėn. 

Įstaigos bendruomenei Informacija apie 2016 m. veiklos programos įgyvendinimą 

 bei finansinių išteklių panaudojimą Internetinėje 

svetainėje www.spindulys.kaunas.lm.lt. ir grupių stenduose 

Gruodžio mėn. 

  

 

Savininko teises įgyvendinančiai  

institucijai 

Vadovo veiklos ataskaita Balandžio mėn. 

http://www.spindulys.kaunas.lm.lt/
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 Tėvams Pranešimas apie gautas atlyginimo už ugdymo sąlygų 

tenkinimą lėšas ir jų panaudojimą 

Kas ketvirtį 

Pavaduotoja  

ugdymui 

Lopšelio-darželio „Spindulys“ 

direktorei 

Ataskaita apie pavaduotojos ugdymui veiklos plano 

įgyvendinimą 

Gruodžio mėn. 

Mokytojų tarybai Pranešimas apie 2016 m. ugdomojo proceso organizavimo 

rezultatus 

 Gruodžio mėn. 

Lopšelio-darželio „Spindulys“ 

direktorei 

  Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų, kitų 

pagalbą mokiniui teikiančių specialistų  savianalizė (pagal 

nustatytus kriterijus) 

Birželio mėn. 

Pavaduotoja 

ūkiui 

 

Lopšelio-darželio „Spindulys“ 

direktorei 

Pranešimas dėl įstaigos ūkinės veiklos pokyčių ir 

tobulintinų sričių 

Gruodžio mėn. 

Įstaigos tarybai Ataskaita apie higieninių sąlygų pagerinimą įstaigoje Gegužės ir gruodžio mėn. 

Įstaigos taryba Įstaigos bendruomenei  Pranešimas apie įstaigos tarybos veiklos rezultatus Gruodžio mėn. 

    

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ir papildomo 

ugdymo 

mokytojai 

Direktorės pavaduotojai ugdymui Dėl savianalizės Gegužės mėn. 

Pranešimas apie ugdymo turinio įgyvendinimo rezultatus ir 

pokyčius 

Gruodžio  mėn. 

Mokytojų tarybai 

Tėvams  

Dėl vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo, vaikų 

brandumo mokyklai įvertinimo 

Gegužės mėn. 
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Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkas 

Mokytojų tarybai  

Tėvams 

Ataskaita dėl vaiko gerovės komisijos veiklos. Birželio mėn. 

Viešųjų pirkimų 

komisija, 

pirkimų 

organizatorius 

Direktoriui 

Įstaigos bendruomenei 

Savininko teises įgyvendinančiai  

institucijai 

 

Ataskaita dėl viešųjų pirkimų organizavimo (pirkimų 

planai, maisto produktų kainos) 

Internetinėje svetainėje www.spindulys.kaunas.lm.lt. 

Gruodžio  mėn. 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                                         Violeta Bružienė 

Pavaduotoja ugdymui                                                                                                                      Daiva Gudžiūnienė 

Psichologė                                                                                                                                       Vida Misiūnienė 

 

 PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ 

tarybos 2017  m. gruodžio 15 d. 

posėdžio protokolu Nr. 3 

 

 

http://www.spindulys.kaunas.lm.lt/

