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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPINDULYS“ 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

 Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ 2017 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 2017 m. tikslus bei numato veiklos rezultatus.         

 Siekiant įgyvendinti 2017 m. plano tikslus, bus telkiamos įstaigos personalo bei tėvų pastangos, stiprinami bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais ryšiai. 

1. Įstaigos socialinis kontekstas 

 2016 m. rugsėjo 1 d. duomenimis:  

▪ vaikai, augantys daugiavaikėse šeimose – 25; 

▪ vaikai, kurie turi tik vieną iš tėvų – 2; 

▪ vaikai, kurie auga studentų šeimose – 16;  

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

▪ vaikai, augantys mažas pajamas gaunančiose šeimose – nėra; 

▪ vaikai su negalia – 4; 
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▪ 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 40 šeimų. Tai sudaro 21 % nuo bendro vaikų skaičiaus. Iš jų 50 % mokėjimo 

nuolaida  naudojasi 38 šeimos, arba 19 % nuo bendro vaikų skaičiaus, 2 šeimos naudojasi 100% mokėjimo nuolaida, arba 1,6 % nuo bendro vaikų 

skaičiaus. Lyginant su 2016 metais, vaikų skaičius, kuriems taikoma mokesčio lengvata, sumažėjo, pernai ja naudojosi 46 šeimos. 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 189 vaikai, veikia 10 grupių: 2 ikimokyklinio ugdymo grupės (1,5 – 2 m). vaikams, 6 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 

2015-2016 30 124 36 

2016-2017 29 120 40 

           Įstaigos projektinis vietų skaičius, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2016 m. birželio 1 d. 

įsakymu Nr. 35-38 „Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų  ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2016-

2017 m.m.“ ( pakeitimas 2016 spalio 14 d. Nr.35-521) – 183. Lyginant su 2015 metais, bendras lankančių vaikų skaičius sumažėjo. Vietų skaičius 

sumažintas dėl grupių patalpų ploto neatitikimo higienos normos reikalavimams. 2016 m.  patenkinta 40 tėvų prašymų.  Ikimokyklinio amžiaus vaikų  

nuo 1,5 – 2 m. skaičius sumažėjo, nes grupę lanko vaikas su dideliais specialiaisiais poreikiais,  ikimokyklinio amžiaus vaikų nuo 3  iki 5 m. skaičius 

sumažėjo 4 vaikais,  priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius padidėjo 4 vaikais. 
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Nepatekusių vaikų skaičius, vadovaujantis elektronine programa http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai, kurie nepateko į jokią ugdymo 

įstaigą yra 12, laukiančių eilėje pagal šią programą vaikų skaičius – 90. 

Įstaigą lanko  54 specialiųjų ugdymosi  poreikių turintys vaikai, kurie integruoti į bendrosios paskirties grupes. Tai sudaro 29 % bendro 

vaikų skaičiaus. Lyginant su praėjusiais metais šių vaikų skaičius sumažėjo 1. 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 (vaikystės autizmas), kompleksinio sutrikimo (emocijų, nerimo spektro),  6 – vidutinių specialiųjų poreikių su  vidutiniu ir žymiu 

kalbos neišsivystymu, 44 – nedidelių specialiųjų poreikių.  

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

neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra).  

 Neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra) teikia korekcinę pagalbą 31 vaikui, turinčiam ydingos laikysenos, pėdų deformacijos, 

plokščiapėdystės problemų. 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 12 vaikų, turinčių elgesio, emocijų ir ugdymosi 

sunkumų.  

Papildoma popamokinė 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 89 vaikai, tai sudaro 47 proc. bendro vaikų skaičiaus. Dalis vaikų naudojasi mieste teikiamomis 

papildomo ugdymo paslaugomis. 

2015/2016 mokslo metais, 36 vaikai, ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo(si) programą pasiekė mokyklinę brandą. 

3. Mokinių lankomumo duomenys : 

Grupių tipai Grupių skaičius Vaikų skaičius Lankomumo vidurkis 

2015 m. 2016 m. 2015 m. 2016 m. 2015 m. 2016 m. 

Ikimokyklinio ugdymo grupės (1,5 – 2 m.) vaikams 2 2 30 29 72 69 

Ikimokyklinio ugdymo grupės (3 – 5 m.) vaikams 6 6 124 120 73 76 

http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai
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Priešmokyklinio  ugdymo grupės (6 – 7m. vaikams) 2 2 36 40 84 81 

 2016 m. vaikų lankomumo vidurkį sudaro 75 % nuo bendro vaikų skaičiaus. Lyginant su 2015 m. bendras vaikų lankomumas sumažėjo 5 

%.  Priešmokyklinių grupių vaikų lankomumas 2016 m. buvo 81 %. Lyginant su 2015 m. šių grupių lankomumas pagerėjo 6 %. Ikimokyklinių grupių 

vaikų lankomumas 2016 m. – 73 %. Lyginant su 2015 m. šių grupių lankomumas išliko toks pat. 

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

dirba pagal kintamą darbo grafiką. 

 2016 metais įstaiga nedirbo liepos mėnesį. Ugdytinių lankomumas fiksuojamas kiekvieną dieną elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ . 

 

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

 

Kvalifikacinė kategorija Pedagogų skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas ekspertas - 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas 7 

Ikimokyklinio ugdymo vyresnysis auklėtojas 9 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 1 

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.  2016 metais mokytojų skaičius padidėjo. Dirbti pradėjo ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ir meninio 

ugdymo mokytoja (dailė). Mokytojų amžiaus vidurkis: 20-29 m. – 2 (9 %); 30-39 m. – 4 (17%); 40-49 m. – 0 (0%); 50-59 m. – 12 (52 %); 60-69 m. – 

5 (22%). 

Pedagoginis darbo stažas: iki 10 m.- 5 (22%); iki 15 m - 1 (4 %);      15 m. ir daugiau – 17 (74%) 

Atestuota: 16 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojų (94 %), 2 logopedai (100%). Įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją 

yra numačiusi 1 auklėtoja. 

Neatestuota: 1 ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,  1 neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra), 1 meninio ugdymo mokytoja (dailė), 

nes neturi reikiamo darbo stažo, jų atestacija numatyta 2017-2019 m. Meninio ugdymo mokytojos (muzika) atestacija numatyta 2016 metų pabaigoje. 

Direktorė, psichologė, vyresnioji slaugytoja 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 įregistruota. Parengtas įstaigos detalusis planas. Pastato kategorija - ypatinga. 

 6. Higienos pasas 
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  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. Iki metų galo turėsime parengtą šildymo sistemos paprasto remonto darbų 

projektą. 

 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

 

2016 metais finansiniai prioritetai buvo teikiami  virtuvės elektrinės dalies remontui, išmaniosios šilumos valdymo sistemos darbams atlikti, darželio 

grupės prausyklos ir tualeto bei darželio koridoriaus, grupės ir miegamojo  patalpų atnaujinimui. 

 

Lėšos Gauta lėšų (Eur) Panaudota 2015 m. Suma (Eur) 

Savivaldybės lėšos (švietimo ir 

ugdymo programa) 

 

331000,00 Atlyginimai  

Sodra 

Mityba 

Šildymas  

Elektra 

Ryšiai 

Apranga, patalynė  

Spaudiniai 

203100,00 

62600,00 

5000,00 

26400,00 

4200,00 

800,00 

3400,00 

100,00 
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Vanduo 

Ilgalaikio turto einamasis remontas 

Ilgalaikis turtas (bulviaskutė) 

Kvalifikacijos kėlimas 

Kitos paslaugos 

Medikamentai  

Šiukšlių išvežimas 

Darbdavių socialinė parama 

Kitos prekės: 

Higienos, švaros prekės 

Ūkinis inventorius  

Prekės einamojo remonto darbams atlikti 

(santechninės, ūkinės, elektros) 

Pavėsinė, tentas 

Indai  

Šaldytuvas  

Kompiuteriai ir jų įranga 

Baldai  

Šviestuvai  

Durys  

3100,00 

19000,00 

900,00 

100,00 

1000,00 

100,00 

1200,00 

600,00 

7800,00 

891,46 

1880,63 

2434,73 

 

85,45 

132,19 

307,83 

746,28 

239,51 

131,92 

950,00 

Dotacija iš kitų valdymo lygių dėl 

minimalios algos didinimo 

5600,00 Darbo užmokesčiui 

Sodrai  

4300,00 

1300,00 

Lėšos viešųjų darbų programai 1035,00 Darbo užmokesčiui 772,00 
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remti ir įgyvendinti Sodrai  

Kitoms prekėms 

239,00 

24,00 

Valstybinių funkcijų vykdymo 

programa (nemokamas 

maitinimas)  

146,00 Mitybai  146,00 

Specialiosios lėšos (tėvų įmokos) 

 

79100,00 Mityba 

Kvalifikacijos kėlimas 

Edukacinės išvykos ugdytiniams 

Medikamentai (priemonės susirgimų prevencijai, 

pirmai pagalbai ir kt. ) 

Ilgalaikio turto remontas 

Kitos paslaugos 

Kitos prekės: 

Ūkinės prekės 

 Prekės einamojo remonto darbams atlikti 

(santechninės, statybinės, elektros) 

Kanceliarinės prekės 

Higienos, švaros prekės 

Prekės švenčių organizavimui 

Žaislai 

Žaidimų stalas  

Sporto prekės 

Guminės trinkelės vaikų saugumui užtikrinti 

59200,00 

200,00 

160,00 

200,00 

 

300,00 

500,00 

18700,00 

1665,29 

519,41 

 

470,25 

29,28 

318,18 

707,41 

189,00 

2433,64 

3035,91 
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Kiliminė danga 

Baldai  

Roletai 

Durys  

Magnetinės baltos lentos ir jų priedai 

137,66 

2969,78 

283,00 

5248,58 

692,61 

Valstybės tikslinės specialiosios 

dotacijos (mokinio krepšelis) 

 

161600,00 Atlyginimai 

Sodra  

Kvalifikacijos kėlimas 

Knygos ir metodinė literatūra (spaudiniai) 

Edukacinės išvykos ugdytiniams 

Kitos prekės: 

Žaislai, įvairios edukacinės priemonės vaikų 

kompetencijų vystymui 

Smėlis  

Palapinės  

Staklyčių modulių rinkinys 

 Kiliminė danga 

Popierius 

Sporto prekės  

119200,00 

37000,00 

900,00 

400,00 

 

600,00 

3500,00 

2099,55 

214,00 

307,06 

329,00 

161,70 

37,86 

350,83 
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Gyventojų paramos - labdaros 

lėšos 

4364,78 Ūkinės prekės 

Prekės einamojo remonto darbams atlikti 

Kvalifikacijos kėlimas 

Sporto prekės 

Maisto produktai 

Kitos paslaugos 

256,13 

75,17 

99,00 

52,00 

48,77 

507,13 

 

Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2016 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. 
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     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. 

 

Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

 

Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas realus rezultatas Maksimalus lauktas rezultatas 

Įdiegti vaiko 

poreikius ir 

individualumą 

atspindinčius 

pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

metodus 

Patobulintos esamos 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo 

sistemos procedūros. 60% 

pedagogų taikys vaiko veiklos 

stebėjimo rezultatų analizę, 

kūrybinių užduočių atlikimo 

vertinimus, kurie padės geriau 

atskleisti vaiko poreikius, leis 

įvertinti daromą pažangą visose 

ugdymo srityse. 

Apibendrinus metų veiklą, galima teigti, kad 

pasiektas maksimalus lauktas rezultatas.  

100%  pedagogų taikė vaiko veiklos 

stebėjimo, rezultatų analizės, kūrybinių 

užduočių atlikimo vertinimus. Tai padėjo 

geriau atskleisti vaiko poreikius, leido 

įvertinti daromą pažangą visose ugdymo 

srityse. 

Pedagogės taikė įvairius tėvų informavimo  

metodus ir būdus, sąlygojančius vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimą ir 

įsivertinimą. Tėvai gavo informaciją apie jų 

vaiko pasiekimus ir daromą pažangą, 

ugdymo problemas, galimus sunkumų 

Parengta, išanalizuota, pritaikyta nauja 

ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo ir įsivertinimo sistema. 

100% pedagogų taikys vaiko veiklos 

stebėjimo rezultatų analizę, kūrybinių 

užduočių atlikimo vertinimus, kurie padės 

geriau atskleisti vaiko poreikius, leis įvertinti 

daromą pažangą visose ugdymo srityse. 
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įveikimo būdus, labai domėjosi 

netradiciniais pasiekimų vertinimo metodais. 

Savivaldos posėdžiuose buvo aptarta vaikų 

pažangos ir pasiekimų vertinimo, taikant 

ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašą, galimybės, numatyti nauji, vaiko 

pasiekimus ir pažangą atspindintys 

vertinimo metodai. 

Komentaras: Įstaigoje parengta, išanalizuota, pritaikyta vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, vadovaujantis ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašu ir ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis, kuri padėjo auklėtojams, specialistams geriau pažinti vaikus, nustatyti 

kuriame pasiekimų žingsnyje yra vaikas ir planuoti veiklą, skirtą kitam žingsniui pasiekti. Atrasti efektyvūs vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo 

metodai. Metodinio leidinio „Stebėjimas ir refleksija vaikystėje“ pagalba, pedagogai išmoko stebėjimo metodu pagrįsti veiklos planavimą, 

organizavimą ir vaikų pasiekimų vertinimą.  

Mokytojų ir tėvų apklausos analizė parodė, kad pasiekimų vertinimas tapo efektyvesnis, atspindintis vaiko vertybes. Parengti tėvų informavimo 

metodai ir būdai apie vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą, kuriuose nurodoma, kokių ugdymosi  rezultatų bus siekiama per tam tikrą laikotarpį, 

kokiais kriterijais remiantis pasiekimai bus vertinami. Pedagogai pastebi, kad vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimas atskleidžia vaiko gebėjimus ir 

skatina pedagogus ir tėvus pastebėti, kuriose srityse vaikui reikalinga pagalba bei tikslingai planuoti ugdomąją veiklą.   

Patobulėjo pedagogų vaikų pasiekimų vertinimo kompetencija. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės lankė priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų 

vertinimo praktikumus, ikimokyklinio ugdymo pedagogai dalyvavo seminare „Vertinimas ir planavimas ugdant šiuolaikinėje ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje“. 

 

Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas realus rezultatas Maksimalus lauktas rezultatas 

Bendradarbiavimo Parengtas bendradarbiavimo su Parengtas bendradarbiavimo su Kauno Parengtas bendradarbiavimo su KTU planas, 
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plėtojimas su Kauno 

technologijos 

universitetu, 

išplėtojant vaikų 

patirtinį ugdymą/si. 

KTU planas. 

20% darželio vaikų lankysis 

KTU vaikų universitete, bus 

plėtojamas patirtinis 

ugdymas/sis 2 grupėse, 

pasitelkiant KTU žmogiškuosius 

išteklius ir partnerius, 

60% mokytojų ugdysis 

kompetencijas  pasitelkiant KTU 

žmogiškuosius išteklius ir 

partnerius, taps atviresni 

naujoms idėjoms, ugdymo 

procese taikys naujus ugdymo 

metodus bei technologijas. 

technologijos universitetu planas, atlikta 

bendradarbiavimo galimybių analizė. Vaikų 

pažintinė veikla buvo plėtojama lankantis 

KTU vaikų universiteto laboratorijoje, kur 

mokėjimo mokytis kompetenciją, patirtinį 

ugdymąsi vystė 2 priešmokyklinių grupių 

vaikai. Mokytojai tobulino profesinę 

kompetenciją, dalyvaudami KTU 

mokslininkų renginiuose. Įgytas žinias 

panaudos ugdymo procese, taikydami naujus 

ugdymo metodus bei technologijas. 

Savivaldos posėdžiuose buvo aptarta 

patirtinio vaikų ugdymosi plėtojimas, 

bendradarbiaujant su universitetu, pristatytos 

naujos efektyvios bendradarbiavimo formos. 

kuriamas patrauklios įstaigos įvaizdis.  

60% darželio vaikų lankysis KTU vaikų 

universitete. Bus plėtojama pažintinė- 

tiriamoji  vaikų veikla 6 grupėse, pasitelkiant 

KTU žmogiškuosius išteklius ir partnerius. 

100% mokytojų ugdysis kompetencijas  

pasitelkiant KTU žmogiškuosius išteklius ir 

partnerius, taps atviresni naujoms idėjoms, 

ugdymo procese taikys naujus ugdymo 

metodus bei technologijas. 

Komentaras: 2016 m. didelį dėmesį skyrėme vaiko ugdymui netradicinėje aplinkoje per patirtinį ugdymąsi. Įvairūs renginiai praktiniai užsiėmimai 

turėjo įtakos vaikų socializacijos procesams, skatino tobulinti savo žinias, gebėjimus, įgūdžius. Bendradarbiaudami su Kauno technologijos universitetu 

siekėme vaikų ugdyme naudoti universiteto teikiamas galimybes, atrasti kūrybos, technologijų pasaulį ir kartu tobulėti. KTU moksleivių laboratorijoje 

vaikai susipažino su pažintinės-tiriamosios veiklos įdomybėmis, fizikos ir chemijos mokslo atradimais. Kauno VII forto tvirtovėje organizuojamoje 

edukacinėje valandėlėje vaikai įgijo matematikos žinių, susipažino su geometrinėmis formomis, kartu atliko praktines užduotis, įdomiuosius 

eksperimentus, pasijusdami kūrybinio proceso dalyviais.  

Pedagogai savo kompetencijų lavinimui dalyvavo pažintiniame renginyje-ekskursijoje  nacionaliniame inovacijų ir verslo centre, kur susipažino, kaip 

optimaliai atliekami reikalingi moksliniai tyrimai ir kuriami nauji produktai. 



 14 

Universiteto mokslininkų paskaitoje „Efektyvus viešas kalbėjimas arba kaip manipuliuoti auditorija“, mokytojai sužinojo, kaip vesti tėvų susirinkimus, 

kad jaukiai jaustųsi prieš auditoriją, būtų įdomūs publikai. 

Statybos ir architektūros fakulteto studentės parengė projektą edukacinėms erdvėms (koridoriui, tyrinėjimo laboratorijai) atnaujinti, studentai dalyvavo 

aplinkos švarinimo akcijoje „Darom“.  

Dėl didelio KTU socialinių partnerių (žmogiškųjų išteklių) užimtumo nepavyko įgyvendinti visų numatytų priemonių. Pradėtą veiklą tęsime 2017 

metais. 

 

Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas realus rezultatas Maksimalus lauktas rezultatas 

Pagerinti higienines 

sąlygas vaikų 

ugdymui/si,  

atnaujinant žaidimo 

aikštelių dangą bei 

remontuojant 

prausyklas/tualetus 

Atliktas 1 prausyklos remontas 

Paklota 10% žaidimo aikštelių 

guminė danga 

Nupirkta ir paklota žaidimų aikštelėse 

reikalinga guminė danga. Pasiektas didesnis 

nei maksimalus lauktas rezultatas. Atliktas 

vienos grupės prausyklos/tualeto remontas. 

Pasiektas minimalus lauktas rezultatas. 

Atliktas  2 prausyklų remontas. 

Paklota 20 % žaidimo aikštelių guminė danga. 

Komentaras: 2016 m. prioritetu buvo pasirinkta žaidimų aikštelių dangos atnaujinimas ir grupių prausyklų/tualetų remontas.  Iš specialiųjų lėšų (tėvų 

įmokos) darželio teritorijoje išklota 159 kvadr. metrai guminės dangos po sportiniais įrengimais vaikų saugumui užtikrinti. Tai sudaro 80% reikiamos 

žaidimų aikštelėms reikalingos pakloti dangos. 

Iš savivaldybės lėšų (švietimo ir ugdymo programa) suremontuotos 1 grupės prausyklos ir tualeto patalpos. 2017 metais planuojama atnaujinti kitų 

grupių prausyklas ir tualetus pagal higienos normos reikalavimus. 

Už 2 proc. gyventojų  pajamų mokesčio paramos ir specialiąsias (tėvų įmokos) lėšas buvo atliktas  koridoriaus remontas, suremontuotos 1 

ikimokyklinio ugdymo grupės miegamojo ir 1 grupės žaidimų kambario  patalpos. Tikslas įgyvendintas labai gerai. 
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Plačiojo įsivertinimo išvados 

 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos veiklos aspektai 

1.1.2; 4.2.2; 5.1.3;   1.3.2; 2.2.2; 3.3.2; 1.3.2;  

Giluminio įsivertinimo išvados 

 

Komentaras: Giluminio audito veiklos srities „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“ pagalbinis rodiklis – 3.2.1 „vaiko ugdymo(si) pasiekimai įvairiais 

amžiaus tarpsniais“ – 50 % mokytojų vertino 3 lygiu, 50% – 4 lygiu. 

Stipriosios pusės: 

▪ Priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų įvertinimas grindžiamas ilgalaikiu vaiko stebėjimu ir informacijos iš įvairių 

šaltinių ( pokalbis, diskusija, vaiko pasakojimas, vaiko darbų analizė, vaizdo, garso įrašai ir kt.) kaupimu. 

▪ Ugdymo(si) pasiekimų vertinimo rezultatai panaudojami tikslingai, planuojant ugdymo turinį, numatant vaiko ugdymo individualizavimo 

galimybes. 

▪ Su vaiko pasiekimų vertinimo rezultatais supažindinami tėvai, kad galėtų patys pastebėti bendrą savo vaiko ugdymo(si) pažangą, aktyviau 

išsakyti lūkesčius, kartu su pedagogu numatyti tolesnio ugdymo galimybes ir patiems aktyviau bei nuosekliau įsijungti į ugdymo procesą.  

Informacija apie vaikų pasiekimus teikiama tėvų susirinkimų, individualių pokalbių metu, apibendrinus atitinkamo laikotarpio vaikų pasiekimų 

rezultatus. 

▪ Specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų pažanga akivaizdi, atitinkanti jų galimybes ir pastangas. Sudaromos geros ugdymo(si) sąlygos.  

Silpnosios pusės: 

▪ Pedagogai rodo iniciatyvą, įtraukdami tėvus į vaikų  pasiekimų vertinimo procesą, tačiau dauguma tėvų vaikų pasiekimų vertinime dalyvauja 

formaliai. 

▪ Mokytojams trūksta žinių, kaip dokumentuoti ir susisteminti vaiko pasiekimus įrodančią medžiagą, kaip ją apibendrinti. 

▪ Specialistams ir mokytojams nepilnai pakanka gebėjimų ir įgūdžių vertinti vaiko pasiekimus ir pažangą pagal ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašą ir fiksuoti informacinėje sistemoje „Mūsų darželis“. 

▪ Vaikai neįtraukiami į jų pažangos vertinimą. 

Siūlymai dėl veiklos kokybės gerinimo: 

▪ Organizuoti pedagogų praktinius mokymus, kurių metu būtų tobulinami pedagogų gebėjimai atpažinti vaikų pasiekimus, susisteminti tai 

įrodančią medžiagą, ją apibendrinti ir dokumentuoti. 
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▪ Tobulinti pedagogų įgūdžius, fiksuojant vaikų pasiekimus informacinėje sistemoje „Mūsų darželis“. 

 

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

 

   2016 metais patikrinimus atliko: Kauno  valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (1 kartą), Kauno  visuomenės   sveikatos centras (1 

kartą). Kauno  valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai nurodė atnaujinti sandėlio durų staktos paviršių, nenaudoti nelygaus medžio 

paviršiaus įrankių, atnaujinti virimo puodo metalinės dalies konstrukciją, užtikrinti, kad šaldyti produktai būtų atlaidinami šaldytuve, o ne kambario 

temperatūroje.  Pažeidimai pašalinti. 

 Kauno  visuomenės sveikatos centro specialistai patikrinimo akte nurodė sumažinti vaikų skaičių grupėse vadovaujantis  HN 75:2016 reikalavimais. 

Akte nurodytų grupių plotai yra nuo 76,66 m² iki 79,52 m², t.y. vienam vaikui trūksta nuo 0,02 m² iki 0,17 m². Dėl tos priežasties kitais mokslo metais į 

darželį priimsime septyniais vaikais mažiau.   

 

III SKYRIUS 

2017 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ 

PROJEKTAI 

 

 Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016-2018 metams 1strateginį tikslą „patobulinti vaikų pasiekimų vertinimo sistemą, siekiant 

užtikrinti kiekvieno vaiko individualią pažangą“, 2017 metais ir toliau tobulinsime vaikų pasiekimų vertinimą ir dokumentavimą. Praeitais metais 

patobulėjo pedagogų vaikų pasiekimų vertinimo kompetencija, tačiau  įstaigos veiklos vertinimo metu (platusis ir giluminis įsivertinimai, ugdomojo 

proceso tyrimai, pedagogų savianalizė, pokalbiai su tėvais),  paaiškėjo, kad  mokytojams trūksta žinių, kaip dokumentuoti ir susisteminti vaiko 

pasiekimus įrodančią medžiagą, kaip ją apibendrinti. Mokytojai rengia pasiekimų aplankus, tačiau juose nepakankamai atsispindi ugdymo sritys. 

Specialistams ir mokytojams nepilnai pakanka gebėjimų ir įgūdžių vertinti vaiko pasiekimus ir pažangą pagal ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašą ir fiksuoti informacinėje sistemoje „Mūsų darželis“. Strateginiame plane esame numatę plėtoti vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą ir 

dokumentavimą pagal Reggio Emilia metodiką. Vaiko patirties kaupimas – dokumentavimas pagal šią sistemą, suteikia galimybę iš naujo peržiūrėti 
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savo patirtį,  netradiciniu būdu stebėti vaikų ugdymosi procesą. Jo paskirtis – suteikti visuminę informaciją apie vaiko pasiekimus, atskleidžiant vaiko 

gebėjimų augimą.  

Įgyvendinant šį tikslą bus siekiama į vaikų pasiekimų vertinimo procesą įtraukti tėvus, specialistus, sudaryti sąlygas pačiam vaikui 

vertinti savo daromą pažangą, mokyti vaikus pastebėti ir vertinti draugų daromą pažangą ir pasiekimus. Įvairių vertinimo metodų ir būdų panaudojimas 

leis nustatyti ar yra pasiekti tarpiniai ugdymosi rezultatai, tiksliai numatyti ugdymosi perspektyvą.  

Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojami žmogiškieji ištekliai. 

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

skatinant patirtinį vaikų ugdymą/si“, 2017 metais sieksime plėtoti darželio veiklą, pasitelkiant socialinių partnerių edukacijas. „Plačiojo“ audito išvados 

parodė tai, kad bendradarbiavimas tarp įvairių institucijų ir ikimokyklinės įstaigos nėra pakankamai geras, mažai iniciatyvų organizuojant veiklas, todėl 

kitiems metams numatoma vykdyti 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 bus realizuojamos siekiant, kad vaikai mokytųsi iš 

savo patirties, savo mažų atradimų, eksperimentų ir žaidimų. Tikime, kad tokios edukacinės veiklos, praktiniai užsiėmimai, įvairūs renginiai turės 

įtakos vaikų socializacijos procesams. Pedagogų inicijuotas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais leis dalintis ir keistis gerąja darbo patirtimi, 

diegiant inovatyvius ugdymo metodus, naujas veiklos organizavimo formas. Pedagogai savo kompetencijų lavinimui ieškos įvairesnių, naujų darbo 

metodų, patobulės  profesinė,  projektų rengimo kompetencijos. Parengsime Europos Sąjungos fondų paramai gauti „Erasmus+“ projektą skirtą 

pedagogų kompetencijų vystymui. 

Tikslo įgyvendinimui naudosime specialiąsias lėšas (tėvų įmokos), žmogiškuosius išteklius, sieksime laimėti Europos Sąjungos finansavimą. 

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

aplinkas  pagal higienos normos reikalavimus“ planuojame  atlikti 2 prausyklų/tualetų remontą. Šiuos darbus numatome atlikti  už biudžeto, specialiųjų 

programų bei 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšas. 

 

 

IV SKYRIUS 
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VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas - plėtoti vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą ir dokumentavimą pagal Reggio Emilia metodiką. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Vaiko pasiekimai ir pažanga dokumentuojama 

vadovaujantis Reggio Emilia metodika. 

 Tėvai dalyvaus vaiko pasiekimų vertinime.  

Priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvaus 

pažangos įsivertinime. 

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 vaikai mokės 

apibūdinti savo pasiekimus. Bus parengtos 

žaismingos, savivertę skatinančios vaikų 

įsivertinimo priemonės. 

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% priešmokyklinio ugdymo pedagogų. 6-7 metų 

amžiaus vaikai mokės apibūdinti savo pasiekimus. 

Bus parengtos žaismingos, savivertę skatinančios 

vaikų įsivertinimo priemonės. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.1 Mokytojų tarybos posėdis „Ugdytinių 

pasiekimų ir daromos pažangos 

V. Bružienė 

 

- 01 mėn. Mokytojų taryba  
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vertinimas ir lyginamoji analizė pagal 

atnaujintą pasiekimų ir pažangos 

vertinimo modelį“ 

1.2 Tyrimas „Ugdytinių pasiekimų vertinimo 

ir įsivertinimo rezultatų panaudojimas, 

planuojant bei organizuojant ugdomąją 

veiklą“ 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

V. Misiūnienė 

- 03 mėn. Įstaigos veiklos 

įsivertinimo 

grupė 

 

1.3 Darbo grupės pasitarimas dėl vaikų savęs 

įsivertinimo ir vaikų pasiekimų vertinimo 

tėvams formų parengimo 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

- 04 mėn. Mokytojų darbo 

grupė 

 

1.4 Tėvų-pedagogų diskusija „Mokytojų ir 

tėvų veiklos dermė, vertinant vaiko 

pasiekimus“ 

 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

- 09 mėn. Mokytojai, tėvai  

1.5 Mokytojų pasitarimas  „Įgyta patirtis 

darbe su vaikais, taikant pasiekimų aprašą 

ir aplanką“ 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

- 10 mėn. Mokytojai  

1.6 Parengtų vaiko pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistemos aplankų pristatymas 

bendruomenei 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

- 11 mėn. Mokytojų taryba  

1.7 Mokytojų tarybos posėdis „Vaiko 

unikalumo išryškinimas vaiko pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistemoje“ 

V. Bružienė 

 

- 12 mėn. Mokytojų taryba  
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2 tikslas – išplėtoti projektinę darželio veiklą, pasitelkiant socialinių partnerių edukacijas 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

 Išplėtota vaikų patirtinė veikla, patobulinta  

projektų rengimo su socialiniais partneriais 

kokybė  

 

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.  

 

80% pedagogų patobulins projektų rengimo ir jų 

igyvendinimo 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. 

 

 

 

Priemonės 

 

Eil. Priemonės pavadinimas Atsakingi Socialiniai Įvykdymo Ištekliai Pastabos 
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Nr. vykdytojai partneriai terminas 

2.1 Paraiškos projektui „Erazmus+“ rengimas V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

Karmėlavos 

l/d 

„Žilvitis“ 

01 Direktorė 

Pavaduotoja ugdymui 

Darbo grupė 

 

2.2 Bendradarbiavimo ryšių su įvairiomis 

institucijomis paieška 

 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

 01 Direktorė 

Pavaduotoja ugdymui 

 

2.3 Mokytojų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais projektų rengimo 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

 

 02 

 

 

Mokytojai 

 

  

 

2.4 Projektų rengimas grupėse V.Bružienė 

D.Gudžiūnienė 

 02 Mokytojai   

2.5 Metodinis valanda „Ugdymo turinio projektų su 

kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis plėtra“ 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

l/d 

„Aviliukas“ 

l/d „Tukas“ 

03 Mokytojų darbo 

grupės 

 

2.6 Mokytojų praktikumas, dalinantis interaktyvių 

užduočių kūrimo patirtimi 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

l/d „Žara“ 04 Mokytojai   

2.7 Akcija visai bendruomenei „Kurkime gražią 

vaikystę kartu“ 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

Eigulių 

seniūnijos 

ikimokyklinės 

įstaigos 

05 Mokytojai  

100,00 Eur 

 Specialiosios 

lėšos(tėvų įmokos) 

 

2.8 Vaikų vasaros poilsio stovykla 

„Gimtinės takais“ 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

RIUKPA 06 Mokytojai 

150,00 Eur 

 Specialiosios 
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lėšos(tėvų įmokos) 

2.9 Patirtinio  vaikų ugdymosi, plėtojant partnerystės 

ryšius, aptarimas mokytojų tarybos posėdyje 

 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

 09 Mokytojų taryba  

2.10 Grupėse vykusių bendradarbiavimo su tėvais 

projektų pristatymas, dalijimasis gerąja darbo 

patirtimi 

V. Bružienė 

D. Gudžiūnienė 

 11 Mokytojų darbo 

grupės 

 

2.11 Bendradarbiavimo projektų, skatinančių patirtinį 

vaikų ugdymąsi aptarimas įstaigos tarybos 

posėdyje 

 

A.Rybakovienė  12 Įstaigos taryba  

 

 

3 tikslas - Pagerinti  higienines sąlygas vaikų ugdymui/si,  atnaujinant šildymo sistemą bei remontuojant prausyklas/tualetus. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Atliktas prausyklų remontas Atliktas 2 prausyklų remontas Atliktas 4 prausyklų remontas 

 

 

 

 

 

Priemonės 

 

Eil. Priemonės pavadinimas Atsakingi Socialiniai Ribinis Ištekliai Pastabos 



 23 

Nr. vykdytojai partneriai atlikimo 

laikas 

3.1 Lopšelio-darželio tarybos posėdis „Lėšų 

panaudojimo galimybės vaikų saugumo sąlygų 

užtikrinimui ir įstaigos higienos sąlygų 

pagerinimui“ 

A Rybakovienė  01 mėn. Įstaigos taryba  

3.2 Parengti viešųjų pirkimų dokumentus prausyklų 

remontui ir šildymo sistemos remontui 

K.Petrusevičienė  05 mėn. Viešųjų pirkimų 

komisija 

 

3.3 Atlikti būtinas procedūras prausyklų remonto ir 

šildymo sistemos remonto darbų nupirkimui 

V.Valalytė  05 mėn. Viešųjų pirkimų 

komisija 

 

3.4 Sudaryta sutartis su rangovu, laimėjusiu konkursą 

remonto darbams 

V.Bružienė  06 mėn. Direktorė   

3.5 Vykdyti prausyklų remonto darbus K.Petrusevičienė  06-08 mėn 7000,00 Eur 

Biudžeto lėšos 

 

3.6 

 

Vykdyti šildymo sistemos remonto darbus K.Petrusevičienė  06-08 mėn 14000,00 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. 
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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. 

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. 

Buhalterė  Direktorei  

Įstaigos bendruomenei 

Savininko teises įgyvendinančiai  

institucijai 

 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir 

finansinės būklės ataskaitos  

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

Kas ketvirtį 

Ikimokyklinio, Direktorės pavaduotojai ugdymui Dėl savianalizės Gegužės mėn. 

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

papildomo ugdymo 

mokytojai 

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. 

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 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja                                                                                                                                         Violeta Kaluževičienė 

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ 

tarybos 2016  m. gruodžio 14  d. 

posėdžio protokolu Nr. 4 

 

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

