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I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas. Kauno lopšelis-darželis ,,Pagrandukas‘‘ –  Kauno 

miesto savivaldybės biudžetinė pelno nesiekianti ugdymo įstaiga. Lopšelyje-darželyje 2019 m. rugsėjo 

1 d. veikia 14 grupių: 6 lopšelio, 6 darželio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, kurių veiklos trukmė 

10,5 (11 grupių) ir 12 (3 grupės) valandų.  

Remiantis 2019 m. gruodžio 2 d. duomenimis atlyginimo už vaiko išlaikymą 

ikimokyklinėje ar priešmokyklinėje grupėje mokesčio lengvata naudojasi 39 šeimų (iš jų 13 

daugiavaikių, 4 vaiką auginantys vieniša mama/tėvas, 20 – studentų šeimų, 2 šeimos gauna socialinę 

pašalpą). Globojamų vaikų ugdytinių sąraše nėra. 

2019 m. gruodžio 2 d. duomenimis bendrosios paskirties grupėse integruotai ugdomi 41 

specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, iš jų 1 priešmokyklinės grupės ugdytinis turi mokymosi 

sunkumų dėl sulėtėjusios raidos (dideli sutrikimai), todėl ugdomas pagal pritaikytą priešmokyklinio 

ugdymo programą. 40 ugdytinių turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (36- nedidelių, 4 - vidutinių), tame 

tarpe 14 lanko priešmokyklines grupes; 15-ai ugdytinių nustatyti judesio ir padėties (laikysenos, kojų 

deformacijos) sutrikimai. Specialiąją pagalbą teikia logopedas ir neformaliojo ugdymo mokytojas 

(kūno kultūra). 

 

Vaikų, gaunančių švietimo pagalbą dalis (procentais) 17 

Švietimo pagalbos gavėjų dalis tenkanti vienam pagalbos specialistui (procentais) 20 

Smurto ir patyčių įstaigoje situacijos rodiklis 1 

Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius (vnt.) 11 

 

 2. Ugdytinių skaičiaus įstaigoje kaita ir ugdytinių lankomumo duomenys. Įstaiga dirba 

pilnu pajėgumu (veikia 14 grupių). Ugdymo organizavimo modeliai per paskutinius metus nepakito.  

Laisvų vietų lopšelio – darželio grupėse nėra, grupės pilnai užpildytos (didžiausias leistinas vietų 
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skaičius lopšelyje – darželyje 233 vaikai, bet lopšelio grupės vienas vaikas, turintis širdies ydą, užima 

2 vietas). Vaikų skaičius neviršija NVSC reikalavimo ugdymo ploto santykiui, bendras sąrašinis vaikų 

skaičius ugdymo įstaigoje neženkliai padidėjo. 2019 metais grupių skaičius yra 14, vidutinis vaikų 

skaičius – 232, vaikų skaičiaus vidurkis lopšelio grupėse – 12 ir vaikų skaičiaus vidurkis darželio 

grupėse – 20 vaikų.  

 Per 2019 metus išvyko 67 ugdytiniai (iš jų 39 į pirmą klasę), atvyko 71 ugdytinis. Vaikai nuo 1 

iki 3 metų sudaro 31% visų ugdytinių. 

 

Vaikų skaičiaus vidurkis (vienetais): Lankytų 

dienų dalis 

(procentais): 

Praleistų 

dienų dalis 

(procentais): 

Lopšelio grupėje  12 (1- 2 m. leistinas sąrašinis 

10, 2-3 iki 15) 

65 35 

Darželio ir priešmokyklinėje 

grupėje 

20 74 26 

 

 

Laukiančių eilėje vaikų skaičius 

2020-2021 m. m. 2021-2022 m. m. Viso 

Iki 3 metų 
3-5 metų 

Iki 3 metų 
3-5 metų 

Iki  3 metų 
3-5 metų 

Iki 1 m. 1-2 m. 2-3 m. Iki 1 m. 1-2 m. 2-3 m. 
96 

3 38 22 8 7 26 0 51 59 

 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. esamų ugdytinių skaičius liktų 197 (35 šešiamečiams išvykus į 

mokyklą), priimant laukiančius eilėje 63 lopšelio amžiaus vaikus, vietų poreikį galima patenkinti, 

atidarius lopšelio grupes, pagal LR HN galima suformuoti iki 16 grupių. Šiam pokyčiui ruošiamasi: 

pagal parengtą 2 C1b korpuso patalpų perplanavimo projektą Ilgalaikio turto remonto 2020 - 2021 m. 

programoje numatyti vykdyti šių patalpų remonto darbai, suplanuotos lėšos.  

Tėvų pageidavimu organizuojamas papildomas ugdymas: sportiniai šokiai ir krepšinio 

treniruotės (pagal salės trumpalaikės nuomos sutartį). Papildomame ugdyme dalyvauja vidutiniškai 

25% ugdytinių.  

 

6. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, 

dalis. 

Veikiant 14 grupių maksimalus leistinas mokytojų pareigybių skaičius (įskaitant direktorių ir 

jo pavaduotoją ugdymui) yra 29,45 et. 2019-ais metais vyko mokytojų kaita, naujai priimta dirbti 6 

mokytojai. Šiuo metu trūksta kvalifikacinius reikalavimus atitinkančių mokytojų. Mokytojų 

kvalifikacija (be vadovų): 
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Viso 

dirba 

mokytojų 

Suteiktos kvalifikacinės 

kategorijos 

Turi 

pedagogo 

kvalifikaciją 

Turi 

dalykinę 

kvalifikaciją 

Pastabos 

A 

(M) 

VA 

(VM) 

AM 

(MM) 

ME 

29 9 6 3 1 27 20 Perkvalifikavimo 

studijose mokosi 2 įgyti 

dalyko išsilavinimą. 

Studijuoja – 1.  

4 turintys reikiamą 

kvalifikaciją vaiko 

priežiūros atostogose 

 

7. Žemės panaudos sutartis yra (sudaryta 2014 m. kovo 28 d.). 

8. Higienos pasas bei Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas yra (išduoti 2012 

m. gegužės mėnesį). 

9. Energijos vartojimo auditas yra, tačiau tikslinga atlikti pakartotinį auditą suremontavus 

vidaus tinklus, apšiltinus pastato išorės sienas ir pamatus, atlikus šilumos punkto ir šildymo sistemos 

renovaciją (atlikta dalis).  

 

II SKYRIUS 

2019 METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 
 

Socialines problemas lopšelyje-darželyje sprendžia veikianti Vaiko gerovės komisija, 

glaudžiai bendradarbiaudama su Kauno pedagogine psichologine tarnyba, Dainavos seniūnija, Vaiko 

teisių apsaugos skyriumi, Socialinių paslaugų centru.  

2019 metais įstaigoje vyko septyni VGK posėdžiai, kuriuose buvo aptariama švietimo 

pagalba, teikiamų paslaugų vaikui kokybė, vaiko pasiekimų ir pažangos rezultatai, prevenciniai 

klausimai įvairiomis temomis. Įstaigoje patyčių atvejo nepasiteikė, tačiau fiksuotas 1 smurto atvejis 

(prieš vaiką), bet nepasitvirtinęs. Darželyje įgyvendinamos įvairios prevencinės veiklos, kaip 

tarptautinė emocijų ir elgesio problemų prevencijos programa „Zipio draugai“, veiksmo savaitė ,,Be 

patyčių“, „Tolerancijos diena“, akcija „Gegužės mėnuo be smurto prieš vaikus“, dalyvaujama miesto 

organizuojamuose renginiuose, akcijose ir projektuose, propaguojančiuose sveiką gyvenseną ir gerą 

savijautą (projektai „Darni mokykla, „Sveikatiada“, „Norime augti sveiki draugų būry“ ir kt.). 18 

pedagogų tobulino kvalifikaciją asmeninių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje, 21 

pedagogas tobulino kvalifikaciją vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje. 2018-2019 

m. m. lopšelio ir darželio grupių pasiekimų ir pažangos analizė rodo, kad didžiausią pažangą 

ugdytiniai pasiekė  sveikatos saugojimo kompetencijoje (kasdieninio gyvenimo įgūdžiai, fizinis 

aktyvumas), mažiausią - pažintinėje kompetencijoje (tyrinėjimas, informacijos paieška, mokėjimas 

mokytis). Priešmokyklinėse grupėse didžiausia vaikų pažanga fiksuojama komunikavimo ir pažinimo 

kompetencijoje, mažiausia - socialinėje kompetencijoje.  
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2019 metais įstaiga teikė paraišką 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 

konkurencinės paramos priemonės, Nr.09.2.1.-ESFA-K-728 ,,Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos tobulinimas“, konkursui. Paraiška rengta bendradarbiaujant su VŠĮ ,,Gyvenimo 

universitetas“ bei Vilniaus miesto ikimokyklinėmis įstaigomis. Siekta pagerinti ugdymo kokybę, vaikų 

fizinį aktyvumą bei sveikatą, taip pat atnaujinti ugdymo aplinkas. 

Užtikrinant įstaigos veiklą ir įgyvendinant 2019 metų veiklos programos tikslus, lėšos panaudotos: 

Ekonominės 

klasifikacijos grupės 

Asignavimai 

2019 m. 

Finansinių prioritetų realizacija, įgyvendinant 2019 metų 

veiklos tikslus 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos 

497059,85 Įgyvendinant 1 ir 2 tikslus panaudotos visų programų 

lėšos (eurais):    
1. Žaislams, kanceliarinėms ir ugdymui skirtoms prekėms, 

spaudiniams -valstybės lėšos 4711,14;                                                                               

2. Edukacinėms programoms ir transportui: valstybės lėšos 

3139,00;   savivaldybės lėšos 110,00                                                                           

3. Saugumo ir higieninių sąlygų gerinimui (žaidimų aikštelių 

ir žaidimo vidaus įrenginių, smėlio, žaidimo aikštelių patikra, 

lauko žaislų dėžės, šviestuvų keitimas, grupės grindų danga, 

apsauga, žaliuzės): savivaldybės biudžetas 1724,41; spec. 

lėšos 739,4;  savivaldybės biudžetas 3141,71; nuomos lėšos 

580,88; valstybės lėšos 160,00.                                                                                              

4. Pedagoginių ir kt. darbuotojų kvalifikacijai tobulinti 

panaudotos visų programų lėšos – 1524,29:  

5. Kompiuterinės įrangos, licencijų įsigijimui, programų 

pratęsimui, eksploatacijai, elektroninio dienyno ir 

elektroninės svetainės aptarnavimui: savivaldybės biudžetas 

959,62; 2 kompiuteriai valstybės lėšos 970,48 ir 2 

kompiuteriai 41 programos lėšomis 997,04; 2 programos 

lėšos ugdymo programos licencijai- 99,00; 2 programos lėšos 

251,29; spec. lėšos 180,00; mokymo lėšos -290,00; valstybės 

lėšos 233,53; spec. lėšos 72,60.   

Įgyvendinant 3 tikslą panaudotos visų programų lėšos:  
1.  Kadastro bylų parengimas – 2140,00 (63 programos lėšos 

1200,00 ir 2 programos lėšos 940,00);  

2. Grupių patalpų remontas, aplinkų atnaujinimas: 

savivaldybės biudžetas-8841,68, spec.lėšos-9452,56 (baldai, 

lovelės, indaplovė, dulkių siurblys, indai ir įrankiai, roletai, 

grindų danga, radiatoriai, projektavimas): nupirkti darbai- 

spec. lėšos 8881,28; paramos lėšos 227,40; savivaldybės 

lėšos 692,56;  

3. Pagerintos darbo sąlygos (darbo apranga, mobilūs 

telefonai, darbo vietų apšvietimas, draudimas ir kt.)- 

savivaldybės biudžetas 645,25; spec. lėšos 1827,70;                                                                                       

4. Ilgalaikio turto įsigijimas: savivaldybės lėšos -elektrinė 

keptuvė 2420,00 ir paramos lėšos antivirusinei licenzijai-

251,29;   lauko edukacinių erdvių kūrimui ir vaikų maitinimo 

kokybės gerinimui: savivaldybės biudžetas- smėlio dėžės 

2626,91;  suoliukai ir šiukšliadėžės – 4848,16 (savivaldybės 

biudžetas 3045,93, spec. lėšos 1802,23); mėsmalė, 

šaldytuvas, langų tinkleliai- 775,00 eur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Iš jų pagal programas 

skiriamos: 

 

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa 

(biudžetas) 

404480,71 

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa 

(spec. lėšos) 

91919,45 

Ilgalaikio materialinio turto 

remontui 

659,69 

Valstybės biudžeto lėšos  213926,55 

Iš jų kokių institucijų pagal 

kokias programas 

skiriamos: 

 

Valstybinių funkcijų 

vykdymo programa 

213926,55 

Fondų lėšos: programa 

,,Pienas vaikams‘‘ ES lėšos 

1639,34 

 Programa ,,Pienas 

vaikams‘‘ NP lėšos 

1316,39 

Kitos lėšos 0,00 

Gyventojų pajamų 

mokesčio (iki 2 proc.) 
grąžinimas Įstaigai, 

turinčiai  paramos gavėjo 

statusą 

1561,39 

Parama  413,04 

IŠ VISO: 715916,56 

Iš jų: patalpų 

trumpalaikė nuoma  

580,88 

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų specialioji dotacija 

minimalios algos kėlimui 

0,00 
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Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2019 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 

 

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. 2019 metais atlikta 13 

statinio būklės nuolatinių stebėjimų ir įrašyta statinio priežiūros žurnale.  2019-02-07 Kauno miesto savivaldybės administracijos Dainavos seniūnijos 

specialistas patikrino statinio techninę priežiūrą (aktas Nr. 07-13-13), UAB ,,Legras“ atliko kasmetinę statinio apžiūrą  ir  2019-08-29 d. surašė statinio 

apžiūros aktą Nr. 33. 

2. Reikia pakeisti dalį tvoros segmentų. Kadangi į teritoriją važiuoja daug aptarnaujančio transporto, užtikrinant vaikų saugumą reikia įrengti vartų ir 

vartelių automatiką. 

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

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

rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą. 
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Dalis pastato vamzdynų seni, 

nusidėvėję, nesandarūs. 

Neremontuotos vandentiekio ir 

nuotekų sistemų dalies būklė bloga. 

Šildymo sistemos vamzdynų būklė 

patenkinama, prietaisų būklė 

patenkinama arba gera. Elektros 

instaliacija rūsyje neatitinka gaisrinės 

saugos reikalavimų. Didžioji dalis 

pastato durų senos, nusidėvėjusios, 

nesandarios. 
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

1 tikslas - 

įgyvendinti 

sveikatos stiprinimo 

programą 

„Pagrandukas – 

sveikuoliukas“  

 

- Pedagogai ir 

specialistai 

patobulino vaikų 

sveikatinimo 

ikimokykliniame 

ugdyme 

kompetencijas, 

kurias pedagogai 

panaudojo vaikų 

gebėjimų ugdymui. 

- Visose grupėse  

įgyvendinta 

sveikatos stiprinimo 

programa.  

- Bendruomenė gavo 

naujausią 

informaciją ir 

patarimus sveikatos 

stiprinimo 

klausimais. 

 

- Organizuoti ir pravesti 5 

praktiniai mokymai 

pedagogėms, auklėtojų 

padėjėjoms ir specialistėms 

sveikatos ugdymo ir 

prevenciniais klausimais. 

- Pravesta Kauno pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

prevencinė paskaita įstaigos 

darbuotojams. 

- Įgyvendinta sveikatos 

stiprinimo programa 

„Pagrandukas – 

sveikuoliukas“. 

- Priešmokyklinėje ugdymo 

grupėje pradėta vykdyti 

prevencinė programa „Zipio 

draugai“. 

- Vykdomas tėvų švietimas ir 

informacijos sveikatos 

stiprinimo klausimais 

internetinėje svetainėje, 

grupėse. 

- Įstaigos pedagogai dalyvavo 

sveiko gyvenimo įgūdžių 

projekte „Išmok jaustis gerai“. 

- Parengtas su sveikata 

stiprinančių mokyklų tinklo 

ugdymo įstaigų 

bendradarbiavimo planas. 

- Ugdytiniams ir darbuotojams 

pravestos priešgaisrinės ir 

civilinės saugos pratybos.   

 

- Didžioji dalis 

pedagogų ir 

specialistų 

patobulino vaikų 

sveikatinimo 

ikimokykliniame 

ugdyme 

kompetencijas, 

kurias panaudojo 

vaikų gebėjimų 

ugdymui. 

- Visose grupėse 

įgyvendinta 

sveikatos stiprinimo 

programa, kurios 

dėka bendruomenės 

nariai pripažino 

sveikatos stiprinimo 

veiklos 

veiksmingumą. 

- Bendruomenė gavo 

naujausią 

informaciją, 

patarimus sveikatos 

stiprinimo 

klausimais.  

Pritaikyta sėkmingai 

dirbančių mokyklų 

patirtis. 

(sudėti punktais) 

Komentaras. Tikslo įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotą laukiamą rezultatą vertinamas labai 

gerai, įgyvendinta 90% numatytų priemonių.  

Programoje dalyvavo apie 200 vaikų, tačiau į programos įgyvendinimą įsitraukė tik 30% tėvų. 

Sveikatos stiprinimo programa „Pagrandukas – sveikuoliukas“ toliau sistemingai įgyvendinama. 
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Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

2 tikslas – tobulinti 

3-5 metų amžiaus 

vaikų ugdymo 

procesus 

 

- Atnaujinta 

ikimokyklinio 

ugdymo programa, 

individualūs vaikų 

pasiekimai įvairiose 

ugdymo srityse. 

- Auklėtojai ir 

specialistai numatė 

vaiko pasiekimus 

įvairiose ugdymosi 

srityse, todėl pasiekti 

geresni ugdymosi 

rezultatai ir pažanga. 

Įgyvendindami 

projektai paįvairino 

ugdymo (si) turinį ir 

procesus. 

- Formuojami 

ugdytinių sveikos 

gyvensenos įpročiai 

partnerystėje, 

socialinis-emocinis 

ugdymas 

ilgalaikiuose 

projektuose „Darni 

mokykla“, 

„Sveikatiada“ ir kt. 

 

- Atnaujinta ikimokyklinio 

ugdymo programa.  

- Ugdymo procese taikomas 

projekto metodas („Saugi 

tamsa“, „Esu saugus darželio 

aplinkoje“, „Duona ne vėju 

ateina“). 

- Įgyvendinamas specialistų-

auklėtojų pedagoginės sąveikos 

modelis (specialistų veikla 

integruojama į vaikų ugdymosi 

procesą). 

- Dalyvauta darnaus vystymosi 

įgūdžių formavimo programoje 

„Darni mokykla“ Už 2018 – 

2019 m. m. įgyvendintas 

veiklas, lopšeliui – darželiui 

„Pagrandukas“ suteiktas 

auksinis sertifikatas. 

- Dalyvauta ilgalaikiame 

sveikos gyvensenos ugdymo 

projekte „Sveikatiada“. 

- Organizuota 20 renginių 

sveikos mitybos ir fizinio 

aktyvumo srityse („Sporto šakų 

mugė“, „400g. daržovių ir 

vaisių kasdien“, „saldintą 

gėrimą keičiu į vandenį“ ir kt.). 

- Veiklose dalyvauja visa 

darželio bendruomenė. 

- Dalyvauta 3 renginiuose ir 

edukaciniuose projektuose 

darželių bendrystės erdvėje: 

įgalinančios partnerystės link.  

- Suorganizuotos 3 pozityvios 

tėvystės skatinimo ir tėvų 

švietimo renginiai „Šeimos 

mokyklėlė“ ir 1 „Arbatos 

klubo“ renginys – šeimos 

vakaras keramikos dirbtuvėse. 

- Dalyvauta tarptautiniame 

projekte Erasmus+KA2 

strateginių partnerysčių 

projekte „Lietuvių tradicijos ir 

inovacijos vaikų darželyje“. 

- Atnaujinta 

ikimokyklinio 

ugdymo programa, 

individualūs vaikų 

pasiekimai įvairiose 

ugdymo srityse. 

- Auklėtojai ir 

specialistai gerina 

vaiko pažangą 

įvairiose ugdymosi 

srityse, numatė 

tolesnio ugdymosi 

uždavinius ir pasiekė 

geresnius ugdymosi 

rezultatus. 

- Įgyvendinti 

projektai  

paįvairino ugdymo 

(si) turinį, procesus. 

-Formuojami 

ugdytinių sveikos 

gyvensenos įpročiai 

partnerystėje, 

socialinis-emocinis 

ugdymas 

ilgalaikiuose 

projektuose „Darni 

mokykla“, 

„Sveikatiada“ ir kt. 

- Bendradarbiaujant 

su šeimomis ugdomi 

ankstyvojo amžiaus 

vaikų kognityviniai 

ir iki kognityviniai 

įgūdžiai.  

- Sukurtos metodinės 

elektroninės 

priemonės, aplinka 

tapo patrauklesnė, 

įvairesnis ugdymo 

turinys. 

Komentaras. Pagal prognozuotą tikslo įgyvendinimo rezultatą, vertinimas labai gerai, įgyvendinta 

98% planuotų priemonių.  

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa, įgyvendinti 3 ilgalaikiai projektai, pagerėjo ugdymo 

(si) rezultatai ir individuali kiekvieno ugdytinio pažanga. 
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Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

3 tikslas – kurti 

saugias lauko ir 

vidaus aplinkas  

 

- Įrengta nauja 689 

kv/m teritorijos 

asfaltuota dalis su 

keleivių išlaipinimu. 

- Įrengtos smėlio 

dėžės, suoliukai, kiti 

mažosios 

architektūros 

elementai. 

- Įrengti takai 

žaidimams( 226 

kv/m). 

- Suremontuotos 

korpuso 2c1b 

patalpos, renovuota 

šildymo sistema, 

sanitariniai mazgai 

(12 vnt.) ir 

priverstinė vėdinimo 

sistema (200 kv/m). 

- Įrengta 5 % 

vandentiekio ir  5 % 

nuotekų vamzdynų 

(130 kv/m). 

- Pagerintas darbo 

vietų apšvietimas 

(450 m. ir 15 vnt.), 

įsigytas ilgalaikis 

turtas-elektrinė 

keptuvė (1 vnt.). 

- Įrengti nauji laiptų 

trijose laiptinėse 

atitvarai pagal 

naujos HN 

reikalavimus (VSC 

aktas). 

- Pakeistos 8 vidaus 

durys. 

 

- Įrengta 11 smėlio dėžių, 11 

suoliukų, kiti mažosios 

architektūros elementai. 

- Pagerintas darbo vietų 

apšvietimas. 

- Įsigytas ilgalaikis turtas 

(elektrinė keptuvė). 

- Papildytos 14 grupių 

aplinkos. 

- Įrengta salėje dalies langų 

apsauga nuo smūgių. 

- Pakeistos 3 vidaus durys. 

- Atlikti topografiniai 

matavimai, parengtos 

kadastrinių matavimų bylos, 

pateiktos Deklaracijos apie 

statybos užbaigimą įteisinti iki 

2018 m. nebaigtą statybą. 

- Įrengta poilsio zona 

darbuotojams, pagerinant 

darbo sąlygas, darbuotojai 

apdrausti  nelaimingo 

atsitikimo draudimu. 

-įstaiga apdrausta Verslo 

civilinės atsakomybės 

draudimu (veiklos ir produkto 

civilinės atsakomybės); 

- atlikti perplanuotų korpuso 

2c1b patalpų šildymo, 

vandentiekio, vėdinimo 

sistemų projektavimo 

pakeitimai (esamų projekto 

dalių); 

- pilnai suremontuota 1 

darželio grupė; 

-dalinis remontas atliktas 1 

lopšelio ir 1 darželio gr. 

žaidimų ir WC patalpose 

 

- Įrengta nauja 689 

kv/m teritorijos 

asfaltuota dalis su 

keleivių išlaipinimu, 

automatinis vartų 

uždarymo 

mechanizmas. 

- Įrengtos smėlio 

dėžės, suoliukai, kiti 

mažosios 

architektūros 

elementai. 

- Įrengti takai 

žaidimams( 226 

kv/m). 

- Suremontuotos 

korpuso 2c1b 

patalpos, renovuota 

šildymo sistema, 

sanitariniai mazgai 

(12 vnt.) ir 

priverstinė vėdinimo 

sistema (200 kv/m). 

- Suremontuotose 

korpuso 2c1b 

patalpose įrengtos 

ugdymo aplinkos 1-3 

metų vaikams. 

- Parengtas projektas 

salės, buvusios 

skalbyklos, 2 

darželio grupių 

patalpų atnaujinimui. 

- Įrengta 5 % 

vandentiekio ir  5 % 

nuotekų vamzdynų 

(130 kv/m). 

- Pagerintas darbo 

vietų apšvietimas 

(450 m. ir 15 vnt.), 

įsigytas ilgalaikis 

turtas-elektrinė 

keptuvė (1 vnt.). 

- Įrengti nauji laiptų 

trijose laiptinėse 

atitvarai pagal 

naujos HN 

reikalavimus (VSC 

aktas). 

- Pakeistos 8 vidaus 

durys, pagerinta 

ergonominė darbo 
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aplinka, įrengta 

aktyvaus poilsio 

zona). 

- Įteisinta nebaigtos 

statybos dalis. 

Komentaras. Tikslo įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotą laukiamą rezultatą vertinamas gerai, 

įgyvendinta 70% numatytų priemonių, tačiau dėl subjektyvių priežasčių įgyvendintos neplanuotos 

saugos priemonės pastato, ugdytinių bei įstaigos saugumui ir funkcionavimui užtikrinti, atnaujintos 

3 ugdomosios aplinkos. 

Kadangi steigėjas 2019 metais neskyrė finansavimo (perkėlė į 2020 metus) ilgalaikio materialiojo 

turto remontui, nepasiektas maksimalus sėkmės kriterijus (nesuremontuotos perplanuotos korpuso 

2c1b patalpos bei neįrengtos ugdomosios aplinkos, neatlikta važiuojamosios dalies renovacija pagal 

naujai parengtą projektą,  neįrengti žaidimų takai bei aikštelė teritorijoje).   

 

Plačiojo įsivertinimo išvados 
 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

2.1.1. Ugdymo programos 

2.2.1. Pedagogo santykis su 

vaikais 

2.2.2. Vaikų dalyvavimas 

 

2.2.3. Vaikų globa ir 

saugumas 

4.1. Tėvų dalyvavimas 

įstaigos veikloje 

4.2.2. Tėvų pedagoginis 

švietimas 

2.1. Ugdymo turinys 

4.2.2. Tėvų pedagoginis švietimas  

1.3.2. Bendradarbiavimas ir 

bendravimas su socialiniais 

partneriais 

2.2.3. Vaikų globa ir saugumas 

 

Giluminio įsivertinimo išvados 
 

Atliktas 2.2.3. Vaikų globa ir saugumas srities vertinimas  

Išanalizavus duomenis galime teigti, kad stipriosios pusės: 

1. Teritorijoje esančių žaidimų erdvės bei įrenginiai įrengti su saugos zona atsparia kritimui ir 

atitinka jiems keliamus reikalavimus. 

2. Taikytos priemonės tokiems ir panašiems nelaimingiems atsitikimams išvengti: pedagogų darbų 

saugos instruktažas; pakartotinis dirbančių pedagogų supažindinimas su esamų teritorijoje 

įrenginių naudojimo taisyklėmis; supažindinta su papildytu Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojo pareigybės aprašu. Taikytose priemonėse dalyvavo 100% darbuotojų. 

3. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, surengti ir įgyvendinti 4 prevenciniai projektai 

saugios aplinkos ir gyvensenos temomis. 

4. Organizuoti ir pravesti 5 praktiniai mokymai pedagogėms, auklėtojų padėjėjoms ir specialistėms 

sveikatos ugdymo, higienos ir prevenciniais klausimais. 

Silpnosios pusės  
1. 2019 m. liepos 2 dieną įvyko lengvas nelaimingas atsitikimas, kurio metu (kito lopšelio – 

darželio atvykusio vasaros laikotarpiui) vaikui  nustatyta S52.02 diagnozė dėl neatsargių veiksmų 

aktyviai judant. 

2. Nepakankamai ir nesistemingai ugdomi vaikų gebėjimai saugiai žaisti lauko žaidimų erdvėse. 

3. Nepakankamai užtikrinta ikimokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos sistema.  

4. 20% ugdytinių tėvų palieka neuždarytus teritorijos transporto vartus ir pėsčiųjų vartelius.  

5. 15℅ vaikų atvedami į lopšelį – darželį po ligos ne iki galo pasveikę, todėl padidėja grupėje 

susirgimų užkrečiamomis ligomis ir mažėja lankomumas. 

6. Lopšelio grupėse kai kurie baldai ir priemonės neatitinka vaikų amžiaus. 

Komentaras. Esame sveikatą stiprinanti mokykla ir vykdome tęstinę sveikatos stiprinimo 

programą, kurios metu ugdomos saugios ir sveikos gyvensenos vertybės, tikslingai orientuojantis 

ekologinį vaikų ugdymą, higieninį vaikų auklėjimą, vaikų fizinio aktyvumo skatinimą, sveikos 

mitybos organizavimą. 
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Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, 

vidaus audito ir kitų institucijų išvados 

 
Tikrinusi institucija Esminės šių institucijų išvados Tobulinimo planų įvykdymo 

laipsnis 

Kauno miesto savivaldybės 

administracija, 2019-02-07 

Statinio techninės 

priežiūros patikrinimo aktas 

Nr. 07-13-13 

Uždėti trūkstamus laiptų turėklų 

porankius, rūsio patalpose 

sutvarkyti susidėvėjusius 

galimai avarinius vamzdynus, 

sutvarkyti netvarkingą el. 

instaliaciją 

Neįgyvendinta - steigėjas neskyrė 

lėšų 2019 m. 

Kauno valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba, 2019-

02-19 Nr. 33VMĮP-60, 

registravus salmoneliozės 

atvejus, neplaninis 

Grubių teisės aktų pažeidimų 

nebuvo nustatyta, pateikti 

nurodymai, paimtos nuoplovos 

ir produktai tyrimui 

Įvykdyta 100 % (2019-02-20 

Kauno valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos Trūkumų 

šalinimo patikrinimo aktas Nr. 

33VMĮP-65)  

Kauno valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba, 2019-

02-20 Nr. 33VMĮP-65, po 

atliktos maisto bloko 

dezinfekcijos ir valymo, 

neplaninis 

Paimtos nuoplovos salmonelos, 

koliforminių bakterijų 

nustatymui (20 

nuoplovų).Nurodymai įvykdyti 

Nacionalinis visuomenės 

sveikatos centras prie SAM, 

užkrečiamos ligos 

epidemiologinės 

diagnostikos 2019-02-21 

aktas Nr. (2-13 16.3.3) PA-

697 

Nurodymai ir rekomendacijos: 

nedelsiant šalinti pastebėtus 

trūkumus, stebėti grupę 

lankančių vaikų sveikatą, 

vykdyti nuolatinį patalpų valymą 

ir dezinfekciją, priimti tik 

visiškai pasveikusius vaikus 

Vykdyta visą karantininį laikotarpį 

(100 %). Atlikti 21 darbuotojui 

laboratoriniai tyrimai patogeninių 

bakterijų nustatymui, visi 

darbuotojai sveiki  

Kauno valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba, 2019-

04-11 Nr. 33VMĮP-440, 

registravus salmoneliozės 

atvejus, neplaninis 

Grubių teisės aktų pažeidimų 

nebuvo nustatyta, pateikti 

nurodymai. Paimtos nuoplovos 

ir produktai tyrimui 

Įvykdyta 100 % (2019-04-12 

Kauno valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos Trūkumų 

šalinimo patikrinimo aktas Nr. 

33VMĮP-454). 

Atlikti 37 darbuotojų laboratoriniai 

tyrimai patogeninių bakterijų 

nustatymui, visi darbuotojai sveiki 

Kauno valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba, 2019-

04-11 Nr. 33VMĮP-454, po 

atliktos maisto bloko 

dezinfekcijos ir valymo, 

neplaninis 

Paimtos nuoplovos salmonelos, 

koliforminių bakterijų 

nustatymui. Nurodymai įvykdyti 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos sveikatos 

apsaugos skyrius, 2019-05-

07 Pažyma Nr. 67-4-33, po 

registruotų salmoneliozės 

atvejų 

Pažymoje pateikti pasiūlymai (7 

punktai) 

Aptarta su virtuvės bloko 

darbuotojais, pasiūlytų priemonių 

įgyvendinimo kontrolę sistemingai 

vykdo dietistė ir visuomenės 

sveikatos specialistė 

Kauno apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos valstybinės 

priešgaisrinės priežiūros 

skyrius, 2019-05-18 

Pažeidimų nenustatyta Aktas nesurašytas 
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Nacionalinis visuomenės 

sveikatos centras prie SAM,  

2019-05-22 užkrečiamosios 

ligos epidemiologinės 

diagnostikos aktas Nr. (2-13 

16.3.3)PA-3542, skarlatinos 

susirgimai, neplaninis 

Nurodymai ir rekomendacijos: 

stebėti grupės vaikų sveikatos 

būklę, vykdyti patalpų nuolatinį 

valymą ir dezinfekciją 

Įvykdyta 100 % (visą karantininį 

laikotarpį)    

Kauno valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba, 2019-

06-27 LR maisto įstatymo 

pažeidimo protokolas Nr. 

33MĮPP-28 (dėl 

salmoneliozės susirgimų 

vasario-balandžio 

mėnesiais)  

Išvada. Kauno l-d 

,,Pagrandukas‘‘ pateikė rinkai 

nesaugų maisto produktą, kuris 

neatitiko šių produktų saugą 

reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimų 

 Pažeidimas nustatytas pirmą kartą 

Kauno valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba, 2019-

07-03 Nr. 33VMĮP-877, 

planinis 

Tikrinimo metu esminių teisės 

aktų pažeidimų nenustatyta, 

poveikio priemonės netaikytos 

Įvykdyta 100 %. Varstomuose 

languose sumontuoti apsauginiai 

tinkleliai, tinkamai valomos 

ventiliacinės grotelės 

Kauno valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba, 2019-

10-17 Nr. 33VMĮP-1278, 

neplaninis 

Tikrinimo metu esminių teisės 

aktų pažeidimų nenustatyta, 

poveikio priemonės netaikytos 

Įvykdyta 100 %. Atleidimo zonoje 

svarstyklės pataisytos. 

Komentaras. 31 p., 24 p., 78 p. trūkumų šalinimui reikalingos didelės investicijos, jos buvo 

suplanuotos 2019 m., bet neskirtos (perkeltos į 2020 m.). 12.1 p. įgyvendinti turi Miesto tvarkymo 

skyrius. 

 

III SKYRIUS 

2020 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

 Apibendrinti 2019 metų veiklos rezultatai, veiklos įsivertinimo, ugdytinių pažangos 

duomenys rodo, kad lopšelis-darželis sėkmingai įgyvendina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

(si) programas. 

 Bendras vidutinis ugdytinių skaičius grupėse yra optimalus, užpildytos visos vietos, todėl 

valstybės finansuojamos programos dalis pakankama. Ugdymosi pasiekimai tenkina tėvus, ugdytiniai 

sėkmingai pasirengia mokymuisi pagal pradinio mokymosi programą. 

 Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2019-2021 metams 1 strateginį tikslą - ugdyti įstaigos 

bendruomenės narių sveikos gyvensenos sampratą, į ugdymo procesą įtraukiant visus bendruomenės 

narius ir socialinius partnerius, 2020 metais sieksime visuminio ugdymosi, tobulindami  bendruomenės 

ir socialinių partnerių bendradarbiavimą.  Skirsime dėmesį prevencinei veiklai, partnerystei, darnaus 

vystymosi įgūdžių formavimui. Šiam tikslui įgyvendinti bus naudojamos 41, 5101, 7301 finansavimo 

programų lėšos (eurais) pagal projektines sąmatas. 

 Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2019-2021 metams 2 strateginį tikslą - gerinti vaikų 

ugdymo (si) kokybę, užtikrinant visapusišką vaikų poreikių tenkinimą, remiantis darnios mokyklos 

principais, 2020 metais tobulinsime ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymą (si), taikant įvairias formas ir 

būdus bei įtraukiant šeimas. Šis metinis tikslas pagrįstas įsivertinimo rezultatais, pedagogų, specialistų, 

tėvų partneryste, siekiu integruoti ankstyvojo gerosios pedagoginės praktikos pavyzdžius. Šiam tikslui 

įgyvendinti bus naudojamos 41, 5101, 7301 finansavimo programų lėšos (eurais) pagal projektines 

sąmatas. 

 Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2019-2021 metams 3 strateginį tikslą - saugių 

edukacinių erdvių kūrimas ir pritaikymas įvairesnių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
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programų ir ugdymo organizavimo formų vykdymui, 2020 – ais metais tęsime saugių lauko ir vidaus 

aplinkų kūrimą pagal parengtus projektus, įgyvendinant Ilgalaikio materialiojo turto remonto 2020 

metų plano priemones. Šiam tikslui įgyvendinti bus naudojamos visų finansavimo programų lėšos 

(eurais): 157500,00 eurų  savivaldybės biudžeto (5101), paramos, trumpalaikės patalpų nuomos, 2 

proc. GPM, specialiosios, mokymo lėšos (pagal projektines sąmatas).  

 

Ekonominės klasifikacijos 

grupės 

 2020-ųjų metų asignavimų 

projektas 

Finansiniai prioritetai, 

įgyvendinant 2020 metų veiklos 

tikslus 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos 

283200,00 Įgyvendinant metų veiklos 

tikslus planuojamos panaudoti 

visų programų lėšos (eurais).    
 1. Pirmam ir antram tikslui 

planuojamos lėšos (žaislams, 

kanceliarinėms ir ugdymui 

skirtoms prekėms, spaudiniams ir 

paslaugoms, edukacinėms 

programoms, kvalifikacijai, 

saugumo ir higieninių sąlygų 

gerinimui ir kt.):  savivaldybės 

biudžetas 2500,00; spec. lėšos 

4650,00; valstybės lėšos 4000,00;                                                                               

2. Patalpų perplanavimo projektui 

vykdymui: savivaldybės biudžetas 

2000,00;                                                                             

3. Ugdymo aplinkų papildymui: 

savivaldybės biudžetas 1000,00; 

spec. lėšos 3000,00. 

                                                          

3-čio tikslo įgyvendinimo    

pagrindas – Ilgalaikio materialaus 

turto remonto planas 2020 m. 

Suplanuotas savivaldybės 

biudžeto lėšų poreikis 3-iam 

tikslui įgyvendinti – 157500,00 

eurų. 

 

Iš jų:  

(nurodyti, pagal kokias 

programas skiriamos): 

 

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa 

(biudžetas) 

63500,00 

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa 

(spec. lėšos) 

219700,00 

Valstybės biudžeto lėšos  245293,7 

Iš jų:  

(nurodyti, kokių institucijų / 

pagal kokias programas 

skiriamos): 

 

Valstybinių funkcijų 

vykdymo programa 

245293,7 

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų specialioji dotacija 

minimalios algos kėlimui 

0,00 

Ikimokykliniam ugdymui 

apskaičiuotos mokymo lėšos 

210173,67 

Priešmokykliniam ugdymui 

apskaičiuotos mokymo lėšos 

35120,03 

Fondų  lėšos: programa 

,,Pienas vaikams‘‘ ES lėšos 

1600,00 

programa ,,Pienas vaikams‘‘ 

NP lėšos 

1300,00 

Kitos lėšos: 0,00 

Gyventojų pajamų 

mokesčio (iki 2 proc.) 

grąžinimas Įstaigai, turinčiai  

paramos gavėjo statusą 

1600,00 

Parama  400,00 

IŠ VISO: 53299,37 

Iš jų: patalpų trumpalaikė 

nuoma  

700,00 

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų specialioji dotacija 

minimalios algos kėlimui 

0,00 
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IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas – efektyvinti įstaigos bendruomenės ir socialinių partnerių bendradarbiavimą, gerinant 

vaikų ugdymo (si) kompetencijas. 

 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

- Vienam pedagogui tenkantis 

vaikų skaičius (vienetas); 

- Ikimokyklinio / 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų ir pažangos 

lygio, atitinkančio vaiko 

raidą, dalis (procentais); 

- Labai gerai ir gerai ugdymo 

kokybę vertinančių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) dalis 

(procentais). 

 

 

 

 

 

- Stabilizuoti vienam 

pedagogui tenkantį vaikų 

skaičių (12 vnt.); 

- Ikimokyklinio / 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos lygio, 

atitinkančio vaiko raidą, dalis 

(75%); 

- Labai gerai ir gerai ugdymo 

kokybę vertinančių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) dalis 

(78%). 

 

 

- Vienam pedagogui tenkantis 

vaikų skaičius (12 vnt.);  

- Ikimokyklinio / priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos lygio, atitinkančio vaiko 

raidą, dalis (80%); 

- Labai gerai ir gerai ugdymo 

kokybę vertinančių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) dalis (82%). 

 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Sveikatos stiprinimo 

programos 

„Pagrandukas-

Sveikuoliukas“ 

priemonių vykdymas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Sveikatos 

mokymo ir 

ligų 

prevencijos 

centras 

gruodžio 

mėn. 

1000,00 

savivaldybės, 

2400,00 

valstybės 

biudžetas  

 

2. Prevencinės 

programos ,,Zipio 

draugai‘‘ 

įgyvendinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Kauno 

visuomenės 

sveikatos 

biuras, VšĮ 

“Vaiko 

labui“ 

gruodžio 

mėn. 

600,00 

valstybės 

biudžetas 

 

3. Socialinių ir emocinių 

kompetencijų 

lavinimas 

ikimokyklinio 

ugdymo programa 

„Kimochi“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Šiuolaikinių 

inovacijų 

diegimo ir 

kompetencij

ų ugdymo 

centras 

gruodžio 

mėn. 

  

4. Dalyvavimas miesto, 

Respublikiniuose ir 

tarptautiniuose 

projektuose. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

KPKC, 

Kauno 

visuomenės 

sveikatos 

biuras 

gruodžio 

mėn. 

800,00 spec. 

lėšos 

 

https://www.facebook.com/kvalifikacijoscentras/?eid=ARDL_UGkZo3a4O-z4CYmQ49eLBkQl3-GMkaLhjOPp96_AoFBqmH3cXG2jxEOn8RfUz6odwSL3xmDXULE
https://www.facebook.com/kvalifikacijoscentras/?eid=ARDL_UGkZo3a4O-z4CYmQ49eLBkQl3-GMkaLhjOPp96_AoFBqmH3cXG2jxEOn8RfUz6odwSL3xmDXULE
https://www.facebook.com/kvalifikacijoscentras/?eid=ARDL_UGkZo3a4O-z4CYmQ49eLBkQl3-GMkaLhjOPp96_AoFBqmH3cXG2jxEOn8RfUz6odwSL3xmDXULE
https://www.facebook.com/kvalifikacijoscentras/?eid=ARDL_UGkZo3a4O-z4CYmQ49eLBkQl3-GMkaLhjOPp96_AoFBqmH3cXG2jxEOn8RfUz6odwSL3xmDXULE
https://www.facebook.com/kvalifikacijoscentras/?eid=ARDL_UGkZo3a4O-z4CYmQ49eLBkQl3-GMkaLhjOPp96_AoFBqmH3cXG2jxEOn8RfUz6odwSL3xmDXULE
https://www.facebook.com/kvalifikacijoscentras/?eid=ARDL_UGkZo3a4O-z4CYmQ49eLBkQl3-GMkaLhjOPp96_AoFBqmH3cXG2jxEOn8RfUz6odwSL3xmDXULE
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5. Bendradarbiavimas su 

Sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklo  

įstaigomis. 

Sveikatos 

stiprinimo 

darbo grupė 

Švietimo 

įstaigos 

gruodžio 

mėn. 

500,00 

savivaldybės 

biudžetas 

 

6. Bendradarbiavimo 

projektas „Norime 

augti sveiki draugų 

būry“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

meninio 

ugdymo 

mokytojas 

Kauno 

miesto 

ikimokyklin

io ugdymo 

įstaigos 

 gruodžio 

mėn. 

  

7. Tarptautinis projektas 

„Pasakyk pasauliui 

labas“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Slovėnijos 

lopšelio – 

darželio 

pedagogai 

gruodžio 

mėn. 

500,00 spec. 

lėšos 
 

8. Programos eTwinning 

4 projektai. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

eTwinning 

bendruomen

ė 

gruodžio 

mėn. 

800,00 spec. 

lėšos 
 

9.  Dalyvavimas darnaus 

vystymosi įgūdžių 

formavimo programos 

„Darni mokykla“ 

projekte 

„Sveikatiada“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

LVJLC gruodžio 

mėn. 

1000,00 

valstybės 

biudžetas 

 

10. Dalyvavimas 

respublikiniame 

projekte „Lietuvos 

mažųjų žaidynės“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

meninio 

ugdymo 

mokytojas 

RIUKKPA, 

LTOK 

 gegužės 

mėn. 

700,00 spec. 

lėšos 

 

 

 

2 tikslas – patobulinti ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymą (si), taikant įvairius būdus ir formas, 

įtraukiant šeimas. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

- Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos lygio, 

atitinkančio vaiko raidą, dalis 

(procentais); 

- Labai gerai ir gerai vaiko 

savijautą vertinančių tėvų 

(globėjų, įtėvių, rūpintojų) 

dalis (procentai); 

- Labai gerai ir gerai ugdymo 

kokybę vertinančių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) dalis 

(procentai). 

 

 

- Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos lygio, 

atitinkančio vaiko raidą, dalis 

(75%); 

- Labai gerai ir gerai vaiko 

savijautą vertinančių tėvų 

(globėjų, įtėvių, rūpintojų) dalis 

(77%); 

- Labai gerai ir gerai ugdymo 

kokybę vertinančių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) dalis (78%). 

 

- Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos lygio, 

atitinkančio vaiko raidą, dalis 

(80%); 

- Labai gerai ir gerai vaiko 

savijautą vertinančių tėvų 

(globėjų, įtėvių, rūpintojų) 

dalis (81%); 

- Labai gerai ir gerai ugdymo 

kokybę vertinančių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) dalis 

(82%). 
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Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Metodinė valanda 

pedagogams ir 

specialistams dėl 

ankstyvojo amžiaus 

vaikų adaptacijos. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

KPKC  spalio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

1.  Konsultacijos ir 

seminarai pedagogams 

dirbantiems su 

ankstyvojo amžius 

vaikais. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

KPKC gruodžio 

mėn. 

1000,00 

valstybės 

biudžetas 

 

2. Ankstyvojo amžiaus 

ugdymo patirties 

sklaida. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

KPKC gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

3. Projektas „Seku ir 

žaidžiu pasaką“ 

įtraukiant šeimas ir 

specialistus. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 gruodžio 

mėn. 

1000,00 

spec. lėšos 

 

4. Surinkti ir susisteminti 

metodines 

rekomendacijas 

ankstyvojo amžiaus 

vaikų žaidinimams ir 

surinkti žaidinimų 

kartoteką. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinė 

grupė 

BMK , MB  gruodžio 

mėn. 

1100,00, 

spec. lėšos 

1000,00 

savivaldybė

s biudžetas 

 

5. Pozityvios tėvystės 

skatinimas ir tėvų 

švietimas “Šeimos 

mokyklėlė“, 

„Bendraujame ir 

veikiame kartu“. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

KPKC gruodžio 

mėn. 

550,00 

spec. lėšos                      

 

6. Muzikiniai žaidinimai 

ankstyvojo amžiaus 

vaikams taikant 

Suzuki metodo 

elementus. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

7. Grupių aplinkų 

papildymas ugdymo 

priemonėmis 

Ūkio 

padalinio 

vadovas, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Rangovai gruodžio 

mėn. 

1000,00 

spec. lėšos, 

3000,00 

valstybės 

biudžetas 

 

 

3 tikslas – atnaujinti vidaus ir lauko edukacines erdves, pritaikant skirtingų ugdymo 

organizavimo formų įgyvendinimui. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Laukiami maksimalūs rezultatai 

- 4 ugdymo patalpose įrengtos 

šildomos grindys (procentai); 

- Suremontuota san. mazgų ir 

- Suremontuotos perplanuotos 

korpuso 2c1b patalpos; 

- Parengtas projektas 1 - 3 

- Suremontuotos perplanuotos 

korpuso 2c1b patalpos; 

- Parengtas projektas 1 - 3 metų 
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vėdinimo sistemos dalis 

(procentai); 

- Užtikrinama sveika ir saugi 

ugdymo aplinka lopšelio 

grupėse (procentai); 

- Atnaujintų edukacinių 

aplinkų dalis nuo bendro 

pastato ploto (procentai);  

- Užtikrinama sveika ir saugi 

ugdymo aplinka teritorijoje 

(procentai). 

 

metų vaikų vidaus 

edukacinėms aplinkoms 

gerinti. 

- Korpuso 2c1b patalpose 

įrengtos ugdymo aplinkos 1-3 

metų vaikams, panaudojant 

esamas ugdymo priemones ir 

inventorių; 

-pakeista elektros instaliacija 

rūsyje 

 

vaikų vidaus edukacinėms 

aplinkoms gerinti. 

- Korpuso 2c1b patalpose įrengtos 

ugdymo aplinkos 1-3 metų 

vaikams; 

- Parengtas projektas salės, 

buvusios skalbyklos, 2 darželio 

grupių patalpų atnaujinimui; 

- Įrengta 5 % vandentiekio ir  5 % 

nuotekų vamzdynų (130 kv/m); 

- Įrengta nauja 689 kv/m 

teritorijos asfaltuota dalis su 

keleivių išlaipinimu, automatinis 

vartų uždarymo mechanizmas; 

- Įrengti takai žaidimams( 226 

kv/m). 

- Įrengti nauji laiptų trijose 

laiptinėse atitvarai pagal naujos 

HN reikalavimus (VSC aktas). 

- Pakeistos 8 vidaus durys 

- įsigyta virtuvės įranga - šaldymo 

spinta; 

- atnaujinta 40 % šildymo 

sistemos dalis‘ 

-pakeista elektros instaliacija 

rūsyje. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Perplanuotų korpuso 

2c1b patalpų 

remonto darbai pagal 

projektą, vidaus durų 

keitimas. 

Ūkio padalinio 

vadovas 

Rangovas rugpjūčio 

mėn. 

45000,00 

savivaldybės 

biudžetas 

 

2. Vartų automatikos 

įrengimas 

Ūkio padalinio 

vadovas 

Rangovas rugpjūčio 

mėn. 

6000,00 

savivaldybės 

biudžetas 

 

3. Elektrotechninės 

dalies remontas 

Ūkio padalinio 

vadovas 

Rangovas rugpjūčio 

mėn. 

10000,00 

savivaldybės 

biudžetas 

 

4. Tęstiniai vidaus 

sistemų 

(vandentiekio, 

nuotekų 130 kv/m, 

5% ir 10%) remonto 

darbai. 

Ūkio padalinio 

vadovas 

Rangovas rugpjūčio 

mėn. 

4500,00 

savivaldybės 

biudžetas 

 

5. Vidaus laiptų 

atitvarų įrengimas. 

Ūkio padalinio 

vadovas 

Rangovas rugpjūčio 

mėn. 

5000,00           

savivaldybės 

biudžetas 

 

6. Įrengtai nauja 689 

kv/m teritorijos 

Direktorius, 

ūkio padalinio 

Miesto 

tvarkymo 

rugsėjo 

mėn. 

20000,00       

savivaldybės 
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asfaltuota dalis su 

keleivių išlaipinimo 

vieta (80 % aplinkos 

saugumas). 

vadovas skyrius, 

rangovas 

biudžetas 

7. Šildymo sistemos 

remontas 

Ūkio padalinio 

vadovas 

Rangovas rugpjūčio 

mėn. 

20000,00           

savivaldybės 

biudžetas 

 

8. Perplanuotų korpuso 

2c1b patalpų 

ugdymo erdvių 

įrengimas. 

Ūkio padalinio 

vadovas, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Rangovai lapkričio 

mėn. 

15000.00 

savivaldybės 

biudžetas, 

5000 spec. 

lėšos, 

4000,00 

valstybės 

lėšos 

 

9. Daugiafunkcinės 

žaidimų aikštelės 

(226 kv/m) su 

minkšta danga 

įrengimas 

Ūkio padalinio 

vadovas 

Rangovas lapkričio 

mėn. 

25000,00 

savivaldybės 

biudžetas 

 

10.  Termoplasto dangos 

takų (540 kv/m) 

vaikų žaidimams 

įrengimas 

Ūkio padalinio 

vadovas 

Rangovas lapkričio 

mėn. 

20000,00 

savivaldybės 

biudžetas 

 

11. Šaldymo spintos 

įsigijimas 

Ūkio padalinio 

vadovas 

Rangovas lapkričio 

mėn. 

2000,00 

savivaldybės 

biudžetas 

 

12. Parengtas projektas 

salės, buvusios 

skalbyklos, 2 

darželio grupių 

patalpų atnaujinimui.  

Direktorius, 

ūkio padalinio 

vadovas 

Projektų 

rengėjai 

gruodžio 

mėn. 

2000,00 

savivaldybės 

biudžetas 

 

 

V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas 

informuojamas 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

Direktorius Steigėjui dėl biudžeto 

sąmatų vykdymo 

Ketvirčio balansas, 

skelbiama 

internetinėje 

svetainėje 

Kas ketvirtį 

Direktorius Savininko teises 

įgyvendinančiai 

institucijai 

Vadovo 2019 m. 

veiklos ataskaita. 

Skelbiama 

internetinėje 

svetainėje 

01 mėn. 

Direktorius L-d. Tarybai dėl 

veiklos tarpinių 

rezultatų 

Pranešimas 06 mėn. 
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Direktorius Tėvams/globėjams 

apie gautas už 

ugdymo sąlygų 

tenkinimą lėšas ir jų 

panaudojimą 

Skelbiama 

informaciniame 

stende, e. dienyne 

Kas ketvirtį 

Direktorius Steigėjui dėl metų 

biudžeto sąmatų 

vykdymo 

Metų balansas. 

Skelbiama 

internetinėje 

svetainėje 

Pagal steigėjo nurodymą 

Direktorius L-d. tarybai, 

bendruomenei dėl 

veiklos programos 

tikslų įgyvendinimo ir 

lėšų panaudojimo. 

Vaizdinis pranešimas. 

Skelbiama 

internetinėje 

svetainėje 

2020 m. gruodžio mėn. 

 

 

Direktorė                    ______________________                          Vida Bakutienė 

 

 

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas‘‘ 

tarybos 2019 m. gruodžio  17 d. 

posėdžio protokolu Nr. 3. 

 


