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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS“ 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
ĮVADAS
1. Įstaigos socialinis kontekstas.
Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“ – Kauno miesto savivaldybės biudžetinė pelno
nesiekianti ugdymo įstaiga. Lopšelyje-darželyje nuo 2016 m. rugsėjo 01 d. atidaryta 1 nauja grupė
ir veikia 13 grupių: 4 lopšelio, 7 darželio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, kurių veiklos trukmė
yra 10,5 (10 grupių) ir 12 (3 grupės) valandų.
Remiantis 2016 m. gruodžio 1 d. duomenimis Atlyginimo už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje ar
priešmokyklinėje grupėje mokesčio lengvata naudojasi 20 % šeimų (iš jų 15 daugiavaikių, 7 vaiką
auginantys vieniša mama/tėvas, 16 tėvų studentų šeimų, 3 šeimos, kurių mažos vidutinės pajamos, 8
šeimos gaunančios socialinę pašalpą, viso 48 šeimos), 5 % daugiau nei 2015 m. 24 ugdytinių
šeimos atsisakę 1 maitinimo per dieną (5 vaikais daugiau nei 2015 m.). Globojamų vaikų nėra.
Lopšelyje-darželyje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri spręsdama socialines problemas
bendradarbiaudama su Kauno pedagogine psichologine tarnyba, Dainavos seniūnija, socialinių paslaugų
centru. Gruodžio 1 d. duomenimis bendrosios paskirties grupėse integruotai ugdomi 43 specialiųjų

ugdymosi poreikių vaikai (18 %, iš jų 2 didelių ir 5 vidutinių ugdymosi poreikių), kuriems
specialiąją pagalbą teikia logopedas, neformaliojo ugdymo mokytojas (kūno kultūra), menų
pedagogai.
26 vaikams (18 %), nustatyti judesio ir padėties (laikysenos, kojų deformacijos) sutrikimai.
2. Ugdytinių skaičiaus įstaigoje kaita ir lankomumo duomenys.
Įstaiga dirba pilnu pajėgumu (12 grupių), 2016 m. rugsėjo 01 d. atidaryta 13-a grupė. Ugdymo
organizavimo modeliai 2016 m. rugsėjo 1 dienai:
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amžiaus grupė
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grupių
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lopšelio
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4
darželio
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priešmokyklinė
12,0
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Iš viso
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vidutinis sąrašinis
vaikų skaičius
48
149

lankomumas
lankomumo vidurkis
(%)
54
69

42

79

bendras vidurkis 233

67
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Siekiant priimti kuo daugiau laukiančių eilėje vaikų nuo 1 metų amžiaus, pertvarkytos
1 korpuso patalpos, vietoj 2 grupių įrengiant 4 grupes, užtikrintos higienos sąlygos ir vaikui būtinas
naudingas plotas.
Viena iš nelankymo priežasčių yra tėvų darbas slenkančiu grafiku ar tėvų kasmetinės
atostogos bei nemokamos dienos. Didžiausia darželio nelankymo priežasčių dalį sudaro nelankytos
dienos dėl vaiko ligos bei vaikų vasaros atostogos, taip pat nelankymas tėvų (globėjų) kasmetinių
atostogų laiku. Lankytų dienų skaičius tiesiogiai įtakoja įstaigos gaunamų pajamų (specialiųjų lėšų)
dydį, kadangi tėvai moka tik už lankytas ir nepateisintas dienas. Įstaiga gauna mažiau lėšų spec.
lėšų sąskaitą, nuo balandžio 1 d. priešmokyklinukams nemokant atlyginimo dalies ugdymo
reikmėms.
Per 2016 metus į įstaigą buvo priimti 75 vaikai, iš jų 40 sėkmingai baigę
priešmokyklinio ugdymo programą į pirmąją klasę, :metų bėgyje išvyko 75 vaikai.
1-3 metai
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2016 m. gruodžio 1 d. duomenimis eilėje laukia 140 vaikų
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77 % laukiančių eilėje ugdytinių yra ankstyvojo amžiaus (iki 3 metų), todėl tikslinga perplanuoti
antrojo korpuso patalpas, atidarant lopšelio grupę. Kadangi keliose darželio grupėse neužtikrinamas
vaikui privalomas plotas, tikslinga perplanuoti patalpas, padidinant vaikui skirtą naudingą plotą.
Tėvų pageidavimu organizuojamas papildomas ugdymas: sportiniai šokiai ir krepšinio
treniruotės (pagal salės trumpalaikės nuomos sutartį). Papildomame ugdyme dalyvauja vidutiniškai
24 % ugdytinių. VPI tyrimo duomenys rodo dar esant poreikį kitoms papildomo ugdymo
paslaugoms (apklausos duomenimis).
3. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją,
dalis.
Lopšelyje-darželyje gruodžio 1 d. duomenimis dirba 26 pedagogai (be vadovų): 4
priešmokyklinio ugdymo pedagogės, 18 ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, 3 meninio ugdymo
pedagogės (muzikos, keramikos), neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra), švietimo
pagalbos specialistė (logopedė). 13 (50 proc.) pedagogų yra įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą,
4 (15 proc.) įgiję aukštąjį neuniversitetinį, 6 (23 proc.) aukštesnįjį išsilavinimą.
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3 (11 proc.) pedagogai yra įgiję metodininko, 11 (42 proc.) - vyresniojo auklėtojo, 10 (38 proc.)
auklėtojų turi auklėtojos kvalifikaciją ir 3 (11 proc.) auklėtojos neturi dalykinės kvalifikacijos, bet
mokosi LEU, Kauno ir Marijampolės kolegijose (studijų programa - ikimokyklinio ugdymo
pedagogika). Visi grupių pedagogai turi maksimalų (36 savaitinių val. darbo krūvį).
Iš viso dirba
pedagogų
26

Turi pedagoginę kvalifikaciją
(pedagoginį išsilavinimą)
23

Turi dalykinę
kvalifikaciją
22

Pastaba
4 mokosi

Aukštesnė pedagogų kvalifikacija padeda siekti geresnės ugdymo (si) kokybės, todėl pedagogai
skatinami tobulinti savo dalykinę kompetenciją, domėtis naujovėmis bei jas įgyvendinti ugdymo
procese.
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. Energetinis-techninis įstaigos auditas atliktas 2006 m.
balandžio mėnesį.

II SKYRIUS
2016 METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija
Išlai
dos

Savivaldy
bės
biudžeto
lėšos

Mokini
o
krepšel
io lėšos

Darbo užmokestis
Soc.draudimo
įmokos
Mityba,
medikamentai
Ryšių paslaugos
Apranga, patalynė
spaudiniai
Kitos prekės
šildymas
Elektros energija
Vandentiekis,
kanalizacija
Šiukšlių išvežimas
Ilgalaikio
materialiojo turto
remontas
Kvalifikacijos
kėlimas
Kitos paslaugos

201000
62000

141000
43700

7500
1200
1600
200
9900
20000
5900
3100

Finansavimo šaltiniai
Specialiosi 2 proc. Param
os lėš0s
lėšos
os
lėšos

8200
2500
79700

500
7000

1100
79400

1200
300
13900

400

100

1100

300

2600

1200

2000

1673,83

577,86

Savivaldy Savivaldy
bės
bės
biudžeto
biudžeto
investicijų dotacija
programo
s lėšos
4600
1400
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Mašinos ir
įrengimai
(ilgalaikis turtas)
Iš viso:

3200

42000

398800

198700

14600

108500

1673,83

577,86

14600

6000

Užtikrinant įstaigos veiklą ir įgyvendinant veiklos programos tikslus, lėšos panaudotos:
Finansavimo šaltiniai
Mokinio krepšelio lėšos

Finansinių prioritetų realizacija
183007 eur. darbo užmokesčiui ir sodrai, 1100 eur. kvalifikacijai,7450
eur. spaudiniams ir kt. prekėms, 4200 eur. ilgalaikiam turtui
Specialiosios lėšos
10218 eur. darbo užmokesčiui ir sodrai, 67730 eur. ugdymo
priemonėms, 7011 eur. prekėms, 174 eur. kvalifikacijai, 390 eur.
paslaugoms
2 proc. ir paramos lėšos
1528,70 eur. projektavimo paslaugoms, 96 eur. antivirusinių programų
licenzijoms
Savivaldybės
biudžeto 14511,7 eur. remonto darbams
investicijų programos lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos
258420 eur. darbo užmokesčiui ir sodrai, 30581 eur. komunalinėms
paslaugoms, 10200 eur. prekėms, 3119,38 eur. ilgalaikiam turtui, 2600
eur. kitoms prekėms

Projektavimo paslaugoms išleista 4201,00 eurų. Lauko pavėsinių demontavimui išleista 1307,72
eurų.; grupių higienos sąlygų gerinimui 21.123,80 eurų, 1 korpuso erdvių remontui ir grupės
atidarymui 56.270,78 eurų; korpuso 2C1b išorės sienų ir pamatų šiltinimui 14.511,57 eurų;
teritorijos apšvietimui 2495,02 eurų; senos drenažo atšakos remontui 3198,11 eurų; virtuvės patalpų
ventiliacijos renovacijai 8175,23 eurai; maitinimo technologijai gerinti 4976,24 eurai; IKT ugdymo
procesui tobulinti (stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai, interaktyvios grindys ir kt.) 6935,69 eurai;
grupių baldams, vaikų miegui ir kt. 5.000 eurų.
Ugdymo priemonių iš MK lėšų įsigyta už 5140 eurų ( žaislų už 4562, knygų- 578 eurus).
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Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę
Pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams (jei reikia)

Šviestuvai
AP 80 % 20 % P

Elektros skydinės
P

Elektros instaliacija

Elektros sistema

AP 80 % , 20 % P

Kanalizacijos sistema
AP 60 %, 40 % P

Vandentiekio sistema

Vandentiekis,
kanalizacija

AP 60 %, 40 % P

Šildymo sistema
AP 15 % ,85 % P

AK dalinis

Įrenginiai
AP 60% , 40 % P

Uždaros kabinos
AP 50% , 50 % P

Patalpos

Šilumos punktas

Šildymas,
vėdinimas

Tualetai

AP 60% , 40 % P

Įrenginiai
K

Patalpos
P

Grindys
AP 15 % ,85 % P

Vidaus durys
AP 15 % ,85 % P

Lubos
AP 25 % ,75 % P

Vidinės sienos
AP 15 % ,85 % P

Lauko durys
AK

Langai
AK

Stogas
AK

Išorinės sienos
AP 25 % , 75 % P

AP 25 % ,75 % P

Pamatai

Maisto
ruošimas

Komentarai

Nepritaikyta

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2016m.statinio kasmetinės apžiūros duomenimis)

Pagrindinio pastato pamatai aptrupėję,
supeliję,
keliose
vietose
pertrūkę,
apsamanoję. Išorės sienos sutrūkinėję, kai
kur
aptrupėję,
yra
pelėsis,
aplink
angokraščius matyti armatūra. Vamzdyno
stovis: vamzdžiai surūdiję, taisyti su
vamzdžių užveržėju, nėra izoliacijos, laikosi
kondensatas; nuotėkų vamzdžiai surūdiję,
sutrūkinėję, kai kur apvynioti plėvele,
apcementuoti ir paremti ramsčiais. Virtuvės
įrengimų ir patalpų elektros kabeliai nekeisti
nuo įstaigos atidarymo. Grupėse WC
įrenginiai
seni,
vandens
nuleidimo
mechanizmai sugedę, patalpų sienos
nelygios, plytelės aptrupėję, suskilę,
grindyse yra plyšių, apdaila apie kanalizaciją
nehigieniška. Pastato nuogrindų plytelės
nelygios, kai kur susmegę į žemę dėl
vandens
nubėgimo
iš
lietvamzdžių.
Įvažiavimo ir vidaus takų plytelės nelygios,
sutrūkinėję, ištrupėję, įvažiavimas duobėtas,
po lietaus pilnai apsemtas, šuliniai ant takų
pavojingai
iškilę.
Kiemo
aikštelė,
infrastruktūra labai blogos būklės.
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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. Įstaigos valdomo statinio dalių ir inžinierinės įrangos būklės įvertinimo formoje pateikti duomenys pagal 2016 metais atliktus 16 pastato
kasmetinės apžiūros rezultatus. Labai bloga kanalizacijos, pastato išorės, teritorijos infrastruktūros būklė.
2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo statybos teisės aktų nustatyta tvarka. Statinio dalių ir inžinierinės įrangos būklės įvertinimo
formos duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir aplinkos higieninei būklei gerinti yra pagrindu rengiant
2016-2018 m. ilgalaikio materialiojo turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinierinės įrangos remonto ar rekonstrukcijos
darbus ir jų finansavimą.
3. Demontuotos ir nurašytos 2 lauko pavėsinės.
2016 m. parengti 3 techniniai projektai: Patalpų apsaugos, priešgaisrinės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemų įrengimo; pastato šildymo sistemos
rekonstrukcijos; korpuso 1C2b šildymo sistemos paprastojo remonto; korpuso 1C2b vandentiekio ir nuotekų paprastojo remonto; korpuso 1C2b
patalpų perplanavimo ir naujos grupės įrengimo projektai su kainų skaičiuojamąja dalimi. 2016 m. prioritetu buvo darbų ir paslaugų pirkimas bei
vykdymas, įgyvendinant įstaigos Ilgalaikio turto remonto programą. Pradėtas rengti korpuso 1C2b erdvių atnaujinimo interjero projektas. Projektai
apmokėti iš skirtingų šaltinių: įstaigos paramos, savivaldybės biudžeto, specialiosios programos lėšų.
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus
Tikslas
1
tikslas
–
integruoti tvaraus
vystymosi žinias į
ugdymo praktiką
projektiniuprobleminiu
metodu, ugdymosi
procesą siejant su
situaciniu ugdymu,
problemų analize ir
sprendimu
bendradarbiaujant.

Minimalus lauktas
rezultatas
Parengtas
Darnios
mokyklos
kūrimo
kompanijos planas ir
įgyvendintos
jame
numatytos priemonės.
Komanda
įgijusi
žinias ir gebėjimus,
reikalingus
kurti
darnią
l-d.
bendruomenę,
gebančią veiksmingai
valdyti ir naudoti
išteklius,
derinant
aplinkosaugą,
socialinį teisingumą ir
ekonomikos
vystymąsi, 50 %
gebanti perteikti tuos
gebėjimus
ugdytiniams
bei
bendruomenei.
Formuojami
vaikų,
tėvų,
įstaigos
personalo
sveikos
mitybos
ir
gyvensenos įpročiai,
teigiamos nuostatos,
įstaigos
bendruomenės
sąmoningumas,
įgyvendinta keletas
projekto priemonių.
15
%
pedagogų
plėtoja
tarptautinę
projektinę
veiklą
partnerystėje,
praktinėje
veikloje
naudoja informacines
technologijas. 30 %
užtikrinamas
vaikų
visuminės sveikatos
ugdymas
ir
stiprinimas. 25 % 3-6
(7) metų amžiaus
vaikų
ugdomi
ekologijos ir aplinkos
technologijų
gebėjimų
ir

Įstaigos pasiektas realus
rezultatas
Parengtas ir pateiktas
konkursui
Darnios
mokyklos
kūrimo
kompanijos planas ir
įgyvendintos
jame
numatytos priemonės.
Įstaiga
apdovanota
„Darnios
mokyklos“
statulėle bei padėka.
Komanda įgijo žinių ir
gebėjimų,
reikalingų
kurti
darnią
l-d.
bendruomenę
bei
perteikė tuos gebėjimus
ugdytiniams.
Įgyvendinti 7 projektai
projektiniu probleminiu
metodu,
kuriuose
dalyvavo 80% vaikų, 1
eTwinning
projektas.
Formuojami
vaikų
gamtosaugos,
gamtos
pažinimo ir pilietiškumo
pagrindai, gamtotyros ir
meninio
ugdymo
gamtinėje
aplinkoje
pagrindu.
Įgyvendindami
socialinės atsakomybės
projektą
„Sveikatai
palankūs“
vaikams,
tėvams
ir
įstaigos
personalui formuojami
teisingi
valgymo
įpročiai,
tėveliai
paskaitų metu susipažino
su vaikų mityba ugdymo
įstaigoje, gavo praktinių
žinių apie sveiką mitybą.
Įstaigoje,
įdiegti
sveikatai
palankūs
patiekalai
vaikų
valgiaraščiuose,
individualizuojamas
maitinimas.
Vaikų
mityba
įvairi,
subalansuota, praturtinta
vitaminais,

Maksimalus lauktas
rezultatas
Parengtas
Darnios
mokyklos
kūrimo
kompanijos planas ir
teiktas
konkursui,
laimėtas finansavimas
vienai sričiai tobulinti.
Komanda įgijusi žinias
ir
gebėjimus,
reikalingus kurti darnią
l-d.
bendruomenę,
gebančią veiksmingai
valdyti
ir
naudoti
išteklius,
derinant
aplinkosaugą, socialinį
teisingumą
ir
ekonomikos vystymąsi,
gebanti perteikti tuos
gebėjimus ugdytiniams
bei
bendruomenei.
Formuojami
vaikų,
tėvų, įstaigos personalo
sveikos mitybos ir
gyvensenos
įpročiai,
teigiamos
nuostatos,
įstaigos bendruomenės
sąmoningumas, įdiegti
sveikatai
palankūs
patiekalai
vaikų
valgiaraščiuose,
individualizuojamas
maitinimas.
15%
pedagogų
plėtoja
tarptautinę projektinę
veiklą
partnerystėje,
praktinėje
veikloje
efektyviai
naudoja
informacines
technologijas.
50%
užtikrinamas
vaikų
visuminės
sveikatos
ugdymas ir stiprinimas.
50% 3-6 (7) metų
amžiaus vaikų ugdomi
ekologijos ir aplinkos
technologijų gebėjimų
ir vertybinių nuostatų
pradmenys per patirtinį
ugdymąsi.
Parengtas
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vertybinių nuostatų
pradmenys
per
patirtinį
ugdymąsi.
Pradėtas
rengti
Mokyklos
darnaus
judumo
planas.
Atnaujinta
1
edukacinė erdvė.

mineralinėmis
medžiagomis ir yra
sveikatai palanki.
16 % pedagogų plėtojo
tarptautinę
projektinę
veiklą
partnerystėje,
kurių
metu
vaikai
sužinojo
ne tik apie
sveikatai
palankius
maisto produktus, bet ir
tinkamą jų paruošimą.
Pedagogai
praktinėje
veikloje patobulino IKT
kompetenciją
naudodami
Smart
notebook
programą,
praturtino ugdymo turinį
(patrauklus ir
žaismingas).
Dalyvavimas
vaikų
sveikatos
prevencijos
projektuose
ugdė
įgūdžius:
sistemingą
poreikį
reguliariai
mankštintis,
patirti
džiaugsmą, bendrauti ir
bendradarbiauti įvairaus
amžiaus vaikų terpe ir
kt.
Dalyvaudami
respublikiniame
socialiniame
kūrybiniame
projekte
„Laimingas
vanduolaimingas
vanduo“
pedagogai ir ugdytiniai
tapo
II
vietos
nugalėtojai.
Vaikai
atliko bandymus su
vandeniu (ugdėsi kritinis
mąstymas), formavosi
gamtai palankus elgesys
(vandens telkinio globa),
plėtoti
ugdytinių
kūrybiniai gebėjimai bei
pedagogų įgūdžiai kurti
ir
realizuoti
idėjas
kuriant
edukacines
aplinkas (meno kūrinys
Dainavos parke).
Projektinėje
veikloje
bendradarbiauta
su

Mokyklos
darnaus
judumo
planas
ir
įgyvendintos
2
priemonės
darnaus
judumo
rodikliams
gerinti. 30% ugdytojų
naudoja
inovatyvius
ugdymo
būdus
ir
formas. Suprojektuota
ir modernizuota 1 ir
atnaujinta 1 edukacinė
erdvė
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LVJC, Kauno Dainavos
seniūnija, VŠĮ „Tikra
mityba“,
asociacija
„Gyvoji planeta“, Kauno
apskritie
priešgaisrine
gelbėjimo
valdybos
poskyriu ir kt. gamtinėje
aplinkoje.
Komentaras: Tikslo įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotą laukiamą rezultatą vertinamas labai gerai
(100 %). Pasiektas maksimalus rezultatas: parengtas ir pateiktas konkursui Darnios mokyklos
kūrimo kompanijos planas ir įgyvendintos jame numatytos priemonės, įgyvendinti 7 projektai
projektiniu-probleminiu metodu, kuriose dalyvavo 80 % vaikų , parengtas 1 eTwinning projektas.
Formuojami vaikų ekologijos ir aplinkos technologijų gebėjimų ir vertybinių nuostatų pradmenys per
patirtinį ugdymąsi. Pradėtas rengti Mokyklos darnaus judumo planas.

Tikslas

Minimalus lauktas
rezultatas

Įstaigos pasiektas realus
rezultatas

Maksimalus lauktas
rezultatas

2 tikslas – įdiegti į
rezultatus
orientuotą
ir
duomenimis grįstą
valdymą,
tobulinant
personalo
kompetencijas.

70 % pedagogų geba
įsivertinti
veiklą,
remiantis duomenimis,
įvardijant privalumus,
trūkumus,
numatyti
tobulintinas sritis. 100
% darbo grupės narių
apmokyti, supranta ir
geba atlikti veiklos
įsivertinimą, analizuoti
įsivertinimo rezultatus ir
dalinai pritaikyti veiklos
tobulinimui.
Įsivertinimo metodika
aiški, suprantama 70 %
personalo, įsivertinimas
atliekamas
gerai,
rezultatai skirti veiklos
tobulinimui.
Oficialus
susirašinėjimas
registruotu paštu e.
pristatymo
sistemoje
vyksta realiuoju laiku.
Informacija svetainėje
peržiūrima, periodiškai
atnaujinama.
Tėvams
turi galimybę sužinoti
informaciją apie vaikų
ugdymosi pasiekimus,
glaudesnis
šeimos,
pedagogų,
administracijos
bendradarbiavimas.
Atnaujintas darbuotojų
saugos ir sveikatos
dokumentavimas.

Pedagogai pagal parengtą
metodiką geba įsivertinti
savo veiklą, remiantis
duomenimis,
įvardijant
privalumus,
trūkumus,
numato tobulintinas sritis.
Įsivertinimo grupė geba
atlikti veiklos įsivertinimą
(žinias gilino veiklos
įsivertinimo
seminaruose), analizuoja
įsivertinimo rezultatus ir
pritaiko
veiklos
tobulinimui. Pradėta kurti
nauja veiklos įsivertinimo
bei
darbuotojų
motyvavimo
sistema.
Vaikų
pasiekimai
vertinami pagal darbo
grupės
parengtą
patvirtintą
Ugdytinių
pasiekimų ir pažangos
vertinimo tvarkos aprašą.
Atnaujinta
internetinė
svetainė, kurioje matoma
įstaigoje organizuojami
projektai, pažangos ir
pasiekimų anketa tėvams,
pasiekimų
aprašas,
lankomumo
statistika,
nuolat
atnaujinama
informacija.
Elektroninio pašto žinutės
kaip viena efektyviausių
bendravimo su tėvais
formų. Tai pigus, laiką
taupantis, lankstus, tačiau

100 % pedagogų geba
įsivertinti
veiklą,
remiantis
duomenimis,
įvardijant
privalumus,
trūkumus,
numatyti
tobulintinas sritis. 100 %
darbo
grupės
narių
apmokyti, supranta ir
geba
atlikti
veiklos
įsivertinimą,
analizuoti
įsivertinimo rezultatus ir
pritaikyti
veiklos
tobulinimui.
Įsivertinimo
metodika
aiški, visiems suprantama,
įsivertinimas atliekamas
gerai, rezultatai skirti
veiklos tobulinimui.
Oficialus susirašinėjimas
registruotu
paštu
e.
pristatymo
sistemoje
vyksta realiuoju laiku.
Atnaujinta
svetainė
optimaliai
atlieka
funkcijas.
Sumažėja laiko sąnaudos,
kai kurios vadybinės
funkcijos
vykdomos
nuotoliniu būdu; tėvams
suteikiama
tikslinga
informacija apie vaikų
ugdymosi
pasiekimus,
glaudesnis
šeimos,
pedagogų, administracijos
bendradarbiavimas.
20% ugdytinių naudojasi
1
nauja
papildoma
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konkrečios informacijos
suteikiantis būdas. Liepos
mėnesį
įdiegta
e.
pristatymo
sistema,
oficialus susirašinėjimas
registruotu
paštu
e.
pristatymo
sistemoje
vyksta realiuoju laiku.
Lapkričio- gruodžio mėn.
išbandyta
internetinė
sistema ,,Mūsų darželis‘‘,
pradėta diegti nuo 201701-02,
pagerinsianti
planavimo, informavimo,
valdymo
procesus.
Atlikus tyrimą įvertintas
paslaugų
poreikis,
rengiamasi nuo sausio
mėn. ugdytinius mokyti
anglų kalbos. Apmokyta
ir Darbuotojų saugos bei
sveikatos
tarnybos
funkcijas
vykdys
pavaduotoja ugdymui.

ugdymo
paslauga
nemokamai.
Nupirkta
paslauga ir parengtas
planas darbuotojų saugai
ir sveikatai gerinti.

Parengti, aptarti, teikti
steigėjui
Nuostatai.
Parengtas ir patvirtintas
Etikos kodeksas.
Komentaras: Tikslo įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotą laukiamą rezultatą vertinamas gerai (80
%), kadangi 3 priemonės tik pradėtos įgyvendinti dėl lėšų trūkumo, bus įgyvendintos 2017 m.

Tikslas
3 tikslas – didinti
pastato energetinį
efektyvumą
ir
komforto sąlygas
bei
projektuoti
edukacines erdves,
užtikrinant saugias
ir
palankias
ugdymosi sąlygas.

Minimalus lauktas
rezultatas
Apšiltinti ir nudažyti
2C1b korpuso išorės
sienos
ir
pamatai.
Atliktas
1
grupės
patalpos ir WC patalpos
paprastasis
remontas.
Ilgalaikis
turtas
nurašytas ir sunaikintas,
įteisinta
nekilnojamo
turto
registre.
Suremontuota
karšto,
šalto vandentiekio ir
nuotėkų sistemos dalis,
susidėvėjęs
metalinis
vamzdynas
pakeistas
nauju
plastikiniu.
Parengus
projektą
atnaujinti
virtuvės
įrengimai ir instaliacija.
100 % įvertintas esamų
edukacinių ir sporto
priemonių
saugumas,

Įstaigos pasiektas realus
rezultatas
Vykdyti tęstiniai darbai
pagal 2016-2018 m.
Ilgalaikio materialiojo
turto remonto programą
bendradarbiaujant
su
socialiniais partneriais.
Pastato
energetinis
efektyvumas padidėjo
25 %, apšiltinus dviejų
korpusų išorės sienas ir
pamatus, 1 korpuse
įrengus
šildomas
grindis. Perplanavus ir
suremontavus
1
korpuso
patalpas,
sudarytos
optimalios
higieninės
ir
pedagoginės sąlygos 44
vaikų nuo 1 iki 3 metų
ugdymui (4 grupės),

Maksimalus lauktas
rezultatas
Apšiltinti ir nudažyti
2C1b korpuso išorės
sienos
ir
pamatai.
Perdažytos
1
grupės
patalpos sienos ir lubos,
WC patalpoje pakeistos
sienų, grindų plytelės,
perdažytos lubos ir sienos,
pakeisti
susidėvėję
praustuvai,
klozetai,
pusvonės
(paprastasis
remontas).
Ilgalaikis
turtas
nurašytas
ir
sunaikintas,
įteisinta
nekilnojamo
turto
registre.
Suremontuota
karšto, šalto vandentiekio
ir nuotėkų sistemos dalis,
susidėvėjęs
metalinis
vamzdynas
pakeistas
nauju
plastikiniu.
Parengus
projektą
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virtuvės
atidarius
naują
13 atnaujinti
įrengimai
ir
instaliacija.
grupę.
Praktiškai
išspręsta vietų stygiaus 100 % įvertintas esamų
problema.
Dviejose edukacinių ir sporto
saugumas,
darželio
grupėse priemonių
pagal
rekomendacijas
pagerintos higieninės ir parengtas
planas
ugdymosi
sąlygos, priemonėms
suremontavus WC ir modernizuoti. Parengtos
žaidimų patalpas (40 rekomendacijos pastato
vaikų). Parengtas esamų modernizavimui, siekiant
edukacinių ir sporto maksimalaus
erdvių
kokybiško
priemonių
saugumo atitikimo
planas,
kurį ugdymo procesų veiklai.
įgyvendinant
naujai Paraiška pateikta ES
fondų
įrengta 1 vidaus ir 1 struktūrinių
paramai
gauti.
Pakloti
60
lauko
edukacinė
kv/m.
naujų
betono
priemonė. Renovuota trinkelių takai. Įrengti
virtuvės
ventiliacinė apšvietimai prie visų
sistema. Atnaujinta 60 įėjimų.
Atstatyta
%
vandentiekio
ir teritorijos drenažo atšaka
nuotekų sistemos dalis, tarp miesto ir įstaigos.
suremontuota
sena Įrengtos vaizdo kameros.
drenažo atšakos dalis, Vidaus ir teritorijoje
apsaugant rūsį nuo esančios 2 ugdomosios
priemonės, erdvės atitinka
apsėmimo.
ir
sveikatos
Demontuotos
2 saugos
standartus.
100
%
nusidėvėję
lauko
patenkintas IKT poreikis
pavėsinės, teritorijoje
kokybiškai
įstaigos
atnaujinti
įrengimai veiklai,
klientų
100%. Įvedus apsaugos paslaugoms
užtikrinti.
ir gaisrinę signalizaciją Geresnis
informacijos
atsisakyta sargų etatų. surinkimas, apdorojimas
Įrengtas pastato išorės ir ir
panaudojimas,
teritorijos apšvietimas atnaujinta bei papildyta
100%.
Skaitmeniniai programinė įranga.
ištekliai papildyti 1
stacionariu
ir
5
nešiojamais
kompiuteriais,
spausdintuvu,
interaktyviomis
grindimis.
Pradėti
kadastriniai matavimai
atliktiems
remonto
darbams įteisinti.
Komentaras: Nepateiktas projektas ES finansavimui (IKT), nepaskelbus konkurso. Virtuvės
elektros įrangos ir elektros instaliacijos remontas nukeltas, projektavimas nukelti į 2017 metu.
pagal rekomendacijas
parengtas
planas
priemonėms
modernizuoti.
Įrengti
naujų betono trinkelių
takai.
Įrengti
apšvietimai prie visų
įėjimų.
Atstatyta
teritorijos
drenažo
atšaka tarp miesto ir
įstaigos. Įrengtos vaizdo
kameros..
Geresnis
informacijos
surinkimas, apdorojimas
ir
panaudojimas,
atnaujinta bei papildyta
programinė įranga.

Teritorijos gerbūvio projektavimas ir darbai, kadastriniai matavimai nukelti į 2017 metus, negavus
finansavimo, neatlikus darbų. Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas nukeltas į 2018 metus. Tikslo
įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotą laukiamą rezultatą vertinamas labai gerai (90 %).
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Plačiojo įsivertinimo išvados
Privalumai
1.2.1
2.1.1, 2.2.1, 2.2.2.

Trūkumai
4.1.2, 4.2.2.

Tobulinti pasirinkti įstaigos
veiklos aspektai
2.1.3, 2.2.3, 4.2.2

Giluminio įsivertinimo išvados
Komentaras: atliktas 4 veiklos srities „Bendradarbiavimas su tėvais“ giluminis įsivertinimas.
Atliekant įsivertinimą buvo nagrinėjami grupių veiklos, specialistų ir kt. dokumentai, atlikta
pedagogų ir tėvų anketinė apklausa, vyko diskusijos.
Išanalizavus duomenis galima teigti, kad stipriosios pusės yra:
1. Tėvai dalyvauja vaiko pasiekimų ir pažangos vertinime, kaip lygiaverčiai vertinimo
partneriai.
2. Bendrųjų susirinkimų metu pateikiama informacija tėvams ir drauge priimami svarbūs
sprendimai ir susitarimai.
3. Tėvų ir pedagogų nuomonė sutapo, kad priimtiniausia informacijos pasikeitimo forma
yra individualūs pokalbiai ir grupiniai tėvų susirinkimai.
4. Tėvų mokymai, pokalbiai „Arbatos klube“.
5. Paaiškėjo, kad tėvams svarbiausia yra vaikų ugdymas, po to psichologinės vaikų
problemos ir dienos rėžimas.
Silpnosios pusės yra:
6. Nepakankamai įvairios bendradarbiavimo formos, nepakankamas šeimos įtraukimas į
vaikų ugdymo (si) procesą įstaigoje.
7. Tėvai mažai kviečiami dalyvauti specialiuose projekto renginiuose, išvykose ir kt.
8. Pagrindinė kliūtis, kuri stabdo tėvų dalyvavimą ikimokyklinės įstaigos veikloje, yra
neriboto laiko tėvų darbo valandos bei laiko stoka.
Siūloma: Ieškoti įvairesnių, efektyvesnių bendradarbiavimo formų, aktyviau įtraukti tėvus į
bendrus projektus, grupės gyvenimą, sudaryti sąlygas praktiškai dalyvauti vaiko ugdyme.
Tobulinti tėvų informavimo sistemą panaudojant IKT priemones, ieškoti įdomesnių susirinkimų
vedimo formų.
Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus,
vidaus audito ir kitų institucijų išvados
Tikrinimo
data
2016-0516
Planinis

2016-0909
Planinis

Tikrinusi
institucija
Nacionalinio
visuomenės
sveikatos centro
prie SAM Kauno
departamentas

Išvados ir įvykdytos priemonės

Įvardintas HN 75:2010 p. 9,33 pažeidimas. Keliose grupėse
neužtikrinamas reikalingas plotas vienam vaikui. Pagal
administracinio teisės pažeidimo protokolą direktorės sumokėta
bauda. Parengtas projektas vieno korpuso patalpų
perplanavimui, atidarant naują grupę, priešingu atveju būtų
sumažintas priimamų vaikų skaičius (plotas užtikrintas lopšelio
grupėse).
Kauno valstybinė Trūkumai pašalinti iki 2016-10-01 (perdažyta daržovių valymo
maisto
ir mašina; atnaujinti puodai; atliktas termometrų kontrolinis
veterinarijos
kalibravimas, geriamo vandens mikrobiologinis tyrimas;
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atidaromiems langams įrengti apsauginiai tinkleliai nuo
vabzdžių.
2016-10- Nacionalinio
Įvardintas HN 75:2016 p. 5.4 ir 28 pažeidimas. Keliose grupėse
07
visuomenės
neužtikrinamas reikalingas plotas vienam vaikui (trūksta 10 ar
Grįžtamoji sveikatos centro 20 cm.). Pagal administracinio teisės pažeidimo protokolą
kontrolė prie SAM Kauno direktorės sumokėta bauda. Trūkumą nurodyta pašalinti iki
departamentas
2017-01-06. Įvykdymui reikia iki 2017 m. rugsėjo 1 d.
perplanuoti grupių patalpas, panaikinant virtuvėles ir
sumažinant prausyklų patalpų plotą, dalį priešmokyklinukų
paliekant mišriose grupėse arba pasiūlant tėvams pereiti į kitą
įstaigą.
tarnyba

III SKYRIUS
2017 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS
IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI
Apibendrinti 2016 m. veiklos rezultatai, veiklos įsivertinimo duomenys rodo, kad lopšelisdarželis sėkmingai įgyvendina ikimokyklinio (nuo 1 iki 5(6) m.) ir priešmokyklinio ugdymo ir
ugdymosi programas.
Bendras vidutinis ugdytinių skaičius grupėse yra optimalus, užpildytos papildomai
skirtos vietos, todėl finansavimas iš mokinio krepšelio lėšų – pakankamas. Ugdymosi pasiekimai
tenkina tėvus, auklėtiniai sėkmingai pasirengia mokymuisi pagal pradinio mokymo programą.
Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016–2018 metams 1 strateginį tikslą patobulinti ugdymo (si) ir vadybinius procesus, siekiant mokyklos pažangos, 2017 metais sieksime
tobulinti ugdymo organizavimo procesus, ugdant saugaus elgesio ir savisaugos, sveikos gyvensenos
įgūdžius. Šis metinis tikslas pagrįstas praėjusių metų veiklos įsivertinimu, klientų apklausos
rezultatais. Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojamos 1440 eur. MK, 1300 eur. spec. programos,
31.800 eur. lėšos.
Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016–2018 metams 2 tikslą – išplėtoti
bendruomeniškumą, integruojant tvaraus švietimo darniam vystymuisi principus į lopšelio-darželio
veiklą, 2017 metais sieksime gerinti šeimos ir darželio partnerystę siekiant kokybiško ugdymo ir
vaikų pasiekimų gerinimo, efektyviai panaudojant IKT. Šis metinis tikslas taip pat pagrįstas
praėjusių metų veiklos įsivertinimu, projektinio-probleminio metodo plėtra, ugdymo kokybės
tobulinimu, partnerystės plėtojimu, užsienio gerosios pedagoginės praktikos pavyzdžių integravimu.
Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojamos 1640 eur. MK, 2800 eur. spec. programos, 200 eur.
savivaldybės biudžeto ir patalpų trumpalaikės nuomos lėšos.
Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016–2018 metams 3 tikslą – sustiprinti
materialinę bazę, siekiant C klasės pastato energetinio efektyvumo, infrastruktūros ir edukacinių
erdvių modernizavimo, užtikrinant saugias ir palankias ugdymosi sąlygas, 2017 metais sieksime
gerinti ugdymo aplinkas ir kurti edukacines erdves, t. y. tęsti priemones didinant pastato energetinį
efektyvumą ir komforto sąlygas bei projektuoti edukacines erdves, užtikrinant saugias ir palankias
ugdymosi sąlygas. Šis metinis tikslas taip pat pagrįstas praėjusių metų veiklos įsivertinimu, klientų
apklausos rezultatais, ugdymo inovacijų diegimu, pritaikant užsienio šalių gerąją pedagoginę
praktiką. Taip pat gerinti darželio prieigas, užtikrinti eismo saugumą mikrorajono ugdytiniams ir
suaugusiems. Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojamos 11000 eur. MK, 5000 eur. spec.
programos, 1600 eur. pavedimų, 180.000 eur. savivaldybės biudžeto lėšų.
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Planuojamos išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija
Planuojamos
lėšos

Finansavimo šaltiniai
Specialiosios
Paramos
2
lėšos
lėšos
proc.

Savivaldybės
biudžeto
lėšos

Mokinio
krepšelio
lėšos

Darbo
užmokestis,
sodra
Prekės

278700

176000

10700

198000

5500

10600

Komunalinės
paslaugos
Kitos
paslaugos
Mityba

34700
1000

900

Ilgalaikis
turtas,
mašinos
Iš viso:

6200

4800

lėšos

700

700

78000

420600,00

184300,00

101000,00

700,0

700,00

Savivaldybės
biudžeto
investicijų
programos
lėšos

Savivaldybės
biudžeto
dotacija
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IV SKYRIUS
VEIKLOS TURINYS
1 tikslas – pagerinti šeimos ir darželio partnerystę siekiant kokybiško ugdymo ir vaikų
pasiekimų gerinimo, efektyviai panaudojant IKT
Sėkmės kriterijus
Aktyvus tėvų įsitraukimas į
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio
ugdymo
veiklą.
Vaikų
ugdymosi
rezultatai aiškūs tėvams ir
pedagogams,
pasiekimai
nustatyti bendru susitarimu.

Laukiami minimalūs
rezultatai
70 % šeimų dalyvauja vaiko
ugdymo
procese
kaip
partneriai,
siekiant
kokybiškesnio ugdymo ir
pasiekimų gerinimo. IKT
naudojasi 50 % šeimų.

Laukiami maksimalūs rezultatai
90 % šeimų dalyvauja vaiko
ugdymo procese kaip partneriai,
siekiant kokybiškesnio ugdymo
ir pasiekimų gerinimo, veikia
partnerystėje. Pradėtas kurti
bendruomeniškumo
ir
bendradarbiavimo su šeima
modelis. E. dienynas įdiegtas
100 %.

Priemonės
Eil.
Priemonės
Nr.
pavadinimas
IKT naujovių
1.
taikymas ugdymo
procese ir el.

dienyno „Mūsų
darželis“
diegimas
2.

3

4.

5.

Mokymai
pedagogams ir
tėvams
„Elektroninės
programos
musudarzelis.lt
naudojimosi
galimybės“.
Metodinis
pasitarimas
„Šiuolaikinių
technologijų
taikymas vaikų
ugdyme“
Bendruomenės
sporto šventės
skirtingais metų
laikais (kartą
ketvirtyje).
Tėvų dalyvavimas
ugdymo procese:
savanoriavimas,
ekskursijos į tėvų
darbo vietas,
saugaus vaiko
mokyklą

Atsakingi
vykdytojai
Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui

Socialiniai
partneriai
IĮ ,,Mūsų
darželis“,
„Mūsų
darželis“,
UAB ,,BMK“

Įvykdymo
terminas
Sausio
mėnuo

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

IĮ ,,Mūsų
darželis‘‘

Vasario
mėnuo

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

UAB ,,BMK“

Gegužės
mėnuo

-

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

RIUPKA,
Kauno m.
sporto
mokyklos

Gruodžio
mėnuo

Neformalaus
ugdymo (kūno
kultūra)
mokytoja

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

Kauno A.
Žičkevičiaus
saugaus vaiko
mokykla, tėvų
darbovietės

Gruodžio
mėnuo

Ištekliai
2500 eurų
spec. lėšų. IĮ
,,Mūsų
darželis“,
administracija,
pedagogai,
specialistai
Pedagogai

640 eurų MK
lėšos

Pastabos
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6.

7.

8.

9.

Pozityvios
tėvystės
skatinimas ir tėvų
švietimas „Šeimos
mokyklėlėje“,
„Arbatos klube“.
Tęsti dalyvavimą
projektuose,
programose
įtraukiant tėvus
„Darni mokykla“,
„Sveikatai
palankūs“,
„Sveikatiada“
Pedagogų
profesionalumo
didinimas
nuotolinio
mokymosi bei
tarptautiniuose
projektuose
eTwinning,
Erazmus +
Bendradarbiavimo
projektas „
Norime augti
sveiki draugų
būry“

Kauno
Direktorė,
Dainavos
direktorės
pavaduotoja seniūnija, PKG
ugdymui

Gruodžio
mėnuo

200 eurų
savivaldybės
biudžeto lėšos

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui

LVJC, VŠĮ
„Sveikatai
palankūs‘‘,
Kauno Kolegija

Gruodžio
mėnuo

400 MK, 300
spec.
programos
lėšos

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui

KPKC,
Švietimo mainų
paramos fondas,
eTwinning
ambasadoriai,
Karmėlavos l-d.

Gruodžio
mėnuo

600 eurų MK,
projektinės
lėšos

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

Kauno m. l/d.
Gruodžio
,,Kūlverstukas ir mėnuo
,,Šarkelė‘‘

Neformalaus
ugdymo (kūno
kultūra)
mokytoja

2 tikslas – patobulinti ugdymo organizavimo procesus, ugdant saugaus elgesio ir savisaugos,
sveikos gyvensenos įgūdžius.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Veikia
vaikų
saugumo
savikontrolės
sistema,
padedanti saugiai organizuoti
ugdymo procesą. Geresni
traumatizmo
ir
sveikatos
rodikliai

50 % vaikų pagal amžių bus
suformavę saugaus elgesio ir
savisaugos įgūdžiai, 30 %
sumažėjęs traumatizmas ir
pagerės
vaikų
sveikatos
rodikliai.

Laukiami maksimalūs
rezultatai
70 % vaikų pagal amžių bus
suformavę saugaus elgesio
ir savisaugos įgūdžiai, 50 %
sumažėjęs traumatizmas ir
geresni vaikų sveikatos
rodikliai.

Priemonės
Eil.
Nr.
1.
2.

3.

Priemonės
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Socialiniai
partneriai

Įvykdymo
terminas

Ištekliai

Metodinis
renginys „Judesys
ir spalva“
Informacinėrekomendacinė
medžiaga tėvams
„Vaikų
aprangos ir apavo
saugumas“

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

DUD, Kauno
kolegija

Sausio
mėnuo

specialistų
komanda

VSB

Vasario
mėnuo

Visuomenės
sveikatos
specialistė

Spintų

Direktorės
pavaduotoja

Rangovas

Vasario
mėnuo

800 eurų
savivaldybės

Pastabos
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darbuotojų
asmens
daiktams
atnaujinimas
,,Durų stotelių‘‘
įrengimas

ūkiui

Direktorės
pavaduotoja
ūkiui

Rangovas

Kovo
mėnuo

5.

Projektas „Ugnis
tarp mūsų“

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

Balandžio
mėnuo

6.

Mokymai
auklėtojų
padėjėjoms

7.

Pėsčiųjų tako už
tvoros
atnaujinimas,
automobilių
parkavimo
vietos įrengimas

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
Direktorė

DUD, Kauno
priešgaisrinė
gelbėjimo
valdyba
KPKC

8.

Praktinės civilinės
saugos pratybos
vaikams
Vasaros
stovykla
„Sveikuoliukai“
Seminaras
pedagogams
apie vaikų elgesio
problemas ir jų
sprendimo būdus.

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Traumų analizė ir
prevenciniai
renginiai
Prevencijos
projektai
stiprinant sveiką
gyvenseną ir
vaikų saugumą
„Nemiegalių
klubas“, įtraukiant
specialistus
Darnaus judumo
plano rengimas

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

VSB

Lapkričio
mėnuo

VŠĮ ,,Sveikatai
palankūs“,
LVJC

Gruodžio
mėnuo

Visuomenės
sveikatos
specialistė
600 eurų
spec. lėšos

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
Direktorė

-

Gruodžio
mėnuo

Specialistai
pedagogai

Gruodžio
mėnuo

500 eurų
MK, spec.
lėšos

Naujų būdų
paieška tenkinant
vaikų
individualius
poreikius

Specialistai
(meno
pedagogai,
neformalaus
ugdymo

Transporto
skyrius ir
gretimos
mokyklos
-

Gruodžio
mėnuo

500 eurų
MK, spec.
lėšos

4.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

biudžeto
lėšos

Kauno m.
savivaldybės
administracijos
Transporto,
Miesto
tvarkymo
skyriai,
Dainavos
seniūnija
-

1000 eurų
savivaldybės
biudžeto
lėšos
Projektinė
grupė

Balandžio
mėnuo

100 eurų
spec. lėšos

Balandžio
mėnuo

30.000 eurų
savivaldybės
biudžeto
lėšos

Gegužės
mėnuo

UAB
,,Kautra‘‘

Birželio
mėnuo

Direktorės
pavaduotoja
ūkiui
440 eurų
MK lėšos

KPKC, PKG,
PPT

Spalio
mėnuo

400 eurų
MK lėšos
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16.

Prevencinės
priemonės lauko
įrenginių ir
edukacinių erdvių
priežiūrai ir
saugumui

mokytoja)
Direktorės
pavaduotojos
ugdymui ir
ūkiui

Priežiūrą ir
remontą
vykdanti
institucija

Gruodžio
mėnuo

600 eurų
spec. lėšos

3 tikslas – pagerinti ugdymo aplinkas ir kurti edukacines erdves.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Įgyvendintos
Ilgalaikio
materialiojo turto remonto
programoje
numatytos
priemonės, pagerintos vaikų
ugdymo, higienos, saugumo
sąlygos.

Pagal 1c2b korpuso interjero
projektą atnaujinta edukacinė 4
lopšelio
grupių
erdvė.
Perplanuotos ir modernizuotos
2 darželio grupių patalpos.
Įrengta 1 erdvės teritorijoje
apsauginė danga. Pakeista 10
vidaus
patalpų
durų.
Apšiltintos pagrindinio pastato
išorės sienos. Pakeisti virtuvės
bloko patalpų elektros įvadai,
atliktas
patalpų
remontas.
Pakeista
vandentiekio
ir
nuotekų sistemos dalis (2
grupės).
Atlikti
teritorijos
geodeziniai,
kadastriniai
matavimai,
įregistruoti
pakeitimai.

Laukiami maksimalūs
rezultatai
,,Kūrybinių
dirbtuvių“
pagalba parengti vidaus bei
lauko erdvių perplanavimo,
modernizavimo,
grupių
interjero projektai. Pagal
1c2b
korpuso
interjero
projektą atnaujinta edukacinė
4 lopšelio grupių erdvė.
Perplanuotos
ir
modernizuotos 2 darželio
grupių patalpos, korpusas
2C1b. Įrengta 1 erdvės
teritorijoje apsauginė danga.
Pakeista 10 vidaus patalpų
durų. Apšiltintos pagrindinio
pastato išorės sienos, cokolis,
nuogrinda. Pakeisti virtuvės
bloko patalpų elektros įvadai,
atliktas patalpų remontas.
Pakeista vandentiekio
ir
nuotekų sistemos dalis (4
grupės). Atlikti teritorijos
geodeziniai,
kadastriniai
matavimai,
įregistruoti
pakeitimai.

Priemonės
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Priemonės
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Socialiniai
partneriai

Įvykdymo
terminas

Ištekliai

,,Kūrybinės
dirbtuvės‘‘ erdvių
modernizavimui
projektuoti
2 darželio grupių,
korpuso 2c1b
patalpų
perplanavimo ir
interjero projektų
rengimas
1 lauko
edukacinės erdvės

Direktorė,
darbo grupė

VDA
Kovo mėn.
architektūros
katedra

500 eurų
MK lėšų

Direktorė,
darbo grupė

Konkursą
laimėjęs
rangovas

Gegužės
mėnuo

3600 eurų
paramos ir
spec.
programos
lėšos

Direktorė,
darbo grupė

Konkursą
laimėjęs

Gegužės
mėnuo

10.000 eurų
savivaldybės

Pastabos
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projektavimas,
darbų pirkimas,
erdvės įrengimo
darbai
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Fasado
pagrindinio
korpuso išorės
sienų šiltinimo
darbų pirkimas ir
vykdymas
2 grupių WC
patalpų remonto
darbų pirkimas ir
vykdymas
2 darželio grupės
žaidimų ir
rūbinėlių patalpų
perplanavimo ir
remonto darbų
pirkimas ir
vykdymas
Virtuvės ir
sandėliavimo
patalpų elektros
įvadų instaliacijos
darbų pirkimas ir
vykdymas
Virtuvės ir
sandėliavimo
patalpų remonto
darbų pirkimas ir
vykdymas
Pagal 1c2b
korpuso interjero
projektą
edukacinės 4
lopšelio grupių
erdvės įrengimo
darbų pirkimas ir
erdvių įrengimas
Korpuso 2c1b
patalpų
pertvarkymo,
darbai, grupių
vidaus įrengimas
Vandentiekio ir
nuotekų sistemos
remonto dalies
remonto darbų
pirkimas ir
vykdymas
1 ugdymo erdvės

rangovas

biudžeto,
MK, spec.
programos,
paramos
lėšos
64.500 eurų
savivaldybės
biudžeto
lėšų

Direktorės
pavaduotoja
ūkiui,
viešųjų
pirkimų
komisija
Direktorės
pavaduotoja
ūkiui,
viešųjų
pirkimų
komisija
Direktorės
pavaduotoja
ūkiui,
viešųjų
pirkimų
komisija

Konkursą
laimėjęs
rangovas

Liepos mėn.

Konkursą
laimėjęs
rangovas

Liepos mėn.

20.000 eurų
savivaldybės
biudžeto
lėšų

Konkursą
laimėjęs
rangovas

Liepos mėn.

20.000 eurų
savivaldybės
biudžeto
lėšų

Direktorės
pavaduotoja
ūkiui,
viešųjų
pirkimų
komisija
Direktorės
pavaduotoja
ūkiui,
viešųjų
pirkimų
komisija
Direktorės
pavaduotoja
ūkiui,
viešųjų
pirkimų
komisija

Konkursą
laimėjęs
rangovas

Liepos mėn.

3000 eurų
savivaldybės
biudžeto
lėšų

Konkursą
laimėjęs
rangovas

Liepos mėn.

30.000 eurų
savivaldybės
biudžeto
lėšų

Konkursą
laimėjęs
rangovas

Liepos mėn.

Direktorės
pavaduotoja
ūkiui,
viešųjų
pirkimų
komisija
Direktorės
pavaduotoja
ūkiui,
viešųjų
pirkimų
komisija
Direktorės

Konkursą
laimėjęs
rangovas

Liepos mėn.

30.000 eurų
MK,
savivaldybės
biudžeto,
spec.
programos,
paramos
lėšos
65.000 eurų
savivaldybės
biudžeto
lėšų

Konkursą
laimėjęs
rangovas

Liepos mėn.

20.000 eurų
savivaldybės
biudžeto
lėšų

Konkursą

Lapkričio

5.000 eurų

20
teritorijoje
apsauginės dangos
įrengimas

13.

14.

Vidaus durų (10
vnt.) keitimo
darbai
Geodeziniai
darbai,
kadastriniai
matavimai,
registravimas
,,Registrų centre‘‘
ir teritorijoje
įvykdytų darbų
įteisinimas

pavaduotoja
ūkiui,
viešųjų
pirkimų
komisija
Direktorės
pavaduotoja
ūkiui
Direktorė

laimėjęs
rangovas

mėn.

MK,
savivaldybės
biudžeto
lėšų

Konkursą
laimėjęs
rangovas
Konkursą
laimėjęs
rangovas

Lapkričio
mėn.

3000 eurų
spec. lėšų

Lapkričio
mėn.

750 eurų
savivaldybės
biudžeto
lėšų
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V SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA
Kas atsiskaito,
informuoja
Vyriausia buhalterė

Direktorė

Direktorė
Vyriausia buhalterė

Direktorė

Kam atsiskaitoma, kas
Atsiskaitymo ir
informuojamas
informavimo forma
Direktorei, steigėjui Ketvirčio
balansas,
dėl biudžeto sąmatų skelbiama
vykdymo
internetinėje
svetainėje
Savininko
teises Vadovo 2015 m.
įgyvendinančiai
veiklos ataskaita. .
institucijai
Skelbiama
internetinėje
svetainėje
L-d.
Tarybai
dėl Pranešimas
veiklos
tarpinių
rezultatų
Direktorei, steigėjui Metų
balansas.
dėl metų biudžeto Skelbiama
sąmatų vykdymo
internetinėje
svetainėje
L-d.
tarybai, Vaizdinis pranešimas.
bendruomenei
dėl Skelbiama
veiklos
programos internetinėje
tikslų įgyvendinimo ir svetainėje
lėšų panaudojimo .

Direktorė

PRITARTA
Kauno lopšelio-darželio
,,Pagrandukas“
tarybos 2016 m. gruodžio 19 d.
posėdžio protokolu Nr. 4

Įvykdymo terminas
Kas ketvirtį

04 mėn.

06 mėn.
Pagal
nurodymą

steigėjo

2018 m. sausio mėn.

Vida Bakutienė

