Kauno miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo
2020 m. vasario

d. įsakymo Nr.

priedas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS‘‘
DIREKTORĖS VIDOS BAKUTIENĖS
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
_____________ Nr. ________
Kaunas
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
2019-2021 metų įstaigos strateginio plano įgyvendinimo kryptys, svariausi rezultatai bei
rodikliai:
Įgyvendinant 1-ą strateginį tikslą – ugdyti įstaigos bendruomenės narių sveikos gyvensenos
sampratą, į ugdymo procesą įtraukiant visus bendruomenės narius ir socialinius partnerius,
2019- ais m. vykdyta sveikatos stiprinimo programa „Pagrandukas – sveikuoliukas“. Tikslo
įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotą laukiamą rezultatą vertinamas labai gerai, įgyvendinta 90
% numatytų priemonių. Rezultatas: įvykdyti 2 Sveikatą stiprinančios mokyklos vertinimo kriterijai,
patobulintos vidaus ugdymosi aplinkos (saugios, atitinkančios ugdytinių poreikius pagal amžiaus
tarpsnius); praturtintas ugdymosi turinys ir pedagoginės veiklos būdai ugdytiniams ir bendruomenei
formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius; įgyvendintos prevencinės priemonės, tame tarpe
mokytojų emociniai įtampai darbe mažinti ir kvalifikacijai kelti. 60℅ ankstyvojo amžiaus vaikų
tėvų dalyvavo 3 suorganizuotose pozityvios tėvystės skatinimo ir švietimo renginiuose.
Rodikliai
Rodikliai
1.1. Sveikatos ugdymas įtrauktas į grupių ir
1.6. Šeimų įsitraukimo į ugdymo procesą
specialistų ugdomosios veiklos planus 80 %;
skaičius - 60 %;
1.2. 3-5 metų ugdytinių fizinio aktyvumo
1.7. Prevencinių programų įgyvendinimo
didėjimas(valandomis)1,5 val.;
skaičius -1 vnt.;
1.3. Tėvai/įtėviai susipažinę su sveikatos
1.8. Vaikų, gaunančių švietimo pagalbą, dalis
ugdymo ugdymu grupėse ir jam pritaria 70%; 19%;
1.4. Patyčių įstaigoje situacijos rodiklis -0;
1.9. Projektinės veiklos, bendradarbiavimo su
1.5. Ugdytinių dalyvavimas -200 vaikų;
socialiniais partneriais aktyvumas (vnt.) -2
Įgyvendinant 2 –ą strateginį tikslą – pagerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, užtikrinant visapusišką
vaikų poreikių tenkinimą, remiantis darnios mokyklos principais, 2019 metais patobulinti 3-5 metų
amžiaus vaikų ugdymo procesai. Tikslo įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotą laukiamą rezultatą
vertinamas labai gerai, įgyvendinta 98 % planuotų priemonių. Rezultatas: atnaujinta Ikimokyklinio
ugdymo programa; įsitraukus bendruomenei praplėstas ugdymosi turinys ir ugdytinių patirtys,
geresni individualūs ugdymosi rezultatai. Puikiai sekėsi įgyvendinti darnaus vystymosi įgūdžių
programą „Darni mokykla“, įstaiga apdovanota auksiniu sertifikatu.
Rodikliai
Rodikliai
2.1. Skaitmeninę ugdymo turinio planavimo ir
2.5. Vaiko pažangos stebėsenos rezultatų
vaikų pasiekimų vertinimo sistemą taikančių
(pasiekimo aprašų) perdavimo kitos pakopos
pedagogų dalis 100 %;
ugdymo specialistams dalis 90 %;
2.2. Vaiko pažangos stebėsenos rezultatų
2.6. Užtikrina saugi ir sveika ugdymo aplinka
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perdavimo ugdymo specialistams dalis 50 %;
2.3. Projektinės veiklos bendradarbiavimo su
socialiniais partneriais aktyvumas( vnt.)- 4;
2.4. Įdiegtų skaitmeninių ugdymo turinio ir
pasiekimų vertinimo sistemų dalis.1;

80 %;
2.7. Įstaigos veiklos įsivertinimo anketa
(vertinimo rodiklis nuo 1 iki 4).- 3;
2.8. Tėvų dalyvaujančių renginiuose 55 %;
2.9. Projekto suplanuotų veiklų įgyvendinimas
90 %

Įgyvendinant 3-ią strateginį tikslą – edukacinių erdvių atnaujinimas ir pritaikymas ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programų ir ugdymo organizavimo formų vykdymui, 2019 m. tęsti darbai,
kuriant saugias lauko ir vidaus aplinkas. Tikslo įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotą laukiamą
rezultatą vertinamas gerai, įgyvendinta 70% numatytų priemonių. Ženkliai sumažinus asignavimus
pagal Ilgalaikio materialiojo turto remonto programą, nepasiektas maksimalus sėkmės kriterijus
susijęs su korpuso 2c1b modernizavimu, važiuojamosios dalies renovacija pagal naujai parengtą
projektą ir takų žaidimams įrengimą. Rezultatas: atnaujintos 3 ugdomosios aplinkos, teritorijoje
įrengti mažosios architektūros elementai, suremontuota 1 darželio grupė ir įrengta nauja ugdymo
aplinka; parengtas korpuso 2C1b perplanuotų patalpų šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų
įrengimo projektas. Dėl subjektyvių priežasčių įgyvendintos neplanuotos saugos priemonės pastato,
ugdytinių bei įstaigos saugumui ir funkcionavimui užtikrinti.
Rodikliai
Rodikliai
3.1. Įgyvendintas gerbūvio (teritorija) projektas 3.4. Užtikrinama higieniška ir saugi ugdymo ir
85 %;
darbo aplinka pagal darbo vietų vertinimo
3.2. Užtikrinama saugi aplinka teritorijoje 65%; pažymą (procentai).90 ℅;
3.3. Atnaujintų edukacinių aplinkų dalis nuo
3.5. Užtikrinama sveika ir saugi ugdymo
bendro pastato ploto -15%;
aplinka lopšelio grupėse (procentai).90%

II SKYRIUS
2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo
Metų užduotys
rodikliai (kuriais
(toliau –
Siektini rezultatai
vadovaujantis
užduotys)
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1.1.Tęsti saugių
-pagerintas vidaus
Įrengti nauji laiptų
aplinkų
patalpų saugumas: trijose laiptinėse
įstaigos
3 laiptų
porankiai;
teritorijoje ir
atnaujinimas; darbo -įrengta 12 naujų
patalpose
vietų apšvietimo
šviestuvų ir pakeista
kūrimą (pagal įrengimas ir poilsio elektros instaliacija 7
numatytus
zonos įrengimas; 1 darbo vietose;
asignavimus,
grupės patalpų
-atnaujinta 1 poilsio
panaudojant
remontas ir
zona;
visų programų edukacinės
-įsigyti nauji baldai 1
lėšas)
aplinkos
grupei ir atnaujintos
atnaujinimas.
ugdymo aplinkos;
-mažosios
-teritorijoje įrengti
architektūros
pagal projektą mažosios
elementų įrengimas architektūros elementai:
teritorijoje.
smėliadėžės, suoliukai,
-įteisinti įvykdyti
šiukšliadėžės,

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai
Pagerintas vidaus patalpų
saugumas:
pagerintas darbo vietų
apšvietimas 6 patalpose,
įrengti 9 nauji energiją
taupantys šviestuvai;
-10 grupių žaidimų patalpose
įrengta langų apsauga nuo
tiesioginių saulės spindulių;
-ant 1/3 salės langų įrengta
apsauga nuo smūgių;
-atnaujinta 1 poilsio zona
darbuotojams, visiems
mokytojams įsigyta darbo
apranga;
- suremontuotos 1 darželio
grupės patalpos (žaidimų,
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nebaigtos statybos
darbai

pakeliamos lysvės,
važiuojamosios dalies
atitvarai, daiktadėžės
lauko inventoriui ir kt.;
-parengtas topografinis
planas;
-atlikti kadastriniai
matavimai ir parengtos
2 kadastro bylos;
-pateiktos deklaracijos
VĮ ,,Registrų centras‘‘;
-apskaitoje įteisinti
nebaigtos statybos
darbai

1.2.Užtikrinti
įstaigai
patikėto turto
ir finansinių
išteklių
racionalų
valdymą

Gera vidaus darbo
ir finansų būklės
kontrolė

Finansų būklės
kontrolės vertinimas
Kauno miesto
savivaldybės taryboje,
Vidaus darbo kontrolės
vertinimas tikrinančioje
institucijoje

1.3.efektyvus
veiklos
planavimas ir
valdymas.
Užtikrinti įstaigos
finansinę drausmę
ir patikėto turto
kontrolę

Veiklos planavimas
ir valdymas
siejamas su vaikų
pažanga ir kliento
sėkme. Gera
įstaigos veiklos
kontrolė

Įstaigos veiklos
rodikliai orientuoti į
vaikų pažangos
rezultatus, kliento
sėkmę. Finansų
kontrolės ataskaita
įvertinta gerai. Jei
įstaigoje vykdomas
patikrinimas, vidaus
kontrolės ataskaitoje
įstaigos veikla
vertinama gerai

rūbinė, virtuvėlė), įsigyti
baldai, indaplovė, 28 lovelės,
atnaujintos ugdymo aplinkos;
-įsigyta virtuvės įranga:
elektrinė keptuvė ir mėsmalė,
šaldytuvas.
Pagerintas saugumas
teritorijoje:
-atlikta lauko žaidimų
aikštelių metinė patikra;
- įrengti pagal projektą
mažosios architektūros
elementai: smėliadėžės 4 vnt.,
suoliukai (11 vnt.) ir
šiukšliadėžės (11 vnt.),
pakeliamos lysvės (2 vnt.),
daiktadėžės (3 vnt.) lauko
ugdymo priemonėms sudėti.
Parengtas topografinis planas,
atlikti kadastriniai matavimai
ir parengtos 2 kadastro bylos,
pateiktos Deklaracijos.
Parengtas korpuso 2C1b
patalpų šildymo, vandens ir
nuotekų remonto projektas
Turtas nuolat stebimas ir
prižiūrimas.
Vykdant išankstinę, einamąją,
paskesnę finansų kontrolę,
asignavimai naudoti pagal
poreikį, laikantis numatytų
asignavimų pagal ketvirčius,
lėšos naudotos taupiai.
Įgyvendinant strateginio ir
metų veiklos planų tikslus,
gerinant ugdymo (si) kokybę,
panaudotos visų programų
lėšos pagal poreikį, laikantis
numatytų asignavimų.
2019-07-23 Kauno miesto
savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-363 ir 201907-31 perdavimo-priėmimo
aktu Nr. 60-9-87 patikėjimo
teise perduotas nekilnojamas
turtas (2017 m. remonto
darbai) įregistruotas
Nekilnojamojo turto registre
ir įtrauktas į apskaitą..
2018 m. įvykdžius darbus
atsiradęs turtas įtrauktas į
apskaitą kaip nebaigta
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statyba; patektos Deklaracijos
Nekilnojamojo turto skyriui
registravimui VĮ ,,Registrų
centras‘‘, procedūros
vykdomos
1.4.Efektyviai
Pateiktos paraiškos, Atsižvelgiant į projekto Inicijavau ir vadovavau ES
dirbti pagal
teigiamai įvertintos paraiškoje pateiktą
fondų investicijų veiksmų
ES fondų
paraiškos,
tikslą, poreikį,
programos 2014-2020 m.
priemones,
sėkmingai
sprendimo būdus,
konkurencinės paramos
pritraukti
įgyvendinama
siekiamus rezultatus ir
priemonės 09.2.1-ESFA-Klėšas kitose
naudą, teigiamai
728 ,,Ikimokyklinio ir
respublikinėse
įvertintos paraiškos,
bendrojo ugdymo mokyklų
, tarptautinėse
projekto grafikų
veiklos tobulinimas‘‘
priemonėse
įgyvendinimas, projekto paraiškos rengimui ir teikimui
rezultatų vertinimas
konkursui. Partneriai: 4
Vilniaus m. ikimokyklinės
įstaigos ir VŠĮ ,,Gyvenimo
universitetas‘‘. Tikslas- siekti
nuo ankstyvojo amžiaus
formuoti fizinio aktyvumo
įgūdžius, naudojant
moderniąsias ugdymo
priemones (interaktyvias
lėkštes, magnetinių blokelių
konstruktorius, interaktyvias
sienų ir grindų plyteles),
kurios apjungia technologijas
ir fizinę erdvę. Vaikas
aktyviai dalyvautų žaidime,
lengviau sutelktų dėmesį,
ugdytųsi gebėjimą
bendradarbiauti,
kognityvinius gebėjimus,
lavintų kūrybiškumą, loginį
mąstymą, koncentravimąsi į
užduotį. Siekta pagerinti
ugdymo kokybę ir ugdymosi
rezultatus (sveikatos
kompetenciją), atnaujinti
ugdymo aplinkas. Paraiškai
finansavimas neskirtas.
Koordinavau 2 ilgalaikius
respublikinius projektus
ugdymo turiniui praplėsti,
kurių vykdymą finansavo
LVJC: ,,Išmok jaustis
geriau‘‘ (įgyvendinamą pagal
Valstybinio visuomenės
sveikatos stiprinimo fondo
sutartį, siekiant pagerinti
mikroklimatą, pasirūpinti
darbuotojų fizine ir emocine
savijauta, dalyvavo 20
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1.5. Įstaigos
internetinė
svetainė
atitinka
reikalavimus

Įstaigos
internetinėje
svetainėje laikantis
nustatytų terminų
skelbiama visa
vieša informacija,
susijusi su įstaigos
veikla

mokytojų. Sukurtos prielaidos
tolesniam nuosekliam
darbuotojų sveikatos
gerinimui) ir ,,Darni
mokyklą‘‘ (įstaiga
apdovanota auksiniu
sertifikatu).
Inicijavau dalyvavimą
tarptautiniame Erasmus+KA2
strateginių partnerysčių
projekte ,,Lietuvių tradicijos
ir inovacijos vaikų
darželyje‘‘; tarptautinės
programos ,,Zipio draugai‘‘
vykdymą priešmokyklinėse
grupėse.
Inicijavau tęstinį tarptautinį
švietimo įstaigų
bendradarbiavimą projekte
,,Pasakyk pasauliui labas‘‘
siekiant sumažinti
netoleranciją (Slovėnija),
eTwinning projektų
vykdymą.
Sukurta internetinė
Internetinėje svetainėje
svetainė, atitinkanti
įdiegtas SSL sertifikatas
bendruosius
(tinklapyje) ir atlikti
reikalavimus valstybės
atnaujinimai. Patvirtinta
ir savivaldybių
Privatumo politika; Asmens
institucijų ir įstaigų
duomenų tvarkymo taisyklės;
interneto svetainėms.
Vaikų asmens duomenų
Veikiantis elektroninis
tvarkymo taisyklės; Bevielio
dienynas.
interneto prieigos naudojimo
Sudarytos sąlygos
sąlygos; Informacinių ir
visuomenei gauti
komunikacinių technologijų
internetu visą viešą
naudojimo bei darbuotojų
informaciją apie
stebėsenos ir kontrolės darbo
įstaigoje teikiamas
vietoje tvarka. Įdiegtas
paslaugas, užtikrinant
funkcionuojantis vidinis
jų veiksmingumą
informacijos apie pažeidimus
pateikiamos
tiekimo kanalas (teisinė
informacijos aktualumą, informacija – pranešėjų
patikimumą, paieškos
apsauga).
galimybes, ir reguliarų
Svetainėje teikiama teisinė ir
informacijos
įstaigos veiklą, ugdymo
atnaujinimą
procesą rodanti informacija,
kuri sistemingai atnaujinama.
Elektroninis dienynas veikia
nuo 2017 m. 2019-03-01
papildytas Duomenų
tvarkymo ir apsaugos politika
bei įdiegtos papildomos
procedūros Vaikų
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lankomumo žiniaraščių
pildymui. Tėvai mato
pedagoginio proceso
planavimo dokumentus,
valgiaraštį, dalyvauja vaikų
pasiekimų vertinime; vyksta
vidinė komunikacija su tėvais
ir pedagogais.
2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos

Poveikis švietimo įstaigos veiklai

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4. Pakoreguotų 2019 metų veiklos užduočių nebuvo
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas
langelis

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai ☐
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1.
6.2.
Direktorė

_________________

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

(parašas)

Vida Bakutienė
(vardas ir pavardė)

2020-01-17
(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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____________________
(mokyklos tarybos įgaliotas asmuo)

__________

_________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

__________
(data)

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

Ona Gucevičienė

__________

__________
(data)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.
V SKYRIUS
2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. 2020 metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
10.1.
10.2.
10.3.
Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

__________

Ona Gucevičienė

__________
(data)

Susipažinau.
____________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

