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Įstaigos socialinis kontekstas 

Kauno lopšelis-darželis ,,Kodėlčiukas“ yra bendrosios paskirties ikimokyklinio 
ugdymo įstaiga, teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, kurioje integruotai ugdosi 
kalbos ir komunikacijos, padėties, judesio ir skeleto raumenų sutrikimus turintys vaikai. 

Iš įstaigą lankančių 77 vaikų 8 % yra iš daugiavaikių šeimų, socialiai remtinų šeimų 
1 %, 7 % studijuojantys tėvai. 20,5 % tėvų už vaiko išlaikymą darželyje moka 50 %, 1 vaikas turi 
tik mamą (tėtis miręs). Be tėvų globos vaikų nėra. Įstaigoje smurtinių atvejų nepasitaikė. 
2018 metais rugsėjo mėn. Kauno lopšelį-darželį ,,Kodėlčiukas“ lankė 77 ugdytiniai. Įstaigoje veikė 
4 grupės (1 – lopšelio, 2 – darželio, 1 priešmokyklinio amžiaus grupė), (15-ankstyvojo, 40- 
ikimokyklinio, 22 -priešmokyklinio amžiaus vaikai). Grupių darbo laikas: 1 - lopšelio ir 1 – 
darželio ikimokyklinio ugdymo grupė  nuo 7.00 val. iki 19 val. 1- darželio ikimokyklinio ugdymo 
grupė ir 1 – priešmokyklinio ugdymo grupė nuo 7.00 val. iki 17.30 val. Nuo 1985 m. lopšeliui-
darželiui vadovauja Direktorė Rasa Kazimiera Tamulaitienė, II vadybinė kategorija, edukologijos 
magistro laipsnis.  

2018 metų eigoje į įstaigą atvyko 16 vaikų, išvyko 1 ikimokyklinio amžiaus vaikas, 
10 vaikų baigė priešmokyklinio ugdymo programą ir išvyko į  mokyklą, 18 vaikų nepateko ir 2018– 
2019 m. m. laukia eilėje 17 vaikų. (2019 - 2020 m. m. – laukia eilėje 31 vaikas, 2020 – 2021 laukia 
eilėje 12). Į bendrojo ugdymo grupes integruota: 10 vaikų su judesio ir padėties bei 35 - su kalbos ir 
komunikacijos sutrikimais. Korekcinę pagalbą šiems vaikams teikia neformaliojo ugdymo mokytoja 
kūno kultūrai ir logopedė. 

Įstaigoje veikia Vaiko gerovės  komisija. Organizuojamas prevencinis darbas,  
akcijos skirtos vaikų saugumui, patyčių prevencijos veiklos, švietimo pagalbos teikimas, saugios ir 
palankios vaiko aplinkos kūrimas, švietimo programų pritaikymas ugdytiniams, turintiems 
specialiųjų ugdymosi poreikių. Šiais 2018 – 2019 m. m. įgyvendiname Emocinio intelekto          
,,Kimochis‘‘ prevencijos ugdymo programą. Prevencinė veikla  integruojama į kasdieninį 
gyvenimą. Dalyvaujama akcijoje ,,Savaitė be patyčių‘‘. Kiekvieną rugsėjį, jau tapo tradicija, 
vykdomas saugaus eismo projektas ,,Jaučiuosi saugus kai žinau‘‘ su kitomis Kauno miesto 
ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. Parengiamos ugdytinių kūrybinių darbų parodos. Kasmet 
priešmokyklinukai  vyksta į Kauno Algio Žikevičiaus  saugaus vaiko mokyklą, Priešgaisrinę  
gelbėjimo tarnybą. Organizuojami posėdžiai, teikiamos veiklos ataskaitos. Yra parengtas 2011 m. 
birželio 27 d. ir patvirtintas direktoriaus įsakymu Nr. V- 126 ,,Kauno l/d ,,Kodėlčiukas‘‘ VGK 
darbo organizavimo tvarkos aprašas“. 2015 m. rugsėjo 1 d. parengtas ir direktoriaus įsakymu Nr. V-
81 patvirtintas ,,Kauno lopšelio-darželio ,,Kodėlčiukas“ Vaiko gerovės komisijos ir krizių valdymo 
įstaigoje darbo grupės organizavimo tvarkos aprašas“. 2017 m. rugpjūčio31 d. direktoriaus įsakymu 
Nr. V-61patvirtintas ,,Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Kauno l/d 
,,Kodėlčiukas‘‘ tvarkos aprašas‘‘. Yra parengtas VGK 2018 -2019 m. m. veiklos planas. 
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 Ugdytinių skaičiaus įstaigoje kaita 

Lyginant 2017 m. ir 2018 m.:  

* sąrašinis vaikų skaičius pakito (2017 m.-77 vaikai, 2018 m.- 77 vaikai); 
* vaikų su judesio ir padėties sutrikimais 2017 m. – 13%.; 2018 m. – 13% 
vaikų skaičius nesumažėjo; 
*vaikų su kalbos ir komunikacijos sutrikimais 2017 m. – 39,5 %; 2018 m. – 46 %.; 
*vaikų skaičius padidėjo  6,5 %.; 
*vaikų lankomumas 2017 m. buvo 73, 4%, 2018 m.- 59% 
*vaikų sergamumas 2017 m. buvo 12,4%, 2018 m. -13% 

 10 vaikų, ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo(si) programą pasiekė mokyklinę 
brandą ir sėkmingai mokosi Kauno ir Kauno rajono mokyklose. 
 
 Mokytojų, turinčių dalykinę ir pedagoginę kvalifikaciją, dalis 

Įstaigoje dirba 22 darbuotojai, iš jų 11 pedagogų. Kvalifikuoti mokytojai ir 
specialistai: 100 % – su aukštuoju išsilavinimu, 27 % mokytojų įgijusios magistro kvalifikacinį 
laipsnį, 54,5 % turintys metodininko kvalifikacinę kategoriją, 27 % – vyresniojo auklėtojo 
kvalifikacinę kategoriją, 18 % - mokytojo kvalifikacinę kategoriją.  

Iš jų Rasa Kazimiera Tamulaitienė, direktorė – II vadybinė, vyresniosios auklėtojos 
kvalifikacinė kategorija. 

Ilona Kairienė, pavaduotoja ugdymui - II vadybinė, auklėtojos metodininkės 
kvalifikacinė kategorija. 

 
Žemės panaudos sutartis 
 

Žemės sutarties situacija. Žemės sklypo detalusis planas patvirtintas Kauno miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-04-07 įsakymas Nr. A-1161, sudaryta valstybinė 
žemės panaudos sutartis 2015-11-23 Nr. 8SUN – 112 ir patvirtinta Nacionalinės žemės tarnybos 
prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu 
(sprendimu) Nr. 8 VĮ -1411 – (14.8.2) 

 
 Higienos pasas 
 
Pastato kategorija - kultūros, mokslo/darželis. Kauno visuomenės sveikatos centro 2013-06-

27 išduotas leidimas-higienos pasas Nr. 9-9-0530(6), neterminuotas. 
Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas išduotas 2008-07-14 Nr. 514, 

neterminuotas. 
 
 Energetinis auditas 
 
Energetinis auditas, investicinis projektas atliktas 2007 metų lapkričio mėn. Techninis 

projektas paruoštas ir patvirtintas Nuolatinės statybos komisijos 2008-01-16. Pastato 
rekonstravimui statybos leidimas Nr. 7-SL-Nr.-6 išduotas 2008-01-25. Parengtas statinio projektas 
ir išduotas neterminuotas Kauno miesto savivaldybės administracijos rašytinis pritarimas statinio 
projektui 2016-02-23 Nr. RPP-21-160223-00079. 

 
Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas 
 
Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas išduotas 2008-07-14 Nr. 514, 

neterminuotas. 
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II SKYRIUS 
2018 METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 
 

 2018 m. Išlaidų kodai pagal 
ekonominę 
klasifikaciją 

Išlaidų pavadinimas 
Kasinės išlaidos nuo 
metų pradžios 
(išleista) 

Asignavimai nuo 
metų pradžios 
(gauta) 2 3 19 
5101 Savivaldybės 
biudžeto lėšos       
111900,00 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis 112000,06 
35400,00 2.1.2.1.1.1 Soc. draud. įmokos 34881,98 
3522,94 2.2.1.1.1.1 Mityba 3522,94 
188,89 2.2.1.1.1.2. Medikamentai 188,89 
705,21 2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos 705,21 
1512,70 2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė 1512,7 
0,00 2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 0,00 
0,00 2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 0,00 
614,15 2.2.1.1.1.16 Kvalifikacija 614,15 
9438,05 2.2.1.1.1.20 Šildymas 9438,05 
2399,85 2.2.1.1.1.20 El. energija 2399,85 
880,92 2.2.1.1.1.20 Vanduo ir kanalizacija 880,92 
769,74 2.2.1.1.1.20 Šiukšlių išvežimas 769,74 

473,78 2.2.1.1.1.21 
Informacinių techn. prekės, 
paslaugos 

473,78 

3512,27 2.2.1.1.1.23 Ūkio inventoriaus įsigijimas 3512,27 

2701,5 2.2.1.1.1.30 
Kitų prekių ir paslaugų 
įsigijimas 2682,16 

280,00 2.7.3.1.1.1. 
Darbdavių socialinė parama 
pinigais 265,51 

5600,00 3.1.1.3.1.2. 
Kitų mašinų ir įrenginių 
įsigijimo išlaidos 

5600,00 

179 900,00 
Iš 
viso(09.01.01.01.)  

179448,21 

18 480,00 
Iš 
viso(2.2.1.1.1.15.2) 

Materialinio turto paprasto 
remonto išlaidos (paslaugos) 

18 477,96 

198 380,00 Iš viso(5101)  197 926,17 
41 Mokinio 

krepšelis   
 

54 564,00 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis 54 564,00 
16 534,00 2.1.2.1.1.1 Soc. draud. įmokos. 16 534,00 
66,55 

2.2.1.1.1.06.2 

Transporto išlaikymo ir 
transporto paslaugų įsigijimo 
išlaidos (paslaugos) 

66,55 

470,50 2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 470,50 

250,64 2.2.1.1.1.21.2 

Informacinių techn. Prekių ir 
paslaugų įsigijimo išlaidos 
(paslaugos) 250,64 

1035,72 2.2.1.1.1.23 
Ūkio inventoriaus įsigijimo 
išlaidos 

3512,27 
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706,29 2.2.1.1.1.30 
Kitų prekių ir paslaugų 
įsigijimas išlaidos 706,29 

134,30 

2.7.3.1.1.1. 
Darbdavių socialinė parama 
pinigais  134,30 

73 762,00 Iš viso(41)  73 761,58  

7301 Įmokos už 
paslaugas 

biudžetinėse 
įstaigose   

 

23 400,00 2.2.1.1.1.01.1 Mityba 17 125,02 

300,00 2.2.1.1.1.21.1 

Informacinių technologijų 
prekių ir paslaugų įsigijimo 
išlaidos(prekės) 

0,00 

634,00 2.2.1.1.1.23 
Ūkio inventoriaus įsigijimo 
išlaidos 

0,00 

2 766,00 2.2.1.1.1.30 
Kitų prekių ir paslaugų 
įsigijimas išlaidos 2 628,04 

27 100,00 Iš viso(7301)  19 753,06 
7101 Biudžetinių 
įstaigų patalpų 

nuoma   

 

200,00 2.2.1.1.1.23 
Ūkio inventoriaus įsigijimo 
išlaidos 

0,00 

200,00 Iš viso(7101)  0,00 
 
Gyventojų 2 proc. paramos ir labdaros lėšos. 
Apsauginė danga lauko aikštelėms – 2070,00 Eur. 
Virtuvės reikmenys – 37,82 Eur. 
1453,58Eur. perkeliami  kitiems metams aplinkos gerinimui. 
 
5101 Savivaldybės biudžeto lėšos. 
Medikamentai ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos – 188,89Eur. 
Ryšių paslaugos – 705,21. (telefono ir interneto tiekimo paslaugos). 
Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos – 1512,7 Eur. (pagalvės, darbo rūbai, skalbimo paslaugos). 
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 614,15 Eur.(seminarai, mokymai pedagogams). 
Šildymas, elektros energija, vandentiekis ir kanalizacija, šiukšlių išvežimo išlaidos – 13 488,56 Eur. 
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas – 473,78 Eur. (spausdintuvų kasetės, 
kompiuteris; technikos remontas, kompiuterio testavimas ir priežiūra). 
Ūkio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 3512,27 Eur. (higienos priemonės, šiukšlių dėžės, šluotos, 
indai, lovytės, ūkio ir remonto medžiagos, veidrodžiai, staliukai, kėdutės, čiužinys). 
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas – 2682,16 Eur. (supynės, spyruokliukas, remontas, 
mikrobiologiniai tyrimai, santechnikos remonto darbai) 
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos – ilgalaikis turtas – 5600 Eur. (lauko žaidimų aikštelių 
įrengimas, traukinukas, judantis tiltelis, balansinė supynė, tunelis ,,Ramunė‘‘) 
Materialinio turto paprasto remonto paslaugos – 11129,27 Eur. (lauko laiptų remontas: 
betonavimas, plytelių klijavimas, visų lauko laiptų metalinių konstrukcijų pakeitimas, pandusas) 
 
41 Valstybės lėšos (Mokinio krepšelis) 
Transporto nuoma išvykai į VŠĮ Muniškių globos namus – 66,55 Eur. 
Informacinės technologijos – 250,64 Eur. (informacinių technologijų įrangos priežiūra) 
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Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas – 706,29 Eur. (emocinio intelekto ,,Kimochis‘‘ prevencijos 
ugdymo programa, edukacinė programa; elektroninio  dienyno aptarnavimo mokestis, pianino 
derinimas,  saugos mokymai pedagogams ir ugdytiniams); 
Ūkio inventoriaus įsigijimas 3512,27 Eur.(kanceliarinės prekės, žaislai motorikai, muzikos 
instrumentai, konstravimo kaladėlės, rašomasis stalas, termometrai, megafonas, nuotraukų albumai 
ir kt.); 
Kvalifikacijos kėlimas – 470,50 Eur. (seminarai- mokymai pedagogams); 
Kitos paslaugos – 200 Eur. (el. dienynas aptarnavimo mokestis, pianino derinimas, darbų saugos 
mokymai); 
 
7301 Įmokos už paslaugas biudžetinėse įstaigose 
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos –  2628,04 Eur. (kanceliarinės prekės, žaislai ir ugdymo 
priemonės, balionai, vaidybiniai scenarijai su dainelėmis; saugi danga Graslok lauko žaidimo 
aikštelėse, karnizas, klijai, batai vienkartiniai, kasetiniai roletai); 
7 346,94 Eur. nepanaudota ir perkeliama į kitus metus, iš jų: 
 Informacinių technologijų prekės – 300,00 Eur.  
Ūkio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 634,00Eur.  
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos(prekės) – 300.00 Eur. 
Kitų prekių ir paslaugų – 137,96 Eur. 
 
7101 Biudžetinių įstaigų patalpų nuoma. 
Ūkio inventoriaus įsigijimo išlaidos – 200,00 Eur. nepanaudoti perkeliami į kitus metus. 
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Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę (2018 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas: 
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Pastatas priskirtas III pastatų grupei. 
Atliktas pilnas techninis projektas, 
išduotas statyboms leidimas galioja 

iki 2018-01 –25, yra žemės panaudos 
sutartis.  

Rūsio remontas atliktas nepilnai.  

 
Santrumpos: NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP– atliktas 

paprastasis remontas. 
 

Pastabos: 
 

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

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

3. Statinio dalių ir inžinierinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir 
aplinkos higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos 
remonto ar rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą. 
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
 

Tikslas Minimalus lauktas 
rezultatas 

Įstaigos pasiektas 
realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 
rezultatas 

Sustiprinti ryšius 
tarp ugdytinių, jų 
tėvų (globėjų) ir 
įstaigos, įdiegiant 
naujus 
bendradarbiavimo su 
šeima būdus bei 
formas. 

50 % tėvų aktyviau 
domėsis ir dalyvaus vaiko 
ugdymosi procese, įstaigos 
organizuojamuose  
renginiuose, popietėse, 
šventėse, vakaronėse. 
10 % tėvų dalyvaus 
įstaigoje organizuojamose 
diskusijose, seminaruose, 
paskaitose apie vaikų 
ugdymo ypatumus. 
15 % tėvų dalyvaus 
paskaitose, mokymuose 
skirtuose tėvystės įgūdžių 
ugdymui. 
20% tėvų savanoriaus 
įvairioje veikloje. 

Pasiektas realus 
rezultatas vertinamas 
puikiai. 

85% tėvų aktyviau 
domėsis ir dalyvaus 
vaiko ugdymosi procese, 
įstaigos 
organizuojamuose 
renginiuose, popietėse, 
šventėse, vakaronėse. 
80% įstaigos tėvų 
dalyvaus seminaruose, 
diskusijose, apie vaikų 
ugdymo ypatumus.  
60% įstaigos tėvų 
dalyvaus paskaitose, 
mokymuose skirtuose  
tėvystės įgūdžių 
ugdymui. 
40% tėvų savanoriaus 
įvairioje veikloje. 

Komentaras: 1 tikslo laukto rezultato įgyvendinimas vertinamas puikiai. Pasiektas maksimalus 
rezultatas. Didžioji dauguma tėvų domisi ir yra įtraukti į ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimą. 
85% tėvų aktyviai domėjosi ir dalyvavo vaiko ugdymosi procese, įstaigos organizuojamuose 
renginiuose. 95%  tėvų dalyvavo popietėse, šventėse, vakaronėse. Parengti  pranešimai tėvams, grupės 
susirinkimo metu apie žaislus, apie vaikų savarankiškumą, apie sveiką mitybą, apie adaptaciją 
darželyje.40 % tėvų savanoriavo įvairioje veikloje. 80% įstaigos tėvų dalyvavo seminaruose, įstaigoje 
organizuojamoje konferencijoje apie vaikų ugdymo ypatumus.  
Trijų grupių tėveliai dalyvavo projekte ,,Kuo dirba mano tėveliai?‘‘ ir pristatė savo profesiją. 80 % 
įstaigos tėvų gamino darbelius iš antrinių žaliavų, kūrė paveikslus iš augalų ir dalyvavo įvairiose 
parodose.   

 
Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 
Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 
Maksimalus lauktas 

rezultatas 
Renovuoti ir apšiltinti 
pastato sienas, 
rekonstruoti lauko 
laiptus, patobulinti 
ugdymo erdves. 

Ugdymo erdvės 
papildytos naujomis, 
saugiomis 
priemonėmis. 

Pasiektas minimalus 
rezultatas vertinamas gerai. 

Projektas atitinka 
šiuolaikinius 
reikalavimus. 
Rekonstruoti lauko 
laiptai. Lauko ir vidaus 
ugdymo erdvės saugios, 
priemonės atitinkančios 
vaikų amžių ir 
poreikius. 

Komentaras: Šis tikslas įgyvendintas labai gerai. Maksimalus rezultatas nepasiektas, kadangi 
pastato sienos nerenovuotos ir neapšiltintos, kadangi nebuvo skirtas finansavimas šiems darbams 
atlikti. Renovuoti visi pastato lauko laiptai,  įrengtas pandusas. Pakeistos ,,Peliukų‘‘ grupės, miegamojo 
ir rūbinės grindys. Įsigyta vaikiškų kėdučių, stalų, lauko ir ugdymo(si) priemonių. Lauko ir vidaus 
ugdymo erdvės saugios, priemonės atitinkančios vaikų amžių ir poreikius. Įstaigos lauko teritorijoje 
įsigyta edukacinių  priemonių.  
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Tikslas Minimalus lauktas 
rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 
rezultatas 

Maksimalus lauktas 
rezultatas 

Inovatyvių idėjų 
panaudojimas 
ugdymo(si) procese 

VŠĮ judesio studija 
,,Strakaliukas“ vienos 
gr. ugdytiniai ir 2 
pedagogės dalyvaus 
projekte.  
65% pedagogų 
rengdami ir 
įgyvendinami 
kūrybinius projektus, 
edukacines 
valandėles,  įgis 
naujų žinių, įgūdžių, 
diegs naujoves. 
Įstaigoje 20%  
pedagogų taiko IKT 
ugdomajame 
procese. 
50% pedagogų 
ugdomajame procese 
naudos interaktyvią 
lentą, kaip puikų 
būdą sujungti 
naujausias 
technologijas ir 
ugdymo procesą. 

Pasiektas realus rezultatas 
vertinamas labai gerai. 

VŠĮ judesio studija 
,,Strakaliukas“ dviejų gr. 
ugdytiniai ir 4 pedagogės 
dalyvaus  projekte.  
85 % pedagogų 
rengdami ir 
įgyvendindami 
kūrybinius projektus, 
edukacines valandėles, 
įgis naujų žinių, 
įgūdžių, diegs naujoves. 
90 % įstaigos pedagogų 
taikys IKT ugdomajame 
procese. 
95% pedagogų 
ugdomajame procese 
naudos interaktyvią 
lentą, kaip puikų būdą 
sujungti naujausias 
technologijas ir ugdymo 
procesą. 

Komentaras: Šis tikslas įgyvendintas labai gerai. Maksimalus rezultatas nepasiektas, kadangi  
viena grupė ir du pedagogai nedalyvavo VŠĮ judesio studija ,,Strakaliukas“ bendrame projekte. VŠĮ 
judesio studija ,,Strakaliukas‘‘ dalyvavo vienos grupės ugdytiniai ir 2 pedagogai. 90 % įstaigos 
pedagogų taikė IKT ugdomajame procese. 95% pedagogų ugdomajame procese naudojo 
interaktyvią lentą, interaktyvias grindis, robotukus, kaip puikų būdą sujungti naujausias 
technologijas ir ugdymo procesą.  
 

Plačiojo įsivertinimo išvados 
 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti mokyklos 
veiklos aspektai 

1.1.2. Mikroklimatas   
1.2.2. Informacija apie įstaigos 
veiklą 

2.1.1. Ugdymo programos 2.1.2.Ugdymo turinio planavimas 

2.2.1. Pedagogo santykis su 
vaikais 

  

2.2.3. Vaiko globa ir saugumas   
2.3.1. Vaikų pažangos ir 
pasiekimų vertinimo sistema 

  

5.2.2. Personalo komplektavimas 
ir darbo organizavimas 
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Giluminio įsivertinimo išvados 
 

 
Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, vidaus 

audito ir kitų institucijų išvados 
 

1. Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros  
skyriaus nurodymas dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo 2018 10 04 Nr.21-441 (planinis 
patikrinimas) . 

Nurodymai:  
1. Įstaigos darbuotojams parvestas periodinis gaisrinės saugos instruktažas, tačiau 18  

žmonių yra neįforminti gaisrinės saugos instruktažų žurnale. 
2. Žmonių evakavimo planai įrengti ne pagal Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 6 – ame  

priede nurodytus reikalavimus, t.y. nepakabinti rūsyje prie kiekvieno įėjimo ir (ar) išėjimo. 
3. Remonto darbininko patalpoje naudojama netvarkinga elektros paskirstymo dėžutė  

(nėra dangtelio ir sulūžęs dėžutės korpusas). 
4. Remonto darbininko patalpoje toje vietoje (virš durų staktos) kur vamzdynas kerta  

statybines konstrukcijas, anga tarp jų ir konstrukcijų neužsandarinta užpildu. 
5. Įstaigos teritorijoje ženklu nepažymėta žmonių gaisro kilimo pavojaus atveju jiems  

evakuojantis iš pastatų susirinkimo vieta. 
6. Arčiau kaip 2 m. sandėliuoja degias augalinės kilmės medžiagas (medžiagų šakas) prie 

įstaigos statinio. 
Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros 

skyriaus nurodymas: arčiau kaip 2 m. sandėliuoja degias augalinės kilmės medžiagas (medžiagų 
šakas) prie įstaigos statinio. 2018-10-05 pašalinta. 

Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros 
skyriaus nurodymas: įstaigos darbuotojams parvestas periodinis gaisrinės saugos 
instruktažas(Pažyma 18 dalyvių), tačiau 18 žmonių yra neįforminti gaisrinės saugos instruktažų 
žurnale.2018-10-05 pašalinti. 

Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros 
skyriaus nurodymas: žmonių evakavimo planai įrengti ne pagal Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 
6 – ame priede nurodytus reikalavimus, t.y. nepakabinti rūsyje prie kiekvieno įėjimo ir (ar) 
išėjimo.2018-10-08 pašalinti. 

Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros 
skyriaus nurodymas: remonto darbininko patalpoje naudojama netvarkinga elektros paskirstymo 
dėžutė (nėra dangtelio ir sulūžęs dėžutės korpusas). 2018-10-10 pašalinti. 

Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros 
skyriaus nurodymas: remonto darbininko patalpoje toje vietoje (virš durų staktos) kur vamzdynas 
kerta statybines konstrukcijas, anga tarp jų ir konstrukcijų neužsandarinta užpildu. 2018-10-11 
pašalinta. 

Komentaras: Praėjusiais metais pasirinkta sritis „Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais)“. 
Atlikome 4.2.2. rodiklio ,,Tėvų pedagoginis švietimas‘‘ įsivertinimą. Išvados rodo, kad didžioji 
dauguma tėvų domisi ir yra įtraukti į ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimą. 85% tėvų 
aktyviai domėjosi ir dalyvavo vaiko ugdymosi procese, įstaigos organizuojamuose renginiuose. 
95%  tėvų dalyvavo popietėse, šventėse, vakaronėse. 40 % tėvų savanoriavo įstaigoje įvairioje 
veikloje. 80% įstaigos tėvų dalyvavo seminaruose, įstaigoje organizuojamoje konferencijoje apie 
vaikų ugdymo ypatumus. Individualūs specialistų pokalbiai su tėvais, bei bendros diskusijos 
iškilus įvairiems klausimams – 30 %. Darbo grupė tyrė pagalbinius rodiklius: 2.1.1. Ugdymo 
programos. Išvados rodo, kad reikia tobulinti ugdymo kokybę, stiprinti vaikų sveikos gyvensenos 
įpročius, emocinę bei socialinę raidą. Ugdymo procese organizuoti projektus, renginius 
,edukacines veiklas, sporto šventes, sveikuoliškus rytmečius. Sustiprinti pedagogų ir specialistų 
bendradarbiavimo galimybes.  
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Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros 
skyriaus nurodymas: įstaigos teritorijoje ženklu nepažymėta žmonių gaisro kilimo pavojaus atveju 
jiems evakuojantis iš pastatų susirinkimo vieta. 2018-10-11 pašalinta. 

2. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo seniūnija. Statinio (-ių) techninės  
priežiūros patikrinimo aktas 2018-02-07 Nr. 23-15-3. 

Nurodymai: 
1. Šalinti vandens patekimo į rūsį priežastis, atstatyti krentantį tinką. 
2. Sudaryti metinius ir ilgalaikius pastato ir jo inžinerinės įrangos privalomųjų remonto  

darbų ir jų finansinio aprūpinimo planus. 
3. Statinių techninę priežiūrą vykdyti ir pildyti nuolatinius stebėjimus, kasmetines ir  

neeilines apžiūras. 
Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo seniūnija. Statinio (-ių) techninės  

priežiūros patikrinimo aktas 2018-02-07 Nr. 23-15-3.Nurodymai vykdomi.  
3. Kauno valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba. 2018-03-19 Viešojo maitinimo įmonės   

patikrinimo aktas Nr. 33 VMĮP – 232.   
Išvada – tikrinimo metu esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta, nuobaudų netaikyta. 
1. Išvalyti daržovių šaldiklį. 
2. Paženklinti indą žaliai mėsai. 

Kauno valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba. 2018-03-19 Viešojo maitinimo įmonės  
patikrinimo aktas Nr. 33 VMĮP – 232. Nurodymai įvykdyti 2018-03-20. 

4. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno  
departamento patikrinimo aktas 2018-04-19 Nr. (2-12015.3.2) PA-2038 

Nurodymai: 
1. ,,Peliukų‘‘ grupėje grindų danga nelygi. 
2. Logopedo kabinete nėra šalto ir karšto tekančio vandens. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamento nurodymas: ,,Peliukų‘‘ grupėje grindų danga nelygi pašalintas 2018-08-01. 
,,Peliukų‘‘ grupės patalpose sudėtos naujos grindys. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno      
departamento nurodymas: logopedo kabinete nėra šalto ir karšto tekančio vandens pašalintas 2018-
08-01. Logopedo kabinete pastatyta nauja kriauklė, yra tiekiamas šaltas ir karštas vanduo. 

 

III SKYRIUS 
2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 
 

Įstaigos strateginio plano 2019–2021 metams 1 strateginis tikslas ,,Patobulinti ugdymo kokybę, 
stiprinant vaikų sveikos gyvensenos įpročius, emocinę bei socialinę raidą, padedančią pasiekti 
asmeninę brandą‘‘. 2018 metais įstaigos pedagogai susipažino ir domisi socialinių, emocinių 
įgūdžių ugdymo programa ,,Kimochis‘‘, pradėjo ją taikyti ir tikslingai naudotis ugdymo(si) procese. 
Įgyvendinant strateginio plano 2019-2021 metams 1 strateginį tikslą, 2019 metais lopšelio-darželio 
ugdytiniai ir pedagogai dalyvaus emocinio intelekto ,,Kimochis‘‘ ikimokyklinėje ugdymo, 
prevencinėje programoje. Tai puiki galimybė padėti vaikui įgyti žinių, įgūdžių, kurie reikalingi, kad 
jis galėtų suprasti bei valdyti savo emocijas, globoti bei rūpintis kitais, kurti tvirtus santykius, 
priimti atsakingus sprendimus ir spręsti keblias situacijas. Taip pat pedagogai patobulins savo 
kompetencijas socialinių gebėjimų srityje, ugdymo procese taikys šiuolaikinius ugdymo(si) 
metodus. 

Metinis tikslas taip pat pagrįstas giluminio audito įsivertinimo išvadomis, praėjusių metų 
veiklos analize. Šiam tikslui įgyvendinti bus valstybės lėšos (mokinio krepšelio) – 2000.00 Eur.  
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Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2019-2021 metams 2 strateginį tikslą ,,Pagerinti vaikų 
ugdymo(si) galimybes, atnaujinant įstaigos lauko, edukacines erdves ir vidaus erdves, padidinant 
pastato energetinį efektyvumą‘‘. 2019  metais sieksime vaikų sveikatingumo kokybės, 
patobulindami įstaigos teritorijos lauko edukacines erdves, įstaigos vidaus ugdomąsias erdves. 
Kruopščiai planuosime išlaidas, kontroliuosime skirtų lėšų valdymą, ieškosime geriausių 
sprendimų, Šis metinis tikslas taip pat pagrįstas plačiojo įsivertinimo išvadomis, ar praėjusių metų 
veiklos analize. Šiam tikslui įgyvendinti bus naudojamos 2 % paramos ir labdaros – 1400.00 Eur,  
savivaldybės biudžeto lėšos- 1000.00 Eur, valstybės lėšos (mokinio krepšelis) -1000.00Eur, įmokos 
už paslaugas biudžetinėse įstaigose lėšos – 1700.00 Eur. Lėšos skirtos energijos taupymo programai 
ir naujų edukacinių aplinkų sukūrimui pagal patvirtintą projektą. 

Toliau dalyvausime programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose 
2018-2019 m. m.“, o už sutaupytus pinigus tobulinsime įstaigos aplinkas. 
 

IV SKYRIUS 
VEIKLOS TURINYS 

 
1 tikslas – pagerinti emocinio intelekto ir socialinių įgūdžių ugdymą ikimokykliniame ir 
priešmokykliniame amžiuje. 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 
rezultatai 

Vaikų emocijų raiškos 
suvokimas pagerės 5 %. 

50 proc. pedagogų domėsis ir 
taikys emocinio intelekto 
ugdymo programą ,,Kimochis“ 
ir tikslingai mokės ją naudotis 
ugdymo(si) procese. 
50 proc. Vaikų mokės 
pavadinti ir valdyti jausmus, 
konstruktyviai bendrauti.   
60 proc. vaikų noriai žais su 
žaislais Kimočiais – 
išreiškiančiais jausmus. 
60 proc. vaikų pavyks valdyti 
savo emocijas. 
40 % pedagogų patobulins savo 
kompetencijas socialinių 
gebėjimų srityje, ugdymo 
procese taikys šiuolaikinius 
ugdymo(si) metodus.  
 

80 proc. pedagogų domėsis ir 
taikys emocinio intelekto 
ugdymo programą 
,,Kimochis‘‘ ir tikslingai 
mokės ją naudotis ugdymo(si) 
procese. 
80 proc. Vaikų mokės 
pavadinti ir valdyti jausmus, 
konstruktyviai bendrauti.   
80 proc. vaikų noriai žais su 
žaislais Kimočiais – 
išreiškiančiais jausmus. 
80 proc. vaikų pavyks valdyti 
savo emocijas. 
60 % pedagogų patobulins 
savo kompetencijas socialinių 
gebėjimų srityje, ugdymo 
procese taikys šiuolaikinius 
ugdymo(si) metodus.  

 
Priemonės 
Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Socialiniai 
partneriai 

Įvykdymo 
terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Emocinio intelekto 
ugdymo programa 
,,Kimochis‘‘ 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui, 
grupių 
pedagogai, 
VGK nariai 

 

 2019 m. 
sausio – 
gruodžio 

mėn. 

41.Valstybės 
lėšos (Mokinio 
krepšelis) 
1000,00Eur. 

 

2. Socialinių įgūdžių Direktorės   41.Valstybės  
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ir gebėjimų 
lavinimo metodų 
taikymas. 

pavaduotoja 
ugdymui, 
grupių 
pedagogai, 
VGK nariai 

lėšos (Mokinio 
krepšelis) 
1000,00 Eur. 

3. Šeimų anketinė 
apklausa: dėl vaikų 
emocinio intelekto, 
dėl ugdymo 
kokybės 

Direktorė, 
Direktorės 

pavaduotoja 
ugdymui 

 Rugsėjis-
gruodis 

VGK 
Žmogiškieji 
ištekliai 
5101.Savivald
ybės biudžeto 
lėšos 
50.00Eur. 

 

4. Emocinio intelekto 
ir socialinių 
įgūdžių  projektas 
,,Emocijų ruduo‘‘ 

Direktorės 
pavaduotoja 

ugdymui, 
pedagogai 

Kauno l/d 
,,Linelis‘‘, l/d 
,,Svirnelis‘‘ 

Rugsėjis 
Spalis 

Lapkritis 

Visos 
pedagogės, 
ugdytinių tėvai 
7301. Įmokos 
už paslaugas 
biudžetinėse 
įstaigose lėšos 
 50.00Eur. 

 

5.  Projektas su tėvais 
,,Aš laimingas, kai 
šalia esi‘‘ 

Direktorės 
pavaduotoja 

ugdymui, 
pedagogai 

 Spalis-
gruodis 

Žmogiškieji 
ištekliai, tėvai, 
grupių 
pedagogai, 
41. Valstybės 
lėšos(Mokinio 
krepšelis) 
50.00 Eur. 

 

6. Seminarai skirti 
emocinio intelekto 
ir socialinių 
įgūdžių ugdymui. 

Direktorė, 
Direktorės 

pavaduotoja 
ugdymui 

 Spalis-
gruodis 

41. Valstybės 
lėšos(Mokinio 
krepšelis) 
 200.00Eur. 

 

7. Įstaigos veiklos 
įsivertinimas 
,,Etoso‘‘ srityje, 
,,Vaiko visuminio 
ugdymo apimančio 
emocinę, socialinę 
sritis,  
užtikrinimas‘‘ 
rodiklio tobulinimo 
prielaidoms kurti 

Direktorė  Sausis- 
gegužė 

Darbo grupė  

8. Socialinis 
projektas aktyviai 
įtraukiant tėvus 
,,Skaitykime 
vaikams‘‘ 

Auklėtojos, 
logopedė, 
meninio 
ugdymo 

pedagogė 

 Sausis- 
gegužė 

Įstaigos 
bendruomenė 
41.Valstybės 
lėšos(Mokinio 
krepšelis) 
50.00 Eur. 

 

9. Konferencija 
tėvams ,,Vaiko 
sėkmė džiugina 
širdį‘‘ 

Direktorė, 
direktorės 

pavaduotoja 
ugdymui, 

 Gegužė Visos 
pedagogės, 
ugdytinių tėvai 
41.Valstybės 
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visuomenės 
sveikatos  

biuro 
specialistė. 

lėšos(Mokinio 
krepšelis 
100.00 Eur. 

 
10. Kryptingas įstaigos 

darbuotojų 
asmeninis 
tobulėjimas.  

Direktorė, 
direktorės 

pavaduotoja 
ugdymui 

Kauno 
pedagogų 

kvalifikacijos 
centras 

2019 m. 
sausio-

gruodžio 
mėn. 

 

Grupės 
auklėtojos, 
specialistai 
41.Valstybės 
lėšos(Mokinio 
krepšelis)  
300.00 Eur. 

 

 
2 tikslas – patobulinti lauko edukacines erdves, siekiant vaikų sveikatingumo kokybės. 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs 
rezultatai 

Laukiami maksimalūs rezultatai 

Atnaujintos esamos priemonės 
ir 10 %  erdvių bus pritaikytos 
vaikams  veiklai lauke. 

15% pastato bus 
atnaujinta. 
Bus įsigyta 1 naujas 
kompleksas ir patobulinta 
vaikų veiklos erdvė. 

30%  pastato bus atnaujinta. 
Bus įsigyta 3 nauji kompleksai ir 
patobulinta vaikų veiklos erdvė. 
 

 
Priemonės 
Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Socialiniai 
partneriai 

Įvykdymo 
terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Paslaugų ir 
prekių įsigijimas 
palankiausiomis 
sąlygomis. 

Direktorė, 
viešųjų 
pirkimų 
komisija ir 
organizatoriai. 

 2019 
sausis- 
gruodis 

5101.Savivaldybės 
biudžeto lėšos 
300.00 Eur. 

 

2. Dalinė pastato 
renovacija. 

Direktorė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ūkio reikalams 

 2019 
sausis-
gruodis 

5101.Savivaldybės 
biudžeto lėšos 
130000 Eur. 

 

3. Edukacinių 
erdvių 
tobulinimas, 
naujų priemonių 
įsigijimas ir 
pastatymas. 

Direktorė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui, 
direktorės 
pavaduotoja 
ūkio reikalams 

 2019 
sausis-
gruodis 

5101.Savivaldybės 
biudžeto lėšos 
5600,00 Eur. 
 

 

4. Darbų 
priėmimas. 

Direktorė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ūkio reikalams 

 2019 
gruodis,  
atlikus 
darbus. 

  

 
Rizikos veiksnys Veiksmų alternatyva 

Nepavyko gauti finansavimo, finansavimas 
skirtas kitoms programoms. 

Kreipsimės į savivaldybės vykdomąją 
instituciją. Ieškosime rėmėjų svarbiausiems 
darbams atlikti, naudosime 2% ir ugdymo lėšas. 
Organizuosime tėvų talkas. Pasinaudosime 
darbo jėga pagal Viešųjų darbų programą. 
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V SKYRIUS 
ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, 
informuoja 

Kam atsiskaitoma, 
kas informuojamas 

Atsiskaitymo ir informavimo 
forma  

Įvykdymo 
terminas 

Direktorė *Savivaldybės 
vykdomajai 
institucijai  
*Įstaigos 
bendruomenei 
*Įstaigos tarybai 
* Ugdytinių tėvams 

Pranešimai raštu ir žodžiu 
konferencijose, posėdžiuose, 
susirinkimuose. Metų veiklos 
ataskaita, 2017 m. metinio veiklos 
plano įgyvendinimą ir 
perspektyvas, veiklos programos 
įgyvendinimo tarpinis vertinimas, 
plačiojo audito rezultatų 
pristatymas, 2 ir ugdymo lėšų 
panaudojimo ataskaita.  
Gauto atlyginimo už ugdymo 
sąlygų tenkinimą lėšos ir jų 
panaudojimas. 

2019 m. sausis, 
vasaris-kovas,  
gegužė, gruodis 
 
 
 
 
 
 
 
Kartą per ketvirtį 

Direktorės pavaduotoja 
ugdymui 

*Įstaigos 
bendruomenei 
*Įstaigos direktorei 
* Mokytojų tarybai 
*Įstaigos tarybai  

Konferencijos, posėdžiai, 
pranešimai, ugdomosios veiklos 
organizavimas, metodinės veiklos 
organizavimas, savianalizė raštu – 
veiklos įsivertinimas, veiklos 
programos įgyvendinimas, 
seminarų, renginių organizavimas, 
projektinės veiklos organizavimas. 

2019 m. sausis, 
vasaris-kovas, 
gegužė, 
gruodis. 

Direktorės 
pavaduotojas ūkio 
reikalams 

*Įstaigos 
bendruomenei. 
*Įstaigos direktorei 
*Įstaigos tarybai  

Lopšelio-darželio aplinkos 
tobulinimas ir funkcionalumo 
užtikrinimas, finansinių išteklių 
panaudojimo ir atliktų ūkinių darbų 
ataskaita. 

2019 m. sausis, 
gegužė, 
Gruodis 
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Grupių pedagogės, 
specialistai  

*Mokytojų tarybai 
*Metodinei tarybai  
*Įstaigos 
bendruomenei  
*Tėvams 
*Pavaduotojai 
ugdymui 

Pranešimai, susirinkimų, 
projektinių darbų pristatymas, 
aptarimas, diskusijos, veiklos 
programos įgyvendinimas, 
ugdomosios veiklos vykdymas, dėl 
vaikų pažangos ir pasiekimų, 
savianalizės anketos, mokslo metų 
veiklos ataskaitos. 

2019 m. gegužė 
2019 m. gruodis 

Vaiko gerovės 
komisija 

*Įstaigos direktorei Dėl vaiko gerovės komisijos 
programos įgyvendinimo. 

2019 m. kas 
pusmetį 

Visuomenės sveikatos 
biuro  specialistas 

*Savivaldybės 
vykdomajai 
institucijai  
*Įstaigos direktorei 
*Mokytojų tarybai 

Vaikų sergamumo analizė – žodinė 
informacija, ataskaita raštu. 

2019 m. po 
kiekvieno 
patikrinimo 

Dietistė *Įstaigos direktorei 
*Įstaigos 
bendruomenei 

Sveikos mitybos organizavimas – 
žodinė informacija, ataskaitos raštu. 

2019 m. gruodis 

Darbo grupės Įstaigos, mokytojų, 
metodinei taryboms, 
bendruomenei 

Pranešimai, surinktos medžiagos 
pristatymas, aptarimai, diskusijos 

2019 m. gegužė, 
gruodis 

Audito darbo grupė *Bendruomenei 
*Mokytojų tarybai 
*Įstaigos tarybai 

Plačiojo ir giluminio įsivertinimo 
išvadų pristatymas ir ataskaita. 

2019 m. gegužė, 
gruodis 

 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                Ilona Kairienė         
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja                          Virginija Kulvietienė 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė                                                                 Sigita Žitinevičienė 
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja                       Jolanta Ravinskienė 
Logopedė                                               Irena Daugirdienė           
 
 
 
PRITARTA 
Kauno lopšelio-darželio ,,Kodėlčiukas“  
tarybos 2018 m. gruodžio 18 d.  
posėdžio protokolu Nr.04 
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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KODĖLČIUKAS“ 2018 METŲ     
STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 
1 tikslas – Patobulinti ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimą, įtraukiant į bendradarbiavimą 
ugdytinių tėvus (globėjus) ir soc. partnerius. 
 Planuotas 

rezultatas 
Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansini
ai 
ištekliai 

Panaudoti 
finansiniai 
ištekliai 

Planuota 
įgyvendi
nti (data) 

Įgyven
dinta 
(data) 

Per tarpinį 
matavimą 2016 
m. 

Per tarpinį 
matavimą 
2017m. 

Per galutinį 
matavimą  2018 
m. 

Uždavinys 1 
Vaiko 
poreikius ir 
individualumą 
atspindintys 
pasiekimų ir 
pažangos 
vertinimo 
metodai. 

95% pedagogų 
vaiko 
pasiekimus ir 
pažangą vertina 
atsižvelgdami į 
vaiko poreikius, 
individualumą, 
ikimokyklinio 
amžiaus vaikų 
pasiekimų ir 
pažangos aprašą 
ir ikimokyklinio 
ugdymo 
metodines 
rekomendacijas. 
 
 

80 % pedagogų 
vaiko 
pasiekimus ir 
pažangą vertina 
atsižvelgiant į 
gebėjimus, 
poreikius, 
individualumą, 
ikimokyklinio 
amžiaus vaikų 
pasiekimų ir 
pažangos aprašą 
ir ikimokyklinio 
ugdymo 
metodines 
rekomendacijas. 
 

95% pedagogų 
vaiko 
pasiekimus ir 
pažangą 
vertina 
atsižvelgiant į 
vaiko 
poreikius, 
gebėjimus. 
95% pedagogų 
kokybiškai 
analizuoja 
vaiko 
pasiekimus ir 
pažangą. 
Atsižvelgdami 
į vaiko 
gebėjimus  
pedagogai 
planuoja ir 
organizuoja 
ugdymo 
procesą 
95% vaikų 
ugdymosi 
rezultatai 
pasieks savo 
amžiaus 
atitinkantį 
pasiekimų 
žingsnį. 
5% vaikų 
ugdymosi 
rezultatai 
aukštesni nei jų  
amžių 
atitinkantis 
pasiekimų 
žingsnis.  
65% ugdytinių 
tėvų(globėjų) 
įtraukti į 
ugdytinių 
pasiekimų ir 
pažangos 
vertinimo 
analizę. 

95% pedagogų 
vaiko 
pasiekimus ir 
pažangą vertina 
atsižvelgiant į 
vaiko poreikius, 
gebėjimus. 
95% pedagogų 
kokybiškai 
analizuoja vaiko 
pasiekimus ir 
pažangą. 
Atsižvelgdami į 
vaiko gebėjimus  
pedagogai 
planuoja ir 
organizuoja 
ugdymo procesą 
95% vaikų 
ugdymosi 
rezultatai 
pasieks savo 
amžiaus 
atitinkantį 
pasiekimų 
žingsnį. 
6% vaikų 
ugdymosi 
rezultatai 
aukštesni nei jų  
amžių 
atitinkantis 
pasiekimų 
žingsnis.  
65% ugdytinių 
tėvų(globėjų) 
įtraukti į 
ugdytinių 
pasiekimų ir 
pažangos 
vertinimo 
analizę. 
Rezultatai 
fiksuojami 
,,Mūsų 
darželis‘‘ 
elektroniniame 
dienyne. 

Valstybės 
funkcijų 
vykdymo 
programa 
100 Eur. 

MK  
165eur. 
 
 

2016-
2018 m. 

2017 m. 

100% pedagogų 
įvaldys e-
dienyno 
pildymą (pagal 
,,Mūsų darželis) 

80%pedagogų 
įvaldė e- 
dienyno 
pildymą(pagal 
,,Mūsų 
darželis‘‘) 

100% 
pedagogų 
įvaldė dienyno 
pildymą (pagal 
,,Mūsų 
darželis‘‘) 

100% pedagogų 
įvaldė dienyno 
pildymą (pagal 
,,Mūsų darželis) 

Valstybės 
funkcijų 
vykdymo 
programa 
200 Eur 

MK  

70,00 Eur. 
 

2016-
2018m. 

2017  
m. 
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Uždavinys 2  
Stiprinami 
ryšiai tarp 
ugdytinių ir jų 
tėvų (globėjų), 
įdiegiant 
naujus 
bendradarbiav
imo  su šeima 
būdus bei 
formas. 

85 % tėvų 
aktyviau domėsis 
ir dalyvaus vaiko 
ugdymosi 
procese, įstaigos 
organizuojamuos
e renginiuose, 
popietėse, 
šventėse. 

60% tėvų 
domisi ir 
dalyvauja 
vaiko 
ugdymosi 
procese, 
įstaigos 
organizuojamu
ose 
renginiuose, 
popietėse, 
šventėse. 

Pedagogų  ir 
tėvų tarpusavio 
supratimas, 
bendradarbiavi
mas, 
geranoriškuma
s padeda 
sėkmingai 
ugdytis 
vaikams. 
Įstaigoje 
didžioji  
dauguma tėvų 
domisi vaiko 
ugdymu, 
dalyvauja 
organizuotuose 
susirinkimuose
, popietėse, 
vakaronėse.  

Organizuotame 
projekte ,,Kur 
dirba mano 
tėveliai‘‘10% 
tėvų pristatė 
savo profesiją. 
Didžioji 
dauguma tėvų 
domisi ir yra 
įtraukti į 
ugdytinių 
pasiekimų ir 
pažangos 
vertinimą. 85% 
tėvų aktyviai 
domėjosi ir 
dalyvavo vaiko 
ugdymosi 
procese, 
įstaigos 
organizuojamuo
se renginiuose. 
95%  tėvų 
dalyvavo 
popietėse, 
šventėse, 
vakaronėse. 40 
% tėvų 
savanoriavo 
įstaigoje 
įvairioje 
veikloje. 80% 
įstaigos tėvų 
dalyvavo 
seminaruose, 
įstaigoje 
organizuojamoj
e konferencijoje 
apie vaikų 
ugdymo 
ypatumus. 
Individualūs 
specialistų 
pokalbiai su 
tėvais, bei 
bendros 
diskusijos 
iškilus įvairiems 
klausimams – 
30 %. 

Savivaldy
bės lėšos 
300 Eur. 

40,00Eur. 
GPM 2 % ir 
paramos 
įstaigos 
pajamų 
lėšos. 
MK 
50.00Eur. 
35 
Savivaldybė
s lėšos 

2016-
2018m. 

2017 m. 

80% įstaigos tėvų 
dalyvaus 
seminaruose, 
diskusijose apie 
vaikų ugdymo 
ypatumus. 

60% tėvų 
dalyvauja 
įstaigos 
organizuojamu
ose 
diskusijose, 
skirtuose 
tėvams, apie 
vaikų ugdymo 
ypatumus. 

Įstaigoje 
vyksta tėvų  
pedagoginis 
švietimas, 
informacijos 
sklaida. 
Įrengtas tėvų 
kampelis. 
Nedidelė dalis 
tėvų dalyvauja 
paskaitose, 
mokymuose 
skirtuose 
tėvystės 
įgūdžių 

ugdymui. 
 

80% tėvų 
dalyvauja 
įstaigos 
organizuojamuo
se diskusijose, 
skirtuose 
tėvams, apie 
vaikų ugdymo 
ypatumus. 

Savivaldy
bės lėšos 
300 Eur. 

 2016-
2018m. 

2017 m. 
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Išvada apie pasiektą tikslą. Planuoti rezultatai vertinami labai gerai. 100 % pedagogų įvaldė dienyno 
pildymą (pagal ,,Mūsų darželis‘‘),95% pedagogų vaiko pasiekimus ir pažangą vertina atsižvelgiant į 
vaiko poreikius, gebėjimus, 95% pedagogų kokybiškai analizuoja vaiko pasiekimus ir pažangą. 
Atsižvelgdami į vaiko gebėjimus  pedagogai planuoja ir organizuoja ugdymo procesą. 
80% tėvų dalyvavo įstaigos organizuojamuose diskusijose, skirtuose tėvams, apie vaikų ugdymo 
ypatumus, 85% tėvų aktyviai domėjosi ir dalyvavo vaiko ugdymosi procese, įstaigos 
organizuojamuose renginiuose,40 % tėvų savanoriavo įstaigoje įvairioje veikloje. 
 

 

2 tikslas – Atnaujinti įstaigos lauko  ir vidaus erdves, plėtojant vaikų ugdymo(si) galimybes ir didinant 
pastato energetinį efektyvumą. 

 

 Planuotas 
rezultatas 

Pasiektas rezultatas Planuoti 
finansiniai 
ištekliai 

Panaudoti 
finansiniai 
ištekliai 

Planuota 
įgyvendi
nti (data) 

Įgyven
dinta 
(data) 

Per tarpinį 
matavimą 
2016 m. 

Per tarpinį 
matavimą 
2017 m. 

Per galutinį 
matavimą 
2018 m. 

    

Uždavinys 1  
Lauko 
edukacinių 
erdvių 
sukūrimas  ir 
patobulinimas. 

Įrengtas sporto 
ir sveikatingu-
mo 
kompleksas, 
pakeista saugi 
danga.  

Įrengta 
žaidimų ir 
sporto 
aikštelė 
padengta 
saugia 3 
sluoksnių 
danga.  

Įrengtas 
žaidimų 
kalnelis, 
sukonstruoto
s dėžės 
lauko 
žaislams, 
pastatytos 2 
lauko 
edukacinės 
priemonės. 

Lauko 
žaidimų 
aikštelėse po 
čiuožyklom 
ir kitais 
įrengimais 
patiesta 
saugi guma 

GPM 2 % 
ir paramos 
įstaigos 
pajamų 
lėšos. 
Savivaldyb
ės 
biudžetas 
30000 Eur 
Savivaldyb
ės 
biudžetas 
20000 Eur. 

Gyventojų 
2 proc. 
paramos 
lėšos, tėvų 
ir rėmėjų 
parama – 
6684,65 
Eur. 
 

2016-
2018 m. 

2016m. 

Pasatyti du 
sporto 
įrenginiai 

Pastatyti 2–u 
futbolo 
vartai, 
krepšinio 
stovas, 
atnaujintos 
įstaigos 
lauko 
erdves. 

Įsigytos 3 
fizinio 
lavinimo 
priemonės 

Sumontuotos 
2 naujos 
priemonės 
lauko 
aikštelėse 

GPM 2 % 
ir paramos 
įstaigos 
pajamų 
lėšos. 1000 
Eur 
Valstybės 
funkcijų 
vykdymo 
programa 
1000Eur.  

MK  
800,00 
Eur. 

2016-
2018m. 

2016-
2017m. 

 Aptverta nauja 
tvora. 
 
 

Įstaigos 
teritorija 
aptverta 
nauja tvora, 
naujai 
įrengti 
saugūs takai. 

  Savivaldyb
ės  biudžeto 
lėšos. 
30000 Eur. 
Savivaldyb
ės  biudžeto 
lėšos 
20000Eur 

 
Investicijų 
programa 
9000,00 
Eur. 
 
Spec. 
programa  
1000,00 
Eur. 

2016-
2018m, 

2016m. 
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Uždavinys 2. 
Pastato sienų 
renovacija ir 
apšildymas. 
Lauko laiptų 
rekonstrukcija 

Parengtas ir 
patvirtintas 
naujas 
investicinis  
projektas. Lauko 
sienų renovacija 
– apšiltinimas, 
struktūriniu 
tinku ir 
padengimas 
spalvingomis 
vėdinamomis 
fasado 
plokštėmis. 

Parengtas 
pastato 
apšiltinimo 
projektas ir 
yra Kauno 
miesto 
savivaldybės 
administracijo
s rašytinis 
pritarimas. 

  Savivaldybės 
lėšos  60000 
Eur. 

 2016-
2018 m. 

 

Renovuoti visi 
pastato lauko 
laiptai, 
papildomai 
įrengtas 
pandusas. 

Visi pastato 
lauko laiptai 
apgriuvę, 
neestetiški, 
nėra 
įvažiavimo 
neįgaliesiems 
ir tėvams su 
vežimėliais. 
 

Atliktas 
kosmetinis 
lauko laiptų 
remontas. 

Renovuoti visi 
įstaigos pastato 
lauko laiptai, 
įrengtas 
pandusas. 
Pakeistos 
,,Peliukų‘‘ 
grupės, 
miegamojo ir 
rūbinės grindys. 
Įsigyta vaikiškų 
kėdučių, stalų, 
lauko ir 
ugdymo(si) 
priemonių.   

Savivaldybės 
lėšos  20000 
Eur. 

 2016-
2018 m. 

 

Uždavinys 3. 
Infrastruktūros 
atnaujinimas, 
didinant pastato 
energetinį 

Užbaigta 
renovacija, 
šilumos punktas 
pilnai 
automatizuotas, 
pakeista šildymo 
ir vėdinimo 
sistema. 

Pilnai 
renovuotas 
šilumos 
punktas. 
Įrengta 
virtuvės 
vėdinimo 
sistema. 

  Savivaldybės 
lėšos  50000 
Eur. 

Investicijų 
programa 
6412,40 
Eur. 

2016-
2018 m. 

2016m. 

Kapitališkai 
pakeista salės, 1 
grupės, 2 
miegamųjų ir 
virtuvės grindų, 
sienų dangos. 
Pakeista 
virtuvės elektros 
instaliacija. 

Pakeista 
virtuvės 
elektros 
instaliacija. 

Suremontuo-
ta kompiuterių 
klasė, 
atnaujintos-
perdažytos 
įstaigos 
koridorių 
sienos, 
perdažyta 1 –
os grupės 
rūbinėlė, 
atnaujintos, 
perdažytos, 
restauruotos 
lauko 
priemonės 

Pakeistos 
visos grindys 
1 grupėje 
 
Logopedės 
kabinete 
įrengta 
kriauklė 

GPM 2 % ir 
paramos 
įstaigos 
pajamų 
lėšos. 
Savivaldybės 
biudžetas 
16000 Eur.  

Savivald. 
biudžetas 
4200,00 
Eur. 

2016-
2018 m. 

2016-
2017m. 

 Virtuvės įranga 
pakeista nauja, 
ekonomiška. 

Įsigyta 
virtuvėje 
konvekcinė 
krosnis. 

  Savivaldybės 
lėšos 7000 
Eur. 

Savivald. 
biudžetas 
3500,00 
Eur. 

2016-
2018 m. 

2016m. 

Išvada apie pasiektą tikslą. Planuoti rezultatai vertinami labai gerai. 
Įsigytos 3 fizinio lavinimo priemonės. Renovuoti visi įstaigos pastato lauko laiptai, įrengtas  
pandusas. Pakeistos ,,Peliukų‘‘ grupės miegamojo, grupės  ir rūbinės grindys. Grupėse įsigyta 
vaikiškų kėdučių, stalų, lauko ir ugdymo(si) priemonių.  Logopedės kabinete įrengta kriauklė. 
Grupėse įsigyta naujų ugdymo(si) priemonių. Įsigytos fizinio lavinimo priemonės. 
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3 tikslas –Patobulinti pedagogų kvalifikaciją, plėtojant aktyviųjų ugdymo(si) metodų taikymą.
 Planuotas 

rezultatas 
Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansinia
i ištekliai 

Panaudoti 
finansiniai 
ištekliai 

Planuot
a 
įgyven-
dinti 
(data) 

Įgyven-
dinta 
(data) 

Per tarpinį 
matavimą 2016 
m. 

Per tarpinį 
matavimą 
2017m. 

Per galutinį 
matavimą  2018 
m. 

Uždavinys 1  
Pedagogų 
kvalifikacijos 
kėlimo 
tobulinimas 
įstaigoje. 

Kvalifikacines 
kategorijas įgis: 
metodininko -2 
pedagogai, vyr. 
mokytojo – 1. 
Kvalifikacinius 
kursus, 
seminarus 
lankys 11 
pedagogų. 

 

Nuoseklus 
pedagogų 
kompetencijos 
kėlimas80%. 
Auklėtojos 
metodininkės 
kvalifikacinę 
kategoriją įgijo 2 
pedagogės. 
Įstaigoje sukurta 
pedagogų 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
sistema. 

Auklėtojos 
metodininkės 
kvalifikacinę 
kategoriją 
įgijo 1 
pedagogė.  
11 pedagogų 
nuosekliai 
lankė 
kvalifikacinius 
seminarus, 
diskutavo 
metodinėse 
diskusijose, 
dalinosi 
pedagogine 
patirtimi. 

Kvalifikacinius 
seminarus 
lankė 11 
pedagogų. 

Valstybės 
funkcijų 
vykdymo 
programa 
1100 Eur 

Mk  
400.00Eur
. 

2016-
2017 m. 

2016-
2017m. 

90% pedagogų 
aktyviau 
organizuos, 
dalyvaus 
projektuose, jų 
kūrime ir 
dalinsis 
pedagogine 
patirtimi. 

80% pedagogų 
įstaigoje 
organizuoja 
seminarus ir 
projektus, 
dalinasi 
patirtimi. 

Didžioji 
dauguma 
pedagogų 
įstaigoje 
organizuoja 
projektus, 
dalinasi 
patirtimi. 

Didžioji 
dauguma 
pedagogų 
įstaigoje 
organizuoja  
projektus, 
dalinasi 
patirtimi. 

Valstybės 
funkcijų 
vykdymo 
programa 
300 Eur 
Savivaldy
bės lėšos 
300 Eur 

40,00Eur 
GPM 2 % ir 
paramos 
įstaigos 
pajamų 
lėšos. 
20,00Eur. 
Saviv.lėšos 

2016-
2018 m. 

2016-
2017m. 

Uždavinys 2  
Aktyviųjų 
ugdymo(si) 
metodų 
panaudojimas 
diegiant 
inovatyvias 
idėjas 

VŠĮ  judesio 
studija 
,,Strakaliukas‘‘ 
1 gr. ugdytiniai 
ir 2 pedagogės 
dalyvaus 
projekte. 85 % 
pedagogų 
rengdami ir 
įgyvendinami 
projektus įgis 
naujų žinių, 
įgūdžių diegs 
inovatyvias 
idėjas. 

Vyksta projektai, 
akcijos, 
edukacinės 
valandėlės, 
ieškant naujų 
idėjų. 

2 pedagogės  
ir 1 grupės 
ugdytiniai 
organizuoja  ir 
dalyvauja 
bendrame 
projekte su 
VŠĮ judesio 
studija 
„Strakaliukas“ 

2 pedagogės  ir 
1 grupės 
ugdytiniai 
organizuoja  ir 
dalyvauja 
bendrame 
projekte su VŠĮ 
judesio studija 
„Strakaliukas“ 
 

Valstybės 
funkcijų 
vykdymo 
programa 
300 Eur 
Savivaldy
bės lėšos 
300 Eur 

Savivaldyb
ės lėšos 100 
Eur. 
Spec. 
programa  
100,00Eur. 

2016-
2017m. 

2016-
2017 m. 

90% pedagogų 
taikys IKT 
ugdomajame 
procese. 

80% pedagogų 
Taiko IKT 
ugdomajame 
procese. 

85% pedagogų 
Taiko IKT 
ugdomajame 
procese. 

90 % įstaigos 
pedagogų taiko 
IKT 
ugdomajame 
procese. 95% 
pedagogų 
ugdomajame 
procese 
naudoja 
interaktyvią 
lentą, 
interaktyvias 
grindis, 
robotukus, kaip 
puikų būdą 
sujungti 
naujausias 
technologijas ir 
ugdymo 
procesą. 

Savivaldy
bės lėšos 
300 Eur 

MK 200,00 
Eur. 
Savivald. 
biudž.  
139 Eur. 

2016-
2018 m. 

2016-
2017m. 

Išvada apie pasiektą tikslą. Planuoti rezultatai iš dalies pasiekti per numatytą laiką.  
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