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2016 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

 

     ĮVADAS 

 

Lopšelis-darželis „Želmenėlis“ yra šiaurinėje Dainavos mikrorajono dalyje, 

apsuptas Dainavos parko, 150 m. atstumu nuo Dainavos pagrindinės mokyklos bei 450 m. nuo 

A. Stulginskio mokyklos- daugiafunkcio centro ir 400  m. nuo lopšelio-darželio „Sadutė“, su 

kuriomis glaudžiai bendradarbiaujama. Visiškai netolies nuo lopšelio-darželio yra Gerojo 

Ganytojo bažnyčia, V.Kudirkos bibliotekos filialas vaikų literatūros skyrius, Vaikų ir jaunimo 

teatras „Vilkolakis“.  

 Įstaigoje veikia 12 grupių: 3 lopšelio, 7- darželio, 2- priešmokyklinio ugdymo 

grupės. 2015/2016 m.m. 10 grupių veikia pagal IV modelį ir 2 grupės pagal V modelį. 

Projektinis vaikų skaičius 221. Atsižvelgiant į patalpų dydį, vietų skaičius padidintas dar  2 

vietomis. Ugdymas   vykdomas pagal individualią  įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ir 

,,Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“, patvirtintą 2014-09-02 LR 

Švietimo ir mokslo ministrės įsakymu Nr. V-779. 

1. Įstaigos socialinis kontekstas. 

 2014/2015 m. m. 2015/2016 m. m. 

Daugiavaikės šeimos 18 20 

Vaikai, augantys neformaliose šeimose 4 5 

Vaikai, augantys išsituokusiuose šeimose 15 14 

Vaikai, kurių vienas tėvų studentas 18 17 

Vaikai, kurių veinas tėvų dirba užsienyje 6 4 

Socialiai remtinų šeimų, gaunančių soc pašalpą 3 4 

Nemokamą maitinimą gaunančių 1 1 

Vaikai, kurių tėvai yra bedarbiai 5 6 



Vaikai, kurių vienas iš tėvų miręs 1 1 

 

2. Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita:  

Mokslo metai Lopšelio gr. Darželio gr.  Priešmokyklinės gr.  

2013/2014 47 165 37 

2014/2015 49 140 58 

2015/2016 49 152 47 

 

Pagal įstaigos CVPIS sistemos (2015) duomenis, laukiančių eilėje skaičius varijuoja: 

Mokslo metai Laukiančių eilėje skaičius 

2016/2017 103 

2017/2018 23 

2018/2019 3 

 

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

Viso darželyje dirba 27 pedagogai. 92,6 proc. pedagogų turi aukštąjį išsilavinimą, 2 pedagogai 

(7,4 proc) mokosi Kauno kolegijos Just. Vienožinskio menų fakultete. Iš jų 2 (7,4 proc.) 

auklėtojai metodininkai, 1 (2,7 proc.) muzikos pedagogas- ekspertas, 9 (33,3 proc.) – 

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, 6 (22,2 proc.) turintys auklėtojo kvalifikaciją. 

Įstaigos pedagoginis kontekstas kompleksiškas pagal turimą įdirbį: 15 ir daugiau metų 

dirbančių pedagogų yra 9 ( 33,3 proc.), nuo 10 iki 15 metų dirbančių 2 (7,4 proc) ir iki 3 metų 

dirbančiųjų yra 12 (44,4 proc.). 2016 metais viena auklėtoja planuoja įgyti auklėtojo 

metodininko kvalifikacinę kategorija, socialinė pedagogė- vyresniojo socialinio pedagogo 

kvalifikacinę kategoriją.  

4.  Žemės panaudos sutartis. Kauno lopšeliui–darželiui „Želmenėlis“ perduota 

neatlygintinai naudotis valstybinis žemės sklypas pagal 2015-07-10 sutartį Nr. 8SUN-61 

5. Higienos pasas yra. 2010-11-02 Nr. 9-0668(6). 

6.. Energetinis auditas atliktas 2007-03-01. 

 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

 

Lopšelio-darželio „Želmenėlis“ veikla finansuojama iš Valstybinių funkcijų vykdymo 

programos, Švietimo ir ugdymo programos lėšų, specialiųjų programų lėšų, GPM 2 proc. lėšų. 

Finansavimo šaltiniai: valstybės, savivaldybės biudžeto, įstaigos pajamų ir nebiudžetinės 



lėšos.Valstybės lėšos skiriamos pedagogų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 

kvalifikacijos kėlimui, edukacinių priemonių įsigijimui, edukacinėms išvykoms. Savivaldybės 

biudžeto lėšos skiriamos darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, mitybai, prekėms ir 

paslaugoms, ilgalaikiam turtui bei ilgalaikio turto renovacijai ar remontui. 

Įstaigos pajamų lėšos (specialios lėšos) panaudojamos: 77 % mitybai, 23 % darbo užmokesčiui 

ir socialiniam draudimui, prekėms, ilgalaikio turto remontui. Atlyginimas už vaikų išlaikymą 

paskirstomas – 73 % tėvų moka 100 %, 24 % tėvų moka 50 % ir 3 % tėvų yra nemokūs. 

Nebiudžetinių lėšų už 2014 metus surinkta 7,1 tūkst. Lt (2,1 tūkst. Eur), kurios panaudotos 

dviejų grupių baldų įsigijimui. Projektinėmis lėšomis pritraukta 549 Eur. iš savivaldybės 

biudžeto, taip pat nematerialiuoju turtu įgyta parama iš UAB „Osama“ už 1500 Eur.  

(leidiniais) . 

 

2.1 Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

 

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas) 

Išlaidų pavadinimas 

Gauta nuo 

metų 

pradžios 

Kasinės išlaidos 

 nuo metų pradžios 

 

Darbo užmokestis 

Socialinio draudimo įmokos 

Mityba 

Ryšių paslaugos 

Apranga ir patalynė 

Spaudiniai 

Kitos prekės 

Kvalifikacijos kėlimas 

Komunalinės paslaugos 

Kitos paslaugos 

Kitos mašinos ir įrenginiai 

(el.keptuvė) 

 

 

156180,00 

51016,00 

10000,00 

610,00 

1300,00 

110,00 

1200,00 

52,00 

31494,31 

1150,00 

1452,00 

 

156029,54 

50992,50 

10000,00 

609,78 

802,50 

49,60 

936,45 

52,00 

31482,26 

1091,31 

1452,00 

 

 

Iš viso: 254564,31 253497,94 

 

 

 

 



 

Valstybinių funkcijų vykdymo programa 

Išlaidų pavadinimas 

Gauta nuo 

metų 

pradžios 

Kasinės išlaidos  

nuo metų pradžios 

Darbo užmokestis 

Socialinio draudimo įmokos 

Spaudiniai 

Kitos prekės 

Kvalifikacijos kėlimas 

Kitos paslaugos 

104400,00 

31620,00 

1000,00 

4092,00 

1166,00 

758,00 

 

103840,05 

31461,42 

989,64 

2737,08 

908,53 

0,00 

 

Iš viso: 143036,00 139936,72 

            Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa(spec. lėšos) 

Išlaidų pavadinimas 

Gauta nuo 

metų 

pradžios 

Kasinės išlaidos 

 nuo metų pradžios 

Mityba  

Apranga ir patalynė  

Kitos prekės 

Ilgalaikio materialiojo turto remontas 

(laiptų remontas) 

 

53076,00 

255,00 

11815,89 

3898,11 

 

 

53076,00 

255,00 

10693,90 

3898,11 

 

Iš viso:      69045,00                 67923,01 

 

Nebiudžetinės lėšos 

Išlaidų pavadinimas 

Gauta nuo 

metų 

pradžios 

Kasinės išlaidos 

 nuo metų pradžios 

 

Kitos prekės: 

     Roletai 

     Baldai virtuvėlėms 

 

2074,60 

 

 

907,72 

1160,00 

Iš viso: 2074,60 2067,72 

 



 

Investicijų programa (biudžetas) 

 

Išlaidų pavadinimas 

Gauta nuo 

metų 

pradžios 

Kasinės išlaidos 

 nuo metų pradžios 

 

Fasado šiltinimas 

Vandentiekio renovacija 

      

 

17028,92 

13769,63 

 

17028,92 

13769,63 

Iš viso: 30798,55 30798,55 

 

 

 

VIP dotacijos  

VIP dotacijų negauta.  
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Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 

 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2015 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 

P
am

at
ai

 

Iš
o

ri
n

ės
 s

ie
n

o
s 

 

S
to

g
as

 

L
an

g
ai

 

L
au

k
o

 d
u

ry
s 

V
id

in
ės

 s
ie

n
o

s 

L
u

b
o

s 

V
id

au
s 

d
u

ry
s 

G
ri

n
d

y
s 

Maisto 

ruošimas 
Tualetai  

Šildymas, 

vėdinimas 

Vandentiekis,  

kanalizacija 
  Elektros sistema 

P
ri

ta
ik

y
m

as
 n

eį
g

al
ių

jų
 

p
o

re
ik

ia
m

s 
(j

ei
 r

ei
k

ia
) 

 

Komentarai 

P
at

al
p

o
s 

Įr
en

g
in

ia
i 

P
at

al
p

o
s 

U
žd

ar
o

s 
k

ab
in

o
s 

 Į
re

n
g

in
ia

i 

Š
il

u
m

o
s 

p
u

n
k

ta
s 

Š
il

d
y

m
o

 s
is

te
m

a
 

V
an

d
en

ti
ek

io
 s

is
te

m
a 

K
an

al
iz

ac
ij

o
s 

si
st

em
a 

E
le

k
tr

o
s 

in
st

al
ia

ci
ja

 

E
le

k
tr

o
s 

sk
y

d
in

ės
 

Š
v

ie
st

u
v

ai
 

P
 

P
 

N
R

 

N
R

 

N
R

 

P
 

P
 

P
 

P
 

P
 

D
al

in
ai

 s
u

tv
ar

k
y
ta

  

P
 

P
 

P
 

N
R

 

 P
 

P
 

P
 

P
 

P
 

D
al

in
ai

 s
u

tv
ar

k
y
ta

  

P
 

 

Vis dar nepakeisti 

šviestuvai galerijose ir 

įėjimuose. Nepašiltintos 

galerijų lauko sienos. 

Reikalingas virtuvės 

vėdinimo sistemos 

atnaujinimas. 

 

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 teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Statinio dalių ir inžinerinės 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 

1. Taikyti metodų 

technologijas, 

skatinančias vaikų 

iniciatyvumą, 

saviraišką, 

eksperimentavimą, 

spontaniškumą, 

toliau tęsiant 

ilgalaikį projektą 

„Stebiu, kuriu, 

bendrauju“, 

pasidalinti geraja 

patirtimi su Kauno 

miesto pedagogais 

 

Kas ketvirtį 

leidžiamas 

bendruomenės 

laikraštis 

„Želmonautas“   

 

Sukurtos 

diferencialios vaikų 

žaidimų erdvės 

grupėse 

 

 

Leidžiamas laikraštis 

„Želmonautas“ ir 

grupių sienlaikraštis 

„Aš galiu“  

 

 

Kiekviena grupė turi 

savo žaidimo erdves, 

panaudojant 

netradicines 

priemones 

Užbaigtas ilgalaikis 

projektas „Stebiu, 

kuriu, bendrauju“ 

(100 proc.) 

 

 

Dominuojančios vaikų 

iniciatyvos ugdymo 

proceso planavime, 

spontaniškai 

provokuojama 

edukacinė veikla  

( 90 proc.)  

 

Pedagogai tobulino 

savo kvalifikaciją 

(96,8 proc.)  

 

Grupėse leidžiamas 

vaikų gebėjimų 

sienlaikraštis „Aš 

galiu“ ( 100 proc.) 

Komentaras: Įstaigos bendruomenė (vaikai, tėvai, pedagogai)  įtraukta į laikraščio ir 

sienlaikraščio leidybą (95 proc.) Pedagogai kartu su vaikais kuria žaidybines erdves, kurios 

yra tam tikra edukacinė inkliuzija ir pasiekimų vertinimui. Projektas „Stebiu, kuriu, 

bendrauju“ įvykdytas baigiamasis etapas, taikant ugdymo metodų technologijas, skatinančias 

vaikų iniciatyvumą, saviraišką, eksperimentavimą, spontaniškumą. Projekto vykdymas padėjo 

pedagogams stiprinti kokybės sampratos įgyvendinimą. Vykdytos kūrybiškumo savaitės, 

organizuota eksperimentavimo vaikų konferencija „Misija- „Želmenėlis“. Projektinės veiklos 
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„Stebiu, kuriu, bendrauju“ apibendrinime, naudojant IKT dalyvavo 100 proc. pedagogų ir 

vaikų bendruomenės ir 76 proc tėvų bendruomenės. Atliktas mikroklimato ir kūrybinių galių 

išskleidimo tyrimai, kuriuose dalyvauja 95 proc. bendruomenės.  

 Pasiektas maksimalus lauktas 2015 m. rezultatas.  

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

2. Tęsti ugdymo 

aplinkos grupių ir 

lauko erdvių, 

tenkinančių vaiko 

poreikius, 

tobulinimą 

 

Apšiltintos galerijų 

sienos. 

 

 

Rekonstruota aikštelės 

danga, įrengta 

apsauginė tvorelė 

aikštelei. 

 

Sutvarkytas vienas 

fasadinis įėjimas. 

Apšiltinta fasadinė 

pastato siena 

(neįtraukiant pamatų) 

90 % 

Įgyvendinta iš dalies: 

išlietas naujas asfalto 

sluoksnis aikštelės 20 

% 

 

Sutvarkyti visi 

fasadiniai lauko 

įėjimai 100 % 

Apšiltintos viso 

pastato sienos. 

 

 

Įrengti saugaus eismo 

mobilius įrengimus, 

sensorinį lauko 

apšvietimą. 

 

Sutvarkyti visi 

fasadiniai įėjimai. 

Komentaras: Pasiekti ne visi laukti minimalūs rezultatai. Pastato sienų šiltinimui 21269,64 

Eur – lėšos panaudos fasado sienos šiltinimui netvarkant pamatų. Panaudojus įstaigos 

speciąlsias lėšas už 7504,85 Eur. Sutvarkyti visi trys fasado pusės įėjimai. Pritrauktomis 

lėšomis įstaigoje esančioje automobilių stovėjim aikštelėje išlietas naujas asfalto sluoksnis. 

Minimalus rezultatas pasiektas iš dalies (60 proc) dėl finansų lėšų neskyrimo.  

 

 

Plačiojo įsivertinimo išvados 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

Stiprus ir efektyviai 

sumodeliuotas įstaigos etosas 

Stebimas per menkas (75 proc) 

pagalbinio personalo aktyvumas 

ir įsitraukimas į bendruomenės 

veiklas ir ugdymo procesą.  

Tobulintina auklėtojos padėjėjų 

profesinė kvalifikacija 
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Struktūruotas ir aiškus 

ugdymo proceso 

organizavimas 

Nėra pakankamai įgūdžių 

planuoti veiklas elektroninėje 

sistemoje „Mūsų darželis“  

Tobulintinas ugdymo proceso 

planavimas elektroninėje erdvėje.  

Užtikrintas tėvų įtraukimas į 

ugdymo proceso veiklas 

Stiprinti reikiamus tėvystės 

įgūdžius, kurių reikia ugdymo 

proceso tobulinimui 

Tobulintina sritis: tėvų tikslinis 

švietimas ir edukaciniai 

mokymai 

 

Giluminio įsivertinimo išvados 

Komentaras: 2015 m.  giluminiu auditu buvo tiriama ugdymo(si) motyvacija įstaigoje. Pagal 

pagalbinį rodiklį 2.3.4. „Ugdymo(si) motyvacijos palaikymas nustatytas minėtos srities 3 

lygis. Rekomendacija: stiprinti grupės sienlaikraščio „Aš galiu“ funkcinę paskirtį, siekiant 

išgryninti vaiko gebėjimus ir pasiekimus, orientuoti planavimo procesą į visavertį vaiko galių 

išskleidimą ugdymo procese ir gebėjimą įveikti nesėkmę. Stiprinti pedagogų iniciatyvas bei 

metodinės patirties sklaidą įstaigos, miesto bei respublikos mastu, tobulinti tikslinę profesinę 

kvalifikaciją mokymuose bei kursuose, diegiant planavimo kokybę elektroninėje sistemoje 

„Mūsų darželis“ gerinant vaikų ugdymo(si) motyvaciją;  

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 

 

Kauno visuomenės sveikatos centras atliko periodinę patikrą pagal aktą 2015-05-22 Nr. 36-789(7). 

Rasti trūkumai pašalinti. 

Lietuvos metrologijos inspekcijos AB „Kauno metrologijos centro“ 2015-08-14 atlikta metrologinių 

prietaisų patikra 2015 metams. Rasti trūkumai pašalinti. 

Kauno visuomenės sveikatos centras atliko grįžtamąją patikrą pagal aktą 2015-09-11 Nr. 35-

1677(7). Rasti trūkumai pašalinti. 

Kauno visuomenės sveikatos centras atliko patikrą skundo pagrindu pagal aktą 2015-09-24 Nr. 36-

1481(7). Rastiems trūkumams pašalinti reikalinga papildoma finansinė injekcija. 
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III SKYRIUS 

2016  METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

 Aktualizuojant 2016 metų veiklą, buvo atsižvelgta į Valstybinę švietimo 2013-2022 metų 

strategijos kryptis,  2030 m. Lietuvos Pažangos strategiją, Kauno miesto strateginį planą, atlikta 

giluminė SSGG analizė ir numatytus tikslus bei uždavinius 2016 metais įgyvendinti, plačiojo bei 

giluminio audito išvadas bei rekomendacijas, teigiamus bei neigiamus pokyčius įstaigoje, 

atnaujintoje ugdymo programoje numatytas ugdymo prioritetines sritis, taip pat įstaigos naująjį 

strateginį planą 2016-2018 metų laikotarpiui.  

 Viena iš Valstybinės švietimo strategijos, savivaldybės kryptingo prioritetinės strategijos 

siekių- ugdymo proceso kokybė, kūrybiškumas, įsivertinimas ir bendruomeniškumas. Rengiant 

naująjį 2016-2018 m.m. strateginį planą, daug dėmesio skyrėme edukacinių aplinkų tobulinimui, 

remdamiesi parengtomis ikimokyklinių ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo 

rekomendacijomis. 2015 m.  veiklos etape baigėme įgyvendinti ilgalaikį projektą „Stebiu, kuriu, 

bendrauju“, kuris buvo įgyvendinamas mokinio krepšelio lėšomis. Išgryninus įstaigos savitumą- 

ugdymą personažais-ugdymo procesas orientuotas į ugdymo kokybės tobulinimą, taikant skirtingas 

priemones, būdus bei formas. 2015m. atliktas platusis auditas pagrindė, kad įstaigos etosas per 

tiriamąjį laikotarpį keitėsi parametraliai, buvo gerinamos lauko ir vidaus edukacinės 

motyvuojančios aplinkos pagal gaunamą finansavimą, bendruomenės nariai pastebėjo ir įvertino 

pozityviai pokyčius. Giluminio audito tyrime iš dalies atsikleidusi motyvacijos stygiaus sritis 

išgrynino poreikį edukacinių priemonių atnaujinimui, inovatyvių metodų paieškai                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas – Ugdymo proceso ir turinio individualizavimas personažų pagalba, 

atliepiant skirtingus ugdytinių poreikius.  

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Mažojo ir Didžiojo personažo 

sukūrimas grupėje pagal 

pasirinktą veikėją, kuris 

Personažų kūrimas grupėse 

pasirinktu metodu dalyvaujant 

pedagogui, vaikui ir tėvui (90 proc) 

Sukurti Mažasis ir Didysis 

personažai kiekvienoje 

grupėje (100 proc.)  
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orientuotas į pagalbą vaikui, jo 

socialinių gebėjimų išskleidimą, 

kokybiškos ir efektyvios 

kompleksinės pagalbos teikimą 

bei individualizuojant ugdymo 

turinį prieinamu kiekvienam 

vaikui. 

 

Kokybiško ir efektyvaus tėvų 

švietimo užtikrinimas, siekiant 

įtraukti tėvus į ugdymo proceso 

veiklas.  

 

 

 

Peadgogų kvalifikacijos 

tobulinimas siekiant užtikrinti 

kokybišką ugdymo proceso 

planavimą 

 

50 proc. parengtas metodinis 

aplankas kiekvieno personažo 

funkciniam identifikavimui ir  

efektyvios pagalbos vaikui teikimui. 

 

 

 

Edukacinėse dirbtuvėse dalyvaus 50 

proc. įstaigos tėvų bendruomenės. 

 

 

 

 

 

75 proc. pedagogai įvaldys 

elektroninę sistemą „Mūsų 

darželis“.  

 

50 proc. auklėtojų padėjėjų 

išklausys vaiko raidos kursą.  

 

 

100 proc. parengtas 

metodinis aplankas 

kiekvieno personažo 

funkciniam identifikavimui 

ir pagalbos vaikui teikimui. 

 

 

Edukacinėse dirbtuvėse 

dalyvaus 80 proc.tėvų 

bendruomenės 

 

 

 

 

100 proc. pedagogų gebės 

dirbti su elektronine 

sistema „Mūsų darželis“. 

 

85 proc.auklėtojų padėjėjų 

išklausys vaiko raidos kursą 

 

 

 Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1 IKT naujovių 

taikymas ugdymo 

procese, mokant 

kurti animaciją ir 

darbui su 

elektronine 

sistema „Mūsų 

darželis“  

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

KPKC ar kitas 

kvalifikacijos 

paslaugas 

teikiantis centras     

01-12 mėn MK lėšos 

800 Eur.  

 

2 Individualizuotų 

personažų kūrimas 

Auklėtojos 

Direktoriaus 

Kauno lėlių 

teatras 

01-12 mėn.    
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grupėms; 

 

 

pavaduotojas 

ugdymui 

3 Praktinių dirbtuvių 

organizavimas 

tėvams; 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Auklėtojos 

 Balandžio 

mėn.  

  

4 Metodinės 

medžiagos 

duomenų banko 

kūrimas, siekiant 

užtikrinti 

kokybišką tėvų 

švietimą. 

Auklėtojos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 Spalio mėn  MK lėšomis 

200 Eur 

 

5 Auklėtojų padėjėjų 

mokymai 

Auklėtojų 

padėjėjos 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams 

 01-12 mėn. Savivaldybės 

lėšos 

400 Eur.  

 

 

 

2 tikslas - Turtinti vidaus ir lauko aplinkas, atitinkančias šiuolaikinio ugdytinio 

poreikius. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Higienos normas atitinkančių 

prausyklų ir tualetų atnaujinimas 

 

Įrengta saugaus eismo aikštelė, 

efektyviam vaikų saugos 

mokymui. 

 

 

Atnaujinti pastato fasadineje 

pusėje esantys lauko takai 

Atnaujintas tik vienos grupės 

prausykla ir tualetas 

 

Rekonstruota aikštelės danga, 

įrengta apsauginė tvorelė aikštelei 

 

 

 

Plytelės, kuriomis iškloti takai tik 

išlygintos 

Atnaujintos visų likusių 

grupių prausyklos ir tualetai 

 

Sensoriniai lauko 

apšvietimai. 

 

 

 

Lauko takai iškloti 

naujomis lauko plytelėmis 
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Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1 

Techninio 

projekto 

vykdymas. 

Vandentiekio ir 

nuotekų dalinis 

remontas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

 05-12 mėn. 
Savivaldybės 

lėšos 
 

Viešųjų pirkimų 

konkurso 

skelbimas ir 

organizavimas 

Viešųjų 

pirkimų 

komisija 

 02-10 mėn.   

Darbų derinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

 04 mėn.   

Darbų eiga 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui 

 05-12 mėn.   

Darbų 

pridavimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

 12 mėn. 

110.000,00 

EUR iš 

savivaldybės 

lėšų 

Darbų 

priduota 

2013-2015 

m. 

48.686,91 

EUR 

2 

Saugaus eismo 

aikštelės projekto 

aplikavimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

  01-02 mėn. 

Investicinės 

projekto 

lėšos 

  

Viešųjų pirkimų 

konkurso 

Viešųjų 

pirkimų 
  02-10 mėn.     
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skelbimas ir 

organizavimas 

komisija 

Darbų derinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

  04 mėn.     

Darbų eiga 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

  05-12 mėn.     

Darbų 

pridavimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

  12 mėn. 

6.950,88 

EUR iš 

projekto lėšų 

  

 

Fasadinės pastato 

pusės lauko takų 

atnaujinimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

  01-02 mėn. 
Savivaldybės 

lėšos 
  

 Viešųjų pirkimų 

konkurso 

skelbimas ir 

organizavimas 

Viešųjų 

pirkimų 

komisija 

  02-10 mėn.     

 

Darbų derinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

  04 mėn.     

 

Darbų eiga 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

  05-12 mėn.     

 Darbų Direktorius,   12 mėn. 40.000,00   
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pridavimas direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

EUR iš 

savivaldybės 

lėšų 

 

 

    V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, 

kas informuojamas 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Įstaigos tarybai Veiklos pokytis per 

2015/2016 m.m.  

Gruodžio mėn.  

Vyr. buhalteris  Įstaigos tarybai 2016 m. lėšų 

panaudojimas 

Gruodžio mėn.  

Projektų vadovas Direktoriui 2016 m. projektinės 

veiklos 

Gruodžio mėn.  

Grupių auklėtojos Mokytojų tarybai Edukacinės 

ugdomosios veiklos 

pristatymas per 2016 

m.  

Pagal sudarytą grafiką 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Įstaigos tarybai Lopšelio-darželio 

lauko ir vidaus 

aplinkos gerinimas 

Gruodžio mėn.  

Direktorius  Tėvų konferencijai 

 

 

 

Įstaigos tarybai 

 

 

Savininko teises 

įgyvendinančiai 

Ugdomosios veiklos 

organizavimas 

2015/2016 m.m. 

 

Įstaigos pokyčiai 

2015/2016 m.m.  

 

Vadovo veiklos 

ataskaita už 2016 

Balandžio mėn.  

 

 

 

Gruodžio mėn.  

 

 

 Už einamuosius 

metus atsiskaito per I 
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institucijai 

 

 

veiklos metus sekančių metų 

ketvirtį.  

  

 

Direktorė                                                                                       Lina Bagdanavičienė 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams                                     Lina Daunaravičiūtė 

Vyr. buhalterė                                                             Ona Jakonienė 

Projektų vadovė                                                            Saulė Šerėnienė 

Auklėtoja                                                                                  Vyda Šapranavičienė 

Auklėtoja                                                                                       Aušra Kerulienė 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė                                              Birutė Rusteikienė 

Auklėtoja                                                                                       Inga Kernagytė 

Auklėtoja                                                                                       Daiva Pečiukėnienė 

Auklėtojos padėjėja                                                                       Danguolė Taločkienė 

 

 

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 

Įstaigos tarybos 2015 m. lapkričio 10 d.  

posėdžio protokolu Nr. 04 


