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I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“ įsteigtas 1973 m. gruodžio mėn. 31 d., 

skaičiuojantis 45-us veiklos metus. Lopšelis-darželis yra Kauno miesto savivaldybės biudžetinė 

įstaiga, viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas banke, duomenis 

apie veiklą skelbiantis internetinėje svetainėje www.zelmenelis.lt . Įstaigos veiklos sritis- švietimas, 

pagrindinės veiklos rūšys- ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Dirbame pagal 

Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą su savitais 

ugdymo personažais pedagogikos elementais, holistiniais principais.  

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

atnaujinto ir modernizuoto Dainavos parko, 150 m. atstumu nuo Dainavos progimnazijos bei 450 m. 

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

„Etiudas“,  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“, A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla.  Per praėjusį strateginį laikotarpį, kurio 

vienas iš tikslų buvo stiprinti socialinę partnerystę, sukurtas aktyvus bendravimo ir bendradarbiavimo 

modelis su 15 įstaigų visoje Lietuvoje.  

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas. 

Rodiklis  2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Daugiavaikės šeimos 28 33 35 

Vaikai, augantys neformaliose 

šeimose 

13 17 20 

Vaikai, augantys išsituokusiose 

šeimose 

21 36 40 

Vaikai, kurių vienas iš tėvų 

studentas 

12 18 20 

http://www.zelmenelis.lt/
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Vaikai, kurių vienas iš tėvų dirba 

užsienyje 

9 21 25 

Socialiai remtinos šeimos, kurie 

gauna soc.pašalpą 

4 8 10 

Nemokamą maitinimą gaunančių 1 0 0 

Vaikai, kurių tėvai yra bedarbiai 46 39 40 

Vaikai, kurių vienas iš tėvų miręs 2 1 0 

 

2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita.  

Mokslo metai Lopšelio gr.  Darželio gr.  Priešmokyklinės gr.  

2017/2018 49 147 36 

2018/2019 44 121 58 

2019/2020 45 125 39 

2.1 Įstaiga vykdo įtraukųjį ugdymą su specialiųjų poreikių vaikais tinkamai 

integruojant juos į ugdymo procesą;  

Mokslo metai Ikimokyklinis amžius Priešmokykllinio amžiaus 

2018/2019 67 21 

2019/2020 75 21 

 

2.2 Įstaigoje pagal CVPIS sistemos duomenis ( 2018 m. gruodis) laukiančių eilėje 

skaičius 2018/2019 m.m. atrodo sekančiai: 

Mokslo metai Laukiančių eilėje skaičius 

2018/2019 35 

2019/2020 176 

2020/2021 49 

Šie skaičiai pateikiami išgryninant duomenis vaikų, kurie jau ugdosi kitose ugdymo įstigose ir mūsų 

įstaiga yra palikta kaip pasirinkimas. Identifikuojant tėvų nurodytą pasirinkimo prioritetą (pirmoji 

įstaiga), daugiau kaip 62,3 proc. laukiančių eilėje vaikų sudaro pirmąjį įstaigos pasirinkimą.  

 

5. Mokinių lankomumo duomenys. 

Mokslo metai Sergamumas ( vidurkis)  Lankomumo vidurkio 

procentas 

2017/2018 1,5-3 m. 24,6 proc.  

4-5 m. 11,6 proc.  

71,8 proc. 
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6-7 m. 2,4 proc. 

2018/2019 1,5-3 m. 43,2 proc. 

4-5 m. 15,6 proc.  

6-7 m. 6,3 proc. 

61,5 proc. 

2019/2020 1,5-3 m. 45 proc. 

4-5 m. 16 proc.  

6-7 m. 7 proc. 

60 proc. 

Neformaliojo švietimo būreliai apmokami iš tėvų ( globėjų) lėšų pagal savivaldybės nekilnojamojo 

turto  trumpalaikės nuomos sutartis. Visi būreliai organizuojami tik atlikus tėvų apklausas dėl veiklos 

kokybės bei norinčiųjų lankyti skaičiaus. Veikia būreliai:  

 Anglų kalba. 33 proc. ugdytinių lanko; 

 Keramika . 41,6 proc. ugdytinių lanko; 

 Dziudo. 39 proc. ugdytinių lanko; 

 Robotika 56,6 proc.  ugdytinių lanko; 

 Futboliukas. 46,3 proc. ugdytinių lanko; 

 Krepšinis. 34,3 proc. ugdytinių lanko;  

Ugdytiniai ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pažanga 2018/2019 m.m. ir 2018 m. I pusmečio rudens vertinimo etape išskleidžia 

tendenciją 3 –jose lopšelio (ankstyvojo amžiaus) grupėse, kuriose ugdomi 46 vaikai. Ugdytinių 

stipriausia kompetencija: pažintinė ( vaikai domisi juos supančia edukacine aplinka, priemonėmis, 

intensyviai juos tyrinėja, eksperimentuoja), silpniausia- socialinė kompetencija, vaikai negeba dėl 

kalbos įgūdžių nebuvimo tikslingai įvardinti savo emocijų, būsenų, tinkamai reaguoti į konkurencinga 

individualizuotam dėmesiui virtusią aplinką, laikytis tam tikrų susitarimų grupėje. Vaikai grupėse tų 

pačių gimimo metų, todėl jų pasiekimai yra koreliuojantys ir panašūs.  

Darželyje veikia 7 ikimokyklinio amžiaus grupės, kuriose ugdomi 146 vaikai, iš kurių 72 vaikai 

yra specialiųjų ugdymosi poreikių: iš jų 7 turintys didelių specialiųjų poreikių, 28 vidutinių.  

Tarp 3- metų vaikų stipriausia pažintinė kompetencija, silpniausia – sveikatos. Tarp 4 metų 

vaikų stipriausia- meninė kompentencija, silpniausia-socialinė kompetencija. Tarp 5- metų 

vaikų stipriausia pažinimo kompetencija, silpniausia- socialinė kompetencija. 2018 metais 

didelis dėmesys buvo skiriamas sveikatos stiprinimo kompetencijai visose amžiaus grupėse, 

dalyvauta projekte „Kauno vaikai šypsosi“, „Aš-virtuvės šefas“ akcentuotini vaikų savitvarkos, 

higienos, maisto gaminimo įgūdžiai.  

Priešmokyklinio amžiaus (privalomosios) ugdymo programos įgyvendinime visos 

kompetencijos pasiskirsto apylygiai, šiek tiek silpnesnės specialiųjų poreikių vaikų ( jų yra 21 ) 

komunikacinės kompetencijos.  
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Tęstinis pradinis ugdymas. 2018 m. baigusių priešmokyklinio ugdymo programą lopšelyje-

darželyje, pradinį ugdymą tęsia 37 proc.- Dainavos progimnazijoje, 9 proc.- „Varpelio“ pradinėje 

mokykloje, 18 proc. J. Urbšio katalikiškoje mokykloje, 2 proc- Kovo 11-osios mokykloje, 6 proc. – 

„Šviesos“ pradinėje mokykloje, 12 proc. – „Atžalyno“ progimnazijoje, 6 proc.- A. Stulginskio 

mokykloje-daugiafunkciame centre, 10 proc. – Kauno raj. Mokyklose (Lukšos gimnazija, Babtų 

gimnazija, Neveronių, Rumšiškių gimnazija);  

 

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

Įstaigoje dirba 28 pedagoginiai darbuotojai, iš jų   18  ikimokyklinio ugdymo mokytojų,   6   

priešmokyklinio ugdymo mokytojų, 2 meninio ugdymo mokytojai, 1 neformaliojo ugdymo mokytojas, 

2 logopedai, 1 socialinis pedagogas, 1 psichologas. Iš jų 12 turi vyresniojo 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo kategoriją, 4 mokytojo metodininko kategoriją. 97 

proc. pedagogų įgiję aukštąjį išsilavinimą, 3 mokosi Kauno kolegijoje Ikimokyklinio ugdymo 

katedroje, 5 įgiję magistro laipsnį. 9 pedagogų darbo stažas didesnis nei 20 metų, 19 pedagogų darbo 

stažas iki 15 metų. Įstaigoje dirba 26 ne pedagoginiai darbuotojai, iš jų 1 direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams, raštvedys, sandėlininkas, darbininkas, 13 padėjėjų, 1 valytojas, 1 kiemsargis, 1 IKT 

specialistas, 1 projektų vadovas. 5  iš jų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 2 baigę magistro 

studijas. Direktorei 2015 m. suteikta I vadybinė kategorija, 2 asociacijų , 4 ŠMM darbo grupių narė.  

7. Žemės panaudos sutartis. 

Kauno lopšeliui-darželiui “Želmenėlis“ perduota neatlygintinai naudotis valstybinis žemės 

sklypas pagal 2015-07 -10 sutartį Nr. 8SUN-61 

8. Higienos pasas. Higienos pasas yra. 2010-11-02 Nr. 9-0668(6).Galiojimas neribotas.  

9. Energijos vartojimo 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, socialiniam draudimui, kvalifikacijos kėlimui, 

edukacinių priemonių įsigijimui, edukacinėms išvykoms. Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos darbo 
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užmokesčiui, socialiniam draudimui, mitybai, prekėms ir paslaugoms, ilgalaikiam turtui, bei ilgalaikio 

turto renovacijai ar remontui.  

 

 2018 m įstaigos pajamų ( specialiosios) lėšos panaudojamos 80,2 proc. mitybai ir 19,8 

proc. ilgalaikio turto remontui. Per šiuos metus įgyta ir atlikta : cokolio remontas 25112,86 Eur., 

drenažas ir nuogrindos 22839,83 Eur.,2 grupių virtuvėlių ir sanitarinių mazgų remontas 23387,89 Eur; 

parengtas elektros instaliacijos techninis projektas1210 Eur; virtuvės ventiliacija 1524,55 Eur; elektros 

skydinės remontas 1981,08 Eur; įgyta konvekcinė krosnis (3915,56 Eur), maisto parengimo stalai 

(2112,66 Eur ), mėsmalę (726 Eur), bulvių skutimo mašina (900 Eur), planetarinė maišyklė (2200 

Eur); Gautos lėšos II gr. rūbinėlės remontui 3760 Eur; Salės perdažymas 2061,84 Eur. (nuomos 

pinigai);Lubos  ir apšvietimas salėje 3767,79 Eur.;  Kameros, interneto ryšio įvadų įrengimas 3500 

Eur. salės remontas 2060 Eur, baldai grupėms 3000 eur, Robotikos įranga 1779 Eur, Lietaus vandens 

surinkimo sistemos projektas 1900 Eur. ir skaitmeninis pianinas 1250 Eur, Wonder Bo robotas su 

judriuoju mikrofonu 1330 Eur.  

 

Užtikrinant materialinės bazės gerinimą bei įstaigos lėšų racionalų ir ekonominį 

panaudojimą, visi finansinių išteklių panaudos sprendimai derinami su įstaigos savivalda ( Įstaigos 

taryba, Darbo taryba, Tėvų konferencija), bendruomene pagal tikslinius koncentrus. Ypatingas 

dėmesys skiriamas estetiškų, funkcionalių, moderniai įrengtų ir aprūpintų šiuolaikinėmis ugdymo 

priemonėmis edukacinių aplinkų tobulinimui, diegimui. Patikėjimo teise įstaiga valdo savivaldybės 

perduotą turtą, naudoja ir disponuoja juo, įstatymų, Kauno savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, 

vadovaujantis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais. Įstaigos 

pastato bendrasis plotas - 1837,76 kv.m, būklė patenkinama. 
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Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 

 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2018m. 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 

ruošima

s 

Tualetai  

Šildyma

s, 

vėdinim

as 

Vandentie

kis,  

kanalizacij

a 

  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
 

si
st

em
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

 

K
 

N
R

 

K
 

P
 

P
 

IŠ
 D

A
L

IE
S

 

P
 

P
 

P
 

N
R

 

P
 

IŠ
 D

A
L

IE
S

 

IŠ
 D

A
L

IE
S

 

K
 

N
R

 

N
R

 

P
 

Reikalingas remontas 

koridoriaus sienoms, 

būtina pakeisti 

kabinetinių patalpų ir 

lauko duris. Elektros 

instaliacijos keitimo 

darbai būtini.   

 

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.Skirtingų 

ugdytinių poreikių 

tenkinimas 

personažų 

pagalba, 

pasitelkiant 

prevencines 

programas ir 

socialinių įgūdžių 

stiprinimą teatro 

metodais 

 

1. Organizuoti 9 

grupių kūrybines 

savaites teatro 

metodais, išskyrus 

ankstyvąjį amžių.  

2. Įgyvendinti 

prevencinį projektą 

„Zipio draugai“ 

1.Organizuotos 12 

kūrybinių savaičių 

visuose amžiaus 

tarpsniuose teatriniais 

metodais;  

2.Įgyvendintas 

projektas „Zipio 

draugai“ 

3.Įgyvendintas 

respublikinis  

projektas „Žaidimai 

moko“ 

1. Organizuoti visų 

grupių kūrybines 

dienas teatro 

metodais, įskaitant ir 

ankstyvąjį amžių; 

2. Įgyvendinti 

prevencinį projektą 

„Zipio draugai“ 

3. Įgyvendinti 

respublikinį socialinių 

įgūdžių projektą 

„Žaidimai moko“ 

    

Komentaras Pirmasis tikslas įgyvendintas 100 proc. Sukurtas video archyvas kūrybinėms 

dienoms fiksuoti , pasitelkiant ir mokomuosius tikslus jauniems specialistams. Švenčių ir 

edukacinių renginių metu sukurti personažai pilnai atliepia tiksle numatytas priemones. 

2018balandžio  d. Druskininkų JUC organizavome tradicine tapusią idėjų mugę, kuri buvo 

numatyta kaip priemonė tikslui pasiekti: https://youtu.be/Dl-Fw9SjXvE; 2018 m. lapkričio 28 

d. Kaune vykusios respublikinės konferencijos „Įgalinančios partnerystės link: darželio 

bendruomenės galia“ organizatoriai, panelinės diskusijos dalyviai, moderatoriai.  

Pagal bendruosius vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimus tose pačiose amžiaus grupėse 

socialinė kompetencija pagerėjo: 1,5-3 m. 2,6 proc. , 4-5 m. 3,36 proc. , 6-7 m. pagerėjo 2,8 

proc. Tikslas pasiektas maksimaliai.  

 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

1.Atnaujinti ir 

modernizuoti 

įstaigos vidines ir 

išorines aplinkas, 

50 proc. cokolio 

apšiltinta 

 

1 grupės vandentiekio 

100 proc.cokolio 

apšiltinta;  

 

2 grupių virtuvėlės ir 

100 proc.cokolio bus 

apšiltinta.  

 

3 grupių vandentiekio 

https://youtu.be/Dl-Fw9SjXvE
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siekiant pagerinti 

vaikų ugdymo(si) 

sąlygas 

 

atnaujinimas ( WC ir 

virtuvėlės) 

 

 

50 proc. drenažo ir 

nuogrindų įrengimas; 

 

 

 

Konvekcinės 

krosnelės įsigijimas; 

 

 

 

 

 

 

50 proc. grupių veiks 

šviesolaidinis 

internetas; 

WC vandentiekis 

atnaujintas; 1 grupės 

avariniai darbai;  

 

50 proc. drenažo 

darbų atlikta; 

 

 

 

Įgyta konvekcinė 

krosnelė, maisto 

gaminimo stalai, 

planetarinė maišyklė, 

mėsmalė;  

 

 

 

100 proc. grupių 

veikia šviesolaidinis 

internetas.  

 

 

Lietaus nuotekų 

surinkimo sistemos 

įrengimas 20 proc.  

 

 

 

atnaujinimas ( WC ir 

virtuvėlės) 

 

 

100 proc. drenažo ir 

nuogrindų įrengimo; 

 

 

 

Maisto paruošimo 

garais sistema, 

konvekcinė krosnelė, 

maisto gaminimo 

stalų įrengimas;  

 

 

 

100 proc. grupių 

veikia šviesolaidinis 

internetas;  

    

Komentaras Per 2018 m. atnaujinti 2 grupių sanitariniai mazgai, 1 grupės rūbinėlės grindų 

dangos keitimo ir sienos atnaujinimo darbai, modernizuotas šviesolaidinis internetinis ryšys, 

kuris veikia visame pastate, parengti ergonominiai projektai lietaus vandens nuotekų 

surinkimui bei elektros instaliacijai įrengti. Pasikeitus asignavimo prioritetams ir darbų sekai, 

pradėjus vykdyti drenažo darbus perdėlioti gerbūvio darbų prioritetai ir atlikta dalis lietaus 

vandens surinkimo darbų, o gerbūvio darbai perkelti 2019 metams. Vietoj numatyto maisto 
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paruošimo garais sistemos įgyta planetarinė maišyklė ir mėsmalė, kurios kėlė didesnį poreikį, 

pagal atnaujintus valgiaraščius. Įvertinus perkeliamąją vertę, tikslas pasiektas maksimaliai. 

Savivaldybės skirti asignavimai įsisavinti.  

 

Plačiojo įsivertinimo išvados 

 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

Mokyklos vidaus ir išoriniai 

ryšiai ( 96,69 proc.) 

Finansavimas ( 69,9 proc.) Pagalba specialiųjų poreikių 

vaikams ( 89,9 proc. ) 

Aplinkos svetingumas, 

estetika,saugumas (100 

proc.) 

Pagalba specialiųjų poreikių 

vaikams ( 89,9 proc. ) 

Finansavimas ( 69,9 proc.) 

Lygių galimybių suteikimas 

 ( 98,8 proc.) 

  

Atvirumas pokyčiams  

( 100 proc.) 

  

Mokyklos valdymas  

( 98,69 proc. ) 

  

Mokytojų ir kito personalo 

dalyvavimas vidaus audite 

 ( 78.98 proc. ) 

  

Vaikų ugdymosi pasiekimai 

(91,6 proc. ) 

  

Finansinis valdymas  

( 98,3 proc.) 

  

Vaikų kultūra ( 86,6 proc.)   

Pastaba: Platusis įsivertinimas vykdomas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus 

audito metodika ( 2005 m.)  
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Giluminio įsivertinimo išvados 

 

Komentaras giluminiam auditui buvo pasirinkti du kriterijai: 

1) Vaikų kultūra. Analizė atskleidė, kad vaikų kultūros kūrimas šeimoje yra 

fragmentinis, tam neteikiamas didelis dėmesys ir pokytis atsiranda, kuomet vaikas 

pradėjo lankyti darželį. Analizės metodologija: stebėjimas, apklausos, atvejo analizės;  

2. Darbuotojų dalyvavimas įstaigos vidaus įsivertinimo procesuose.  Vykdant platųjį 

auditą išgrynintas aktualus kriterijus, kuris turi tiesioginę sąveiką su įstaigos 

mikroklimatu bei kuriama liekamąja verte bendruomenei. 37,7 proc. apklaustų 

respondentų teigė, kad dalyvavimas įsivertinimo procesuose, susijusiuose su pačia 

įstaigos veikla ( ne asmenybe) yra neaktualus ir neįdomus. 32,6 proc. apklaustųjų 

teigė, kad dėl laiko stygiaus nebespėja dalyvauti tokio tipo veiklose. Mokytojų 

padėjėjos nurodė akivaizdų poreikį dalyvauti vertinant savo tiesioginių vadovų ir 

įstaigos veiklą. ( 96,3 proc.). Taip pat 75,3 proc. respondentų teigė, kad tikslinga būtų 

atnaujinti žinias ta tema. 

 

 

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

vidaus audito ir kitų institucijų išvados 

 

2018 03 12  Kauno m. Maisto ir Veterinarijos tarnyba. Planinis patikrinimas. Trūkumai pašalinti. 

2018            Kauno m. savivaldybės Vidaus audito skyriaus kontrolė. Planinis patikrinimas. Aktas 

nepateiktas.   

 

 

III SKYRIUS 

2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

Aktualizuojant 2019 metų veiklą, buvo atsižvelgta į Valstybinės švietimo 2013-2022 metų 

strategijos kryptis, 2030 metų Lietuvos Pažangos strategiją, Geros mokyklos koncepciją, Pedagogo 

profesijos prestižo kėlimo programą 2016-2025 metams, patvirtintą ŠMM, Kauno miesto strateginį 

planą, atliktą platųjį ir giluminį įstaigos įsivertinimą bei vadovaujantis iš jo rezultatų sekančiomis 

rekomendacijomis, teigiamus bei tobulintinus pokyčius įstaigoje, atnaujintoje ugdymo programoje 



7 

 

numatytas prioritetines sritis, taip pat užsibrėžtus 2019-2021 m. įstaigos strateginio plano tikslus 

bei strateginio planavimo sistemos STRAPIS planavimo duomenis.  

 Vienas iš Valstybinės švietimo strategijos, savivaldybės kryptingo prioritetinės 

strategijos siekių-  ugdymo proceso kokybė, kūrybiškumas, savirefleksija, socialinė bendrystė, 

holistinė pedagogika. Rengiant 2019 m.  veiklos planą daug dėmesio skyrėme moderniojo ugdymo 

paradigmos įgyvendinimui darželio ugdytiniams per ugdymą personažais, pritaikant STE(A)M 

elementus, kad ugdymo procesas taptų įdomesnis ir prieinamesnis vaikui. Nuo 2016 m. įstaiga 

kryptingai seka modernaus ugdymo direktyvomis, grindžiamomis IKT integracija į ugdymo 

procesą, pasitelkiant technologijas,  ir tėvų švietimo prieinamumui, tinkamų pozityvių pokyčių 

įstaigai diegimui. Naujas strateginis laikotarpis leidžia planuoti įstaigos vizijos kaitą, ugdymo 

proceso ir programos atnaujinimo procesus.  

 2019 metų tikslai, tiesiogiai siejasi su 2019-2021 m. strateginiu planu, Kauno miesto 

strategija, holistinio ugdymo paradigmomis, atliepia įstaigos bendruomenės (vaikų, tėvų, 

pedagogų, pagalbinio personalo)  lūkesčius ir poreikius. Nuolat tobulinant ugdymo turinį, 

modernizuojant edukacines aplinkas ir ugdymo(si) priemones, padidės ugdymo proceso veiklų 

įvairovė ir teikiamų paslaugų kokybė, leidžianti sėkmingą vaiko socializaciją tęstinio ugdymo 

kontekste.  

 2019 metais didelis dėmesys išlaikomas Vaiko gerovės komisijos veiklos tobulinimui, 

ugdytinių elgesio korekcijai ir susitarimų kultūros diegimui. Akivaizdi patalpų stoka lemia, kad 

švietimo pagalba teikiama bendrojo tipo patalpose, o poreikis yra nusiraminimo zonų kūrimui, 

judesio išraiškos kambariams ir kt.  

  Ekonominis finansinis lėšų paskirstymas už 2018 metus atrodo taip: 

Mokinio krepšelio lėšos  (41) 

Išlaidų 

pavadinimas 

Kodas pagal 

ekonominę 

klasifikaciją 

Metinė sąmata Gauta Išleista 

Darbo užmokestis 2.1.1.1.1.1 154655,00 134127,76 134127,76 

Socialinio 

draudimo įmokos 

2.1.2.1.1.1 47178,00 41017,39 41017,39 

Kvalifikacijos 

kėlimo išlaidos 

2.2.1.1.1.16 1113,60 1113,60 1113,60 

Informacinių 

technologijų 

prekių ir paslaugų 

įsigijimas  

2.1.1.1.21 806,40 806,40 806,40 
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( prekės) 

Ūkio inventoriaus 

įsigijimas 

2.1.1.1.23 2300,00 2300,00 2300,00 

Kitų prekių ir 

paslaugų 

įsigijimas 

2.1.1.1.30.1 2190,00 2138,48 2138,48 

Kitų prekių ir 

paslaugų 

įsigijimas 

2.1.1.1.30.2 850,00 850,00 850,00 

Darbdavių 

socialinė parama 

pinigais 

 400,00 400,00 400,00 

 

  

Savivaldybės lėšos (5101) 

Darbo užmokestis 2.1.1.1.1.1 259600,00 238528,06 2385028,06 

Socialinio 

draudimo įmokos 

2.1.2.1.1.1. 78300,00 73833,59 738833,59 

Mitybos išlaidos 2.2.1.1.1.01 5496,00 5495,08 5495,08 

Medikamentų ir 

medicininių 

paslaugų 

įsigijimas 

2.21.1.1.02 138,00 138,00 138,00 

Ryšio paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

2.2.1.1.1.05 2340,00 2339,36 2339,36 

Aprangos ir 

patalynės 

įsigijimas 

2.2.1.1.1.07 1500,00 1500,00 1500,00 

Ilgalaikio 

materialiojo turto 

einamasis 

remontas 

 ( paslaugos) 

2.2.1.1.1.15.2 30064,00 30060,18 30060,18 

Kvalifikacijos 2.2.1.1.1.16 817,00 817,00 817,00 
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kėlimo išlaidos 

Šildymas 2.2.1.1.1.20.1 23941,00 21951,58 21951,58 

Elektros energija 2.2.1.1.1.20.2 5724,00 5723,61 5723,61 

Vandentiekis ir 

kanalizacija 

2.2.1.1.1.20.3 2835,00 2834,93 2834,93 

Šiukšlių išvežimo 

paslaugos 

2.2.1.1.1.20.4 2397,00 2396,57 2396,57 

Informacinių 

technologijų 

prekių ir paslaugų 

įsigijimas (prekių) 

2.2.1.1.1.21.1. 3683,00 3683,00 3683,00 

Informacinių 

technologijų 

prekių ir paslaugų 

įsigijimas  

( paslaugos) 

2.2.1.1.1.21.2 4400,00 4400,00 4400,00 

Ūkio inventoriaus 

įsigijimo išlaidos 

2.2.1.1.1.23 8013,00 7596,89 7596,89 

Kitų prekių ir 

paslaugų 

įsigijimas 

2.2.1.1.1.30.1 2500,00 2498,04 2498,04 

Kitų prekių ir 

paslaugų 

įsigijimas 

2.1.1.1.1.30.2 3329,00 3328,52 3328,52 

Kitų prekių ir 

paslaugų 

įsigijimas 

2.1.1.1.1.30.2 1590,00 1590,00 1590,00 

Darbdavių 

socialinė parama 

 10000,00 933,62 933,620 

Ilgalaikis 

materialusis turtas 

3.1.1.3.1.2 2350,00 2350,00 2350,00 

Ilgalaikis 

materialusis turtas 

3.1.1.3.1.2 7742,00 7741,56 7741,56 
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Specialiosios lėšos (7101) 

Nuoma  1956,00 1956,00 1956,00 

 

Specialiosios lėšos (7301) 

Išlaidų 

pavadinimas 

Kodas pagal 

ekonominę 

klasifikaciją 

Metinė sąmata Gauta Išleista 

Mitybos išlaidos 2.2.1.1.1.01 6589,00 55825,92 55825,92 

Ilgalaikio 

materialiojo turto 

einamasis 

remontas 

2.2.1.1.1.15.2 110,00 105,84 105,84 

Informacinių 

prekių ir paslaugų 

įsigijimas 

2.2.1.1.1.21.1 800,00 799,00 799,00 

Ūkio inventoriaus 

įsigijimo 

paslaugos 

2.2.1.1.1.23 6100,00 5056,31 5056,31 

Kitų prekių ir 

paslaugų 

įsigijimas 

2.2.1.1.1.30.1 10900,00 10455,71 10455,71 

Kitų prekių ir 

paslaugų 

įsigijimas 

2.2.1.1.1.30.2 1000,00 936,22 936,22 

 

Specialiosios lėšos (7302) 

Išlaidų 

pavadinimas 

Kodas pagal 

ekonominę 

klasifikaciją 

Metinė sąmata Gauta Išleista 

Mitybos išlaidos 2.2.1.1.1.01 3532,58 3532,58 3532,58 

Informacinių 

prekių ir paslaugų 

įsigijimas 

2.2.1.1.1.21.1 500,00 500,00 500,00 

Ūkio inventoriaus 2.2.1.1.1.23 500,00 500,00 500,00 
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įsigijimo 

paslaugos 

Kitų prekių ir 

paslaugų 

įsigijimas 

2.2.1.1.1.30.1 1000,00 1000,00 1000,00 

 

GPM 2 proc. už 2018 m.  Pastaba  

2615,89 Padidėjo 13 proc.  

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas- siekiant gerinti vaikų pasiekimus socialinės ir pažintinės kompetencijos srityje, stiprinti 

ugdymo procesą visiems amžiaus tarpsniams, pasitelkiant STE(A)M metodikos elementus ir 

socialinę partnerystę 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

1. Organizuoti STE(A)M 

kūrybines savaites 

9 grupių kūrybinės savaitės, 

išskyrus ankstyvąjį amžiaus 

tarpsnį; 

12 grupių kūrybinės 

savaitės visiems amžiaus 

tarpsniams;  

2. Sukurti eksperimentinę 

STE(A)M grupę 

Aktyviai į sinergines veiklas 

įsitrauks 30 proc. „Linelio“ 

grupės vaikų 

Aktyviai įsitrauks 75 

proc. „Linelio“ grupės 

vaikų;  

3. Stiprinti pedagogų 

profesines kompetencijas, 

pasitelkiant IKT ir socialinę 

partnerystę 

5 pedagogai dalyvaus 

mokymuose apie socialinės ir 

pažintinės kompetencijos 

stiprinimą IKT priemonėmis 

10 pedagogų dalyvaus 

mokymuose apie 

socialinės ir pažintinės 

kompetencijos stiprinimą 

IKT priemonėmis 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1 Mokslinių 

eksperimentų, 

Grupių 

mokytojai,  

VŠĮ 

Robotikos 

Sausis-

gruodis 

MK lėšos 

500 eur.  
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robotikos ir 

kūrybiškumo 

savaitės-

praktikumai 

padėjėjos akademija; 

A.Žikevičiaus 

saugaus 

vaiko 

mokykla 

2 Skaičiavimo ir 

robotikos 

veiklos kartu su 

personažais 

eksperimentinėje 

„Linelio“ 

grupėje 

Grupės 

mokytojos, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

VŠĮ 

Robotikos 

akademija; 

A.Žikevičiaus 

saugaus 

vaiko 

mokykla 

Sausis- 

gruodis 

 ( išskyrus 

mėn, kai 

įstaiga 

atostogaus)  

MK lėšos 

500 eur.  

 

tėvų lėšos 

 

 

3 Seminarai 

IHUB8 

edukacinėse 

aplinkose 

Mokytojai, 

vaiko 

gerovės 

specialistai 

UAB  Lantel Kovas- 

gegužė 

Kvalifikacijos 

lėšos 

200 eur.  

 

4 Edukaciniai 

pažintiniai 

užsiėmimai su 

robotuku 

Wonder 

3-4 m. vaikų 

grupių 

mokytojai 

UAB Lantel Birželis MK lėšos 

 

350 eur.  

 

 Edukacinių 

išvykų, kaip 

inovatyvių 

ugdymo formų, 

organizavimas. 

4-6 m. vaikų 

grupių 

mokytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Balandis- 

rugsėjis  

Spec. Lėšos 

200  eur 

 

 Paraiškos 

rengimas 

įsitraukiant į 

STEAM 

projektinę 

veiklą. 

Projektų 

vadovas 

Socialiniai 

partneriai 

Sausis-

gruodis 

Savivaldybės 

biudžeto, 

GPM lėšos 

2 proc.nuo 

finansuojamos 

sumos 

 

 Suorganizuoti 

du edukaciniai 

seminarai 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

MB 

edukatoriai.lt  

UAB Lantel 

Kovas 

 

Lapkritis 

Kvalifikacijos 

lėšos 

250 eur.  
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įstaigos 

pedagogams, 

įgyvendinant 

STEAM 

ugdymo procese. 

ugdymui 

 Gerosios 

patirties sklaida 

bendruomenei ir 

miesto 

pedagogams. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Edukatoriai.lt  

A.Žikevičiaus 

mokykla;  

Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 

MK 150 eur.  

 

 

2 tikslas- Stiprinti vaikų socialinį-emocinį ugdymą, pasitelkiant KIMOCHI programą, ypatingą 

dėmesį skiriant specialiųjų poreikių vaikams.  

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

 Švietimo pagalbos vaikui 

projekto „Aš ir tu- tai stiprybė“ 

įdiegimas 

9 grupių kūrybinės projektinės 

veiklos su švietimo pagalbos 

specialistais, išskyrus ankstyvąjį 

amžiaus tarpsnį; 

12 grupių kūrybinės 

projektinės veiklos su 

švietimo pagalbos 

specialistais visiems 

amžiaus tarpsniams;  

Kimochi užsiėmimų 

organizavimas specialiųjų 

poreikių vaikams, turintiems 

vidutinius ir didelius 

sutrikimus 

12 veiklų įtrauks 50 vaikų 

 ( 20 proc.) 

24 veiklos įtrauks 65 

vaikus (35 proc.)  

Tėvų švietimo užsiėmimai, 

vaikų auginimo klausimais 

Dalyvaus 30 proc visų ugdytinių 

tėvų 

Dalyvaus 50 proc. visų 

ugdytinių tėvų.  

Classdojo metodo diegimas 

ankstyvojo amžiaus tarpsnio 

vaikams 

Įsitrauks 35 proc. ankstyvojo 

amžiaus ugdytinių ir jų tėvų; 

Įsitrauks 50 proc. 

ankstyvojo amžiaus 

ugdytinių ir jų tėvų;  

 

 

 

Eil. Priemonės Atsakingi Socialiniai Įvykdymo Ištekliai Pastabos 



14 

 

Nr. pavadinimas vykdytojai partneriai terminas 

1 Švietimo 

pagalbos 

Projekto „Aš ir 

tu- tai stiprybė“ 

veiklų 

įgyvendinimas. 

Grupių 

mokytojai,  

padėjėjos 

Dainavos 

progimnazija 

 

Sausis-

gruodis 

MK lėšos 

 

500 eur.  

 

2 Socialinio-

emocinio vaikų 

grupės lygio 

vertinimas vir 

gautų rezultatų 

analizė iki 

Kimočių 

taikymo. 

 

Socialinė 

pedagogė 

Psichologė 

 Sausis-

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

3 12 Kimochi 

užsiėmimų 

įvairiems 

amžiaus 

tarpsniams 

organizavimas ir 

stebėsena. 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė.  

 Sausis- 

gruodis 

MK lėšos 

100 eur.  

 

4 Kimočių 

žaidimų taikymo 

skatinimas ir 

organizavimas 

atskirose 

grupėse. 

Socialinė 

pedagogė,  

Psichologė,  

Grupių 

mokytojos 

 Sausis-

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

5 Socialinio-

emocinio vaikų 

grupės lygio 

vertinimas vir 

gautų rezultatų 

analizė pritaikius 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Socialinis 

pedagogas 

 Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 
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Kimočių 

žaidimų 

metodiką. 

 

6 Atvirų veiklų 

organizavimas, 

įgyvendinant 

Kimočių 

žaidimus, 

bendruomenei ir 

įstaigos 

pedagogams. 

Socialinė 

pedagogė 

 Spalis MK lėšos 

150 eur  

 

7 Tėvų švietimas . 

Paskaitos „Kaip 

užauginti 

laimingą vaiką?“ 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė 

Asociacija „ 

Kauno 

moterų 

linija“ 

Sausis- 

spalis 

MK lėšos, 

GPM lėšos 

350 eur. 

 

8 Classdojo 

metodo 

diegimas. 

Aplikacija. 

Susirinkimas 

tėvams;  

Seminaras 

pedagogams 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

Grupių 

mokytojos, 

socialinė 

pedagogė 

UAB TEZ Sausis- 

gruodis 

GPM lėšos, 

MK lėšos 

( jungtinis 

lėšų 

šaltinis) 

 

600 eur.  

 

9 Inovatyvių 

metodų, taikytų 

ugdymo procese, 

stebėsenos 

analizė ir 

rezultatų 

pristatymas 

įstaigos 

bendruomenei ir 

grįžtamasis 

vertinimas. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Birželis 

 

Lapkritis 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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3 tikslas- atnaujinti  ir modernizuoti darželio vidines ir išorines aplinkas, siekiant pagerinti 

vaikų ugdymo(si) sąlygas, įgyvendinant ugdymo novacijas. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Lauko dangos atnaujinimo 

betoninėmis plytelėmis tęstinis 

įgyvendinimas 

30 proc. pakeistų lauko grindinio 

trinkelių  

50 proc. pakeistų lauko 

grindinio trinkelių;  

Vandentiekio ir nuotekų 

projekto įgyvendinimas 

1 grupės WC vandentiekio 

sistemų atnaujinimas 

1 grupės virtuvėlės ir WC 

vandentiekio sistemų 

atnaujinimas 

Elektros instaliacijos projekto 

įgyvendinimas 

20 proc. elektros darbų pagal 

techninį projektą 

50 proc. elektros darbų 

pagal techninį projektą;  

Lietaus nuotekų sistemų 

atnaujinimo projekto 

įgyvendinimas 

20 proc. lietaus nuotekų sistemos 

darbų atlikimas 

50 proc.  

Pastaba: tikslo  įgyvendinimas priklauso tiesiogiai nuo asignavimų pakeitimo . 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1 Viešųjų pirkimų 

konkurso 

elektros 

instaliacijos, 

lietaus vandens 

surinkimo ir  

vandentiekio bei 

nuotekų 

darbams vykdyti  

paskelbimas ir 

organizavimas 

Direktorius,  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams 

 Sausis- 

gruodis 

Savivaldybės 

lėšos 

 

2 Darbų 

derinimas, jų 

Direktorius,  

Direktoriaus 

 Sausis- 

liepa 

Savivaldybės 

lėšos 
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atlikimas ir 

pridavimas 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams 

 Viešųjų pirkimų 

procedūrų 

organizavimas 

virtuvės įrangos 

modernizavimui 

Direktorius,  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams 

 Sausis -

gruodis 

Savivaldybės 

lėšos 

 

 Darbų 

derinimas, jų 

įgyvendinimas ir 

pridavimas 

Direktorius,  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams 

 Sausis- 

rugsėjis 

  

5 Lauko aplinkų 

kaip vaiko 

sveikatos 

stiprinimo ir 

savo kūno galių 

tyrinėjimo 

erdvės 

įrengimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams, 

Kūno 

kultūros 

pedagogė 

 Sausis- 

birželis 

Savivaldybės 

lėšos 

350 eur.  

 

6 STEAM 

veikloms skirtų 

priemonių, 

žaislų 

bibliotekos 

įrengimas. 

9 grupių 

mokytojos 

 Sausis-

gruodis 

  

7 Tyrinėjimų 

erdvės 

„Linksmoji 

laboratorija“ 

įrengimas 

grupėje. 

Linelio gr. 

mokytojos 

 Lapkritis MK lėšos 

150 eur 

 

8 Kimočių 

bibliotekos 

5-6 m. 

grupės 

 Sausis-

gruodis 

Spec.lėšos 

200 eur.  
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įrengimas 

atskirose 

grupėse. 

mokytojos 

 

V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, 

kas informuojamas 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

Direktorius Steigėjui 

 

Vadovo ataskaita už 

2018 m.  

Už einamuosius 

metus atsiskaito iki 

vasario 5 d.  

Įstaigos tarybai Įstaigos pokyčiai, 

finansų panaudojimas 

2018/2019 m.m 

Gruodžio mėn.  

Tėvų konferencijai Ugdomosios veiklos 

organizavimas: 

situacija, gairės 

2018/2019 m.m.  

Balandžio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Įstaigos tarybai Ugdomosios veiklos 

pokytis  

2016/2017 m.  

Gruodžio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams  

Įstaigos tarybai Ūkinės veiklos 

pokytis  

2018/2019 m.  

Gruodžio mėn. 

Projektų vadovas Direktoriui Projektinės veiklos 

ataskaitos už 2018 m 

Už einamuosius 

metus atsiskaito per I 

sekančių metų 

ketvirtį 

VGK pirmininkas Direktoriui VGK veiklos 

ataskaita už 

einamuosius metus 

Gruodžio mėn. 

Grupių auklėtojos Mokytojų tarybai Edukacinės 

ugdomosios veiklos 

pristatymas 

Sekančių metų I ketv.  

Metodinės dienos 

metu. 
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Metodinės tarybos 

pirmininkas  

Direktoriaus 

pavaduotojui 

ugdymui 

Veiklos ataskaita už 

einamuosius metus 

Gruodžio mėn. 

 

Logopedas, 

soc.pedagogas, 

psichologas 

Direktoriaus 

pavaduotojui 

ugdymui 

Kartą per metus Gruodžio mėn.  

Pastaba: Įstaigos veikla vadovaujasi Bendruomenės informavimo apie kaitos procesus tvarka, kuri 

patvirtinta 2014-09-01 direktoriaus įsakymu Nr. V-79, taip pat tėvų informavimui naudojama 

elektroninė sistema“Mūsų darželis“, gmail grupinio dialogo informacinė prieiga, elektroniniu forumu 

www.zelmenelis.lt/forumas, tinklalapiu ( www.zelmenelis.lt), socialinėje paskyroje: 

https://www.facebook.com/Kauno-lopšelis-darželis-Želmenėlis , Twitter ir Instagram paskyrose, 

informaciniuose stenduose įstaigoje. Tėvams informacija ir administracijos veiklos ataskaitos 

teikiamos kasmetinėje Tėvų konferencijoje, vykstančioje kasmet pagal mėnesio veiklos planuose 

paskelbtą grafiką.  

 

Darbo grupė, rengusi 2019 m. veiklos planą : 

 

Pirmininkė: direktorė Lina Bagdanavičienė 

Nariai:  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Saulė Šerėnienė; 

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Loreta Sadauskienė; 

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Rūta Tamulienė; 

Ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo  vyr. mokytoja Birutė Rusteikienė; 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Inga Kernagytė; 

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Dovilė Janušauskaitė; 

Socialinė pedagogė Laima Gataveckienė;  

Padėjėja Nijolė Butvilienė 

PRITARTA: 

Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“  

tarybos 2018 m. gruodžio 6 d. posėdžio protokolu Nr.03 

PRITARTA: 

Kauno lopšelio-darželio Tėvų konferencijos 

Valdybos 2018 11 08 posėdyje protokolu Nr. 01;  

http://www.zelmenelis.lt/

