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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

         

     Kauno Šančių lopšelio-darželio 2019 metų veikla organizuota atsižvelgiant į įstaigos 2019-

2021 m. strateginius tikslus, uždavinius. Pagrindinės kryptys ir dėmesys  skirtas ugdymo proceso 

ir paslaugų kokybės gerinimui, kuriamos sąlygos įvairių vaiko poreikių tenkinimui, 

modernizuojant vidaus ir lauko edukacines erdves bei tobulinant pedagogų profesionalumą. 

Įgyvendinant metų veiklos programos tikslus, panaudotos visų programų lėšos. 

   2019 metų 1 tikslo “ Nuoseklumas ir tęstinumas, užtikrinant ankstyvojo, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaikų visapusišką asmenybės raidą  “  įgyvendinimo laipsnis pagal 

prognozuotą laukiamą rezultatą  vertinamas  gerai, įgyvendinta 90 procentų numatytų 

priemonių,  

 Pokyčiai: 

 Vaikų lankomumas lopšelio grupėse padidėjo 7,6 procento,  

 Sveikatinimo projektai, adaptacijos programos, individualios konsultacijos pagerino 

vaikų sveikatos saugojimo ir fizinio aktyvumo kompetencijas 30% , pagerėjo vaiko 

savijauta, sumažėjo sergamumas. 

 Vaikų pasiekimai, vertinami e. dienyne padeda tėvams gauti savalaikę informaciją 

apie vaiko  pažangą bei patiems dalyvauti vertinime,  pagerėjo bendradarbiavimas 

su šeima. 

 Atlikto tyrimo rezultatais 79 procentai apklaustųjų patenkinti vaikų pasiekimais. 

 Gerinant vaikų emocinę savijautą:  

      ikimokyklinio ugdymo grupėse, įgyvendinama SEU ikimokyklinio ugdymo programa        

„Kimochis“,  joje dalyvavo 48 procentai ugdytinių; 

      vykdomose edukacinės veiklos:  tolerancijos dienai, dalyvavo  26 procentai ugdytinių, „Savaitė 

be patyčių“ -37 procentai ugdytinių; 

      priešmokyklinių grupių vaikai, dalyvaudami socialinių įgūdžių programoje „Zipio draugai“,    

ikimokyklinukai- socialinio emocinio ugdymo olimpiadoje „Dramblys“ - 10 procentų pagerino 

socialinius bendravimo ir bendrdarbiavimo įgūdžius, geresnis emocijų ir jausmų valdymas. 
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II tikslo  „ Sukurti patirtines ugdymosi aplinkas  pritaikytas įvairesnių ugdymo programų ir ugdymo 

organizavimo formų vykdymui “ įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotą laukiamą rezultatą 

vertinamas labai gerai, nes įgyvendintos visos numatytos priemonės, darbų atlikta daugiau nei 

planuota. 

Modernizuojant bei atnaujinant ugdymosi aplinką 2019 metais ugdomosioms, lavinamosios 

priemonėms atnaujinti ir papildyti panaudota 27491 euras ML (valstybės lėšos) bei savivaldybės 

spec. lėšų, iš jų 8.0 eurų ilgalaikiam turtui- lauko priemonėms- atnaujinti. 

Įrengti  multisensorinai kampeliai ir juos papildančios priemonės, įsigytos papildomos 3 šviesos 

lentos tyrinėjimui su priemonėmis,  pažintinei ir kitai ugdomajai veiklai  - didinamieji stiklai, 

magnetiniai, guminiai, silikoniniai konstruktoriai ir kitos lavinamosios priemonės,  mediniai 

akvariumai,  inovatyvios priemonės - saulės sistemos modeliai, edukacinių bitučių komplektai su 

priedais trijose grupėse. 

Tenkinant vaikų poreikius ir išnaudojant visas erdves, įrengtas dailės kampelis, lavinamųjų 

veidrodžių „Banga“ sienelė bendroje erdvėje, pedagogų specialistų priemonės papildytos 

išmaniuoju plastelinu, magiškuoju smėliu, moliu, priemonėmis dailės kabinetui (popierius, dažai) 

atnaujinta dalis kompiuterinės technikos 

Suformuotas naujas bendruomenės požiūris į vaikų ugdymą lauke. Projektas „Laukas kviečia“ 

sulaukė tėvelių dėmesio. Stiprinant įstaigos narių bendruomeniškumą, tėvai įtraukti į projekto 

įgyvendinimą, vyko talkos, kurių metu atsinaujino lauko edukacinės erdvės. Atnaujintos lauko 

edukacinės erdvės, kurios papildytos 9 lauko priemonėmis, įrengiant apsaugines dangas, 

granuoliuotas aikšteles lopšelio grupių  aikštelėje.  

 Siekiant užtikrinti saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas pakeistos 8 grupių išorės durys, atnaujinti 

įrengimai virtuvėje-šaldytuvas, el. keptuvė-troškintuvas. 

Vyksta bendruomenės jau tradiciniais tapę renginiai: Šeimos dienos renginių ciklas, kūrybinės 

dirbtuvės su tėveliais, kurių metu tėvai iš arčiau pamato vaikų veiklas, kartu pabūna darželio 

vidaus ir lauko edukacinėse erdvėse.   
 

II SKYRIUS 

2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Atnaujinti ir 

papildyti edukacines 

aplinkas priemonėmis, 

kurios sudarytų sąlygas 

skatinančias vaikų 

tyrinėjimus bei 

emocinės savijautos 

gerinimui 

Atnaujintos vidaus 

ir lauko edukacinės 

erdvės sudarys 

sąlygas vaikų gerai 

savijautai ir 

emocinei būklei 

užtikrinti. 

1. Dviejose grupėse 

įrengti 

multisensoriniai 

kampeliai iki 2019-

12-01 dienos 

panaudojant ML. 

2. Vaikų emocijų ir 

savijautos grupėse 

įvertinimas 

(procentais) 

3. Plačiojo ir 

giluminio įstaigos 

veiklos įsiverti-

nimo rezultatai 

grupių 

mikroklimato 

1.1. 4 grupėse įrengti 

multisensoriniai kampeliai- 

nusiraminimui, kai vaikui 

tampa sunku prisitaikyti 

prie naujų iššūkių,  

1.2. Įgytos kampelius pa-

pildančios priemonės:   

sensoriniai, spalvomis 

šviečiantys kūbai, pirami-

dės, šviečiantys spalvų  

skrituliai, geometrinės 

figūros ir kt. 

 Įsigytos naujos kartos 

šviesos lentos bei priemo-

nės darbui su jomis, sferi-

niai konstruktoriai, ino-
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aspektu (skaičius, 

procentai) 

4.Atnaujinta lauko 

žaidimų aikštelė, 

įsigytos 2 lauko 

priemonės iki 2019-

09-01 dienos 

panaudojant 

savivaldybės 

biudžeto 

spec.programos 

lėšas. 

vatyvios priemonės “Bee-

bot”, skatinantys vaikų 

erdvės suvokimą, tyrinėji-

mų ir atradimų pojūčius, 

džiaugsmą.   Šioms prie-

monėms įsigyti panau-

dotos mokymo lėšos bei 

savivaldybės spec. pro-

gramos asignavimai viso   4 

tūkstančiai eurų. Visi 

pedagogai išklausė moky-

mų bei kompetencijų tobu-

linimo seminarą “Ugdo-

mosios ir terapinės prie-

monės formuojant emo-

ciškai palankią ugdymosi 

aplinką”   

2.1. Apklausa lt. kiekvienai 

grupei parengtos bei 

pateiktos  anketos apie 

vaiko savijautą darželyje.  

Apklausoje dalyvavo 

vidutiniškai 69 % tėvų, iš jų 

labai gerai ir gerai vaiko 

savijautą vertina 100 %. 

3. Atlikto tyrimo rezultatai  

parodė, kad 42 % bendruo-

menės narių mano, kad 

lopšelyje-darželyje  vaikai 

jaučiasi emociškai labai 

gerai ir 58 %, kad gerai. 

4.1. Lauko erdvė papildyta 

9 naujomis  sertifikuotomis 

priemonėmis, 

atitinkančiomis Lietuvos 

higienos normos HN 

75:2016 reikalavimus.  

4.2. Įrengta apsauginė 

danga po 4 lauko 

priemonėmis,  atitinkanti  

Lietuvos higienos normos 

HN 75:2016 reikalavimus. 

4.3. Lauko tyrinėjimų 

erdvė įstaigos aikštelėse 

buvo papildyta įvairiomis 

priemonėms vaikų -

žaidimams įgyvendinus 

bendruomenės projektą 

„Laukas kviečia“ . 

4.4. Dalis ugdomosios 

veiklos perkelta į 

artimiausią natūralią 

aplinką: Nemuno pakrantę, 
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dviračių taką, Panemunės 

šilą. 

1.2. Pasiekti STRAPIO 

rodikliai, 2019 

m.įstaigos veiklos plane 

tikslai 

Pasiekti numatytus 

rezultatus pagal 

suplanuotus 

sėkmės kriterijus 

Pasiekti planuojami 

rezultatai, nurodyti 

STRAPYJE ir 

veiklos plane 

Pavyko pasiekti 

maksimalius arba 

didesnius nei planuotus  

rezultatus beveik visose 

planuotose srityse 

Įgyvendinant STRAPIO 

(SVP )priemonę 

02.01.01.051 Ugdymo 

kokybės gerinimas Kauno 

Šančių lopšelyje -

darželyje: 

Rodikliai: 

 I.02.01.01.001.05  vienam 

pedagogui tenkantis vaikų 

skaičius planuotas -10, 

faktinis -8.  

I.02.01.01.003.1. lankytų 

dienų dalis lopšelio gr. 

planuota 60%, pasiekta 

62% 

I.02.01.01.003.4. darželio -

planuota 70%, pasiekta 

80% 

I.02.01.01.003.3. vaikų 

skaičiaus vidurkis lopšelio 

gr.- planuotas 10, faktinis-

15, 

I.02.01.01.003.2. darželio 

grupėse vaikų skaičiaus 

vidurkis 19, faktinis -22. 

2019 metų veiklos plano 

tikslo (MVP) 

V02.01.01.051.04 

„Pagerinti vidaus 

edukacines aplinkas“ 

pasiektas planuotas ar 

didesnis nei planuotas 

veiklų skaičius: 

V02.01.01.051.04.01-

modernizuotų vidaus 

aplinkų skaičius planuotas 

ir pasiektas 4. 

V02.01.01.051.04.02.-

įsigytų edukacinių 

priemonių planuota 2 įgyta 

16. 

V02.01.01.051.04.03. 

Projekto „Laukas kviečia“ 

įgyvendintų veiklų 

planuota 2; įgyvendinta -9 
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Tikslo  V02.01.01.051.05 

„Sveikatingumo 

kompetencijų plėtojimas 

užtikrinant vaikų 

lankomumo rodiklio 

didėjimą“  veiklų 

įgyvendinimas  

V02.01.01.051.05.01 

Sveikatą skatinanančių 

veiklų organizavimas- 

planuotos 4, įvykdytos- 8 

 V02.01.01.051.05.02 

Zipio programoje 

dalyvaujančių pasiektas ir 

planuotas skaičius 40   

V02.01.01.051.05.03- 

Kimochi programoje 

planuota vienoje grupėje  -

22 , o vykdoma programa 

visose -170. 

V02.01.01.051.05.04 tėvų 

dalyvavimas apklausoje 

pasiekta 180  nuo 208 

bendro vaikų skaičiaus. 

1.3. Efektyvus veiklos 

planavimas ir 

valdymas. 

Užtikrinti įstaigos 

finansinę drausmę ir 

patikėto turto kontrolę 

Veiklos planavimas 

ir valdymas 

siejamas su vaikų 

pažanga ir kliento 

sėkme, Gera 

įstaigos veiklos 

kontrolė. 

Įstaigos veiklos 

rodikliai orientuoti į 

vaikų pažangos 

rezultatus, kliento 

sėkmę. Finansų 

kontrolės ataskaita 

įvertinta gerai. 

 Jei įstaigoje 

vykdomas 

patikrinimas, 

vidaus kotrolės 

ataskaitoje įstaigos 

veikla vertinama 

gerai. 

Įstaigos veiklos rodikliai 

orientuoti į vaikų pažangos 

rezultatus, 

 Finansų kontrolės  

būklės ataskaita 

įvertinta gerai. 

 2019 metų veiklos 

planas įvertintas 

labai gerai. 

 Finansinis 

patikrinimas 

įstaigoje 2019 

metais nebuvo 

vykdomas. 

 Savivaldybės ir 

valstybės skirti 

asignavimai  

neviršyti ir 

panaudoti 

tikslingai  

planuotoms 2019 

metų strateginėms 

bei metinėms 

užduotims 

įvykdyti:  pasiekti 

planuoti rezultatai 

užtikrinantys 

geresnę vaikų 
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ugdymo(si)  

kokybę įstaigoje:  

2. Vadovaujantis  nuosek-

lumo ir  tęstinumo princi-

pu, užtikrinama ikimokyk-

linio, priešmokyklinio 

amžiaus asmenybės raida. 

Atlikus III srities „3.2.1. 

Vaiko daroma pažanga 

įvairiais amžiaus tarps-

niais“ veiklos rodiklio 

tyrimą, rezultatai parodė, 

kad 82 proc. apklaustųjų 

mato akivaizdžią vaikų 

pažangą kiekviename 

amžiaus tarpsnyje. 

Sukurtos naujos ir  pato-

bulintos esamos patirtinio 

ugdymosi aplinkos paska-

tino ugdytinių kūrybišku-

mą, programavimo gebė-

jimus. Sudarant sąlygas, su 

tikslu vaikams nuolat ten-

kinti mokymosi poreikį, 

pagerėjo pasiekimai šiose 

srityse: 
Aplinkos pažinimas – 30 % 

Tyrinėjimas – 20 % 

Mokėjimas mokytis – 17 % 

Problemų sprendimas – 24% 

 Įgyvendinant programas 

„Kimochiai” ir “Zipio 

draugai” bei vykdant 

prevencinius renginius  

gerėjo:  
Emocijų suvokimas ir raiška 

- 34%  

Santykiai su bendraamžiais -  

27 % 

Santykiai su suaugusiais -  

21% 

Vykdant pedagogų ir  spe-

cialistų taikomas sveika-

tingumo bei  adaptacijos 

programas 7,6 proc. pager-

ėjo vaikų lankomumas bei 

emocinė savijauta ypač 

lopšelio grupėse.  

3. Kitos įvykdytos patikros 

2019 metais įstaigoje: 

Kauno VMVT. Išvados: 

Esminių teisės aktų 

pažeidimų nenustatyta. 
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2. Nacionalinio 

visuomenės sveikatos 

centro prie SAM Kauno 

departamentas  : nustatyti 

pažeidimai: 

 Vaikų sąrašai sudaryti 

viršijant nustatytą higienos 

normoje pagal amžiaus 

grupę vaikų skaičių;  

12.1 pp. pažeidimai: 

sklypas ir teritorija nėra 

saugūs: nelygus lauko 

grindinys, iškilę virš 

grindinio kanalizacijos 

šuliniai, įskilusios pastato 

sienos.  

2019-09-25 d. atlikus 

grįžtamąją kontrolę 

nustatyta, jog Lietuvos 

higienos normos HN 

pažeidimai pašalinti : 

vaikų skaičius atitinka 

normas. 

Dėl 12.1 p.p pažeidimai 

nepašalinti nes Kauno 

miesto savivaldybės 

sąmatose 2019 m. 

nenumatytas finansavimas. 

Įstaigos turtas stebimas ir 

prižiūrimas,  vykdant 

inventorizacijas, patikras, 

remontus atsižvelguiant į 

turimus asignavimus. 

1.4. Efektyviai dirbti 

pagal ES fondų 

priemones, pritraukti 

lėšas kitose 

respublikinėse, 

tarptautinėse 

priemonėse 

Pateiktos paraiškos 

teigiamai 

įvertintos, 

sėkmingai 

įgyvendinama 

Atsižvelgiant į 

projekto paraiškoje 

pateiktą tikslą, 

poreikį, sprendimo 

būdus, siekiamus 

rezultatus ir naudą, 

teigiamai įvertintos 

paraiškos, projekto 

grafikų 

įgyvendinimas, 

projektų rezultatų 

vertinimas 

ES fondų priemonių 

nevykdyta. Pradinėje 

apklausoje pagal  ES 

fondų priemones 

dalyvauta, į sekantį 

atrankos etapą neatrinkti. 

Kitos pritrauktos 

papildomos lėšos  dirbant 

su bendruomene   2 proc. 

GPM gauta 1538,92 Eur,  

patalpų nuomos- 610 eurų. 

1.5. Įstaigos internetinė 

svetainė atitinka 

reikalavimus  

Įstaigos 

internetinėje 

svetainėje laikantis 

nustatytų terminų 

skelbiama visa 

vieša informacija, 

susijusi su įstaigos 

veikla 

Sukurta internetinė 

svetainė atitinkanti 

bendruosius 

reikalavimus 

valstybės ir 

savvivaldybių 

institucijų ir įstaigų 

Šančių lopšelio-darželio 

internetinės svetainės 

struktūra ir joje teikiama 

informacija atitinka 

keliamus reikalavimus. 

Informacija nuolat 

atnaujinama ir papildoma 
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interneto 

svetainėms. 

Sudarytos sąlygos 

visuomenei gauti 

internetu visą viešą 

informaciją apie 

įstaigoje teikiamas 

paslaugas, 

užtikrinant jų 

veiksmingumą 

pateikiamos 

informacijos 

aktualumą, 

patikimumą, 

paieškos  

galimybes, 

reguliarų 

informacijos 

atnaujinimą. 

Veikiantis 

elektroninis 

dienynas. 

naujomis struktūrinėmis 

dalimis. 

Visuomenės ir bendruome-

nės informavimas apie 

paslaugų  vykdymą  teikia-

mas ir kitomis priemonė-

mis  operatyviai: 

 socialiniame tinkle 

facebook Šančių lopšelis-

darželis  įstaigos ir grupių 

puslapyje.   

el. dienyno „Mūsų darže-

lis“ pagalba. Visiems 100 

proc tėvams suteikta teisė 

prisijungti. Ne visi prisi-

jungę (69 proc) ir ja 

naudojasi. 

El. dienyne teikiama 

informacija apie vykdomas 

veiklas: užsiėmimų tvarka-

raščius, dienotvarkes, vai-

kų maitinimą, valgiaraš-

čius, lankomumą bei pla-

navimą, vaikų pasiekimų 

vertinimą, apklausų anke-

tas, siunčiamą informaciją 

apie naujus dokumentus 

dėl įstaigos veiklos pasikei-

timų. Ši informacija opera-

tyvi, patikima, aktuali.   

 Naudojamos informacijai 

pateikti  kitos e. 

programos: ŠVIS, DVS 

kontora, Personalo 

modulis, STRAPIS . 
 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.  

3.2.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  
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4. Pakoreguotų 2019 metų veiklos užduočių nebuvo 
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. 

6.2. 
 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(mokyklos tarybos įgaliotas asmuo)                 (parašas)                                (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,  

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas               __________            Ona Gucevičienė         __________ 
                                                                                                                                                                                 (data) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

V SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. 2020 metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1.   

9.2.   

9.3.   

9.4.   
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9.5.   

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

 

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,  

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas               __________            Ona Gucevičienė       __________ 
                                                                                                                                                                               (data) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 

 


