
KAUNO L/D „RASYTĖ“ TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2014 M. 

 

          2014m. vyko 6 Kauno l/d „Rasytė“ tarybos posėdžiai.  

          2014 – 02 – 18 posėdyje pristatyta mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų tarifikacija, pritarta 

psichologės Ingridos Markūnės veiklos planui ir darbo grafikui, psichologės Grytės Balsytės veiklos ataskaitai, 

patikslintai VGK sudėčiai. Pritarta Kauno l/d „Rasytė“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių projektui. Taip 

pat nuspręsta nevykdyti ugdomojo proceso rugpjūčio mėnesį. 

          2014 – 03 – 25 posėdyje pritarta Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ nuostatų projektui, Kauno l/d 

„Rasytė“ direktorės 2013m.veiklos ataskaitai bei darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo plano projektui. Aptartas 

vasaros darbo organizavimas įstaigoje,  vadovautis Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir 

kultūros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymu „Dėl Kauno ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių veiklos 2014 metų vasarą“ 2014 m. kovo 4 d. Nr.35-230 ir įsakymo priedu.  

          2014 – 05 – 28 posėdyje pristatyti 2014m. įstaigos veiklos plano įgyvendinimo tarpiniai rezultatai, 

pritarta 2014m. sausio – gegužės mėn. finansinei bei Valstybinių funkcijų lėšų panaudojimo ataskaitai. Pritarta 

mokytojų ir specialistų vaikų gebėjimų vertinimui ir išvadoms, metodinės tarybos narių įsipareigojimų 

vykdymui, 2014-2015m.m. Ikimokyklinio ir Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliams įstaigoje, 

supažindinta su 2014m. birželio mėnesio tarifikacijos sąrašu, nuspręsta dėl grupių darbo ir etatų skaičiaus 

vasarą. 

          2014 – 09 – 23 posėdyje aptarta  2014 – 2015m.m. įstaigoje neformalaus ugdymo būrelių veikla. 

Nuspręsta dėl vaikų edukacinių valandėlių organizavimo įstaigoje ir už jos ribų. Taip pat pritarta 2013 - 2014 m. 

m. mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų metodinės veiklos suvestinėms, 2014 - 2015 m. m. Metodinės tarybos 

narių įsipareigojimams, dailės ugdymo programai, mokytojų tarifikacijai nuo 2014-09-01. Posėdyje apsvarstytas 

ir priimtas auklėtojų prašymas dėl rakinamų vartelių ir įvažiavimo į įstaigos teritoriją apribojimų,  pritarta 

siūlymui neleisti vaikams neštis mobiliųjų telefonų į darželį ir tėvams pasiėmus vaikus iš darželio, palikti 

įstaigos teritoriją. Įstaigos taryba pritarė direktorės siūlymui teikti K.Geišienės kandidatūrą Kauno miesto 

švietimo ir ugdymo skyriaus skiriamai Metų mokytojo nominacijai.  

          2014 – 11 – 20 posėdyje apsvarstyti ir pritarti Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ direktorės Ritos 

Vaškelienės ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Remigijos Kasputienės pateikti prašymai dėl veiklos 

atitikties nustatymo turimoms II kvalifikacinėms kategorijoms 2015 m. II ketvirtį.  

          2014 – 12 – 19 posėdyje pritarta plačiojo įsivertinimo rezultatams, giluminio įsivertinimo veiklos srities 

„Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“ pagalbinių rodiklių „Mokytojų ir tėvų veiklos dermė, skatinant vaiko 

pasiekimus ir juos vertinant“ (3.1.2) ir „Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažanga“ išvadoms. Taip pat 

aptartas finansinių išteklių panaudojimas 2014m., pritarta 2015metų įstaigos veiklos planui (projektui). 

Posėdyje pristatyta Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2015 - 2017 m. atestacijos programa, už kurios 

vykdymą atsakinga Mokytojų atestacijos komisijos pirmininkė Remigija Kasputienė. 

          Nutarta 2014 m. įstaigos tarybos veiklą vertinti gerai. 

 

Ataskaitą parengė įstaigos tarybos pirmininkė Sigita Siudikienė 

 


