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I SKYRIUS 

ĮVADAS  

 

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas. 

 

            Kauno lopšelio - darželio „Rasytė“ yra Šilainių seniūnijoje. Pagal ugdymo turinį yra 

bendrosios paskirties ikimokyklinė įstaiga. Komplektuojamos 3 lopšelio, 6 ikimokyklinio, 2 

priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės. Darbo laikas-10,5val. Veikia viena prailginta 12 valandų 

darbo dienos grupė ankstyvojo a. vaikams ir viena - ikimokyklinio a. vaikams.  

2015metų sausio mėn. duomenimis socialinė šeimų padėtis nežymiai pakito (pateikti 

palyginimui 2013m.. 2014m.ir 2015m. sausio mėn. duomenys).  

 

Šeimų charakteristika 2013m. 

Šeimų 

sk. % 

2014 

Šeimų 

sk.%. 

2015m 

Šeimų 

sk.% 

Kaitos tendencijos 

Augina 3 ir daugiau vaikų 17,5 15,5  12,5 - 3%, lyginant su 2014m. 

-5%, lyginant su 2013m. 

Augina neįgalų vaiką 1 1,5  1,5  Nepakito 

Neformalios (tėvai nesusituokę) 

šeimos 

4,4 4,4 4 -0,4 % 

Nepilnos šeimos 4,9% 4,9% 4,9 % Nepakito   

studentų šeimoje 2,9 3,9  4,1 Padaugėjo 0,2%, lyginant 

su 2014m. ir 1,2%, 

lyginant su 2013m. 

tėvai išvykę į užsienį 1 1 1 Nepakito 

Globojami vaikai 0 0 0 Nepakito 

socialinės rizikos šeimos, įtrauktos į 

Vaikų teisių apsaugos skyriaus 

apskaitą 

0,5 0,5 0,5 Nepakito 

Socialiai remtinos šeimos 5,8 2,4 1,2 -1,2 %, lyginant su 

2014m. -3,4%, lyginant 

su 2013m. 

 

        Statistiniai duomenys rodo, kad mažėja šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų ir socialiai 

remtinų šeimų. Priešmokyklinio amžiaus vaikų, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas (pietūs) 

2013/2014m.m. sudarė 11%, 2014/2015m. 4,5%, 2015/2016m.m.- neskirtas nemokamas maitinimas 

nė vienam priešmokyklinukui.  

Įstaigoje sudaromos sąlygos ugdytis specialiųjų poreikių vaikams. Padidintas „Mokinio 

krepšelis“ skirtas 14vaikų.  

Logopedas teikia paslaugas  69 specialiųjų  poreikių vaikams: 1 kompleksinis sutrikimas, 1 

emocijų (nerimo spektro) sutrikimas, 3 mokymosi sunkumai del sulėtejusios raidos, 64 kalbos ir 
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komunikacijos sutrikimai. Tai sudaro 30 proc. ikimokyklinę įstaigą lankančių vaikų. Nedideli 

specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai nustatyti 52 vaikams, vidutiniai – 13, dideli – 4 vaikams.  

Neformalaus ugdymo mokytojas (kūno kultūra) teikia paslaugas 33 vaikams (14 proc. įstaigą 

lankančių vaikų), turintiems sveikatos sutrikimų: netaisyklinga laikysena, skoliozė, laisvi raiščiai, 

pėdų iškrypimas į vidų, išorę, specifinis motorinis funkcinis judesių raidos sutrikimas, ir kt. Taip 

pat veda užsiėmimus visų amžiaus grupių vaikams, užtikrinant plokščiapėdystės profilaktiką. 

        Psichologas teikia paslaugas 35 vaikams (15proc. lankančių įstaigą vaikų): 12 - raidos 

sutrikimus turintiems vaikams, 7- turintiems emocinių ir elgesio sunkumų,  13- adaptacijos, 

bendravimo sunkumų, 3- asmenybės problemų. Lyginant su pernai metais, paslaugų skaičius išaugo 

1,7 proc. 

Menų pedagogas teikia paslaugas 36 vaikams: 16 vaikų, turintiems dėmesio sutelkimo 

problemų, 1 kompleksinis sutrikimas, 1 emocijų (nerimo spektro) sutrikimas, 3 mokymosi 

sunkumai del sulėtejusios raidos, 15 - gabiems meninei veiklai (dailės raiška),  

Socialinis pedagogas dirba 0,25 etatu, teikia paslaugas 15 vaikų. Vaikai ir jų tėveliai 

konsultuojami individualiai bei organizuojami grupiniai užsiėmimai. Socialinio pedagogo paslaugos 

teikiamos vaikams, turintiems menkus socialinius įgūdžius. 

 

2. Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita. 

 

 2015m. rugsėjo 30d. duomenimis įstaigą lankė 233vaikai: ankstyvojo a. grupes – 45,  

ikimokyklinio 140, ir priešmokyklinio - 48. Įstaigos projektinis vietų skaičius – 205. Atsižvelgiant į 

grupių patalpų dydį, vietų skaičius padidintas 28 vietomis. Lyginant su 2014 metais bendras vaikų 

skaičius nesikeitė, tačiau vaikų skaičius ikimokyklinio ugdymo grupėse sumažėjo 3,5%, o 

priešmokyklinio a. grupėse padidėjo 10,4%.   

2013m. rugsėjo 1 dienai į pageidaujamą įstaigą nepateko 92 vaikai (37 ankstyvojo amžiaus, 

55 ikimokyklinio a. vaikai. 2014 m - 80 vaikų (34 ankstyvojo amžiaus, 46 ikimokyklinio a. vaikai), 

2015m. į mūsų įstaigą nepateko 116vaikų, tačiau 52 iš jų lanko kitas ugdymo įstaigas. Faktiškai 

nepatekusių yra 64vaikai (35 ankstyvojo amžiaus vaikai, 29 ikimokyklinio a. vaikai). Nepatekusių 

priešmokyklinio amžiaus vaikų nėra. Pastebėta, kad vaikų, norinčių patekti į ikimokyklinio ugdymo 

įstaigą skaičius mažėja. Nuo 2013m. rugsėjo 1d. vaikų, nepatekusių į darželį, skaičius sumažėjo 

30proc.  

 

3. Vaikų dalyvavimas neformaliojo ugdymo būreliuose.  
 

        Neformalaus ugdymo būrelių veikloje dalyvauja 30% įstaigą lankančių vaikų. Lyginant su 

2014m. vaikų skaičius padidėjo 5 %. Tėvų pageidavimu veikia ritminių šokių, keramikos, anglų 

kalbos neformalaus ugdymo būreliai. Gabiems menui vaikams, o taip pat turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių organizuojami papildomi muzikos ar dailės užsiėmimai,  norintiems sportuoti – 

krepšinio ABC. Vyksta edukaciniai užsiėmimai neformalioje aplinkoje: edukacinės valandėlės 

Kauno lėlių teatre, Botanikos sode, T. Ivanausko Zoologijos muziejuje, Vaikų literatūros muziejuje, 

Rumšiškių liaudies buities muziejuje, sporto bazėse, vykdant projektą „Renkuosi, nes žinau“. 

Vykdant savanorystės programą, tėvai - gydytojai, kirpėjai, policininkai, menininkai, knygų autoriai 

ir kt. – veda vaikams pažintines valandėles apie profesijas. 

 

2. Vaikų  lankomumo duomenys.         

Data Sausis  vasaris kovas balandis gegužė  rugsėjis  spalis lapkritis  gruodis Vidur

kis 

2014m. % 76 69 85 81 87 87 80 80 77 80 

2015m % 83 78 84 81 88 87 80 84  83 

 

           Vaikų lankomumas fiksuojamas procentais kiekvieną mėnesį ir talpinamas Centralizuoto 

vaikų priėmimo į ikimokyklines ir priešmokyklines ugdymo grupes 

sistemoje http://darzeliai.kaunas.lt  

http://darzeliai.kaunas.lt/
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        2015m. vaikų lankomumo vidurkis - 83% nuo bendro vaikų skaičiaus (neskaitant vasaros 

mėn. ir gruodžio mėn.). Lyginant su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu bendras vaikų lankomumas 

pagerėjo 3 %. Priešmokyklinių grupių vaikų lankomumas 2015m. - 87,5 %. Lyginant su 2014 m. 

šių grupių lankomumas pablogėjo 1,5 %. Darželio grupių vaikų lankomumas 2015 m.-84 %. 

Lyginant su 2014 m. šių grupių lankomumas pagerėjo 2%. 2015m. lopšelio gr. vaikų lankomumas 

pagerėjo 6,5% (neskaitant vasaros mėn. ir gruodžio mėn.), lyginant su 2014m. tuo pačiu laikotarpiu. 

Analizuojant 2014m. ir 2015 metų lankomumo duomenis, pastebėta, kad geriausias lankomumas 

būna gegužės mėn.ir rugsėjo mėn. - 87%, prasčiausias –  vasario mėn.- vidurkis- 73,5% . Mažesnį 

vaikų lankomumą nulemia ligos, kurios sudaro apie apie 54 proc. nelankytų dienų.  

 

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

Iš viso įstaigoje dirba (įskaitant vadovus) 27 mokytojai ir pagalbos vaikui specialistai. Visi turi 

pedagoginę (psichologinę) kvalifikaciją. Mokytojo kvalifikacinę kategoriją turi -6, vyresniojo 

mokytojo – 17,  mokytojo metodininko -3, IV psichologinę kategoriją -1. Vadovai įgiję II vadybinę 

kategoriją. Šiuo metu dirba 5 (21 %) jaunos specialistės, kurių darbo stažas nesiekia 3metų. 

Aukštąjį universitetinį išsilavinimą turi 10 pedagogų. 4 iš jų baigė magistro studijas. Aukštąjį 

neuniversitetinį išsilavinimą įgiję  - 8.   

 

6.  Ţemės panaudos sutartis. 

 

          Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. M19/2007-165 sudaryta 2007m. rugpjūčio 7d. ir 

galioja 50metų. (pagal Kauno apskrities viršininko 2007-08-06 įsakymą Nr.02-01-8603). 

 Įstaigai perduota valstybinės ir savivaldybių žemė patikėjimo teisė įregistruota Nekilnojamojo turto 

registre,unikalus Nr. 4400-1116-5725. Galiojimo terminas: nuo 2007-08-07 iki 2057-08-07.  

 

7.  Higienos pasas (yra ar nėra). 

 

     Pastatas pritaikytas ikimokykliniam ugdymui. Įstaigai išduotas higienos pasas 2011m. sausio 

10d. Galiojimo laikas –neribotas. 

 

8. Energijos vartojimo auditas 

 

     Energetinis auditas atliktas 2006 metais ir parengtas investicinis projektas.  

 

 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

 

         2015 metų finansinisinių prioritetų realizacija užtikrino geras sąlygas teikti kokybišką 

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Įstaiga racionaliai paskirstė ir panaudojo Savivaldybės, 

Valstybinių funkcijų vykdymo programos („Mokinio krepšelio“), 2% GPM,  Labdaros ir paramos, 

ugdymo reikmėms skirtas lėšas. Iš Tarptautinių  fondų, Valstybės investicijų programos dotacijos  

negauta. Lapkričio 30d. įstaigos mokėtinos išlaidos (kreditoriniai įsiskolinimai) sudaro 36 tūkst. 

eurų.  

   Numatyti finansiniai prioritetai realizuoti, išskyrus šviestuvų pakeitimą WC grupių 

patalpose, negavus Savivaldybės lėšų. 

 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo 

šaltiniai 

Programų 

sąmatos 

(tūkst. €)  

Gautos 

lėšos iki 

11.30. 

(tūkst. €)  

Panaudotos  

iki 11.30. 

(tūkst. €) 

Lėšų panaudojimas 
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1.  Valstybinių 

funkcijų 

vykdymo 

programa 

  203,0 172,6 171,5 

 

  Mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų 

darbo užmokesčiui ir soc. draudimui, 

spaudiniams, kitoms prekėms įsigyti, 

kvalifikacijos kėlimui, vaikų pažintinei 

veiklai.  

2.  Biudžetinių 

įstaigų veiklos 

programa  

(savivaldybės 

lėšos ) 

312,4  

 

257,7 253,7 

 

 Darbo užmokesčiui, soc. draudimo 

įmokoms, mitybai, įvairioms paslaugoms 

apmokėti, ilgalaikio turto remontui, 

kvalifikacijos kėlimui. 

3.  Labdaros ir 

paramos lėšos 

3,0 

 

3,0 

 

4,0 

Panaudotas 

1,0 likutis 

iš 2014m. 

Sumokėta už grupių WC remonto darbus. 

Nupirktas kopijavimo aparatas, suvenyrai 

ir kt. prekės įstaigos funkcionavimui. 

4.  2 proc. GPM 

lėšos 

 

3,0 2,9 1,7 Futbolo aikštelės įrengimui 0,7€ ir 

bulviaskutei įsigyti – 1,0 € (ilgalaikis 

turtas) 

5.   

Specialiosios 

lėšos 

 

 

114,2 83,1 79,2 Mitybos išlaidoms apmokėti, darbo 

užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms, 

ilgalaikio turto remontui, išlaidos ugdymo 

reikmėms pagal įstaigos veiklos planą, 

kvalifikacijos kėlimui. 

6. 3

,

3

  

Miesto darnaus 

vystymosi 

programa (1) 

1,3 - - Sumokėta už apsauginės ir priešgaisrinės 

signalizacijos tech. projektą ir 

vandentiekio ir nuotekų paprastojo 

remonto techninį projektą 

7.  Investicijų 

programa (2) 

31,1 31,1 31,1 Pagal ilgalaikio turto remonto programos 

vykdymą atlikti santechnikos darbai 

8.  savivaldybės 

finansuojamų 

įstaigų specialioji 

dotacija mm 

algos kėlimui 

(4mm) 

5,1 5,1 5,1 Panaudota minimalios algos kėlimui. 

 

         Už patalpų (aktų salės, dailės kabineto, poilsio kambario) nuomą pagal sutartis neformalaus 

ugdymo būrelių veiklai organizuoti per metus gauta 231,23 €. Šios lėšos panaudotos elektros ir 

vandens išlaidoms apmokėti -14,05€., prekėms (sanitarinės- higieninėms, elektros lemputėms ir kt. 

smulkioms išlaidoms) įsigyti 217,18€. 

   Be šių finansinių išteklių dalyvauta nemokamo pieno ir vaisių bei daržovių vaikams programose. 



 

Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę  (2015 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 

 

Statinio dalių ir inţinerinės įrangos būklės įvertinimas: 
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Prioritetiniai darbai, kuriuos 

reikia atlikti gerinant pastato 

būklę,higienos normų 

reikalavimų vykdymą: 

pakeisti elektros šviestuvus 

WC grupių patalpose. 

Perspektyvinė priemonė: 

šildymo sistemos 

rekonstrukcija,vandentiekio-

kanalizacijos sistemų remonto 

užbaigimo darbai,elektros 

ūkio modernizavimo 

užbaigimo darbai 

 

 

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 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 

Toliau 

populiarinti 

įstaigos 

įvaizdį ir 

bendruomen

ės 

bendradarbia

vimą 

virtualioje 

erdvėje  

 

 

 Straipsniai ir iliustracijos 

apie renginius bus patalpinti 

po 3-4 darbo dienų; 

   bus išnagrinėti 

užklausimai ir pateikti 

atsakymai interesantams 

per 5 darbo dienas;  

  bus publikuojami 

pagalbos vaikui specialistų 

straipsniai 

www.kaunorasyte.lt 

skyrelyje „Paslaugos“ kas 

pusmetį, konsultuojami 

tėvai (atsakymai į žinutes,  

paklausimus); 

   atnaujintos 4 prospekto 

dalys;  

  svetainę naršys 

vidutiniškai 8 svečiai 

kasdien 

   Straipsniai ir iliustracijos apie 

renginius patalpinti per 2 darbo 

dienas; 

 išnagrinėta apie 150 užklausimų 

per metus.  Pateikti atsakymai 

interesantams per 2 darbo dienas; 

 kas ketvirtį publikuoti pagalbos 

vaikui specialistų straipsniai 

www.kaunorasyte.lt skyrelyje 

„Paslaugos“,  teiktos 

konsultuojos tėvams (atsakymai į 

žinutes,  paklausimus); 

  

 

  atnaujinta svetainė iš esmės, 

visos prospekto dalys; 

  svetainę naršo vidutiniškai 9 

svečiai kasdien. Dažniau 

bendraujama, peržiūrima 

informacija ir nuotraukų galerija 

Facebook  paskyroje. 

  Straipsniai ir iliustracijos apie 

renginius.bus patalpinti po 2-3 

darbo dienų; 

    bus išnagrinėti užklausimai 

ir pateikti atsakymai 

interesantams per 3 darbo 

dienas;  

  bus publikuojami pagalbos 

vaikui specialistų straipsniai 

www.kaunorasyte.lt skyrelyje 

„Paslaugos“ kas ketvirtį.  Kas 

mėn. konsultuojami tėvai 

(atsakymai į žinutes,  

paklausimus);  

 

  atnaujintos 6 prospekto 

dalys; 

 svetainę naršys vidutiniškai 

9 svečiai kasdien. 

   Įsigytas  1 naujas 

kompiuteris ir 

spausdintuvas. 

  Internetinis ryšys visuose 

kabinetuose 

  Įsigyti 2 nauji kompiuteriai, 

kopijavimo aparatas. 

   Internetinis ryšys visuose 

kabinetuose ir grupėse. 

  Įsigyti 2 nauji kompiuteriai 

ir spausdintuvai, kopijavimo 

aparatas. 

  Internetinis ryšys visuose 

kabinetuose ir grupėse. 

   Į el. laiškus, paklausimus 

bus atsakoma per 2-3 

dienas. 

50% bendruomenės narių  

dalinsis naujausia 

informacija, nuotraukomis. 

 Į el. laiškus, paklausimus 

atsakyta per 1-2 darbo dienas. 

 

  60% bendruomenės narių  

dalinasi naujausia informacija, 

nuotraukomis. 

 Į el. laiškus, paklausimus bus 

atsakoma per 1-2dienas. 

 

60% bendruomenės narių  

dalinsis naujausia 

informacija, nuotraukomis.  

Bus pateikta informacija 

internetinėse svetainėse 

www.ouprojektas.lt  

www.s.zelmeneliai.lt 

www.svietimonaujienos.lt  

kas pusmetį. 

 

Pateikta informacija  

internetinėse svetainėse 

www.ouprojektas.lt (Olimpinė 

karta), www.s.zelmeneliai.lt 

www.svietimonaujienos.lt, 

www.ikimokyklinis.lt kas 

pusmetį.  

Bus pateikta informacija  

internetinėse svetainėse 

www.ouprojektas.lt  

www.s.zelmeneliai.lt 

www.svietimonaujienos.lt   

kas ketvirtį.  

 

http://www.kaunorasyte.lt/
http://www.kaunorasyte.lt/
http://www.kaunorasyte.lt/
http://www.s.zelmeneliai.lt/
http://www.ouprojektas.lt/
http://www.s.zelmeneliai.lt/
http://www.svietimonaujienos.lt/
http://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.s.zelmeneliai.lt/
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Prie darželio „Facebook“ 

paskyros prisijungs 130 

draugų. 

Bus išnagrinėta apie 120 

užklausimų per metus.  

Sukurta nuoroda į 

www.rasytesdarzelis.lt 

svetainę. 

Kauno l/d „Rasytė“ „Facebook“ 

paskyros pasekėjų yra  190.  

Išnagrinėta apie 150 užklausimų 

per metus.  

Sukurta nuoroda į 

www.kaunorasyte.lt svetainę 

Prie darželio „Facebook“ 

paskyros prisijungs 140 

draugų.  

 Augs domėjimasis įstaigos 

veikla, bus išnagrinėta apie 

150 užklausimų per metus.  

  Sukurta nuoroda į 

www.kaunorasyte.lt svetainę. 

     Komentaras:  
 Veiklos rezultatus vertinam labai gerai. Pasiekti maksimalūs rezultatai. Patraukli internetinė svetainė atitinka 

teisės aktais nustatytus reikalavimus. Internetinis ryšys yra visuose kabinetuose ir grupėse. Elektroninis paštas -

vienas iš bendravimo būdų. 

Patobulinus Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ „Facebook“ paskyros formą, teikiamos kokybiškesnės 

paslaugos. „Facebook“ tapo šiuolaikiškesnė bei atviresnė bendravimo priemonė. Interesantai dažniau bendrauja 

paskyroje, dalinasi informacija, pateikia savo komentarus, teikia užklausas dažniau, negu internetinėje 

svetainėje. 

Dėl svetainės atnaujinimo darbų, metų viduryje strigo darbas, naujienlaiškiai buvo patalpinami po 3-4 darbo 

dienų. 

  Savanoriai-tėvai, kiti šeimos 

nariai, svečiai praves 3 

ugdomąsias veiklas. 

 

  Savanoriai-tėvai, kiti 

šeimos nariai, svečiai praves  5  

ugdomąsias veiklas. 

 

 

 

2.Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

  Gerinti 

ugdymo 

kokybę, toliau 

taikant 

aktyvius 

ugdymo 

metodus, 

patobulinant 

stebėjimo 

metodo 

taikymą, 

planuojant 

veiklą, 

vertinant 

vaikų 

gebėjimus,  

Parengti 2 grupių vaikų 

gebėjimų vertinimai 

vadovaujantis vaikų 

gebėjimų aprašo 

rekomendacijomis 

Parengti 3 grupių vaikų gebėjimų 

vertinimai vadovaujantis vaikų 

gebėjimų aprašo 

rekomendacijomis. 

Parengti 3 grupių vaikų 

gebėjimų vertinimai 

vadovaujantis vaikų 

gebėjimų aprašo 

rekomendacijomis 

Organizuoti 3 praktikumai 

pedagogams 

 Organizuoti 5 praktikumai 

pedagogams, kurių metu 

analizuoti D. Szarkowicz knygos 

„Stebėjimas ir reflekcija“ I-V 

skyriai, atliktos praktinės 

užduotys. 

Organizuoti  4 praktikumai 

pedagogms 

60 % pedagogų išmoks ir 

gebės stebėjimo metodu 

grįsti veiklos planavimą, 

vaikų ugdymą.  

 

 

Mokytojai kartu su tėvais, 

specialistais vertins vaikų 

gebėjimus. 85proc. tėvų ir 

ugdytojų nuomonės 

sutaps. (5% gerės rodiklis 

3.1.2). 

 Visi pedagogai taiko stebėjimo 

metodą, tačiau tik 60 % pedagogų 

geba stebėjimo metodu grįsti 

veiklos planavimą, vaikų 

ugdymą.  

 

Mokytojai kartu su tėvais, 

specialistais aptaria, vertina vaikų 

gebėjimus. 90proc. tėvų ir 

ugdytojų nuomonės sutampa. (7% 

pagerėjo rodiklis 3.1.2). 

75 % pedagogų išmoks ir 

gebės stebėjimo metodu 

grįsti veiklos planavimą, 

vaikų ugdymą.  

 

Mokytojai kartu su tėvais, 

specialistais vertins vaikų 

gebėjimus. 90proc. tėvų ir 

ugdytojų nuomonės sutaps. 

(7% gerės rodiklis 3.1.2). 

http://www.rasytesdarzelis.lt/
http://www.kaunorasyte.lt/
http://www.kaunorasyte.lt/
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 Komentaras:  Veiklos rezultatus vertinam gerai. Pasiekti maksimalūs rezultatai, taikant aktyvius ugdymo 

metodus. Ugdymo turinys praturtintas kompiuteriniais žaidimais ir interaktyviomis ugdymo priemonėmis. . IT 

taikymas pagerino ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybę, nes ugdymosi procesas 

tapo labiau aktyvus, šiuolaikiškas ir vaikams patrauklus.  

Tikslo įgyvendinimo eigoje iškilo sunkumai, kurie neleido pasiekti maksimalių rezultatų: pradėjus vertinti 

vaiko gebėjimus, vadovaujantis vaiko gebėjimų aprašu, mokytojams ir specialistams trūksta žinių, gebėjimų ir 

praktinių įgūdžių, kaip stebėjimo metodu grįsti veiklos planavimą, vaikų ugdymą. Tuo tikslu buvo 

suorganizuotas seminaras „Ikimokyklinio amžiaus vaikų žingsnių atpažinimas ir veiklos planavimas“. 2016-

2018m. strateginiame plane numatytas vienas iš strateginių uždavinių - patobulinti vaikų pažangos ir 

vertinimo sistemą.  

 

 

3.Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

  Pagerinti vaikų 

ugdymosi 

sąlygas, kuriant 

saugią ir jaukią 

įstaigos aplinką: 

atnaujinti 6 

grupių WC 

patalpas, 

pastatyti lauko 

įrengimus – 

pavėsines 

vaikams, 

atnaujinti lauko 

grindinį,  įsigyti 

minkšto ir ūkio 

inventoriaus bei 

kitų prekių 

įstaigos  

funkcionavimui 

Išklijuotos sienų plyteles 

4 grupių WC patalpose.  

 Keturiose grupėse 

atnaujintos pusvonės, 

pakeisti kranai ir 

unitazai.  

 Pakeisti šviestuvai 

aštuonių grupių WC 

patalpose.  

WC patalpos   atitinka san. 

higieninius reikalavimus: 

 išklijuotos sienų plyteles šešių 

grupių WC patalpose, 

šešiuose  grupėse atnaujintos 

pusvonės, pakeisti  kranai ir 

unitazai. 

 

 

Išklijuotos sienų plyteles 

šešių grupių WC patalpose. 

 Šešiuose  grupėse 

atnaujintos pusvonės, 

 pakeisti  kranai ir unitazai. 

 Pakeisti šviestuvai 

vienuolikos grupių WC 

patalpose 

 Įsigyta minkšto 

inventoriaus už 450 Eur. 

 

Atnaujintas grupių  minkštasis 

inventorius:  

Įsigyta minkšto inventoriaus 

(čiužinių) grupėms 96vnt už 

1816,00 € iš ugdymo ir biudžeto 

lėšų.       

Įsigyta minkšto 

inventoriaus už 560 € 

 

 Pakeisti puodai, 

bulviaskutė 

 

Atnaujintas virtuvės ir grupių  

inventorius: 

Pakeista 9 vnt. nerūdijančio plieno 

puodų  virtuvei  ir  arbatinukai į 

Pakeisti puodai, 

arbatinukai,  bulviaskutė 

fiksuojant 

pažangą, 

glaudžiai 

bendradarbia

ujant su 

šeima, 

specialistais. 

 

Veiklos rodiklis 3.2.3. 

pagerės 3% 

 Įgyvendintas projektas 

„Mokomės kartu“, veikla prie 

interaktyvios lentos, šviesos stalo  

įtakojo SUP vaikų ugdymosi 

pažangą ir motyvaciją. Veiklos 

rodiklis 3.2.3. pagerėjo 5%. 

Veiklos rodiklis 3.2.3. 

pagerės 5% 

15% pedagogų sėkmingai 

taikys kompiuterinius 

žaidimus ir praktinius 

užsiėmimus prie 

interaktyvios lentos. 

Pedagogai įgijo pradinius 

interaktyvios lentos naudojimo 

įgūdžius. Pritaikytos šiuolaikinės 

technologijos ugdymo procese. 

 20% pedagogų sėkmingai 

naudoja interaktyvią lentą, 

organizuoja kompiuterines 

ugdomąsias pamokėles.  

20% pedagogų sėkmingai 

naudos interaktyvią lentą, 

organizuos kompiuterines 

ugdomąsias pamokėles. 
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panaudojant 

14350,00 eurų 

įstaigos lėšų. 

Pakeisti 

santechniką 

grupėse, 

šviestuvus 

grupių WC 

patalpose, 

Savivaldybės 

lėšomis.  

 

grupes už 1500 € ugd. lėšų.  

Nupirkta bulviaskutė už 1000 €, 

panaudojant 2 proc.GPM lėšas. 

Atnaujinti du sportiniai 

įrengimai,   

pastatytos  3 lauko  

pavėsinės vaikams 

 

Atnaujinti sportiniai įrengimai, 

įrengta futbolo aikštelė, pastatytos  

trys lauko  pavėsinės vaikams. 

Atnaujintas lauko grindinys. 

Atnaujinti du sportiniai 

įrengimai,  pastatytos  4  

lauko  pavėsinės vaikams.  

Atnaujintas lauko grindinys 

Pakeistos 4 lauko ir 

tambūro durys 

Vykdant renovacinį projektą,  

pakeistos 8 PVC tipo lauko durys  

 

Pakeistos 8 PVC tipo lauko 

durys, 8  tambūro durys 

 

 

  Komentaras: Veiklos rezultatus vertinam gerai. Tikslas įgyvendinamas nuosekliai, atsižvelgiant į esamą 

situaciją. Nepakeisti šviestuvai vienuolikos grupių WC patalpose, nes negauta savivaldybės lėšų.  

Renovacinis projektas vykdytas dalinai: gavus nepakankamai lėšų pagal investicinį projektą, pakeistos 8 PVC 

tipo lauko durys, tačiau nepakeistos 8  tambūro durys 

Sutaupius pinigus iš biudžeto nupirkta daugiau minkšto inventoriaus.  

  Iš LFF paramos futbolui fondo gauta nemokamai dirbtinė futbolo danga, kurios vertė 510eurų. Vaikų futbolo 

aikštelės įrengimui.įstaigos tarybos sprendimu panaudota 1200eurų MK lėšų, sumažinant finansavimą  lauko  

pavėsinių įsigijimui ir 700eurų iš 2 proc.GPM. 

   

  

 

Plačiojo įsivertinimo išvados 

 

Platusis įsivertinimas atliktas vadovaujantis Kauno neformaliojo švietimo mokyklų veiklos kokybės 

išorinio vertinimo tvarkos aprašo 2 priedu, patvirtintu Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 

2014-11-06, įsakymu Nr. T-598. 

 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti mokyklos 

veiklos aspektai  2016m.  

Pagal vertinimo sričių, temų ir veiklos 

rodiklių bendrą lentelę,  

 

veiklos temos 1.1; 1.2; 2.2.; 3.1.;.3.2.;   

4.1.,  4.2.;  4.3.; 5.1.; 5.2.,  5.3.  

vertinamos IV lygiu. 

2.1.1.; 2.1.2; 2.3. Atlikti veiklos rodiklio 2.1.1. giluminį 

veiklos kokybės įsivertinimą, 

vadovaujantis Kauno neformaliojo 

švietimo mokyklų veiklos kokybės 

išorinio vertinimo tvarkos aprašo 2 

priedu. 

 

 

Giluminio įsivertinimo išvados 

 

Atliktas Veiklos srities „Etosas“ veiklos rodiklio „Mokyklos įvaizdis“ pagalbinių rodiklių 1.2.2. ir 1.2.3. 

giluminis įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas 

.  

Išvados:  

 1.2.2.  

Stipriosios pusės: 

o Įstaiga žinoma kaip įvairių renginių organizatorė mieste ir dalyvė; 
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o sukurta saugi ugdomoji aplinka, patraukli lauko aplinka; 

o populiarinamas įstaigos įvaizdis ir bendruomenės bendradarbiavimas virtualioje erdvėje, panaudojant  

internetinės svetainės galimybes tėvų konsultavimui ir informavimui: talpinama logopedo, psichologo 

informacija (patarimai, straipsniai) internetinės svetainės www.kaunorasyte.lt skyrelyje „Paslaugos”, 

www.ikimokyklinis.lt. žurnale „Tavo vaikas“; 

o 39,3 proc.respondentų mano, kad įstaigos populiarumą ir prestižą nulemia dalyvavimas įvairiuose 

miesto, respublikos projektuose, o 42,6 proc. pirmumą skiria aukštai padagogų kvalifikacijai; 

o bendruomenė žino apie įstaigos veiklos aspektus;  

o 75,4 proc. apklaustųjų mano, kad darželio veikla yra pavyzdys kitiems darželiams. 

 

Silpnosios pusės: 

o 80,3 proc. respondentų mano, kad įstaigos prestižą formuoja dirbantys pedagogai; 

o   Nedidelė dalis apklaustųjų mano, kad įstaigos populiarumui ir prestižui įtakos turi projektų 

organizavimas, mokymai, konsultacijos tėvams, interaktyvių metodų diegimas, seminarų rengimas 

darbuotojams. 

 

o  1.2.3. 

Stipriosios pusės: 

o Įstaiga tinkamai atstovaujama visuomenėje: dalyvauja respublikiniuose projektuose, akcijose, 

prevencinėse veiklose, sportiniuose renginiuose; 

o atnaujinta informatyvi internetinė svetainė www.kaunorasyte.lt, Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ 

Facebook paskyra; 

o įstaiga turi savo vėliavą, herbą, logotipą, spalvingą aprangą su įstaigos užrašu; 

o įstaigos vadovai, pagalbos vaikui specialistai, kai kurie auklėtojai skaito pranešimus konferencijose, 

rengia seminarus, pristatydami Kauno l/d. „Rasytė“ gerąją patirtį. 

 

 Silpnosios pusės: 

o Miesto, respublikiniuose renginiuose, formuojant darželio įvaizdį  dalyvauja tie patys pedagogai. 

 

Tirtų rodiklių įvertinimas:  
o Mokykla yra žinoma, jos veikla teigiamai vertinama vietos bendruomenėje. Veiklos srities „Etosas“ 

veiklos rodiklio „Mokyklos įvaizdis“ pagalbinis rodiklis 1.2.2. vadovaujantis ikimokyklinio vidaus audito 

metodika įsivertintas IV lygiu. 

o Mokykloje yra veiksminga įvaizdžio kūrimo sistema ir kultūra. Mokykla tinkamai atstovaujama 

visuomenėje. Veiklos srities „Etosas“ veiklos rodiklio „Mokyklos įvaizdis“ pagalbinis rodiklis 1.2.3. 

vadovaujantis ikimokyklinio vidaus audito metodika įsivertintas IV lygiu.  

o Plačiojo ir giluminio įsivertinimo rezultatai sutampa.  

 

Siūlymai dėl veiklos kokybės gerinimo:  

o Siekti,  kad įstaigos prestižą formuotų ne tik dirbantys pedagogai, bet visa bendruomenė. 

 

 

 

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

audito ir kitų institucijų išvados 

 

Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimo akte 2015m. balandžio 28 d. Nr. 36- 628 (7) fiksuoti 

pažeidimai: HN 75:2010 -  9 p., 42 p., 45.3 p., 47 p., 54 p., 77 p. Nustatytas Maitinimo aprašo pažeidimas: 

29.1p. 

http://www.kaunorasyte.lt/
http://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.kaunorasyte.lt/
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        Nurodymas: pašalinti 9 p., 42p., 45.3 p., 54 p., 47 p., 77p. pažeidimus iki 2015-07-28. Pažeidimai 

pašalinti iki 2015-06-22.  

Pagal  maitinimo aprašą 29.1.p. 2015-04-28 pakoreguotos grupių dienotvarkės (vaikų maitinimas) ir 

patikslinta informacija darželio internetinetiniame puslapyje, kad vaikai mūsų įstaigoje maitinami  kas 3,5 

val.    

Kauno miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba maisto tvarkymo subjekto patikrinimo akte 

2015-10-05 Nr.33VMĮP-1096 nurodė tikrinimo metu nustatytus pažeidimus:  

            1. Pažeistas maitinimo organizavimo aprašo ikimokyklinio  ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose 

ir vaikų globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 22 p. Nurodymas- pažeidimą pašalinti iki 2015-11-15 

Pažeidimas pašalintas 2015-10-07- siena šaldymo kameroje suremontuota. 

           2. Pažeistas maisto produktų higienos  2004 m. specialaus leidimo 13 skyrius, 34 t. 319 p.  II  

priedo, II skyriaus 1 dalies 6p. – nurodymas pašalinti iki 2015-11-15. Pasirašytas Trūkumų šalinimo aktas, 

suderintas su valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Įsipareigota iki 2015-12-31 nupirkti puodų už 

500eurų, 2016m. – už 1000 eurų.  

Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus 

vyresnioji inspektorė Rasa Kolesnikovienė  2015-10-15 (patikrinimo aktas Nr.21-660) atliko planinį 

priešgaisrinį techninį patikrinimą. Nustatyta: 

            1. Darželyje techniškai netvarkingi bei neveikiantys gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės 

automatikos įrenginiai. Teisinis pagrindas: Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės VIII. Gaisrų gesinimo 

priemonės ir gaisrinė įranga p. 405. Tai užfiksuota ir Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus Vyresniojo inspektoriaus Aurelijaus Lukausko 2013-10-14 

patikrinimo akte Nr.21-892. Nusiųstas raštas į Švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrių, 2014m. 

sausio 15d. atliktas patikros aktas, kurios metu nustatyta priešgaisrinės apsaugos sistema neveikia, kai kur 

išmontuota, fiziškai ir morališkai susidėvėjusi. Išvada: Dabartinę priešgaisrinės apsaugos sistemą 

remontuoti netikslinga. Siūloma įrengti naują. Priešgaisrinės apsaugos sistemos darbus nenumatoma 

įtraukti į 2015m. remonto darbų programą. 

       Vadovaujantis šiuo aktu, 2015 m. gruodžio mėn.parengtas apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos 

darbų projektas. 

 

 

III SKYRIUS 

2016 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, 

PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis patvirtinta Kauno lopšelio - darželio „Rasytė“ 

ikimokyklinio ugdymo programa, atnaujinta priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Įstaiga 

dalyvauja Ugdymo inovacijų centro projekte ,,Gera pradžia“, tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, 

aktyviai vykdo Respublikinį projektą „Olimpinė karta“, yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narė. Nuo 2008 m. pripažinta sveikatą stiprinančia 

mokykla. 

Įgyvendinant įstaigos 2016-2018 metų strateginio plano 1 strateginį tikslą „Partnerystėje su šeima ir 

socialiniais partneriais gerinti ugdymo paslaugų kokybę, atnaujinant ugdymo turinį, tęsiant projektinę 

veiklą, patobulinant vaikų pažangos ir vertinimo sistemą“, bus telkiamos pedagogų komandos 

ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimui: praplėstas ugdymo turinys sveikatos stiprinimo 

programa, veiksmingai išnaudojant lauko žaidimų aikštelių įrangą, atnaujintas ikimokyklinio ugdymo 

programos skyrius „Ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas“. Šis metinis tikslas pagrįstas plačiojo 

įsivertinimo išvadom- tobulintinas 2.1.1. veiklos rodiklis. Veiklos rodiklio 2.1.1. giluminį įsivertinimą 

atliksime, vadovaudamiesi  Kauno neformaliojo švietimo mokyklų kokybės išorės vertinimo tvarkos 

aprašo 2 priedą. 
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          Įgyvendinant įstaigos 2016-2018 metų strateginio plano 2 strateginį tikslą „Pagerinti materialinę 

bazę, atnaujinant vidaus ir lauko aplinką, kuriant naujas sveikatingumo erdves“ atliksime patalpų būtinąjį 

remontą, perdažant sienas ir lubas fojė ir laiptinėse, panaudojant 2000 eurų ugdymo ir 2000 eurų 2% GPM 

lėšas. Tęsiant renovacinio projekto vykdymą,  tikimės 31000 eurų Savivaldybės paramos šviestuvų  grupių 

WC patalpose pakeitimui ir stiklinių lauko sienų apšiltinimui. 

         Šalinant maisto produktų higienos  2004 m. specialaus leidimo 13 skyriaus, 34 t 319 p  II  priedo, II 

skyriaus1 dalies 6p. pažeidimus nupirksime nerūdijančio plieno puodų už 1000 eurų ir kitos virtuvės 

įrangos bei inventoriaus už 1000 eurų, panaudojant ugdymo lėšas.  

           Įstaigos tėvų atsiliepimai ir veiklos analizė rodo, kad pastaraisiais metais mūsų lauko aplinka 

praturtinta moderniais, spalvingais sportiniais įrengimais, labiau siejama su ugdymo programų tikslų 

įgyvendinimu. Tai rodo įstaigos bendruomenės aktyvus dalyvavimas rengiant talkas, pedagogų, tėvų, 

vaikų siūlomų idėjų palaikymas. Įgyvendinant sveikatos stiprinimo programą, savivaldos institucijose 

diskutuojama apie sveikatos oazės įrengimą, renkamos idėjos, domimasi lauko pedagogika, investiciniais 

projektais lauko baseinėlio įrengimui, ieškoma rėmėjų. Tam tikslui numatoma panaudoti 2780 eurų 

įstaigos biudžeto, 10000 eurų Savivaldybės lėšų,  projektines lėšas, organizuoti bendruomenės talkas. 

Teritorijos gerbūvio tvarkymo darbų atlikimui, pakeičiant 70 m
2
 lauko tako plytelių tikimės gauti iš 

Savivaldybės 15000,00 eurų. Naujai plytelėmis iškloti kiemo takeliai garantuos saugesnę ir estetiškesnę 

ugdymo aplinką. 

Nuolat didėja reikalavimai ugdymo aplinkai, aprūpinamai šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, 

informacinėmis komunikacinėmis technologijomis. Visam tam reikia atitinkamų investicijų. 

Modernios informacinės technologijos leidžia užtikrinti greitą su ugdymo klausimais susijusios 

informacijos sklaidą. Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ veiklą labai įtakoja augantis visuomenės 

kompiuterinis raštingumas. Informacinės technologijos, internetinė svetainė www.kaunorasyte.lt, 

socialinis tinklalapis „Facebook“, bevielis internetas įgalina užtikrinti praktiškai neribotą informacijos 

sklaidą, pagreitinti reikalingos informacijos paiešką. Naujos technologijos modernizuoja ugdymo procesą 

pradedama dirbti su ActivInspire programa. Įgyvendinant įstaigos 2016-2018 metų strateginio plano 3 

strateginį tikslą „Stiprinti pedagogų ir kitų darbuotojų motyvaciją, suteikiant galimybę tobulinti 

kvalifikaciją, didinant šiuolaikinių technologijų išmanymą, diegiant IKT inovatyvias idėjas ir ugdymo 

metodus, aprūpinant nauja kompiuterine įranga“, bus prisijungta prie dokumentų valdymo sistemos, 

dokumentai pildomi elektroniniu būdu. Tam tikslui įgyvendinti būtina tobulinti pedagogų ir kitų 

darbuotojų kompetencijas, apmokant personalą darbo vietoje, organizuojant mokymus, konsultacijas 

pedagogams, kaip pildyti elektroninį dienyną: atlikti vaikų lankomumo apskaitą, vertinti vaikų pažangą. 

Palaipsniui išmoksime naudotis dokumentų valdymo sistema „Debesyje“ ir  elektronine programa „Mūsų 

darželis“. Numatomos 360 eurų biudžeto lėšos. Bus modernizuota priešmokyklinės grupės aplinka, 

aprūpinant interaktyviomis ugdymo priemonėmis: numatoma įsigyti 1 interaktyvią lentą, projektorių, 

panaudojant 3000 eurus iš „Mokinio krepšelio“, o atnaujinant kompiuterinę įrangą, nusidėvėjusius 

kompiuterius pakeisčiant naujais - 2000,00 2% GPM. 

 

        2016m. įstaigos veiklos planui įgyvendinti planuojama gauti iš Savivaldybės 331,4 tūkst. €. Lėšos 

bus skirtos darbo užmokesčiui, apmokėti už suteiktas paslaugas (šildymą, vandenį, ryšius, švarą, 

deratizaciją, elektrą, mitybą), prekių reikalingų įstaigos funkcionavimui įsigijimui (sanitarinės priemonės, 

spaudiniai), nenumatytoms išlaidoms dengti, avarijos padariniams likviduoti.  

          Už 2proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšas- 4,0 tūkst €  numatoma atnaujinti sienas ir lubas fojė ir 

laiptinėse, ir ir iš dalies finansuoti lauko baseino įrengimo darbus. 

         Spec. lėšos (ugdymo lėšos) 101,1 tūkst. €. bus skirtos mitybos išlaidoms apmokėti, darbo 

užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms ir kt. Iš jų 5,0 tūkst €  panaudosime virtuvės įrangos įsigijimui,   

remonto darbams, lauko baseino projektavimo darbams.  

       Siekiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų infrastruktūros modernizavimo ir 

aprūpinimas priemonėmis,  ES struktūrinių fondams teiksime paraišką 75000 € sumai lauko baseino 

įrengimui. Iš Vyriausybės rezervo fondo lėšų nenumatoma. 

http://www.kaunorasyte.lt/
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   IV. VEIKLOS TURINYS IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas – atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programą 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Parengta nauja 

įstaigos 

Ikimokyklinio 

ugdymo programa. 

 

 

 

 

Praplėstas ugdymo turinys 

sveikatos stiprinimo programa, 

veiksmingai išnaudojant keturių 

lauko žaidimų aikštelių įrangą.  

 

Atnaujintas ikimokyklinio 

ugdymo programos skyrius 

„Ugdymo pasiekimai ir jų 

vertinimas“. 

 

veiklos rodiklis 2.1.1. pagerės 5% 

Praplėstas ugdymo turinys sveikatos stiprinimo 

programa, veiksmingai išnaudojant penkių 

lauko žaidimų aikštelių įrangą.  

 

 

Atnaujintas skyrius „Ugdymo pasiekimai ir jų 

vertinimas“, vadovaujantis Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašu. 

 

 

veiklos rodiklis 2.1.1. pagerės 7% 

  

Priemonės: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastab

os 

1. Darbo grupės subūrimas 

ikimokyklinio ugdymo 

programai parengti. 

R. Vaškelienė  sausis  darbo grupė  

2.  Diskusija „Aktyvi veikla 

pasivaikščiojimo metu“ 

 

R. Vaškelienė 

 

 vasaris Tėvai, ugdytojai  

 
 

3. Interviu su vaikais „Ką aš 

norėčiau žaisti darželio 

kieme?“  

R. Kasputienė  vasaris Vaikai  

4. Metodinės tarybos 

pasitarimas „Dėl „Kauno l/d 

„Rasytė“ ikimokyklinio 

ugdymo programos 

papildymo sveikatos 

stiprinimo programa, 

veiksmingai išnaudojant 

lauko žaidimų aikštelių 

įrangą“.  

 

R. Kasputienė 

 

 vasaris Metodinė 

taryba 
 

5. Diskusija grupėse „Kaip 

vertinti vaikų ugdymosi 

pasiekimus? 

Darbo grupė 

ikimokyklinio 

ugdymo 

programai 

parengti 

 kovas Bendruomenė  



 

 

14 

 

6. Metodinės tarybos 

pasitarimas „Dėl „Kauno l/d 

„Rasytė“ ikimokyklinio 

ugdymo programos skyriaus  

„Ugdymo(si) pasiekimai ir jų 

vertinimas“ pristatymo“ 

R. Kasputienė 

 
  balandis Metodinė taryba  

7. Srities „Vaiko ugdymas ir 

ugdymasis“  veiklos rodiklio 

„Ugdymo programos“ 

giluminio įsivertinimo plano 

parengimas 

I. Mačionienė  gegužė įstaigos 

giluminio 

įsivertinimo 

darbo grupė 

 

8 Konsultacijų, kvalifikacinių 

seminarų lankymas giluminio 

įstaigos įsivertinimo  

klausimais 

R. Vaškelienė  

 

 

Akredituotos 

įstaigos, 

konsultantai  

rugsėjis Giluminio 

įsivertinimo 

grupės nariai 

150 eur. MK 

 

9. Srities „Vaiko ugdymas ir 

ugdymasis“  veiklos rodiklio 

2.1.1.  įstaigos giluminio 

įsivertinimo atlikimas 

I. Mačionienė   spalis įstaigos 

giluminio 

įsivertinimo 

darbo grupė 

 

10 Plakatų paroda 

„Mėgstamiausi žaidimai 

darželio kieme“ 

A. 

Liščiukaitytė 
  lapkritis Vaikai  

 

 

2. tikslas – pagerinti materialinę bazę,  atliekant patalpų būtinąjį remontą, gerbūvio tvarkymo ir pastato 

remonto darbus, atnaujinant virtuvės įrangą ir inventorių panaudojant 10000 € įstaigos ir Savivaldybės 

lėšas. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Atliktas patalpų 

būtinasis remontas 

Perdažytos sienos ir lubos fojė  

 

Perdažytos sienos ir lubos fojė bei 

laiptinėse 

Pakeisti elektros 

šviestuvai visose (11) 

grupių prausyklose  

 

Apšiltintos stiklinės 

lauko sienos 

 

Pakeisti elektros šviestuvai visose 

(11) grupių prausyklose  

 

Apšiltinta 77 m
2 
stiklinių sienų.

 

 

Pakeisti elektros šviestuvai visose (11) 

grupių prausyklose  

 

Apšiltinta 77 m
2 
stiklinių sienų.

 

 

Atnaujintas  virtuvės  

inventorius 

Nupirkta kiek 5  nerūdijančio plieno 

puodų 

Nupirkta kiek 8 nerūdijančio plieno 

puodų 

Atlikti teritorijos 

gerbūvio tvarkymo 

darbai 

Pakeista 50 m
2
 lauko tako plytelių.  

Naujai plytelėmis iškloti kiemo  

takeliai garantuos saugesnę ir 

estetiškesnę ugdymo aplinką 

Pakeista 70 m
2
 lauko tako plytelių.  

Naujai plytelėmis iškloti kiemo  takeliai 

garantuos saugesnę ir estetiškesnę 

ugdymo aplinką. 

 

Pradėta įrenginėti 

sveikatingumo oazė 

Parengtas ir pradėtas įgyvendinti 

projektas lauko baseino įrengimui 

Parengtas projektas lauko baseino 

įrengimui ir gauta ES fondų parama 
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darželio kieme įstaigos biudžeto ir savivaldybės 

lėšomis 

 

Priemonės: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pastab

os 

  

1. Bendruomenės apklausa, vaikų 

idėjos dėl sveikatingumo oazės 

įrengimo.  

R. Kasputienė  sausis Bendruomenė  

2. Piešinių parodos organizavimas 

„Tišku tašku, tipu tapu kojytėm 

mažom darželio kieme“ 

A. 

Liščiukaitytė  

 vasaris Bendruomenė  

3. Lauko baseino projekto 

parengimas 

Viešųjų 

pirkimų 

organizatorius 

Projektavimo 

įmonės 

kovas 500 € ugdymo 

lėšos 
 

4. Virtuvės ir grupių inventoriaus 

atnaujinimas (puodai) 

Vyr. slaugytoja 

A. S 

Internetinė 

Erdvė 

birželis 2000 € 

Ugdymo lėšos 
 

5. Sienų ir lubų fojė bei laiptinėse 

perdažymas 

R. Grumadienė Rangovai 

 

liepa 2000€ Ugdymo  

2000 € 

2% GPM 

Bendruomenės 

talka 

 

6. Paraiškos teikimas ES 

struktūriniams fondams 2014-

2020m.m. 

R. Vaškelienė ES 

struktūriniai 

fondai 

rugsėjis ES projektinės 

lėšos  

 

 

7 Remonto darbų, atnaujinant 

kiemo takus organizavimas ir 

vykdymas 

R. Grumadienė Rangovai spalis 15000 € 

Savivaldybės 

lėšos 

 

8 Sveikatingumo oazės įrengimas  R. Vaškelienė 

R. Grumadienė 

R. Kasputienė 

Rangovai lapkritis 1500 € ugdymo 

2000 €  

2% GPM 

10000 € 

Savivaldybės 

lėšos 

Bendruomenės 

talka  

 

9. Stiklinių sienų apšiltinimo darbų 

organizavimas
 

R. Grumadienė Rangovai gruodis 2000 € 

Savivaldybės 

lėšos 

 

10. Elektros šviestuvų pakeitimas 

visų (11) grupių prausyklose  

R. Grumadienė Rangovai gruodis 2000 € 

Savivaldybės 

lėšos 
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Rizikos veiksnys Veiksmų alternatyva 

     

Negausime ES struktūrinių fondų lėšų lauko baseino 

įrengimui 

 

 Mažiau negu planuota surinksime 2% GPM lėšų 

ir ugdymo lėšų 

 

 Savivaldybė neskirs lėšų  

 

 

Įrengsime supaprastintą sveikatingumo oazę įstaigos 

biudžeto lėšomis.  

 

Mažiau lėšų skirsime remonto darbams, organizuosime 

bendruomenės talkas. 

 

 Pakeisime šviestuvų grupių WC patalpose pakeitimui 

tik  pagal būtinybę, neatnaujinsime grindinio, 

neapšiltinsime stiklinių sienų. 

 

 

3. tikslas - Išmokti naudotis dokumentų valdymo sistema „Debesyje“ ir  elektronine programa „Mūsų 

darželis“, modernizuoti priešmokyklinės grupės aplinką, aprūpinant interaktyviomis  ugdymo 

priemonėmis.  

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Išmokta naudotis 

dokumentų valdymo 

sistema „Debesyje“  

 

Įdiegta elektroninio 

dienyno pildymo 

sistema. 

 

50 proc. darbuotojų mokės naudotis 

dokumentų valdymo sistema 

„Debesyje“ 

 

Elektroninėje sistemoje „Mūsų darželis“ 

bus pildomas vaikų lankomumo 

žiniaraštis, vertinami vaikų gebėjimai, 

planuojama ugdomoji veikla. 

60 proc. darbuotojų mokės naudotis 

dokumentų valdymo sistema „Debesyje“ 

 

Elektroninėje sistemoje „Mūsų darželis“ bus 

pildomas vaikų lankomumo žiniaraštis, 

vertinami vaikų gebėjimai, planuojama 

ugdomoji veikla, vyks susirainėjimas su 

tėvais 

Modernizuota 

priešmokyklinės 

grupės aplinka, 

aprūpinant 

interaktyviomis  

ugdymo priemonėmis. 

Įsigyta 1 interaktyvi lenta, projektorius.  

 

Įsigyta 1 interaktyvi lenta, projektorius, 

skaitmeninės pamokėlės  

 

Atnaujinta 

kompiuterinė įranga, 

įsigijant naujų 

kompiuterių ir jų 

priedų bei 

programinės įrangos 

Įsigytas 1 naujas kompiuteris ir priedai,  

programinė įranga. 

 

Įsigyti 2 nauji kompiuteriai ir priedai,  

programinė įranga. 

 

 

Priemonės: 

Eil 

Nr 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykd 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Sutarties sudarymas su UAB 

„Idamas“ ir vykdymas 

R. Vaškelienė UAB 

„Idamas“ 

sausis 360 € biudžeto 

 
 

2. Mokymų, konsultacijų 

organizavimas pedagogams  

kaip dirbti elektroninėje 

R. Vaškelienė „Mano 

darželis“ 

konsultantai 

sausis   
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sistemoje „Mūsų darželis“ 

3. Vaikų lankomumo pildymas 

„Mūsų darželis“ e- sistemoje 

R. Kasputienė  sausis Auklėtojos 

Internetinis ryšys 
 

4. 

 

Personalo apmokymas darbo 

vietoje,  naudojantis dokumentų 

valdymo sistema „Debesyje“ 

R. Vaškelienė UAB 

„Idamas“ 

vasaris  Darbuotojai  

5. Prisijungimas prie dokumentų 

valdymo sistemos 

V. Krylova UAB „Idamas“ kovas Darbuotojai 

Internetinis ryšys 
 

6. Vaikų pasiekimų vertinimas 

pagal žingsnius „Mūsų 

darželis“ sistemoje 

R. Kasputienė „Mūsų 

darželis“ e- 

sistema 

balandis Auklėtojos, 

priešmok. ugd. 

ped, pagalbos 

vaikui 

specialistai 

 

7. Grupių ugdomosios veiklos 

planų rašymas pagal pateiktą 

formą 

R. Kasputienė „Mūsų 

darželis“ e- 

sistema 

rugsėjis Auklėtojos, 

priešmok. ugd. 

ped, pagalbos 

vaikui specialistai 

 

8. Susirašinėjimas su tėvais  

„Mano darželis“ sistemoje 

R. Kasputienė „Mūsų 

darželis“ e- 

sistema 

spalis  Mokytojai, tėvai  

9. 1 interaktyvios lentos ir 

projektoriaus įsigijimas 

 

Viešųjų 

pirkimų 

organizatorius 

CPO lapkritis 3000,00€ 

MK lėšos 

 

 

10. Dalyvavimas kvalifikaciniuose 

seminaruose, mokymuose, 

konsultacijose, praktikumuose 

„Interaktyvios lentos 

panaudojimo galimybės 

ugdymo procese“ 

 

R. Kasputienė Akredituotos 

įstaigos 

konsultaciniai 

centrai 

gruodis MK lėšos 

500 € 

Lektorių 

kompetencija 

 

 

11. Interaktyvios lentos 

panaudojimas, organizuojant 

kompiuterines ugdomąsias 

pamokėles, priešmokyklinėje 

grupėje 

Specialistų 

komanda 

 gruodis Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai,  

vaikai  

 

12 Naujų kompiuterių ir jų priedų 

bei programinės įrangos 

įsigijimas 

Viešųjų 

pirkimų 

organizatoriu

s 

CPO gruodis 2000,00€ 

2% GPM 
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V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Eil. 

Nr 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas informuojamas Atsiskaitymo 

ir informavimo 

forma  

Įvykdymo 

terminas 

1. 

 

Direktorė  

Rita Vaškelienė  

 Bendruomenės susirinkimui 

 „Dėl 2015m. įstaigos veiklos plano įgyvendinimo, 

dėl supažindinimo su 2016m. įstaigos veiklos 

planu“  

Vaizdinis 

pranešimas 

 

 

2016-02-29 

2. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui R. 

Grumadienė 

Buhalterė 

L.Stankevičienė 

 Bendruomenės susirinkimui  

„Dėl finansinių išteklių panaudojimo“ 

 

Metinė 

ataskaita už 

2015m. 

 

2016-02-29 

3. 

 

Įstaigos tarybos 

pirmininkė  

R Jokubauskienė 

Bendruomenės susirinkimui „Įstaigos tarybos 

veiklos apibendrinimas“ 

Ataskaita 2016-02-29 

 Direktorė  

Rita Vaškelienė 

Mokytojų tarybai 

 Įstaigos tarybai  

„Dėl supažindinimo su lauko baseino projektu“ 

 

Projektas 2016-03-16 

2016-03-22 

4. Direktorė  

Rita Vaškelienė 

Steigėjui „Vadovo veiklos ataskaita už 2015m.“ Vadovo veiklos 

ataskaita 

2016- 04-01 

5. Įstaigos 

giluminio 

įsivertinimo 

darbo gr. 

pirmininkė  

I. Mačionienė 

Mokytojų tarybai 

 įstaigos tarybai  

„Dėl supažindinimo su  srities „Vaiko ugdymas 

ir ugdymasis“ temos „Ugdymo turinys“ veiklos 

rodiklio 2.1.1. giluminio atlikimo planu. 

Paruoštas 

giluminio 

įsivertinimo 

veiklos planas 

2016-05-25 

2016-05-26 

 

6. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 R. Kasputienė 

Mokytojų tarybai 

 „Dėl supažindinimo su Kauno l/d „Rasytė“ 

ikimokyklinio ugdymo programa“ (projektu) 

  Įstaigos tarybai 

 „Dėl pritarimo Kauno l/d „Rasytė“ 

ikimokyklinio ugdymo programai“ (projektui) 

Vaizdinis 

pranešimas 

2016-05-25 

 

 

2016-05-26 

7. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui R. 

Grumadienė 

Buhalterė 

L.Stankevičienė 

 Mokytojų tarybai 

   Įstaigos tarybai 

„Dėl finansinių išteklių panaudojimo“ 

2016m. I 

pusmečio 

statistinė 

ataskaita 

 

2016-05-25 

2016-05-26 
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8. Direktoriaus 

pavad. ugdymui 

R. Kasputienė 

Mokytojų tarybai 

  Įstaigos tarybai 

 „Dėl lėšų panaudojimo pagal Valstybinių 

funkcijų programą“ 

2016m. I 

pusmečio 

ataskaita 

 

2016-05-25 

2016-05-26 

9. Direktorė  

Rita Vaškelienė 

Mokytojų tarybai,  

Įstaigos tarybai 

„Dėl 2016m. veiklos plano įgyvendinimo 

tarpinių rezultatų“ 

Ataskaita 2016-05-25 

2016-05-26 

10. Mokytojai, 

vaiko pagalbos 

specialistai 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui „Dėl veiklos 

įsivertinimo“ 

Savianalizės 

anketos  

2016-06-15 

11. Direktoriaus 

pavad. ugdymui 

R. Kasputienė 

Mokytojų tarybai  

Įstaigos tarybai 

„Dėl 2016-2017m.m. ugdymo prioritetų, planų 

pristatymo“ 

Ugdymosios 

veiklos planai 

2016 – 09 -14 

2016- 09-22 

12. Įstaigos 

koordinacinės 

įsivertinimo gr. 

koordinatorė 

Remigija 

Kasputienė 

Mokytojų tarybai, 

 įstaigos tarybai 

 „Dėl plačiojo įsivertinimo rezultatų ir giluminio 

įsivertinimo išvadų“ 

 

Suvestinė 

Išvados 

2016-12-14 

2016-12-15 

13. Komandų, 

komisijų 

pirmininkai 

Mokytojų tarybai 

 „Dėl komandinio darbo įsivertinimo“ 

 

Ataskaita 2016-12-16 

 

 14. Direktorė Rita 

Vaškelienė 

Mokytojų tarybai, 

 Įstaigos tarybai  

„Dėl 2016m. įstaigos veiklos plano 

įgyvendinimo, dėl 2017m. veiklos plano 

sudarymo“ 

 

Ataskaita 

2015m. įstaigos 

veiklos plano 

projektas 

2016-12-14 

2016-12-15 

15. Direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui R. 

Grumadienė 

Buhalterė 

L.Stankevičienė 

„Dėl finansinių išteklių panaudojimo 2016m.“ 

 Mokytojų tarybai 

  Įstaigos tarybai 

   

Metinė 

statistinė 

ataskaita 

2016-12-14 

2016-12-15 

16 Direktoriaus 

pavad. ugdymui 

R. Kasputienė 

Mokytojų tarybai 

  Įstaigos tarybai 

 „Dėl lėšų panaudojimo pagal Valstybinių 

funkcijų programą“ 

Metinė 

ataskaita 

2016-12-14 

2016-12-15 

 

Kauno lopšelio-darželio ,,Rasytė“ veiklos programos kokybišką ir savalaikį į gyvendinimą užtikrina  

direktorė.                                  

Už pedagoginę- organizacinę veiklą  atsako direktoriaus pavaduotoja ugdymui, už ūkinę veiklą – 

direktoriaus pavaduotoja ūkiui. 

 

 Kontrolės formos 
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1. Metodinės tarybos pasitarimai ar metodiniai renginiai, kuriuose aptariama ugdomoji veikla, vyksta 

kas mėnesį. 

2. Ketvirčio veiklos analizė ir pokyčių išryškinimas mokytojų tarybos posėdžiuose vyksta kas ketvirtį. 

3. Bendruomenės susirinkimai organizuojami kartą per metus, pateikiant įstaigos veiklos pokyčius ir 

įsivertinimą. 

 

Planą parengė:  

 

Direktorė             Rita Vaškelienė 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui         Remigija Kasputienė 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui          Rita Grumadienė 

 

Buhalterė            Liudmila Stankevičienė 

 

 

 

 

 PRITARTA 

 Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ 

 Tarybos 2015 m. gruodžio 18d. 

 Posėdžio protokolu Nr. V1- 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


