
KAUNO L/D „RASYTĖ“ ĮSTAIGOS VEIKLOS TARYBOS ATASKAITA 

UŽ 2021M. 

 2021 01 28 Posėdyje pritarta 2020m.direktorės ataskaitos vertinimui, vertinant labai gerai; Kauno 

lopšelio – darželio „Rasytė“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo pakeitimams; Kauno lopšelio – 

darželio „Rasytė“ informacijai apie vidaus kontrolės įgyvendinimą viešajame juridiniame asmenyje; atidėti 

klasuimo dėl darbo vasaros metu svarstymą, kol paaiškės realesnė situacija;atlikti darbuotojų apklausą dėl 

rinkliavų. 

 2021 03  22  Posėdyje pritarta švietimo ir ugdymo programos sąmatai, valstybinių funkcijų 

programai; Kauno l/d „Rasytė"  modelių pristatymui; 2021 m. planuojamų pirkinių vertėms; dėl darbo 

organizavimo vasarą, atostogų grafikų; įstaigoje organizuojamiems projektams; į “Metų mokytojas” teiktai 

Audronės Domanaitienės  kanditatūrą; papildomai patalpinti info darželio FB puslapyje dėl paramos paaukojant 

darželiui 1,2proc. 

 2021  05 27  Posėdyje nuspręsta  pritarti ugdomojo proceso 2020/2021 m.m.  rezultatams; vaikų 

gebėjimų, pažangos aptarimui;2021m. giluminio įsivertinimo išvadoms; veiklos srities „Etosas“ veiklos rodiklio 

„Mikroklimatas“ įsivertinti 3 lygiu; 2021m. įstaigos veiklos plano įgyvendinimo tarpiniams rezultatams; įstaigos 

lėšų panaudojimui. Pritarti darbo vasarą organizavimui, pakoreguotam darbuotojų kasmetinių atostogų grafikui. 

 2021 09  23  Posėdyje pritarta  organizuojant ugdomąjį procesą, vadovautis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais. 

Informaciją bendruomenei pateikti elektroninėmis ryšio priemonėmis, skelbiant www.kaunorasyte.lt. 

Tinklalapyje, el. dienyne skyrelyje „Bendri dokumentai“, FB paskyroje; Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“  dėl 

tvarkų tvirtinimo direktorius įsakymas2021 m. rugsėjo 3 d. Nr. V-90 (žr.priedas Nr.2); 2020 – 2021 m.m. grupių 

ugdomosios veiklos ataskaitoms; grupių prioritetams. Ugdomosios veiklos planus įkelti į el. dienyną „Mūsų 

darželis“ iki spalio 15d. Atsakingi mokytojai, pagalbos vaikui specialistai. Pritarti Darbuotojų etatų sąrašui 2021-

09-01 bei darbuotojų tarifikacijai. Organizuoti neformalaus ugdymo būrelių veiklą, renginius, išvykas, laikantis 

būtinų sąlygų ekstremalios situacijos šalyje metu.Pritarti naujų narių kandidatūroms į komandų sudėtis. 

 2021 12  09  Posėdyje pritarti  2021 m. įstaigos veiklos tikslų rezultatams, vertinti labai gerai; 

pritarti finansinių išteklių panaudojimui už 2021m., papildyti ataskaitą  iki 2021m. gruodžio 31d. , įrašant įsigytas 

prekes, pritarti plačiojo įsivertinimo rezultatams; bendruomenės narių anketinės apklausos išvadoms ir 

siūlymams dėl veiklos kokybės gerinimo.Pritarti 2021 -2024m.m. prioritetams; Mokytojų  2020 – 2024 m.m. 

atestacijos programai;komandinio darbo įsivertinimo rezultatams; vaikų pasiekimų ir pažangos pirminio 

vertinimo rezultatams;Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos  aprašui;Kauno 

lopšelio-darželio „Rasytė“ inventorizacijos taisyklėms.Pritarti vaikų mitybos stebėsenos išvadoms. 
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