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          2017m. vyko 4 Kauno l/d „Rasytė“ tarybos posėdžiai.  

           2017 – 03 – 24 Posėdyje pritarta naujiems teisinių aktų vykdymui, švietimo ir ugdymo programos sąmatai, 

valstybinių funkcijų programai,  2016 m. vadovo veiklos ataskaitai, Kauno l/d „Rasytė“ modelių pristatymui, 2017 

m. planuojamų pirkinių vertėms, darbo organizavimui vasarą. 

          2017 – 05 – 25 Posėdyje pritarta  2016 – 2017 m. m. ugdomosios veiklos planų įgyvendinimo rezultatams, 

mokytojų ir specialistų vaikų gebėjimų vertinimui ir išvadoms, 2017 veiklos plano įgyvendinimo tarpiniams 

rezultatams, supaprastintam lauko grūdinimo baseino įrengimui, veiklos srities “Vaiko ugdymas ir ugdymasis” 

veiklos rodiklio “Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema” anketinės apklausos rezultatams”, biudžetų išlaidų 

sąmatos vykdymo ataskaitai, naujai parengtų Kauno l/d “Rasytė” nuostatų projektui, naujoms vidaus darbo 

taisyklėms. 

           2017 – 09 – 28 Posėdyje pritarta „Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ informacinių ir komunikacinių 

technologijų naudojimui bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkai. Pritarta Kauno lopšelio-darželio 

„Rasytė“ asmens duomenų saugojimo tvarkai, Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ darbuotojų darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašui. Supažindinta su naujais teisės aktais, reglamentuojančiais vaikų teisių apsaugą,  LR švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-625 ,,Dėl rekomendacijų mokykloms dėl smurto artimoje 

aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje patvirtinimo“ . Nutarta 

parengti Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašą. 

Pritarta  2016 – 2017 m. m. mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų savianalizės suvestinėms, 2017 - 2018 mokslo 

metų ugdymo prioritetams, grupių ir specialistų ugdomosios veiklos planams, 2018-2022m.m. sveikatos stiprinimo 

programai. Pristatyti 2017-2018 m.m. edukacinių valandėlių, renginių planai, pritarta sutarčių sudarymui su 

neformalaus ugdymo būrelių vadovais. Pritarta  IV ketvirtyje interaktyvių grindų įsigijimui, dalį likučio panaudojant 

grupių žaislams įsigyti. Lėšas, numatytas sveikatingumo oazės įrengimui, panaudoti įstaigos koridorių ir aktų salės 

sienų atnaujinimo darbams. Pritarta nupirkti naujas lovytes lopšelio grupėms iki 2018m. kovo mėn., skirti materialinę 

pašalpą, mirus artimajam 220eurų, apmokant iš darbo užmokesčio fondo arba renkant iš darbuotojų. 

          2017 – 12 – 18 Posėdyje pritarta įstaigos tarybos veiklos ataskaitai, plačiojo įsivertinimo rezultatams ir 

giluminio įsivertinimo išvadoms, 2017m lėšų panaudojimui pagal Valstybinių funkcijų programą, 2017 m. finansinių 

išteklių panaudojimui, 2017m. įstaigos veiklos plano įgvendinimui, 2018m. įstaigos veiklos plano projektui. 
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