
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“

DIREKTORĖS RITOS VAŠKELIENĖS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA



2019-2021m. strateginio plano įgyvendinimas

1 strateginis uždavinys – gerinti sporto paslaugų kokybę, užtikrinant
jų prieinamumą ir įgalinant ugdytinius didesniam fiziniam
aktyvumui - įgyvendintas 100 proc. Veiklos rezultatus vertinam labai gerai.
Pasiekti maksimalūs rezultatai, panaudojant įstaigos biudžeto lėšas.

Parengti ir vykdyti 3 projektai, bendradarbiaujant su kt. įstaigom:

 „Oranžinio kamuolio kelionė”,

 „Sportuojantys vaikai-šaunūs draugai”,

 „Aš ir tu –žaidžiam trikrepšį kartu”.

 Į projektinę veiklą įsitraukė visos bendruomenės grupės (darbuotojai,
tėvai, vaikai).



2019-2021m. strateginio plano įgyvendinimas

 Projektuose dalyvavo 70 % vaikų nuo bendro įstaigą lankančių vaikų
skaičiaus, 5 socialiniai partneriai: Kauno lopšelis-darželis „Šarkelė”,
„Žingsnelis”, „Kūlverstukas”, Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis”,
Tado Ivanausko progimnazija.

 Vykdant sporto rėmimo fondo finansuojamą projektą „Pirmieji grybšniai
vandens karalystėje“, gautas finansavimas iš valstybės tikslinių lėšų
(projektai), laimėtas Respublikinio projekto „Olimpinė karta“
finansavimas projekto „Maža olimpinė ugnelė“ vykdymui.



2 strateginis tikslas

Įgyvendinant 2 strateginio tikslo uždavinius - pasiekti maksimalūs
rezultatai.

Užtikrinant sanitarines–higienines saugias ugdymo sąlygas, atnaujinta 
vidaus ir lauko aplinka:

 Atnaujintas metodinis kabinetas, virtuvės patalpos, poilsio kambarys.
Negavus Savivaldybės finansavimo, ištapetuotos sporto salės sienos,
panaudojant įstaigos biudžeto lėšas, pakeisti tapetai 1 grupėje, panaudojant
ugdymo lėšas ir organizuojant tėvelių talką. Iš viso 2019 m. atnaujinta 310m2

patalpų, panaudojant 4208 eur. įstaigos biudžeto lėšas.

 Įrengti lauko laiptų turėklai 3-ose aikštelėse.

Negavus Savivaldybės finansavimo, nepakeistos vidaus durys, 1300 m2 lauko 
tako plytelių.  Perkelta į 2020m.



2 strateginis tikslas

 Atnaujintas kietasis inventorius: 

Modernizuotas virtuvės ir grupių inventorius. Negavus numatyto
Savivaldybės finansavimo, nupirkti nerūdijančio plieno stalai, elektroninės
svarstyklės, drėgmei atsparios spintelės į virtuvę, nerūdijančio plieno
puodai į grupes, panaudojant 2150 eur. įstaigos biudžeto lėšas;

 Įrengta konsultacijų erdvė, įsigyjant minkštasuolį ir staliuką, pakeičiant
apšvietimą – panaudojant biudžeto lėšas -1420eur.

 Įsigaliojus reikalavimui, kad kambario temperatūra būtų ne aukštesnė,
negu 260, įstaigos tarybai pritarus, nupirkti 7 kondicionieriai už 2191 eur. iš
ugdymo lėšų.



2 strateginis tikslas

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese naudojamos
informacinės technologijos:

 įsigytos 2 interaktyvios SMART lentos, 1 interaktyvus ekranas ir jų priedai,  
3 mokomosios programėlės, licenzijos, panaudojant 3200 eurų Mokymo 
lėšas, 4198 eur. ugdymo lėšas. 

 Pravesti mokymai, kaip išnaudoti SMART programos galimybes ugdymo 
proceso kokybės gerinimui. Naujomis technologijomis kūrybiškai 
papildytas ugdomasis procesas, padidino vaikų motyvaciją, mokytojų norą 
tobulėti.



2 strateginis tikslas

 Sutaupius biudžeto lėšų už komunalines paslaugas ir panaudojus Mokymo ir 
ugdymo lėšas nupirkti 9 kompiuteriai, vietoj planuotų 3 kompiuterių už 
4535 eurus. Per 2018-2019m. pakeisti kompiuteriai visose grupėse.

 Plačiojo įsvertinimo duomenimis 94% tėvų teigia, kad įstaigos ugdomoji 
aplinka saugi, estetiška, atitinka bendruomenės poreikius.



Įstaigos gautos lėšos ir finansavimo šaltiniai per 2019 metus.

Eil. 
Nr.

Finansavimo šal
tiniai

Programų
sąmatos
(tūkst. €)

Gautos
lėšos iki
12.10(tūkst.
€)

Panaudoto
s
(tūkst. €)

Lėšų panaudojimas

1 Valstybinių
funkcijų
vykdymo
programa (41)

231,315 231,134 231,134 Mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų darbo užmokesčiui ir soc.
draudimui, darbdavio soc. paramai, knygoms, kompiuteriui,
interaktyvių priemonių, žaislų grupėms įsigijimui, mokytojų
kvalifikacijos kėlimui, vaikų edukacinei veiklai.

2 Savivaldybės
finansuojamų
įstaigų veiklos
programa
(5101)

418,300 418,102 418,102 Lėšos tikslingai panaudotos darbo užmokesčiui, soc. draudimo
įmokoms, darbdavio soc. paramai pinigais, mitybai, įvairioms
paslaugoms apmokėti, ūkio inventoriaus, kompiuterių įsigijimui,
ilgalaikio turto remontui, kvalifikacijos kėlimui ir kt.

3 Labdaros ir
paramos lėšos

3,0 2,3 400,00 Sumokėta už virtuvės, metodinio kabineto ir poilsio kambario
remonto darbus. Likutis perkeliamas į 2020 metus.



Įstaigos gautos lėšos ir finansavimo šaltiniai per 2019 metus.

Eil. 
Nr.

Finansavimo šal             
tiniai

Programų
sąmatos
(tūkst. €)

Gautos lėšos
iki 12.10(tūkst.
€)

Panaudoto
s
(tūkst. €)

Lėšų panaudojimas

4 2 proc. GPM 
lėšos

5,4 1,981 3,226 Sumokėta už automatinių kiemo vartų įrengimą ir  PVC 
dangos pakeitimą metodiniame  kabinete 1700 eur.  Pervesta į 
projekto „Pirmieji grybšniai vandens karalystėje“ vykdymo 
sąskaitą 1526 eur. apmokėti už paslaugas, prekes, 
administravimą.  Nepanaudotos lėšos bus perkeliamos į 2020 
metus.

5 Savivaldybės
finansuojamų
įstaigų veiklos
programa
(spec. lėšos
7301)

85,0 63,742 63,742 Šios lėšos panaudotos mitybai, aprangos ir patalynės
įsigijimui, remonto darbams, ūkio inventoriaus ir kitoms
prekėms apmokėti.

6 valstybės 
tikslinės lėšos

3,733 0 0 Sporto rėmimo fondo finansuojamam projektui „Pirmieji
grybšniai vandens karalystėje“ vykdyti.



2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
Metų 

užduotys 
Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

9.1. Pasiekti

STRAPIO

rodikliai, 2019

metų įstaigos

veiklos plane

numatyti

tikslai

Aukšti vaikų lankomumo rodikliai.

STRAPIS planinis vaikų lankomumo rodiklis 60% lopšelio grupėse viršytas 10%

ir faktinis rodiklis siekė 70%.

Darželio grupėse vaikų lankomumas 81%.

Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius 10

Vaikų skaičiaus vidurkis darželio grupėse 22, faktinis skaičius – 23.

Vaikų skaičiaus vidurkis lopšelio grupėse -15

Parengti ir vykdyti 3 projektai, bendradarbiaujant su kt. įstaigom.

Projekte dalyvavo 70 %. vaikų sk. nuo bendro vaikų skaičiaus 

 Keturiuose respublikinio projekto „Olimpinė karta“ renginiuose dalyvavo 90% 
įstaigą lankančių vaikų. 



2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
Metų 

užduotys 
Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

9.1. Pasiekti 
STRAPIO 
rodikliai, 2019 
metų įstaigos 
veiklos plane 
numatyti 
tikslai 

 Penkiuose Kauno m sveikatingumo renginiuose dalyvavo 40 % įstaigą 
lankančių vaikų ir jų tėvų.

 Bendruomenė dalyvavo respublikiniame renginyje „Ikimokyklinukų žiemos 

olimpiada – 2019“, ugdytiniai - "Lietuvos mažųjų žaidynėse", „Pasaulinėje 

orientavimosi sporto dienoje -2019". „Peliukų" gr. ugdytinių komanda kartu su 

tėvais - „Lietuvos mažųjų žaidynių festivalio" finale. 

Masiniuose sporto renginiuose įstaigoje (respublikinėje sveikatingumo akcijoje 

„Aš bėgu", sveikatingumo dienoje „Vanduo vaikų žaidimuose", „Flashmobe

„Laikas keltis". „Sportuojantis koridorius"  dalyvavo 85% (planinė reikšmė- 75% ) 

bendruomenės narių. 



2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAIMetų 
užduotys 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

9.1. Pasiekti
STRAPIO
rodikliai, 2019
metų įstaigos
veiklos plane
numatyti
tikslai

Rodiklių „Atnaujintų patalpų kvadratūra“, „Modernizuotų ugdomųjų aplinkų
skaičius“, „Modernizuoto virtuvės ir grupių inventoriaus skaičius“ faktinės
reikšmės aukštesnės už planines reikšmes, nes sutaupius biudžeto lėšas, įsigyta
daugiau negu planuota inventoriaus, kompiuterinės įrangos.

 Rodiklių „Atnaujintų patalpų kvadratūra“ IV ketvirčio faktinis rodiklis
neįvykdytas, nes negautas Savivaldybės finansavimas vidaus durų pakeitimui.

 Rodiklis „Įrengtų lauko laiptų turėklų skaičius“ įvykdytas 100%.

 Rodiklis „Plytelėmis (trinkelėms) išklotų kiemo takelių kvadratūra“ 
neįvykdytas, negavus Savivaldybės finansavimo.

 STRAPIO rodikliai pasiekti maksimaliai, panaudojus įstaigos biudžeto lėšas.



2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
Metų užduotys Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

9.2. Efektyvus

veiklos

planavimas ir

valdymas.

Užtikrinti

įstaigos

finansinę

drausmę ir

patikėto turto

kontrolę

 2019m. įstaigos veiklos planas parengtas, vadovaujantis 2019-2021m. strategija,
atsižvelgiant į vidaus ir išorės veiksnius, įstaigos įsivertinimo duomenis,
bendruomenės narių siūlymus ir lūkesčius. 2019m. įstaigos veiklos planas
įvertintas labai gerai.

Vaikų gebėjimai, pasiekimai įvertinti vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų
pasiekimų Aprašu, bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa, 78 % atitinka
amžių. Rezultatai fiksuojami el. dienyne „Mūsų darželis“.



2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
Metų užduotys Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

9.2. Efektyvus 

veiklos planavimas 

ir valdymas.

Užtikrinti įstaigos 

finansinę drausmę 

ir patikėto turto 

kontrolę

Įstaigos veiklos rodikliai orientuoti kliento sėkmę. Giluminio įsivertinimo

duomenimis, 4.1.1. veiklos rodiklį „Tėvų dalyvavimas vaikų ugdymosi procese“ IV 

lygiu vertina 55% apklaustųjų. Šis rodiklis pagerėjo 5 %, lyginant su 2018 m. 

2019 metais asignavimams skirta apie 10 % daugiau lėšų negu pernai. Racionaliai 

paskirstyti ir panaudoti Savivaldybės, Mokymo, 2% GPM, labdaros ir paramos, 

ugdymo reikmėms skirtos lėšos. Iš Tarptautinių  fondų dotacijos negauta.                                       

Papildomai neprašyta perskirstyti ir papildyti asignavimus.

Finansų kontrolės ataskaita įvertinta labai gerai.



Metų užduotys Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

9.2. Efektyvus 

veiklos 

planavimas ir 

valdymas.

Užtikrinti 

įstaigos finansinę 

drausmę ir 

patikėto turto 

kontrolę

Įstaigos pareigybių sąrašas ir darbuotojų koeficientai nustatyti, atsižvelgiant į

Mokymo lėšas ir Savivaldybės darbo užmokesčio fondą, pagal patvirtintą

didžiausią leistiną pareigybių (etatų) skaičių (48,95 etatai) ir laikantis

patvirtintos sąmatos.

Atlikus vidaus kontrolę, antikorupcinės komisijos iniciatyva, nustatyta kad

apskaitos dokumentai tvarkomi apskaitos registrų saugojimo tvarkos aprašu,

Viešojo juridinio asmens finansų kontrolės taisyklėmis.

Vykdant viešuosius pirkimus CPO ir CVP IS priemonėmis, vadovautasi Kauno

l/d „Rasytė“ Viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis direktoriaus.

Veiklos rezultatus vertinam labai gerai. Pasiekti maksimalūs rezultatai.



Metų užduotys Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

9.3. Efektyviai 

dirbti pagal ES 

fondų priemones, 

pritraukti lėšas 

kitose 

respublikinėse, 

tarptautinėse 

priemonėse.

2019m. teikta paraiška sporto rėmimo fondo atrankos konkursui, sporto

projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo

plėtrą. Skirtas finansavimas iš valstybės tikslinių lėšų (projektai) projektui

„Pirmieji grybšniai vandens karalystėje“ vykdyti – 3733 €. 

Teikta paraiška Respublikinio projekto „Olimpinė karta“ sportinių projektų

konkursui. Laimėtas Respublikinio projekto „Olimpinė karta“ finansavimas

projekto „Maža olimpinė ugnelė“ vykdymui 300€. 

Pateikti dokumentai „Fotovoltinės sistemos, prijungtos prie elektros tinklo

projektui” vykdymui („Saulės elektrinė”), tikslu – plėtoti elektros energijos

gamybos pajėgumus, įrengiant saulės foto elektrinę.



Metų užduotys Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

9.4. Įstaigos

internetinė

svetainė

atitinka

reikalavimus

Vadovaujantis bendraisiais reikalavimais valstybės ir savivaldybių institucijų ir

įstaigų interneto svetainėms, bendradarbiaujant su UAB „Sauguma“, atnaujinta

įstaigos internetinė svetainė www.kaunorasyte.lt

Svetainę galima naršyti ne tik lietuvių, bet ir kt. užsienio kalbomis: anglų, latvių,

estų, rusų.

Atnaujintas skyrius „Apie mus“.

Skyrius „Struktūra ir kontaktai“ papildytas nauju papunkčiu „Komisijos ir darbo

grupės“,

Skyriuje „Teisės aktai“, skelbiami naujausi LR teisės aktai, kitų institucijų

dokumentai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

http://www.kaunorasyte.lt/
http://www.kaunorasyte.lt/
http://www.kaunorasyte.lt/
http://www.kaunorasyte.lt/
http://www.kaunorasyte.lt/


Metų užduotys Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

9.4. Įstaigos 

internetinė 

svetainė atitinka 

reikalavimus 

Įvesti nauji skyriai: „Korupcijos prevencija“, „Asmens duomenų apsauga“, 

„Tėvams“. 

Iš esmės pakeista skyriaus „Administracinė informacija“ struktūra, įvedant 

naujus papunkčius: „Nuostatai“, „Kiti dokumentai“, „Planavimo dokumentai“, 

„Veiklos ataskaitos“ ir kt. 

Mūsų svetainės teikiamas paslaugas, viešos nuomonės  apklausos duomenimis 

53% vertina puikiai, 31% gerai.



Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų 
rizikų

Užduotys Priežastys, rizikos 

2.1. Nepakeistos lauko grindinio

plytelės, vidaus durys.

Negautas savivaldybės finansavimas.  



Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai

Panaudojus biudžeto lėšas, skirtas minkštam 

inventoriui įsigyti ir sutaupytas lėšas, skirtas 

skalbimo paslaugoms apmokėti bei ugdymo lėšas 

įsigyta patalynė, rankšluosčiai, portjeros,  

darbuotojų apranga, sportinė apranga darbuotojams 

ir vaikams,  panaudojant 7000 eur.

Įsigaliojus reikalavimui, kad kambario temperatūra 

būtų ne aukštesnė, negu 260, įstaigos tarybai 

pritarus,  nupirkti 7 kondicionieriai už 2191 eur. 

ugdymo lėšų.

Atnaujintas minkštas inventorius, 

reprezentuota įstaiga, vilkint sportinę ir 

oficialią aprangą su darželio simbolika.

Grupių oro temperatūra atitiks higienos 

normas.



Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai

Įvykdyta 19 viešųjų pirkimų CPO ir CVP IS 

priemonėmis, vadovaujantis Kauno lopšelio-

darželio „Rasytė“ Viešųjų pirkimų taisyklėmis.

Vykdytos prevencinės veiklos, programos, 

skirtos socialinių įgūdžių stiprinimui bei

ankstyvajai smurto ir patyčių prevencijai

Vykdyta tėvystės įgūdžių ugdymo programa 

STEP 05/STEP 6-12.

Skaidrus viešas pirkimas, konkurencinė kaina, 

Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ vadovaujantis 

Viešųjų pirkimų taisyklėmis.

Sutarčių sudarymas, su tiekėjais, pasiūliusiais 

mažiausią kainą.

Papildytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo turinys,  vykdant ankstyvąją smurto ir

patyčių prevenciją. 

Stiprinti pozityvių santykių šeimoje kūrimo

įgūdžiai.



Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai

Racionaliai paskirstytos kvalifikacijos

tobulinimui skirtos lėšos, sudarant sąlygas kelti

kvalifikaciją mokytojams, kitiems darbuotojams.

Atlikta įstaigos meniu stebėsena ir analizė. 

Atsižvelgiant į pastebėjimus, kokių patiekalų 

dauguma vaikų nevalgo, pakoreguotas 

perspektyvinis planinis valgiaraštis.

Įgytos teorinės ir praktinės žinios dirbant su

SMART Notebook programa, naudojantis

interaktyviomis lentomis, patobulinti

darbuotojų praktiniai įgūdžiai, dirbant su

įvairiomis duomenų (dokumentų) valdymo

sistemomis/programomis:

Apibendrinti įstaigos meniu stebėsenos

rezultatai, pristatyti Mokytojų ir įstaigos

taryboje. Iš dalies pakeista kai kurių patiekalų

sudėtis, atsisakyta kai kurių prieskonių: kario,

kmynų ir kt. Kasdien vaikai gauna įvairesnius

daržovių rinkinius.



2020 metų užduotys
Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai 

9.1. Racionaliai

panaudoti įstaigos

biudžeto lėšas,

atnaujinant vidaus

aplinką, tobulinant

dinamišką, atvirą,

funkcionalią, virtualią

ugdymo(si) aplinką.

Atnaujinti kabinetai ir 2-ų

gr. ugdomoji aplinka,

atliekant remonto darbus.

Sukurta virtuali ugdomoji

aplinka dar vienoje

grupėje.

Modernizuotos grupių

ugdymosi aplinkos.

Atnaujinti 7 kabinetai, pakeista dviejų grupių

grindų danga, įsigytas 1 interaktyvus SMART

ekranas, pakeistos dviejų grupių staliukai ir

kėdutės, papildytos visos grupės interaktyviais

žaislais, STEAM metodo diegimui reikalingomis

priemonėmis.



2020 metų užduotys

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai 

9.2. Patobulinti

pagalbos šeimai ir

vaikui modelį,

plečiant VGK

funkcijas, gerinant

vaiko savijautą

darželyje

Gerės švietimo pagalbos

paslaugų kokybė, bus

užtikrintas paslaugų

prieinamumas.

Taikytos efektyvios

priemonės, plėtojant

veiksmingą socialinių ir

psichologinių poreikių

nustatymo ir pagalbos teikimo

sistemą.

Atlikta šeimų, gaunančių

švietimo pagalbą analizė.

STRAPIS rodiklių faktinės rekšmės atitiks arba bus

aukštesnės negu planinės reikšmės.

Vykdytos 3 ankstyvosios prevencijos programos 4

grupėse, įgyvendinta tėvystės įgūdžių ugdymo

programa STEP 05/STEP 6-12,

Vykdytas tarptautinis prevencinis projektas „Mūsų

draugai visame pasaulyje“.

Veiklos rodiklis 3.2.2. „Pagalbos, paslaugų 

organizavimas“ pagerės 3%, lyginant su 2019m.



2020 metų užduotys
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9.3. Įdiegti į ugdymo

procesą išmaniąsias

technologijas,

STEAM metodo

taikymą, išnaudojant

artimiausią gamtinę ir

kultūrinę aplinką.

Mokytojai įgis reikiamų žinių ir

gebėjimų, kaip ugdymo procese

taikyti STEAM metodą.

Atliktas veiklos srities

„Mokėjimo mokytis“ gebėjimų

įvertinimas, fiksuoti pokyčiai.

Parengti ir įgyvendinti 2 projektai, taikant

STEAM metodą, inovatyvias priemones.

50% mokytojų vykdys projektus.

Organizuota 1 atvira veikla, naudojant STEAM

metodą.

Veiklos srities „Mokėjimo mokytis“ 70% vaikų

gebėjimai atitiks amžių.



2020 metų užduotys
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9.4. Efektyviai dirbti,
panaudojant sporto
rėmimo fondo lėšas,
ES lėšas.

Sėkmingai įgyvendinamas
sporto rėmimo projektas
„Pirmieji grybšniai vandens
karalystėje“.

Pradėtas vykdyti „Fotovoltinės
sistemos, prijungtos prie
elektros tinklo projektas”
(„Saulės elektrinė”),

Atsižvelgiant į projekto paraiškoje pateiktą
tikslą, poreikį, sprendimo būdus, siekiamus
rezultatus ir naudą, teigiamai įvertinti
projekto rezultatai.

Pasiektas tikslas – plėtoti elektros energijos
gamybos pajėgumus, įrengiant saulės foto
elektrinę.



Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos

Nebus pakeistos vidaus patalpų durys, negavus savivaldybės lėšų.

 Negautas ES fondo finansavimas Saulės elektrinei statyti. 



Mūsų įstaigos ateitis - sėkmingas įstaigos vadovų, ugdytojų, 
pagalbos vaikui specialistų, šeimos partnerystės rezultatas.

Ačiū už dėmesį.


