PATVIRTINTA
Kauno lopšelio – darţelio
,,Rasytė“ direktoriaus
2013m ______________d.
įsakymu Nr. __________

2013 METŲ VEIKLOS PLANAS
ĮVADAS
 Įstaigos socialinis kontekstas.
Kauno lopšelio - darţelio „Rasytė“ komplektuojamos 3 lopšelio, 6 ikimokyklinio, 2
priešmokyklinio amţiaus vaikų grupės. Darbo laikas - 10,5 val. Veikia viena prailginta 12valandų
darbo dienos grupė ankstyvojo a. vaikams ir viena - ikimokyklinio a. vaikams.
Atlikus kasmetinę 2012metų vaikų šeimų socialinės situacijos analizę, paaiškėjo, kad
socialinė šeimų padėtis šiek tiek pasikeitė: padaugėjo šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų,
socialiai remtinų šeimų. (pateikti palyginimui 2011m., 2012m. sausio mėn. duomenys)
Šeimų charakteristika

2011m
Proc

Šeimų
sk.
223
Augina 3 ir daugiau
16

2012m.
Šeimų Proc.
sk. 205

Kaitos
tendencijos

7,1%

36

17,5% padaugėjo
10,4%

vaikų
neįgalų

6

2,6%

2

1%

sumaţėjo 1,6 %

Neformalios
(tėvai
nesusituokę) šeimos
Nepilnos šeimos

14

6,3%

9

4,4%

17

7,6%

9

4,4%

sumaţėjo
1,9%
Sumaţėjo 3,2%

studentų šeimoje

4

1,8%

4

2%

tėvai išvykę į uţsienį

7

3,1%

2

1%

Globojami vaikai

1

0,4%

-

0

socialinės
rizikos
šeimos, įtrauktos į
Vaikų teisių apsaugos
skyriaus apskaitą
Socialiai
remtinos

2

0,9%

1

0,5%

7

3,1%

14

6,8%

Auginana
vaiką

šeimos

1

Beveik nepakito
+0,2%
Sumaţėjo 2,1%
Sąlyginis
maţėjimas
Beveik nepakito
+0,4%
padaugėjo
%

3,7

2011/2012m.m ir 2012/2013m.m.- 5 priešmokyklinio amţiaus vaikams paskirtas
nemokamas maitinimas (pietūs).
Tenkinami beveik visi specialieji ugdymosi poreikiai. Įstaigoje sudaromos sąlygos ugdytis
specialiųjų poreikių vaikams. Specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai yra nedideli. Logopedas teikia
paslaugas 51 specialiųjų poreikių vaikui (kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimus turi 47 vaikai,
Tai sudaro 20 proc. ikimokyklinę įstaigą lankančių vaikų.
Kūno kultūros pedagogas teikia paslaugas 40 (17proc.) vaikams (netaisyklinga laikysena,
laisvi raiščiai, x formos kojos).
Psichologas teikia paslaugas 36vaikams: 11 vaikų ir jų tėvelių konsultuojama individualiai,
25 vaikams organizuojami grupiniai uţsiėmimai. Psichologo konsultacijos teikiamos vaikams,
turintiems emocinių (nerimas, baimės, tikai), elgesio (agresija, bendravimo) sunkumų,
asmenybinių (dėmesys, atmintis, mąstymas) ypatumų.


Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita:
2011m. rugsėjo 30d.
238



2012m. Rugsėjo 30d
239

Kaitos tendencija
Vaikų skaičiaus beveik nekinta

Vaikų skaičiaus kaita amţiaus grupėse:
Data
2011m.
rugsėjo mėn
2012m.
rugsėjo mėn

ankstyvojo a.
grupė
56

ikimokyklinio
ugdymo grupė
142

priešmokyklinio
ugdymo grupė
40

47

148

44

Per 2011m.rugsėjo 30d. - 2012m. rugsėjo 30d. laikotarpį atvyko – 60, išvyko – 59 vaikai.
Vietų skaičius – 205. Įstaigą lanko 239 vaikų (Vaikų skaičius padidėjo ikimokyklinio ugdymo
grupėse -5% , priešmokyklinio ugdymo grupėse 10%. Atsiţvelgiant į higienos reikalavimus
sumaţinom vaikų skaičių ankstyvojo a. grupėse - 16%. 2012m rugsėjo 1 dienai į įstaigą nepateko
108 vaikai: 33 ankstyvojo amţiaus vaikai, 75 ikimokyklinio a. vaikai. Eilėje laukiančių
2013/214m.m. - 101vaikas, 2014-2015m.m.- 64vaikai.


Vaikų lankomumo duomenys.
Vaikų lankomumas procentais fiksuojamas kiekvieną mėnesį ir talpinamas Centralizuoto

vaikų

priėmimo

į

ikimokyklines

ir

priešmokyklines

ugdymo

grupes

sistemoje http://darzeliai.kaunas.lt
Lyginant 2011m. rugsėjo-lapkričio mėn ir 2012m. tuo pačiu laikotarpiu, pastebėta, kad
2012m.lankomumas pagerėjo vidutiniškai 4%: ankstyvojo a. grupėse -7,4%, ikimokyklinėse –
2,9%, priešmokyklinėse -1,9%.
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Vaikų dalyvavimas neformaliojo ugdymo būreliuose.
Vaikų
dalyvavimas
neformaliojo Vaikų dalyvavimas neformaliojo ugdymo
ugdymo veikloje 2011m. (procentais)
veikloje 2012 m. (procentais)
20 %

25 %

Neformalaus ugdymo būrelių veikla orgnizuojama vadovaujantis Kauno m. savivaldybės
administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2011m. spalio 19d. įsakymu 35-607
„Renginių ir neformaliojo švietimo veiklos, vykdomų į Kauno miesto savivaldybės švietimo
įstaigas atvykstančių paslaugų tiekėjų, organizavimo tvarkos aprašu“. Neformalaus ugdymo
būrelius lankančių vaikų lyginant su 2011m. padidėjo 5%, tačiau, lyginant su 2010m. sumaţėjo
5% . Įtakos turi būrelių laikas nuo 16.30val. Vaikai, norintys lankyti 2-3būrelius, renkasi 1-2, nes
dubliuojasi būrelių laikas.
Tėvų pageidavimu veikia anglų kalbos, ritminių šokių, keramikos neformalaus ugdymo būreliai.
Darbščiųjų rankų būreliui „Skautės menė“ vadovauja Kauno tautinės kultūros centro specialistė.
Gabiems muzikai vaikams organizuojami papildomi dainavimo uţsiėmimai, o norintiems
sportuoti – krepšinio ABC. Vyksta edukaciniai uţsiėmimai neformalioje aplinkoje: edukacinės
valandėlės Lėlių teatre, Botanikos sode, T. Ivanausko zoologijos, Aviacijos, Sporto muziejuose,
sporto bazėse. Kartą ketvirtyje kviečiami profesionalūs atlikėjai (aktoriai, daininkai), specialistai
(Zoologijos sodo darbuotojai, gydytojai, menininkai, knygų autoriai ir kt., kurie papildo ugdymo
turinį, suteikia vaikams naujų įspūdţių.


Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją,
dalis.
Iš viso dirba
mokytojų ir
pagalbos
vaikui
specialistų
25

Turi
pedagoginę
(psichologinę)
kvalifikaciją

Turi
mokytojo
kvalifikacinę
kategoriją

25

6

Turi
vyresniojo
mokytojo
kvalifikacinę
kategoriją
15

Turi
IV
mokytojo
psichologinę
metodininko kategoriją
kvalifikacinę
kategoriją
3
1

2012m. tobulino kvalifikaciją 132 dienas, vidutiniškai kiekvienas mokytojas 5-6 dienas.
Paruoštas pranešimas stende: „Su mama ir tėveliu ţengsiu sporto takeliu“ ataskaitinėje
respublikinėje „Sveikatos ţelmenėlių“ konferencijoje „Judrus, saugus ir sveikas vaikas darţelyje ir
šeimoje“. 9 pranešimai stende ,,Kur dirba mano tėveliai“, pristatyti įstaigoje, surengta paroda.
Kauno m. ikimokyklinių įstaigų konferencijoje „Socializacija kaip socialinis-pedagoginis
reiškinys“ skaitytas pranešimas ,,Bendras pedagogų ir tėvų projektinis darbas formalioje ir
neformalioje aplinkoje“. Praktinėje diskusijoje Kauno m. pedagogams ir logopedams „Rišliosios
kalbos ugdymo patirtis ir novacijos“ –pranešimas „Sensomotorinio lavinimo svarba ugdant vaikų
kalbą“. Prieno rajono Švietimo skyriaus organizuotame seminare „Gerosios patirties sklaida
dirbant su spec. poreikių vaikais ikimokykliniame amţiuje“ skaitytas pranešimas „Hiperaktyvūs ir
3

indigo vaikai: panašumai ir skirtumai“. Pravesti seminarai „Išlaisvinto kūrybiškumo puoselėjimo
patirtis lopšelyje – darţelyje „Rasytė“ Kauno miesto ir Birštono l/d. „Vyturėlis“ pedagogams.
Organizuota

24 sportinės pramogos su vaikais, tėvais ar darbuotojais,

vyko 5 metodiniai

renginiai miesto pedagogams. Vaikai, pedagogai, tėvai aktyviai dalyvavo renginiuose uţ įstaigos
ribų: tradiciniame Respublikiniame moterų asociacijos renginyje „Aš mama ir močiutė“, Sporto
šventėje „Sportuojanti mergaitė - būsima olimpietė“, „Moterys uţ futbolą“.


Ţemės panaudos sutartis.
Ţemės panaudos sutartis sudaryta ir galioja 5metų. (Kauno m. savivaldybės administracijos

direktoriaus jeįsakymu „Dėl ţemės sklypo Rasytės g. 5 detaliojo plano patvirtinimo“ 2006m. kovo
20d. Nr. A-974). Įstaigai perduoto nekilnojamojo turto patikėjimo teisė. Nekilnojamojo turto
registre įregistruota.


Higienos pasas (yra ar nėra).
Pastatas pritaikytas ikimokykliniam ugdymui. Įstaigai išduotas higienos pasas 2011m. sausio

10d. Galiojimo laikas –neribotas.


Energetinis auditas.
Energetinis auditas atliktas 2006 metais ir parengtas investicinis projektas.

II.
2.1.

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija

Įstaiga racionaliai paskirsto ir panaudoja Savivaldybės, Valstybinių funkcijų vykdymo
programos („Mokinio krepšelio“), 2% GPM, Labdaros ir paramos, ugdymo reikmėms skirtas
lėšas. Iš Tarptautinių fondų, Valstybės investicijų programos dotacijos negauta. Finansinė padėtis
pagerėjo, įvedus“ ikimokylinuko krepšelį“.
Ruošiant Specialiųjų Programų Sąmatos vykdymą projektą, įvertintas vaikų lankomumas
didesniu procentu. Vaikų sirgimas, tėvų atostogos ir kitos nelankymo pateisinamos prieţastys tik
prognozuojamos. Pablogėjus tėvų socialiniam pragyvenimo lygiui, vis daugiau sulaukta tėvų
prašymų su paţymomis dėl vaiko išlaikymo ugdymo įstaigoje mokesčio maţinimo ar iš vis
nemokėjimo (pateikus paţymą iš Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus). Įtakos turi vasaros metu vaikų maţesnis lankomumas. Visi minėti veiksniai turi įtakos
Specialiųjų Programų Sąmatos vykdymui.
Sumaţėjus gyventojų pajamų mokesčiui, 2% GPM pajamų kasmet gauname vis maţiau: 2009 m.
gauta apie 16tūkst.Lt, 2010m.- 8,5tūkst. lt., 2011m. - 6,2 tūkst. lt. Šios lėšos panaudotos grupių
minkšto ir kieto inventoriaus įsigijimui, remonto darbams.
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Įstaigos kreditoriniai įsiskolinimai prekėm ir paslaugom kasmet sudaro apie 135tūkst. litų.
Didţiąją dalį, apie 70 proc., sudaro šildymas.
Numatyti finansiniai prioritetai realizuoti, išskyrus šviestuvų pakeitimą WC grupių ir bendro
naudojimo patalpose, negavus Savivaldybės lėšų.
Planuotos
Gautos
Panaudotos Lėšų panaudojimas
lėšos (tūkst. lėšos iki lėšos
iki
lt)
11.30.
11.30.
(tūkst. Lt) (tūkst. Lt)
Valstybinių
neplanuojamos
423,6
422,8
Pedagogų
darbo
funkcijų vykdymo
uţmokesčiui
ir
soc.
programa
draudimui,
spaudiniams,
kitoms prekėms įsigyti,
kvalifikacijos kėlimui, vaikų
paţintinei veiklai.

Eil. Finansavimo
Nr. šaltiniai

1.

2.

Biudţetinių įstaigų
veiklos programa
(savivaldybės
lėšos )

1501,5

904

902,9

Darbo uţmokesčiui, soc.
draudimo įmokoms, mitybai,
įvairioms
paslaugoms
apmokėti, ilgalaikio turto
remontui,
kvalifikacijos
kėlimui.

3.

Labdaros ir
paramos lėšos
2 proc. GPM lėšos

9,8

11,8

9,2

3 Kabinetų baldų pakeitimui

6,2

9,2

6,4

Psichologo ir logopedo
kabinetų baldų pakeitimui

324,7 (303,3
mityba +21,4
ugdymo
lėšos)

250,9
(224,9
mityba
+26,0 ugd.
lėšos)

247,8
(224,9mityb
a +22,9
ugd. lėšos)

-

-

-

-

-

-

4.

5.
Specialiosios lėšos

6.
7.

Tarptautinių
fondų lėšos
Valstybės
investicijų
programos
dotacijos

5

Mitybos išlaidoms apmokėti,
darbo uţmokesčiui, soc.
draudimo įmokoms,
ilgalaikio turto remontui,
išlaidos ugdymo reikmėms
pagal įstaigos veiklos planą
-

Pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams (jei reikia)

Šviestuvai

Elektros skydinės

Elektros instaliacija

Kanalizacijos sistema

Vandentiekio sistema

Šildymo sistema

Šildymas, Vandentiekis Elektros
vėdinimas kanalizacija sistema

Nepritaikyta.Poreikis Yra

AK-80 proc. K-20 proc

AK

K (pakeisti tiktai skydeliai gr)

K

K

AP-100 proc.vadţiai iškelyii iš po grindų.K-90 proc.radiatoriai,ir 100 pr.gyvat.

Šilumos punktas

Įrenginiai

Uţdaros kabinos

Tualetai

K

K (pakeisti )

AP

Patalpos

Įrenginiai

Patalpos

Grindys

Vidaus durys

Lubos

Vidinės sienos

Lauko durys

Langai

Stogas

Išorinės sienos

Pamatai

Maisto
ruošimas

.K-85 proc. devyniosse grupėse

Reikia 50 proc.atnaujinti virtuvės įrengimus

P-100 proc

AP-100 proc grupėse.P-100 proc.miegamuosiuose

K-100 proc.

AP

AP

AK-80 proc.K-20 proc

AK-100 proc.

AK-100 proc.

NR

P-20 proc.uţtinkuoti pam.blokų sujungimus.P-100 proc.nudaţyti

2.2.
Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę (2012 m. statinio kasmetinės
apţiūros duomenimis).

Statinio dalių ir inţinerinės įrangos būklės įvertinimas:

Komentarai

Prioritetiniai
darbai
kuriuos reikia
atlikti
gerinant
pastato
būklę,higieno
s normų
reikalavimų
vykdymą:
atlikti WC
patalpų
remonto
darbus
(pakeiti
unitazus,kriau
kles,pusvonia
s), pakeisti
elektros
šviestuvus
WC grupių
patalpose.
Perspektyvin
ė
priemonė:Šil
umos punkto
ir šildymo
sistemos
rekonstrukcij
a,vandentieki
okanalizacijos
sistemų
remontas,elek
tros ūkio
modfernizavi
mo
uţbaigimo
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 inţinerinės įrangos būklė vertinama atsiţvelgiant į statinio
kasmetinės apţiūros rezultatus.
2. Įstaiga naudojamo pastato techninę prieţiūrą vykdo statybos teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Statinio dalių ir inţinierinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apţiūros akte
numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir aplinkos higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas
rengiant turto prieţiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inţinerinės įrangos remonto ar
rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą.

2.3.

Tikslas

Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus

Minimalus lauktas
2012m. rezultatas
Plėtoti
vaikų  Veiklos
rodiklį
pažinimo
ir 1.1.1.
IV
lygiu
socialinės
vertins
35
%
kompetencijos
respondentų.
gebėjimus, taikant
 Savanoriai-tėvai,
projektų metodą,
kiti šeimos nariai,
toliau
diegiant
svečiai praves 3
Reggio
Emilia
ugdomąsias veiklas.
metodo elementus,
 Dalyvaujant
skatinant
socialiniams
savanorystę,
bus
bendradarbiavimą partneriams
2
su
šeima, suorganizotos
edukacinės
specialistais,
valandėlės įstaigoje,
socialiniais
4 edukacinės išvykos.
partneriais,
panaudojant
 Pagerės
rodiklio
įstaigos biudžeto 2.3.4.
vertinimas
lėšas.
3proc.

2012 m. įstaigos pasiektas realus
rezultatas
 Efektyviai taikomas Reggio Emilia
metodas ugdymo procese, kilo vaikų
kultūra, skleidėsi jų individualumas ir
kūrybiškumas (IV lygiu vertino 35%
respondentų).
 Tėvai aktyviai dalyvo ugdymo
procese,
vykdant
savanorystės
programą. Pravedė 6 ugdomąsias
veiklas.
 sėkmingai įgyvendinti įstaigos ir
miesto bendri projektai, suorganizuotos
8 edukacinės valandėlės įvairiose
amţiaus grupėse, 18 edukacinių išvykų,
iš jų 10 pagal projektą „Renkuosi, nes
ţinau“. Sudarytos lygios galimybės
juose dalyvauti visiems bendruomenės
nariams. (pagerintas 1.1.1., 1.1.4.
rodiklis).
 Pagal plačiojo įsivertinimo rezultatus,
vaikų
ugdymosi
motyvacijos
palaikymas (2.3.4rodiklis) lyginant su
pernai metais pagerėjo 11,7proc.

Maksimalus lauktas
2012 m. rezultatas
 Veiklos rodiklį 1.1.1
IV lygiu vertins 37%
respondentų.
 Savanoriai-tėvai, kiti
šeimos nariai, svečiai
praves 5 ugdomąsias
veiklas.
 Dalyvaujant
socialiniams
partneriams
bus
suorganizotos
3
edukacinės valandėlės
įstaigoje, 5 edukacinės
išvykos.
 Pagerės
2.3.4.
5proc.

rodiklio
vertinimas

 vykdysime
respublikinį projektą
„Futboliukas“.

 Vykdėme
respublikinį
„Futboliukas“

projektą

Komentaras: Veiklos rezultatus vertinam labai gerai. Pasiekti maksimalūs rezultatai.
 Vaikai plėtojo paţinimo ir socialinės kompetencijos gebėjimus edukacinių valandėlių ir išvykų metu.
 Atsiskleidė vaikų kūrybiškumas, nauja patirtis prie šviesos stalo.
 Kokybiškus ugdymo(si) rezultatus įtakojo pedagogų aktyvių metodų taikymas, vaiko šeimos dalyvavimas,
vykdant savanorstės programą.
 Vykdyta patirties sklaida įstaigos ir miesto pedagogams.

Tikslas

Minimalus lauktas
2012 m. rezultatas

Pagerinti vaikų
ugdymosi sąlygas:
užbaigti atnaujinti
sporto salę, pakeisti
plyteles 3 grupių
prausykloje, pakeisti
baldus 2 specialistų
kabinetuose, įsigyti
minkštasuolį,
minkšto ir ūkio
inventoriaus bei kitų
prekių panaudojant
36200,00
litų
įstaigos
lėšų.
Pakeisti santechniką
grupėse, atnaujinti
šilumos mazgą ir
pakeisti šviestuvus
grupių
WC
patalpose
Savivaldybės
lėšomis.

 Pakeisti šviestuvai 5
grupių WC patalpose
 Pakeistos
plytelės
dviejų gr. prausyklose.
 Ištapetuota
sporto
salė
 Pakeisti
unitazai,
kriauklės, pusvonė 2
grupėse.
 Įsigytas
minkštas
inventorius: pagalvės,
patalynė
 Pakeisti logopedės
ir
psichologės
kabinetų baldai
 Įsigytas
kokybiškas
ūkio
inventorius uţ 3000lt
 Įsigytas
minkštasuolis
2000lt

uţ

2012 m. įstaigos pasiektas
realus rezultatas

Maksimalus lauktas 2012
m. rezultatas

 Nepakeisti šviestuvai WC  Pakeisti šviestuvai visų
grupių ir bendro naudojimo grupių WC patalpose.
patalpose, negavus Savivaldybės
lėšų.
 Pakeistos plytelės trijų gr.
 dviejų grupių prausyklose prausyklose.
pakeistos sienų plytelės.
 Ištapetuota ir išdaţyta
 Ištapetuota ir išdaţyta sporto sporto salė
salė
 Pakeisti
unitazai,
pusvonė
4
 Pakeisti unitazai, pusvonės kriauklės,
dviejose
grupėse.
Vietoj grupėse.
kriauklių,
pakeistos
sienų
plytelės
keturių
grupių  Įsigytas
minkštas
virtuvėlėse
inventorius:
pagalvės,
 Įsigytas minkštas inventorius: patalynė, rankšluosčiai
pagalvės,
patalynė,
rankšluosčiai.
 Pakeisti
logopedės,
 Pakeisti
logopedės, psichologės ir metodinio
psichologės,
metodinio, kabinetų baldai
direktoriaus pavaduotojo ūkiui,
raštvedės
kabinetų
baldai,
panaudojant tiekėjų paramos  Įsigytas kokybiškas ūkio
lėšas, 2proc.
inventorius uţ 5000lt
 Įsigytas
kokybiškas
ūkio  Įsigytas minkštasuolis uţ
inventorius uţ 5000lt
3000lt
 Neįsigytas minkštasuolis

Komentaras: Veiklos rezultatus vertinam labai gerai.
Tikslas įgyvendintas maksimaliai, lėšos panaudotos racionaliai, pagal poreikį.
 Uţtikrintas vaikų saugumas, pagerėjo sanitarinis- higieninis stovis, estetinis vaizdas,
sąlygos.
 Nepakeistos kriauklių, o vietoj jų išklijuotos sienų plytelės keturių grupių virtuvėlėse.

darbuotojų darbo

 Nenupirktas minkštasuolis, nes lėšos panaudotos 3 kabinetų baldų pakeitimui.

PLAČIOJO ĮSIVERTINIMO IŠVADOS
Trūkumai

Privalumai

Tobulinti pasirinkti mokyklos
veiklos aspektai 2011/2012m. m.

 Neţymiai
pablogėjo
2.1.3. (7,9proc,), 3.1.2. Vadovaujantis
lopšelio-darţelio
rodikliai,
lyginant
su ,,Rasytė” strateginiu planu ir 2012m.
2011m ( 10,6 proc.),
plačiojo
įsivertinimo
išvadom,
nutarta:
 Nors 1.1.1. ir 1.1.4.
pagalbinių
rodiklių
 2013m. atlikti veiklos srities
Pagal veiklos rodiklių bendrą lentelę
vertinimo
rezultatai
pagalbinius veiklos rodiklius:1.1.2;
pagerėjo,
tačiau
šie „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“
1.1.5; 1.2.3.; 1.3.2.; 2.1.1.; 2.1.4.;
rodikliai atsilieka nuo kitų 2.4.1., 2.4.3. giluminį įsivertinimą.
2.3.2., 2.3.3.; 2.4.2.; 3.1.1.; 3.2.1.;
vertinimų.
III lygiu
 Skatinti ir kitus bendruomenės
4.1.1., 4.1.2.; 4.1.3., 4.2.2.; 4.2.3.,
vertina atitinkamai 65 %
narius dalyvauti įstaigos veikloje,
4.2.4., 5.1.3.; 5.2.1., 5.2.2.; 6.1.1.;
ir 43,5%
gerinant 1.1.4. rodiklį.
6.1.2.; 6.2.1.; 6.3.1.; 6.3.2.; 6.4.1.
 vaikų kultūrai plėtoti (1.1.1.),
dauguma respondentų vertina IV lygiu
III lygiu įsivertinti šie
gerinti sąlygas vaikams skleisti savo
rodikliai: 1.1.1.; 2.2.1.;
Lyginant
su
2011m.
plačiojo 2.2.2.; 2.3.4.; 2.4.1.;
individualumą
ir
kūrybiškumą,
įsivertinimo rezultatais ypač pagerėjo 2.4.3.; 3.1.2.; 3.2.3.;
vykdant projektus, toliau diegiant
pagalbiniai
veiklos 5.3.2.;
Reggio Emilia metodo elementus.
rodikliai:1.1.3.,1.1.4.,2.1.1,
2.1.2.,
2.2.1., 2.3.2., 2.3.3., 4.1.3., 4.2.3., 4.2.5.,
6.4.1. (vidutiniškai 20proc.)
IV lygiu įvertintos visos veiklos sritys:
„Etosas“, „Parama ir pagalba vaikui,
šeimai“,
„Ištekliai“, „Mokyklos
valdymas“ , „Vaiko ugdymas ir
ugdymasis“,
„Vaiko
ugdymosi
pasiekimai“

GILUMINIO ĮSIVERTINIMO IŠVADOS
2012m. atliktas Veiklos srities „Ugdymas ir ugdymasis“, veiklos rodiklio „Ugdymo(si) turinio ir
procedūrų planavimas“ pagalbinių rodiklių „Ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos planavimas“ (2.2.1,),
„Planavimo procedūrų kokybė“ (2.2.2.) giluminis įsivertinimas.
Išvados:
2.2.1.
 Ugdymo turinio planavimas remiasi valstybinėmis rekomendacijomis.
 Kasdienis veiklos planavimas atliepia mokyklos programos turinį.
 Planavimas nuoseklus, tačiau kai kuriose grupėse neatsispindi temos tikslas, yra iškeliami tik uţdaviniai.
 Mokytojų ir pagalbos vaikai specialistų veikla susieta su grupės tema išdalies: logopedo įrašai grupės
ţurnaluose atliekami nesistemingai, kūno kultūros pedagogo uţsėmimų uţduotys nevisada atitinka savaitės
temą.

 Planuojama veikla susieta su grupės ir individualiais vaikų ugdymosi poreikiais.
 Savaitės planuose ugdymo procesas yra analizuojamas, apmąstomas.
 Pasigendama šeimos pasūlymų planuojant savaitės temas , rengiant projektus.
2.2.2.
 Ugdymo procesas planuojamas bendradarbiaujant grupės auklėtojoms su įstaigos specialistais: kūno
kultūros pedagoge, muzikos vadove, logopede.
 Ne visose grupėse planai pakankamai lankstūs ir integralūs.
 Ugdymo turinys orientuotas į vaikų poreikius, interesus, gebėjimus bei visuminį vaikų ugdymą.
 Grupių ugdomosios veiklos planuose numatomas ir kitų bendruomenės narių (ne tik mokytojų)
įtraukimas į ugdymo procesą: tėvų, įstaigos specialistų, savaitės planuose – auklėtojų padėjėjų.
Bendruomenės nariai dalyvauja minint kalendorines šventes, profesines dienas, vykdant įvairius projektus,
organizuojant išvykas.
Tirtų rodiklių įvertinimas:
2.2.1. Veiklos srities „Ugdymas ir ugdymasis“, veiklos rodiklio „Ugdymo(si) turinio ir procedūrų
planavimas“ pagalbinių rodiklių „Ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos planavimas“ rodiklis vertinimas III
lygiu.
2.2.2. rodiklio vertinimas
1. Patikrinus grupių ugdomosios veiklos planus pagal vertinimo kriterijus, veiklos srities „Ugdymas ir
ugdymasis“, veiklos rodiklio „Ugdymo(si) turinio ir procedūrų planavimas“ pagalbinio rodiklio „Planavimo
procedūrų kokybė“ vertinama III lygiu - 55, 3% , IVlygiu - 44,7% .
Siūlymai dėl veiklos kokybės gerinimo:
Siekti, kad bendruomenės nariai nuolat dalyvautų ugdymo proceso planavime:
 Įtraukti šeimas planuojant temas savaitei ir sudarant metinius ugdymo planus.
 Planuojant individualią veiklą su vaiku, turinčiu kalbos ir komunikacijos sutrikimų, atsiţvegti į logopedo
rekomendacijas.
 Savaitės apmąstymuose nuolat akcentuoti kaip pavyko įgyvendinti tikslą.
 Numatyti auklėtojų padėjėjų įtraukimą į ugdymo procesą.
2.6. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO NUSTATYTA TVARKA PASKIRTŲ IŠORĖS
VERTINTOJŲ, KONTROLIERIAUS, VIDAUS AUDITO SKYRIAUS IR KITŲ
INSTITUCIJŲ IŠVADOS
Kauno miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – maisto tvarkymo subjekto
patikrinimo aktas 2012-04-12 Nr. 0178988. Išvados ir nurodymai:
1. Patiekalų šiluminio apdorojimo registracijos ţurnale registruoti patiekalų faktinę šiluminio
apdorojimo trukmę iki 2012-04-12 . Įvykdyta.
2. Pateikti Kauno VMVT darbuotojų sveikatos ţinių paţymėjimus iki 2012-04-17 .
Įvykdyta.
3.

Sudaryti trūkumų šalinimo planą ir pateikti Kauno VMVT (Kauno r. Karmėlavos sen.

Birulikių km.) iki 2012-04-26. Įvykdyta.
2011-2012m.m. įstaigoje auditą atliko Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 3-iojo audito
departamento Kauno skyriaus vyresnysis valstybinis auditorius Pranas Budvytis.

2012 m. balandţio 23 d. rašte Nr. S-(31-2216)-837 „Dėl atliktų audito procedūrų rezultatų“, kurį
pasirašė Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus pavaduotojos Daivos Bakutienės paţymėta,
kad „susipaţinę su ikimokyklinio ugdymo proceso organizavimo pokyčiais, įvedus mokinio krepšelį
ikimokykliniam ugdymui, ir įvertinę Mokinių registro duomenų patikimumą, reikšmingų klaidų ir
neatitikimų nenustatėme“.
Vastybinės priešgaisrinės prieţiūros skyriaus vyriausias specialistas Vytautas Šilys atliko
priešgaisrinį techninį patikrinimą 2012-09-13. Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
nurodyme Nr.21-533 paţymima, kad patikrinimo metu nustatyta:
1.Kai kuriose patalpose naudojamos netvarkingos elektros paskirstymo dėţutės.
2.Rūbų sandėlyje naudojamas elektros šviestuvas su nuimtu apsauginiu gaubtu.
3.Darţelio patalpose per maţas gesintuvų kiekis.
Išvada: Nustatytos neatitiktys turi būti pašalintos ne vėliau, kaip iki kito planinio patikrinimo.
2012-11-16 atliktas teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimas. Surašytas Aktas
Nr.PA-3993(K12)
Išvada: nepaţeisti teisinės metrologijos reikalavimai.
III. 2013 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS
IŠTEKLIAIS, INVESTICINIAI PROJEKTAI
Lopšelis – darţelis ,,Rasytė“ savo veiklą grindţia visuotinio tęstinumo principu. Viena iš
strateginių tikslų - .gerinti ugdymo paslaugų kokybę, atnaujinant ugdymo turinį. Toliau bus tęsiamas
komandinis darbas, diegiami aktyvūs, savarankiškumą ir bendradarbiavimą skatinantys ugdymo
metodai, glaudţiai bendradarbiaujant su šeima, ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, kitomis
institucijomis.
Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa,
bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programa. Įstaiga dalyvauja Ugdymo inovacijų centro projekte
,,Gera pradţia“, darnaus vystymosi principų įgyvendinimo ikimokyklinėse įstaigose metodiniuose
renginiuose, respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijoje „Sveikatos ţelmenėliai“,
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros programoje, aktyviai vykdo Respublikinį projektą
“Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose”.
Tęsiama projektinė veikla, savanorystės programa, Reggio Emilia metodikos elementų diegimas
įvairiose amţiaus grupėse, edukacinės išvykos sudarys puikias galimybes gerinti ugdymo paslaugų
kokybę, bus plėtojamos lygios galimybės dalyvauti visiems bendruomenės nariams ugdymo procese.

(gerės 1.1.4. rodiklis). Įstaigoje bus gerinamos optimalios sąlygos visuminiam vaiko ugdymui(si),
tobulės sveikatos saugojimo, paţinimo, socialinės, kalbos ir komunikacijos, meninės kompetencijos
įgūdţiai. Vaikai bendraus tarpusavy, mokysis dirbti kartu, atras naujus draugus, susipaţins su kita
socialine aplinka, galės atskleisti savo individualumą ir kūrybiškumą. Tėvų ir kitų šeimos narių
tiesioginis dalyvavimas ugdomajame procese didins vaikų motyvaciją.
Kasmet atliekamas įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas skatins įstaigos veiklos tobulėjimą.
Vadovaujantis vidaus audito metodika ikimokyklinėms įstaigoms kursime suderintą, nuoseklų
ir lankstų įstaigos veiklos įsivertinimo modelį. Atlikus platųjį įsivertinimą, nutarta atlikti veiklos srities
„Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ veiklos rodiklio „Ugdymosi proceso kokybė“ pagalbinių rodiklių
„Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymosi procesą“, „Šeimos gaunamos informacijos kokybė“ giluminį
įsivertinimą. Pagal numatytus vertinimo šaltinius, vertinimo kriterijus išsiaiškinsime kokie metodai
taikomi skatinant šeimą dalyvauti ugdymo procese, kiek jie priimtini, kokiam tikslui tėvai dalyvauja
jame. Taip pat aiškinsimės, ar numatyti šeimai teikiamos informacijos kriterijai, kokiais būdais ir
formomis informuojama apie vaiką, kiek teikiama informacija sudaro prielaidas ugdymosi tęstinumui
šeimoje.
Efektyvus valstybinių funkcijų, paramos lėšų, lėšų, skirtų ugdymui, 2proc. GPM panaudojimas leis
atnaujinti įstaigos aplinką. Proioritetą teiksime santechnikos ir šviestuvų WC patalpose pakeitimui
grupėse, Tam tikslui bus reikalinga Savivaldybės parama.
2013m. įstaigos veiklos programai įgyvendinti planuojama gauti iš Savivaldybės 1974,9 tūkst. lt.
Lėšos bus skirtos darbo uţmokesčiui, apmokėti uţ suteiktas paslaugas (šildymą, vandenį, ryšius, švarą,
deratizaciją, elektrą, mitybą), prekių reikalingų įstaigos funkcionavimui įsigijimui (sanitarinės
priemonės, spaudiniai).
Uţ 2proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšas- 7,0 tūkst. Lt. numatoma atnaujinti santechniką
grupėse, įsigyti minkšto inventoriaus grupėms.
Spec. lėšos 370,1 tūkst. Lt. (318,1tūkst. Lt. mityba +52,0 tūkst. Lt. ugdymo lėšos) mitybos
išlaidoms apmokėti, darbo uţmokesčiui, soc. draudimo įmokoms, ilgalaikio turto remontui, išlaidos
ugdymo reikmėms pagal įstaigos veiklos planą.
Paramos lėšas 11,0 tūkst. Lt. numatoma panaudoti buhalterės ir medicinos kabinetų baldų
įsigijimui, inventoriaus į virtuvę atnaujinimui.
Iš Tarptautinių projektų įgyvendinimo, Vyriausybės rezervo fondo lėšų nenumatoma.

IV. VEIKLOS TURINYS

1. Tikslas:

Gerinti ugdymo paslaugų kokybę, atnaujinant ugdymo turinį, toliau diegiant

Reggio Emilia metodo elementus, skatinant savanorystę, bendradarbiavimą su šeima, specialistais,
socialiniais partneriais, panaudojant įstaigos biudžeto lėšas.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs
rezultatai
Vyks komandinis specialistų  Bus
organizuotos
dvi
darbas su vaikais, turinčiais integruotos veiklos vaikams,
specialiųjų poreikių
turintiems kalbos ir kalbėjimo
bei
judesio
ir
padėties
sutrikimus.
 Parengtas
ir
vykdomas
projektas “Mokomės kartu”.

Laukiami maksimalūs rezultatai
 Bus organizuotos trys integruotos
veiklos vaikams, turintiems kalbos ir
kalbėjimo bei judesio ir padėties
sutrikimus. Pavesta atvira veikla
Kauno m. pedagogams.
 Parengtas ir vykdomas projektas
“Mokomės kartu”.
Bus uţtikrintas tęstinumas namuose.

 Diegiami Reggio Emilia
metodo elementai trijose grupėse
ir logopedinių pratybų metu.
Įsigyti 2 šviesos staliukai ir
kūrybinės priemonės uţ 1000lt.

 Diegiami Reggio Emilia metodo
elementai penkiose grupėse ir
logopedinių pratybų metu. Įsigyti 4
šviesos staliukai ir priemonės uţ
2000lt.

 4 tėvai organizuos ugdomąją
 Tėvai taps aktyviais ugdymo veiklą grupėje,
proceso dalyviais
 Organizuotos 5 edukacinės
valandėles
netradicinėje
aplinkoje.

 5 tėvai organizuos ugdomąją veiklą
grupėje, 1 tėvas(šeimos narys) –
įstaigos vaikučiams

Bus
įdiegti
aktyvūs,
savarankiškumą
ir
bendradarbiavimą skatinantys
ugdymo metodai, glaudţiai
bendraujant su su šeima, kt,
ugdymo
įstaigomis,
socialiniais partneriais

 Organizuotos
6
edukacinės
valandėles netradicinėje aplinkoje.
 Uţmegzti partnerystės ryšiai su 2
 Plėsis ryšiai su socialiniais  Uţmegzti partnerystės ryšiai
naujais
partneriais
įgyvendinant
partneriais.
su nauju partneriu
bendrus
projektus
bei
vystant
vystant edukacinę veiklą.
edukacinę veiklą.
Priemonės
Eil.
Priemonės pavadinimas
Nr.

Atsakingi
vykdytojai

Socialiniai
partneriai

Ribinis
atlikimo
laikas

Ištekliai

PROJEKTAI, PROGRAMOS, KONKURSAI
1.

Įgyvendinami projektai:
„Aš ţinau- ţinok ir tu“

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
R. Kasputienė

Priešmokykli
nio ugdymo
centras

birţelis l/d ,,Rasytė”,
,,Ţvangutis”,
„Šarkelė“,
„Dobilėlis“,
„Vėrinėlis“
Mokinio krepšelio
lėšos 200lt

Pastabos

2.

„Dţiaugiamės darnia šeima“

3.

„Sportuojantys vaikai-šaunūs Kūno kultūros
draugai“
pedagogė
K. Geišienė

4

Projektas
būsiu?“

5.

Darnaus vystymosi principų R. Kasputienė
įgyvendinimo ikimokyklinėse
įstaigose centro projektas

6.

Dalyvavimas respublikiniame Direktorė
projekte: „Vaikų ir jaunimo R. Vaškelienė
olimpinis ugdymas šalies
mokyklose“

7.

8.

„Kuo

R. Kasputienė

uţaugęs R. Kasputienė

Šilainių
birţelis ,,Rasytė”, ,,Vėrinėlis,
seniūnijos
,,Gintarėlis”
ikimokyklinės
,,Volungėlė”
įstaigos
,,Giliukas”
V. d.“Šarkelė“ birţelis V.d.„Šarkelė“, l/d.
l/d “Ţingsnelis“
“Klevelis“, „Rasytė“
priešmokyklinių gr.
komandos
„Mokinio krepšelio“
lėšos 50lt
Lėlių teatras gruodis Bendruomenė
Gaisrinė
Mokinio krepšelio
Saugaus
lėšos 2000lt
eismo
mokykla
Zoologijos
sodas
Darnaus
birţelis Įstaigos,
vystymosi
dalyvaujančios
principų
darnaus vystymosi
įgyvendinimo
principų
ikimokyklinėse
įgyvendinimo
įstaigose
ikimokyklinėse
centras
įstaigose centro
veikloje
Lietuvos
gruodis Respublikinio
tautinis
Projekto dalyviai
olimpinis
komitetas

TYRIMAI, APKLAUSOS
Ankstyvojo, ikimokyklinio ir Grupių
balandis Vaikai, ugdytojai,
priešmokyklinio a. vaikų auklėtojos,
lapkritis tėvai
gebėjimų vertinimas, pokyčių specialistai
fiksavimas
Veiklos
srities
„Vaiko Giluminio
geguţė Darbo grupė
ugdymas
ir
ugdymasis“ įsivertinimo
veiklos rodiklio „Ugdymosi darbo grupės
proceso kokybė“ pagalbinio pirmininkas
rodiklio „Šeimos įtraukimas į
vaikų ugdymosi procesą“
įstaigos
giluminis
įsivertinimas
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10.

11.
12

13.

14.

Veiklos
srities
„Vaiko
ugdymas
ir
ugdymasis“
veiklos rodiklio „Ugdymosi
proceso kokybė“ pagalbinio
rodiklio „Šeimos gaunamos
informacijos kokybė“ įstaigos
giluminis įsivertinimas

lapkritis Darbo grupė

Giluminio
įsivertinimo
darbo grupės
pirmininkas

EDUKACINIAI RENGINIAI
Literatūrinis
rytmetys A.
Priešmoky sausis
„Kelionė į knygų šalį kartu su Domanaitienė
klinio
Karlsonu“
ugdymo
centras
Sisitikimas su poete
A. Dagilienė
Z. Sadauskaite
M. Gelūnienė
sausis
Edukacinė valandėlė
I. Ţibėnienė
VŠĮ
vasaris
„Gyvūnėliai šalia mūsų“
„Penkta
koja“
Išvyka
į
Kriaučeliūno I. Ţibėnienė
VŠĮ „Penkta kovas
smulkiųjų gyvūnėlių kliniką
koja“
Susitikimas su poete Z. I. Mačionienė
Gaiţauskaite („Ţiogelių“ gr.
močiute)
Edukacinė išvyka į botanikos R. Jusevičienė
sodą

Priešmokyklinio
ugd. Grupių vaikai
Mokinio krepšelio
lėšos 50lt
„Lapiukų“ gr.
bendruomenė
„Peliukų“ gr.
bendruomenė
„Peliukų“ gr.
Tėvų lėšos
bendruomenė

balandis
Botanikos
sodas

geguţė

„Ţiogelių“
gr
„Meškučių“ gr.
Mokinio krepšelio
lėšos 100lt,

16.

Išvyka į literatūros muziejų. N. Brazauskienė Literatūros
Edukacinė programa
muziejus

geguţė

17.

Metodinis
renginys Direktorė
„Švara-sveikata“,
vykdant R. Vaškelienė
darnaus vystymosi principų
įgyvendinimo ikimokyklinėse
įstaigose programą.

„Boruţiukų“ gr.
bendruomenė
Tėvų lėšos, MK100,Bendruomenė,
svečiai

18.

Išvyka į Lėlių teatrą

15.

Direktorė
R. Vaškelienė

Darnaus
geguţė
vystymosi
principų
įgyvendinim
o
ikimokyklin
ėse įstaigose
metodinis
centras
Lėlių
Geguţė
teatras

„Ţiogelių“
gr
„Meškučių“ gr.
„Nykštukų“ gr.
„Kiškučių“ gr.
„Voveriukų“
„Karlsono
maţylių“ Mokinio

19.

Edukacinė valandėlė
Zoologijos sode

R. Kasputienė

Zoologijos
sodas

birţelis

krepšelio lėšos
1000lt,
tėvų lėšos
„Peliukų“ gr.
„Lapiukų“
gr.
bendruomenės
Mokinio krepšelio
lėšos 400lt.

20.

Edukacinė išvyka į saugaus S. Janušienė
eismo mokyklą

Saugaus
eismo
mokykla

rugsėjis

Vyresniųjų gr.
vaikai
Mokinio krepšelio
lėšos 200lt,

21.

Edukacinė išvyka į Rumšiškes

rugsėjis

MK lėšos 400,-

22.

Edukacinė valandėlė
„Vabzdţių karalystė“

Rumšiškių
muziejus
Zoologijos
sodas

spalis

„Nykštukų“ gr.
„Kiškučių“ gr.
MK-200lt.

23.

Edukacinė programa
geras“

VŠĮ
“Projektai
šeimai“

lapkriti
s

24.

Vaiko ir jo šeimos kūrybos
paroda
Straipsniai apie renginius,
susitikimus
internetinėje
svetainėje
Diskusija
„Savanorystė
bendruomenėje“

„Voveriukų“
„Karlsono
maţylių“
gr.bendruomenės
Mokinio krepšelio
lėšos 550lt,
Bendruomenė

25.

26.

27.

A.
Domanaitienė
V.
Makarevičienė

„Augu Direktorė
R. Vaškelienė

Kūrybinė grupė
Direktorė R.
Vaškelienė
Direktorė R.
Vaškelienė

gruodis
www.pigūs 2kartus
tinklalapiai. per
lt
metus
gruodis

UGDOMOSIOS APLINKOS TURTINIMAS
Bendradarbiavimo, mokomųjų Direktorės
„Gudragalvis vasaris
ir kt. ţaidimų pasirinkimas iš pavaduotoja
“„Janida“ ,
katalogo
„Gudragalvis“, ugdymui
„Vaiko
“Janida“, „Vaiko erdvė“, R. Kasputienė
erdvė“,
interneto svetainių vaikų
Internetinė
veiklai.
erdvė

28.

Šviesos staliukų ir priemonių
jam paieška

R. Kasputienė

29.

Ikimokyklinio ugdymo ir R. Kasputienė
priešmokyklinio
ugdymo
priemonių ir leidinių pateiktų
paraiškų
svarstymas

Edu2
Lumus
Gudragalvis

vasaris

kovas

Projektinės grupės
Bendruomenė

Auklėtojų,
specialistų
pateiktos
paraiškos
ţaislams,
mokymo
priemonėms
Katalogai,
pasiūlymai
Įstaigos tarybos,
Mokytojų tarybos
nariai

Savivaldos tarybose

30.

Ikimokyklinio ugdymo ir R. Kasputienė
priešmokyklinio
ugdymo
leidinių
pasirinkimas
ir
uţsakymas

31.

Šviesos staliukų ir priemonių Viešųjų
jam uţsakymas
pirkimų
organizatorius
Leidinių (knygos, plakatai, Viešųjų
metodinė
literatūra) pirkimų
uţsakymas ir įsigijimas
organizatorius
Ugdymo
priemonių Viešųjų
uţsakymas ir įsigijimas
pirkimų
organizatorius
Ugdymo
priemonių Viešųjų
uţsakymas
ir
įsigijimas pirkimų
(laisvalaikio
ţaidimai, organizatorius
sportinis inventorius)

32.

33.

34.

Rizikos veiksnys

Internetinė
erdvė,
leidyklos:
„Šviesa“
„Briedis“
„Presvelka“,
„Nijanga“

balandis

Auklėtojų,
specialistų
pateiktos
paraiškos
leidiniams

birţelis

Mokinio
krepšelio lėšos
2000lt
Mokinio
krepšelio lėšos
2000lt
Mokinio
krepšelio lėšos
2000lt
Mokinio
krepšelio lėšos
7000lt

birţelis
birţelis

gruodis

Veiksmų alternatyva

Tėvai dėl užimtumo darbe negalės pravesti Paprašysime, kad parengtų vaizdinę medžiagą apie savo
edukacinių valandėlių, vykdant savanorystės darbo pobūdį.
programą.
Mokytojai organizuos edukacines valandėles, renginius
Negausime pakankamai Mokinio krepšelio lėšų, vaikams apie profesijas.
brangs transporto išlaidos, surengsim mažiau
edukacinių išvykų.
2. Tikslas: Stiprinti, plėtoti bendruomenės ryšius, panaudojant kompiuterines technologijas.
Sėkmės kriterijus
Populiarės įstaigos
įvaizdis
ir
bendruomenės
bendradarbiavimas
virtualioje erdvėje.

Laukiami minimalūs rezultatai
 Bus
pateikta
informacija
internetinėse
svetainėse
www.ikimokyklinis.lt
www.s.zelmeneliai.lt kas pusmetį,
 Kartą per mėnesį pedagogai
parengs straipsnį apie renginį, patalpins
nuotraukas
svetainėje
www.kaunorasyte.lt
 Operatyviai bus atnaujintas skyrelis
„Naujienos“
 Bus publikuojami pagalbos vaikui

Laukiami maksimalūs rezultatai
 Bus pateikta informacija internetinėse
svetainėse
www.ikimokyklinis.lt
www.s.zelmeneliai.lt kas ketvirtį.
 Du kartus per mėnesį pedagogai parengs
straipsnius
apie
renginius,
patalpins
nuotraukas www.kaunorasyte.lt
 Bus sukurta Facebook paskyra.
 Bus publikuojami pagalbos vaikui
specialistų straipsniai skyrelyje „Paslaugos“

specialistų
straipsniai
skyrelyje kartą per pusmetį, konsultuojami tėvai
„Paslaugos“ kartą per pusmetį.
(atsakymai į ţinutes, paklausimus)
 Bus išnagrinėta 50 interesantų  Bus išnagrinėta 70 interesantų paklausimų
paklausimų
Priemonės:
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Socialiniai
partneriai

1.

Pratęsti sutartį su internetinio Direktorė
puslapio tiekėju IĮ „Tavo R. Vaškelienė
biuras“

2.

Publikuoti pagalbos vaikui Pagalbos
specialistų
straipsnius vaikui
skyrelyje „Paslaugos“
specialistai

3.

Sukurti „Facebook“ paskyrą

4.

Parengti klausimyną ir atlikti R. Kasputienė
bendruomenės
narių
apklausą.
Talpinti
informaciją
į Raštvedė V.
Interneto
www.kaunorasyte.lt skyrelį Orbakakaitė
tiekėjas
„Naujienos“
IĮ „Tavo biuras“

5.

6.

7.
8

9.

R. Vaškelienė

Įsigyti 12 nešiojmų
kompiuterių

Viešųjų
pirkimų
komisija

direktorė
raštvedė
Direktorė
V. Orbakaitė

sausis

Ištekliai

Ugdymo lėšos
200Lt

kartą per Parengti
pusmetį straipsniai,
rekomendacijo
s
vasaris „Facebook“
nariai

Raštvedė
V. Orbakaitė

Pateikti
informaciją
internetinėse
svetainėse
www.ikimokyklinis.lt
www.s.zelmeneliai.lt
Išnagrinėti
www.ouprojektas.ltinteresantų
paklausimus
Dalyvavauti
kompiuterinio
raštingumo
kursuose
mokytojų edukacinei IKT
kompetencijai tobulinti“

Rizikos veiksnys

Interneto
tiekėjas
IĮ „Tavo
biuras“

Ribinis
atlikimo
laikas

Internetinė
erdvė

KPKC

Viešieji
pirkimai

kovas

gruodis

Bendruomenės
nariai

Informacinė
medţiaga,
straipsniai,
nuotraukos
Kas
Parengti
pusmetį straipsniai,
pateiktos
nuotraukos
gruodis Interesantai,
skaitmeninėje
paklausimai
laikmenoje
gruodis Kursai,
komandos
nariai
MK
500lt.
gruodis MK 12000lt

Veiksmų alternatyva

Pastabos

Įstaigos darbuotojams trūks bendrųjų ir IKT
Pagal galimybes dalyvausime kvalifikacijos
įvaldymo kompetencijų.
kėlimo kursuose, teiksime kitiems bendruomenės
nariams tarpusavio pagalbą.
Bendruomenės
nariai
neaktyviai
naudosis
informacija virtualioje erdvėje.
Susirinkimų, diskusijų metu aktyviai aiškinsime
ir praktiškai įrodinėsime virtualiosios erdvės
Dalis straipsnių nebus patalpinta kitose svetainėse
naudą.
Pasitenkinsime informacija lopšelio-darželio
sverainėje www.kaunorasyte.lt

3. Tikslas: Pagerinti vaikų ugdymosi sąlygas, kuriant saugią ir jaukią įstaigos aplinką: pakeisti
plyteles 2 grupių prausykloje, pakeisti baldus 2 specialistų kabinetuose, uždengti smėlio dėžes, įsigyti
minkšto ir ūkio inventoriaus bei kitų prekių panaudojant 29000,00 litų įstaigos lėšų. Pakeisti
santechniką grupėse, šviestuvus grupių WC patalpose Savivaldybės lėšomis.
Sėkmės kriterijus
Laukiami minimalūs rezultatai
WC
patalpos
atitiks
san.  Išklijuotos sienų plyteles dviejose
higieninius
grupėse.
reikalavimus
 Trijose grupėse atnaujintos pusvonios,
pakeisti kranai ir unitazai.
 Pakeisti šviestuvai aštuonių grupių WC
patalpose.

Laukiami maksimalūs rezultatai
 Išklijuotos sienų plyteles trijose grupėse.
 Penkiose grupėse atnaujintos pusvonios.
 Penkiose pakeisti grupėse
kranai ir
unitazai.
 Pakeisti šviestuvai vienuolikos grupių WC
patalpose

Atnaujintas
 Įsigyta 100 komplektų patalynės.
grupių minkštasis  Įsigyta
naujo
minkšto
grupių
inventorius
inventoriaus (antklodės) 100vnt.

 Įsigyta 150 komplektų patalynės.
 Įsigyta naujo minkšto grupių inventoriaus
(antklodės) 150vnt.

Pakeisti
dviejų Pakeisti medicinos ir buhalterės kabinetų Pakeisti medicinos, buhalterės ir patalynės
kabinetų baldai
baldai.
priţiūrėtojos kabinetų baldai.
Atnaujintas virtuvės Pakeistos skardos, puodai
inventorius
Sutvarkyta lauko
Uţdengtos 9 smėlio dėţės
aplinka

Pakeistos skardos, puodai ir stalai
Uţdengtos visų (11) grupių smėlio dėţės

Priemonės:
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Atlikti apklausą dėl dangčių Viešųjų
įsigijimo smėlio dėţėms
pirkimų
komisija

Socialiniai
partneriai

Ribinis
atlikimo
laikas
kovas

Ištekliai
Pasiūlymai
viešoje
erdvėje

Pastabos

2.

2gr. ir 1 gr. plytelių prausykloje Dir. pav. ūkiui
įsigijimui, sąmatos parengimas
R. Grumadienė

3.

Įstaigos tarybos posėdis dėl Įstaigos
sąmatos pristatymo ir pritarimo
tarybos
pirmininkas

geguţė

4.

Įsigyti dangčius smėlio dėţėms

Dir. pav. ūkiui
R. Grumadienė

birţelis

7700lt
ugdymo lėšos

5.

Remonto darbams atlikti
medţiagų paieška ir įsigijimas

R. Grumadienė

birţelis

6.

Atnaujinti WC patalpas:
R. Grumadienė
išklijuoti sienų plyteles 2gr ir 1
gr. WC patalpoje

liepa

2,3,4
grupėse
pusvonias

liepa

2000 lt
Ugdymo
lėšos
2000lt ugd.l.
Techninis
personalas
Tėvų parama
1500lt
2proc. GPM

7.

8.

UAB
,,Senukai”

internetinė
erdvė

atnaujinti R. Grumadienė

Pakeisti kranus ir unitazus 2,3,4 R. Grumadienė
grupėse
Smėlio dėţių papildymas nauju Grupių
smėliu
auklėtojos,
tėvų komitetas
Santechnikos pakeitimas
4 Direktorė
grupėse
R. Vaškelienė

liepa
rugsėjis

Parengta
sąmata
2000lt.
Įstaigos
tarybos nariai

2000lt
2proc. GPM
300Lt.
ugdymo
lėšos
Savivaldybės
lėšos

Rangovai

rugsėjis

Rangovai

lapkritis

savivaldybės
lėšos

Internetinė
erdvė

lapkritis

Pasiūlymai
katalogai

9.

Šviestuvų montavimas
grupių WC patalpose

10.

Baldų į kabinetus paieška

11.

Viešųjų pirkimų organizavimas, Viešųjų
Baldų įsigijimas
pirkimų
organizatorius
Ūkio inventoriaus į grupes R. Grumadienė
įsigijimas

Internetinė
erdvė

gruodis

5000 lt.
paramos lėšos

Internetinė
erdvė

gruodis

2000lt
,ugdymo lėšos

14.

Valymo priemonės į virtuvę

R. Grumadienė

UAB
,,Senukai”

gruodis

15.

Spintelių gesintuvams įsigijimas

R. Grumadienė

16.

Įvairios prekės vaikų ugdymosi R. Grumadienė
sąlygų
gerinimui,
įstaigos
funkcionavimui
Biuro reikmenys (kanceliarinės R. Grumadienė
prekės)
R. Kasputienė

1300lt.
ugdymo lėšos
1000,paramos lėšos
1000Lt.
ugdymo lėšos
900lt.parama
1000lt
paramos lėšos
1000lt. MK

12.

17.

visų 11 Direktorė
R. Vaškelienė

balandis

Direktorė
R. Vaškelienė

gruodis
Internetinė
erdvė

gruodis

Internetinė
Erdvė,
knygynas
„Jodonė“

gruodis

-

18.

Virtuvės
inventoriaus Vyr. slaugytoja Internetinė
atnaujinimas (skardos, puodai)
erdvė
A. S

gruodis

1700,00 lt
paramos lėšos

19.

Minkšto inventoriaus įsigijimas Viešųjų
(anklodės)
pirkimų
organizatorius

gruodis

2600,- 2proc.
GPM

Internetinė
erdvė

Rizikos veiksnys

Veiksmų alternatyva

Negausime tiekėjų paramos, ne įsigysime naujų
baldų kabinetams.

Baldų įsigijimą atidėsime kitiems metams

Savivaldybė neskirs lėšų santechnikos
šviestuvus grupių WC patalpose pakeitimui
Nepakankamai surinksime ugdymo lėšų

ir Likviduosime tik avarijos padarinius Savivaldybės
lėšomis, pakeisime smulkią santechniką pagal būtinybę
Tikslą įgyvendinsime minimaliai

V. ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA
Kauno lopšelio-darţelio ,,Rasytė“ veiklos programos kokybišką ir savalaikį į gyvendinimą
uţtikrina direktorė.
Uţ pedagoginę- organizacinę veiklą

atsako direktorės pavaduotoja ugdymui, uţ ūkinę veiklą –

direktorės pavaduotoja ūkiui.
Eil.
Nr.

Kas atsiskaito ir
informuoja

1.

Direktorės pavad.
ugdymui R.
Kasputienė

Kam atsiskaito ar informuojama kokia forma
Metodinei tarybai „Dėl tęstinio projekto „Kuo
uţaugęs būsiu“ pristatymo
Dėl metodinių, sportinių ir kt. renginių nuostatų,
programų aptarimo“.

2.

3.

Atsiskaitymo ir
informavimo
forma
Parengtas
projektas

Parengti
renginių
nuostatai,
programos
Direktorė
„Dėl finansinių išteklių panaudojimo“
Metinė
R. Vaškelienė
Bendruomenės susirinkimui
ataskaita uţ
pavaduotoja ūkiui
2012m.
R. Grumadienė
„Dėl finansinių išteklių panaudojimo“,
I pusmečio
Buhalterė
„Dėl lėšų panaudojimo pagal Valstybinių funkcijų ataskaita
L.Stankevičienė
programą“
Direktorės
Mokytojų tarybai
pavaduotoja
Įstaigos tarybai
ugdymui
„Dėl finansinių išteklių panaudojimo 2013m.“
Metinė
R. Kasputienė
Mokytojų tarybai
statistinė
Įstaigos tarybai
ataskaita
Steigėjui
Įstaigos tarybos
Bendruomenės susirinkimui „Įstaigos tarybos
Ataskaita

Ribinis
Laikas
2013-01-16

2013-01-16

2013-02-20

2013-05-22
2013-05-28
2013-12-18
2013-12-20
2013-12-31
2013-02- 20

pirmininkė E.
Zinevičienė
Direktorė
Rita Vaškelienė

veiklos apibendrinimas“

Įstaigos tarybai, bendruomenės susirinkimui „Dėl Vaizdinis
2012m. įstaigos veiklos plano įgyvendinimo, dėl pranešimas
supaţindinimo su 2013m. įstaigos veiklos planu“
Įstaigos
veiklos
ataskaita,
5.
Vyr. slaugytoja
„Dėl
įstaigos
sanitarinių-higieninių
sąlygų Paţyma
Aušra Skučienė
įvertinimo“
Bendruomenės susirinkimui
Mokytojų tarybai
6.
Įstaigos giluminio Mokytojų tarybai
Paruoštas
įsivertinimo darbo įstaigos tarybai
giluminio
gr. pirmininkė
„Dėl supaţindinimo su veiklos srities „Vaiko įsivertinimo
Irena Mačionienė ugdymas ir ugdymasis“ veiklos rodiklio veiklos planas
„Ugdymosi proceso kokybė“ pagalbinių rodiklių
„Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymosi procesą“,
„Šeimos gaunamos informacijos kokybė“ įstaigos
giluminis įsivertinimas atlikimo metodika
įstaigoje.
7. Direktorės pavad. Metodinei tarybai „Dėl renginių aptarimo ir Vertinimo
ugdymui
R. vertinimo“
kriterijai,
Kasputienė
pamokos
vertinimo
lentele
8. Projektinių grupių Metodinei tarybai „Dėl projektinio metodo Išplėstiniai
vadovai
taikymo, gerinant vaikų ugdymosi kokybę, dėl planai, aprašai,
savanorystės
programos,
dėl
edukacinių vertinimai
valandėlių”
9.
Mokytojai,
Mokytojų tarybai „Dėl vaikų gebėjimų vertinimo, Vaikų
specialistai
dėl tėvų dalyvavimo vertinant vaiko gebėjimus ir gebėjimų
paţangą“ .
vertinimo
„Dėl ugdymo planų įgyvendinimo“
išvados
Metinės
veiklos
ataskaitos
10. Direktorė
mokytojų tarybai,
Ataskaita
Rita Vaškelienė
Įstaigos tarybai,
Steigėjui
„Dėl 2013m. veiklos plano įgyvendinimo tarpinių
rezultatų“
11
Mokytojai,
Mokytojų tarybai „Dėl ugdymo prioritetų, planų Ugdymo
specialistai
pristatymo 2013-2014mm“
planai
12. Direktorės pavad. Metodinei tarybai „Dėl Regio Emilia metodo Paţyma
ugdymui
elementų diegimo ugdomajame procese, dėl
R.Kasputienė
savanorystės programos įgyvendinimo“
13. Direktorės pavad. Mokytojų tarybai „Dėl projektų metodo Ataskaita
ugdymui
įgyvendinimo, Regio Emilia metodo elementų
R.Kasputienė
diegimo ugdomajame procese, dėl savanorystės
4.

2013-02-20

2013-02-20
2013-09-11
2013-03-20
2013-03-26

2012-04-17

2013-04-17

2013-05-22

2013-05-22
2013-05-28
2013-06-30

2013-09-11
2013-11-20

2013-12-18

programos įgyvendinimo“
14.

Komandų,
komisijų
pirmininkai

mokytojų tarybai
Įstaigos tarybai
„Dėl komandinio darbo įsivertinimo“

Ataskaita

2013-12-18
2013-12-20

15.

Įstaigos plačiojo Mokytojų tarybai,
Suvestinė
įsivertinimo
įstaigos tarybai
Išvados
grupės narė Irena „Dėl plačiojo įsivertinimo rezultatų ir giluminio
Mačionienė
įsivertinimo išvadų“

2013-12-18
2013-12-20

16.

Direktorė
Vaškelienė

Rita Mokytojų tarybai,
Ataskaita
2013-12-18
Įstaigos tarybai
2014m. veiklos 2013-12-20
„Dėl 2013m. įstaigos veiklos plano įgyvendinimo, plano projektas
dėl 2014m. veiklos plano sudarymo“

Kontrolės formos
1.

Metodinės tarybos pasitarimai ar metodiniai renginiai, kuriuose aptariama ugdomoji veikla,
vyksta kas mėnesį.

2.

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

3.

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

Planą parengė:
Direktorė

Rita Vaškelienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Remigija Kasputienė

Direktodės pavaduotoja ūkiui

Rita Grumadienė

PRITARTA
Kauno lopšelio-darţelio ,,Rasytė”
Tarybos 2012 m. gruodţio 21d.
Posėdţio protokolu Nr. V1-3

