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Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)

Siekiama

reikšmė

Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų

institucijų / įstaigų planavimo dokumentais,

kurie lemia įstaigos veiklos prioritetus

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams.

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių

tiksliniuose mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime,

skaičius (žm. sk.)
2

Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 7 d., 30 str.

papildymas

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai

Veiklos planu prisidedama siekiant šių

Kauno miesto savivaldybės 2021 – 2023 metų

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) 

LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“

  

2021-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

 450,582 tūkst. eurų, iš jų:

darbo užmokesčiui – 395,018 tūkst. eurų; turtui –  9,610 tūkst. eurų

Veiklos planu prisidedama prie 2021-2023 metų SVP tikslo „Teikti besimokančios visuomenės poreikius

atitinkančias švietimo paslaugas“ ir uždavinio „Formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų

tinklą“
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Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas
Siekiama

reikšmė
Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 98 Rita Vaškelienė, direktorė

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų

pareigybių (proc.)
51,47 Rita Vaškelienė, direktorė

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm.

sk.)
2 Rita Vaškelienė, direktorė

Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis vienam

mokiniui (vnt.)
0,22 Rita Vaškelienė, direktorė

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) 10,9 Rita Vaškelienė, direktorė

II. Kvalifikacijos tobulinimas:

1. Atlikti įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimą.

1.1. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas: suorganizuota

apklausa trūkstamų mokymų įvertinimui. 1.2.

Kvalifikacijos tobulinimo lėšų tikslingas panaudojimas mokytojų padėjėjų, maisto

bloko darbuotojų kvalifikacijai kelti.

2. Parengti ir įgyvendinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planą.

2.1. Vykdoma sisteminga kvalifikacijos tobulinimo stebėsena.

2.2. Organizuojami dalijimosi gerąja patirtimi seminarai, metodiniai pasitarimai,

pasidalinant informacija iš lankytų seminarų, jos kūrybišką pritaikymą praktikoje.

2.3. Skatinamos pedagogogų persikvalifikavimo studijos, derinant mokslą ir

darbą.  2.4.

Gerosios darbo patirties sklaida respublikos ir miesto pedagogams, specialistams,

rengiant kvalifikacines programas, pranešimus.   

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 80 Remigija Kasputienė, direktoriaus pavaduotoja
ugdymui,                                                       Rita
Grumadienė, ūkio padalinio vadovė

Žmogiškieji ištekliai

I. Personalo valdymas

1. Tobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į darbuotojų veiklos

rezultatyvumą ir aktyvumą.

1.1. Kartą per metus organizuojami individualūs pokalbiai su kiekvienu

darbuotoju susitariant dėl svarbiausių darbų ir veiklos rezultatų, užduočių kt.

metams.  1.2.

Skatinami darbuotojai, rengiantys kvalifikacines programas, miesto ir

respublikiniuose renginiuose pristatantys gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

2. Parengti ir įgyvendinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planą.

2.1. Vykdoma kvalifikacijos tobulinimo stebėsena.

2.2. Organizuojami metodiniai renginiai, skatinantys pasidalinimą informacija iš

lankytų seminarų.

3. Organizuoti trūkstamų mokytojų, kt. specialistų, atitinkančių

kvalifikacinius reikalavimus pareigybei užimti paiešką.

3.1. Bendradarbiavimas su VDU, Kauno kolegija, Užimtumo tarnyba.

3.2. Organizuojami pokalbiai su pretendentais, darbuotojų atranka pagal

kvalifikacinius reikalavimus.

 

 

FINANSAI
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I. Gautos lėšos:

1. Tobulinti finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo

sistemą.

1.1. Sudaromas viešųjų pirkimų planas, vadovaujantis strateginiu įstaigos planu ir

biudžeto lėšomis. 1.2.

Racionaliai paskirstomos įstaigos biudžeto lėšos, panaudojant Savivaldybės,

ugdymo reikmėms skirtas lėšas.

2. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių

finansinių išteklių šaltinių.

2.1. Tikslingai paskirstomos lėšos, gautos iš GPM, Labdaros ir paramos.

2.3. Ne karantino metu už patalpų (aktų salės, dailės studijos ir anglų kabineto)

nuomą pagal sutartis neformalaus ugdymo būrelių veiklai organizuoti gautos

lėšos.

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio

įstaigos biudžeto (proc.)

13 Rita Vaškelienė, direktorė
Rita Grumadienė, ūkio padalinio vadovė

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 35007 Rita Vaškelienė, direktorė
Rita Grumadienė, ūkio padalinio vadovė

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo

paraiškomis laimėtų lėšų suma (eurai)

450 Remigija Kasputienė, direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų

dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų (proc.) **

98 Rita Vaškelienė, direktorė

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto

asignavimų  dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto

asignavimų (proc.)

97 Rita Vaškelienė, direktorė

2. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių

finansinių išteklių šaltinių. 

2.1.Lėšų, skirtų klimato kaitos programos įgyvendinimui, įrengiant saulės foto

elektrinę panaudojimas.

2.2.Tikslingai panaudojamos lėšos, gautos už patalpų (aktų salės, dailės kabineto,

kabineto) nuomą pagal sutartis neformalaus ugdymo būrelių veiklai organizuoti.

3. Pritraukti finansinius išteklius, plėtojant projektinę veiklą.

3.1.Projektinių lėšų sveikatingumo programos įgyvendinimui panaudojimas:

tęstinio projekto "Pirmieji grybšniai vandens karalystėje" įgyvendinimas,

panaudojant valstybės tikslines (projektines) neįsisavintas lėšas, nes dėl

visuotinio karantino 2020m. buvo sustabdytos veiklos Šilainių baseine. Sutartis

pratęsta iki 2021-07-01;

3.2.Tęsiamas "Olimpinė karta" laimėtas projektas „Aš ir tu – sportuojame kartu“,

nes dėl visuotinio karantino 2020m. nevyko renginiai viešose erdvėse su

socialiniais partneriais.

II. Išlaidos:

1. Planuoti prekių, paslaugų, darbų poreikį.

1.1. Atliekama bendruomenės narių apklausa, išsiaiškinami poreikiai.

1.2.Parengiamas biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis.

1.3. Parengiamas viešųjų pirkimų planas.

2. Nustatytais terminais ir tvarka atliekamas asignavimų perskirstymas
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Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš

įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų

asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų

98 Rita Vaškelienė, direktorė

TURTAS

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m

išlaikymo kaina (eurai)

14,42 Rita Vaškelienė, direktorė

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti

naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

86 Rita Vaškelienė, direktorė

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis

(proc.) 
6 Rita Vaškelienė, direktorė

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis

plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos

darbuotojui (kv. m)

10 Rita Vaškelienė, direktorė

II. Kilnojamo turto valdymas:

Kilnojamo turto įstaiga neturi  

Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės

išlaikymo kaina (eurai)

0

PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas)

II. Išlaidos:

1. Planuoti prekių, paslaugų, darbų poreikį.

1.1. Atliekama bendruomenės narių apklausa, išsiaiškinami poreikiai.

1.2.Parengiamas biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis.

1.3. Parengiamas viešųjų pirkimų planas.

2. Nustatytais terminais ir tvarka atliekamas asignavimų perskirstymas

(esant poreikiui).

2.1. Kas ketvirtį sutikrinamos išlaidos Darbo užmokesčiui, sodrai, darbdavio

paramai pinigais ir kitos išlaidos, teikiamos ataskaitos savivaldybei.

2.2.Esant poreikiui teikiamos paraiškos asignavimų perskirstymui.

  

I.  Turto valdymas:

1. Užtikrinti racionalų ir tausojantį turto valdymą.

1.1. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta

lyginamoji analizė.

1.2. Pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl racionalesnio išteklių naudojimo.

1.3. Proporcingas biudžeto lėšų apsaugai, komunalinėms paslaugoms, einamajam

remontui bei kt. paslaugoms, susijusioms su pastato eksploatacija bei aptarnavimu

panaudojimas, atsižvelgiant į nekilnojamo turto bendrą plotą ir sąmatoje

numatytus asignavimus.

2. Užtikrinti įstaigos nuomojamų patalpų tausojantį turto valdymą.

2.1. Sutarčių su nuomininkais vykdymo sąlygų aptarimas. .

2.2.Sistemingas kontrolės vykdymas, vertinant nuomininkų energetinių išteklių

sunaudojimą, sąnaudas, taikant prevencines priemones sunaudojamų išteklių

mažinimui.

3. Racionaliai paskirstyti įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotą.

3.1. Atlikta patalpų apžiūra.

3.2. Atliktas 3 kabinetų remontas, panaudojant biudžeto lėšas.
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Įstaigą lankančių ikimokyklinio amžiaus vaikų

skaičius (žm. sk.)

 

177 Rita Vaškelienė, direktorius

Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus kaita -3 Rita Vaškelienė, direktorė

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis

nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.)

31 Rita Vaškelienė, direktorė
Remigija Kasputienė, direktoriaus pavaduotoja
ugdymui

20

2. Sudaryti motyvuojančias sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių

vaikų ugdymui.

2.1.Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai integruojami į bendro ugdymo

priešmokyklinio ugdymo grupes.

2.2. Teikiamos kokybiškos švietimo pagalbos specialistų paslaugos, vadovaujantis

PPT rekomendacijomis.

Priešmokykliniame  ugdyme dalyvaujančių vaikų,

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo

bendro pagal priešmokyklinio ugdymo programą

ugdomų vaikų skaičiaus (proc.)

 

32,5

I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas:

1. Sudaryti saugias ir higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas.

1.1. Vienam vaikui tenkantis plotas atitiks higienos reikalavimus.

1.2. Kuriama saugi, funkcionali grupės aplinka, atitinkanti vaikų sveikatos

saugos reikalavimus pagal HN 131:2015.

1.3.Atnaujinta vienos gr. ugdomoji aplinka, pakeičiant 140 m2 grindų dangą,

užtikrinant vaikų sveikatos saugos reikalavimus pagal HN 131:2015.;

1.4. Paklotos grindų plytelės 3 grupių WC patalpose (40 m2) savivaldybės

lėšomis.

2. Valdyti vaikų srautus, užtikrinant higienos normų laikymąsi.

2.1. Mažinamas vaikų skaičius ikimokyklinio ugdymo grupėse

2.2. Analizuojami CVP duomenys apie laukiančiųjų eilėje vaikų skaičių į lopšelio

ir darželio grupes.

2.3. Suteikiama informacija tėvams apie laisvas vietas Kauno ikimokyklinio

ugdymo įstaigose.

3. Sudaryti tinkamas ugdymosi sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių

turintiems vaikams.

3.1. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai integruojami į bendro ugdymo grupes

pagal amžių.

3.2. Teikiamos švietimo pagalbos specialistų paslaugos, vadovaujantis PPT

rekomendacijomis.

I. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas:

1. Sudaryti saugias ir higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas.

1.1.Vaikų skaičius priešmokyklinio ugdymo grupėse liks nepakitęs arba didės

nežymiai. 1.2.

Vienam vaikui tenkantis plotas atitiks higienos reikalavimus.

1.3. Kuriama saugi, funkcionali priešmokyklinio ugdymo grupės aplinka,

atitinkanti HN 131:2015 reikalavimus.

Vaikų, besimokančių pagal priešmokyklinio

ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje,

dalis nuo bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus

(proc.)

 

Rita Vaškelienė, direktorė

Rita Vaškelienė, direktorė

Remigija Kasputienė, direktoriaus pavaduotoja

ugdymui
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DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Kauno lopšelis-darželis "Rasytė"
Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl įstaigos 2021 m. veiklos plano tvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris 2021-03-29 Nr. V-31

Adresatas  - 

Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo 
paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens 
(-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data

Pasirašymas: M-142 Kauno lopšelis-darželis 
Rasytė-vadovas Rita Vaškelienė 2021-03-29;
Vizavimas: M-142 Kauno lopšelis-darželis 
Rasytė-darbuotojas Remigija Kasputienė 2021-
03-29

Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų 
dokumentų failų skaičius

0

Papildomi metaduomenys Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
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