
 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „RASYTĖ“ 

 

RITOS VAŠKELIENĖS 

 

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

___________ Nr. ________ 

Kaunas 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

      Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ strategiją apsprendžia pakitęs požiūris į vaiką, sveikatos stiprinimo, 

prevencinių programų vykdymas, IKT panaudojimas ugdomajame  procese, glaudus bendradarbiavimas su 

šeima, socialiniais parneriais. 2022 m. įstaigos biudžetas racionaliai paskirstytas, panaudojant Savivaldybės, 

Mokymo, 1,2% GPM, labdaros ir paramos, ugdymo reikmėms skirtas lėšas, projektines lėšas.  2022m. 

įstaiga baigia be kreditorinio darbo užmokesčio įsiskolinimo. Numatyti finansiniai prioritetai įstaigos 

biudžeto lėšomis realizuoti.  

       Įgyvendinant 2022 metų strateginius uždavinius, pasiekti pokyčiai, gerinant ugdymo kokybę, 

materialinę bazę, tobulinant virtualią grupių ugdomąją aplinką, diegiant IKT. Įgyvendinant 2022m. įstaigos 

veiklos planą, pasiekti maksimalūs rezultatai.  

      Įgyvendinant  strateginį tikslą - gerinti ugdymo kokybę, formuojant ugdymosi kultūrą ir 

atsižvelgiant į 2022m. veiklos plano tikslus – taikyti inovacijas ugdymo ikimokyklinio  turinio 

įgyvendinimui ir sėkmingam įstaigos įvaizdžio formavimui, įgyvendinant nacionalinio projekto „Inovacijos 

vaikų darželyje“ metodinės medžiagos idėjas ir patobulinti priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM 

gebėjimų ugdymąsi technologinių ir inžinierinių tyrinėjimų srityse - sėkmingai įgyvendinti, pasiekti ir 

viršyti STRAPIO planiniai rodikliai. 

 Taikytos inovacijos ugdymo ikimokyklinio  turinio įgyvendinimui ir sėkmingam įstaigos įvaizdžio 

formavimui, įgyvendinant nacionalinio projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ metodinės medžiagos idėjas.       

IV modulio „Savęs ir kitų pažinimo, mokėjimo mokytis ir matematinio ugdymo inovacijas taikė 60 proc. 

mokytojų, dirbančių ankstyvojo a. ir 3-6 m. grupėse (planuota 55proc.).    

 Patobulintas priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM gebėjimų ugdymąsi technologinių ir 

inžinerinių tyrinėjimų srityse: parengtas ir vykdytas STEAM projektas su socialiniais partneriais,                                                                 

projektas „Žaidimų X logo programavimo aplinkoje“, organizuotos veiklos, naudojant IK technologijas ir 

interaktyvias bitutes. 70 proc. priešmokyklinukų įgijo gebėjimą programuoti, pasitelkiant IKT. 

 Įsigyta metodinių priemonių rinkinių (11 kompl.), kurie panaudoti vykdant Respublikinį projektą 

„Inovacijos vaikų darželyje“,  organizuojant vaikų tiriamąsias bei pažintines veiklas lauko klasėse.            

 Veiklos sričių „Mokėjimo mokytis“, „Aplinkos pažinimo“, „Iniciatyvumas ir atkaklumas“, 

„Skaičiavimas ir matavimas“ vaikų  pasiekimai pagerėjo 5 proc., lyginant pirminį ir antrinį vaikų gebėjimų 

įvertinimą.                                                                                                                                                                 

 Atlikus priešmokyklinio a. vaikų gebėjimų įvertinimą, vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo 

programa, išsiaiškinta, kad  85 proc. priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai atitinka vaikų raidą.                              

       Įgyvendinant  strateginį uždavinį, 2022m. veiklos plano tikslą  - užtikrinti kokybiškas ugdymo 

paslaugas, skatinant  visų poreikių vaikų  dalyvavimą lopšelio-darželio bendruomenės gyvenime, 

įtraukiant tėvus –įgyvendintas, pasiekti ir viršyti STRAPIO planiniai rodikliai:  

 Įsteigtas papildomas logopedo 0,25 etatas, 0,75 spec. pedagogo etatas.  

 Parengta 10 programų, pritaikytų SUP vaikams, 1 individuali, vadovaujantis PPT rekomendacijomis.  

 Vykdytos nuosekliosios ankstyvosios smurto ir patyčių prevencijos programos, papildant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį. („Kimochis“ -3 grupėse, „Zipio draugai“ - 1 grupėse, 

„Priešmokyklinio a. vaikų socialinių-emocinių gebėjimų stiprinimo programa”  - 1 grupėje ), papildant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį.    

  Organizuotos prevencinės veiklos, įtraukiant tėvus: renginiai, skirti Tolerancijos dienai, Pasaulinei 

psichinės sveikatos dienai, Šeimos dienai paminėti.      

 Vykdytos kalbos prevencinės-konsultacinės veiklos ikimokyklinėse grupėse su mokytojomis ir tėvais:  
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projektas  „Tark garsą – surask raidę“, ugdomosios veiklos 3-4 m. amžiaus vaikams ir jų tėvams „Kuriame 

pasaką”.  

 Vykdyti 4 prevenciniai projektai: „Žaidžiame kalbą“, „Judu ir kalbu“, „Žaidimai moko“, „Muzikos, 

žodžio ir judesio harmonija. Metų laikai“, kuriuose dalyvavo ir SUP vaikai.  

 Atliktas SUP vaikų gebėjimų įvertinimas. 88 proc. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagerino ugdymosi rezultatus. 

 Skleista geroji patirtis, integruojant SUP vaikus į bendro ugdymo grupes miesto ir respublikiniuose 

renginiuose. Skaityti pranešimai 9 Respublikinėse konferencijose.                                                                

Įgyvendinant 2 strateginio tikslo –užtikrinti prasmingą ir saugią vaiko savijautą, įrengiant ir 

modernizuojant vidaus patalpas vaikų kūrybiškumo plėtotei, pagerinant vaikų fizinės sveikatos ir 

sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymąsi lauko edukacinėse aplinkose ir vidaus erdvėse, įgyvendinant 

tarptautinio projekto „Netipinė aplinka-vaikų kūrybiškumo plėtotė“ idėjas –  pasiekti maksimalūs 

rezultatai, panaudojant įstaigos lėšas. 

 Atliktas techninės paskirties patalpos kapitalinis remontas, įrengiant daugiafunkcinį sensorinį 

kambarį. Remonto darbams išleista 16700 eur., sensorinėms priemonėms – 9600 eur., panaudojant ugdymo 

lėšas. Organizuojamos veiklos sensoriniame kambaryje pagal sudarytą grafiką.         

 Sumontuoti 2 lauko įrengimai, pritaikyti ankstyvojo a. vaikams (1,5-3m), vykdant higienos normą 

HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ panaudojant 

5000 eur. ugdymo lėšų.    

 Įrengti pašiltinto vandens lauko dušai vaikams, panaudojant 2300eur. 85 proc. vaikų, esant karštam 

orui, dalyvavo vandens grūdinimo procedūrose.  

 Sumontuoti kondicionieriai 4 grupėse, panaudojant 4000 eur mitybos likučio išlaidas. Užtikrinti 

higienos normos reikalavimai. 

Įgyvendinant strateginio tikslo – pagerinti įstaigos materialinę bazę, atnaujinant vidaus aplinką, 

sukuriant dinamišką, atvirą, funkcionalią, virtualią ugdymo(si) ir darbo aplinką, atlikti teritorijos 

gerbūvio tvarkymo darbus - pasiekti maksimalūs rezultatai, panaudojant įstaigos lėšas. 

 Atliktas vienos gr. ugdomosios aplinkos remontas, panaudojant 9700 eur. ugdymo lėšų: pakeista 140 

m2 grindų danga, išklota plytelėmis WC patalpa (19 m2), išdažytos lubos ir ištapetuotos sienos (330m2). 

 Atnaujintos (perdažytos) virtuvės, maisto sandėlių, šaldymo kameros patalpos, 2 WC administracijos 

patalpose; 

 Įrengtas naujas logopedo –spec. pedagogo kabinetas.            

 Atsižvelgiant į bendruomenės narių siūlymus ugdymo kokybei gerinti, toliau kuriama virtuali grupių 

ugdomoji aplinka: CVP IS priemonėmis įsigytas 1 interaktyvus SMART ekranas už 3100eur. iš ugdymo 

lėšų, sukuriant virtualią ugdomąją aplinką dar vienoje grupėje. Interaktyvios lentos/ekranai yra visose 3-7 

m. vaikų grupėse ir inovacijų centre. (72,7 proc. nuo bendro grupių skaičiaus). Naujomis technologijomis 

kūrybiškai papildytas ugdomasis procesas, padidina vaikų motyvaciją, mokytojų norą tobulėti.  

  Atnaujinta kompiuterinė įranga (4 komplektai), panaudojant  Mokymo ir ugdymo lėšas. 

Padidėjus paslaugų kainoms, neįrengta elektros instaliacija ir apšvietimas lauko klasėse, perkelta į 2023m.  

Veiklos rezultatus vertinam labai gerai, pasiekti ir viršyti STRAPIO planiniai rodikliai. 

 

 

II SKYRIUS 

2022 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Taikyti 

inovacijas 

ugdymo 

Atnaujinti priemones 

STEAM gebėjimų 

ugdymuisi 

Iki 2022-12-10  įsigyti 

STEAM mokymo 

priemonių rinkinių už 

Iki 2022-12-16 įsigyta  STEAM mokymo 

priemonių rinkinių už 2300 eur.  veiklų 

organizavimui grupėje ir lauko aplinkoje. 
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ikimokyklinio  

turinio 

įgyvendinimui 

ir sėkmingam 

įstaigos 

įvaizdžio 

formavimui, 

įgyvendinant 

nacionalinio 

projekto 

„Inovacijos 

vaikų 

darželyje“ 

metodinės 

medžiagos 

idėjas. 

 

technologinių, 

matematinių ir 

inžinierinių tyrinėjimų 

srityse. 

 

Inovacijas taikys 55 

proc. mokytojų, 

dirbančių 

ikimokyklinėse  

grupėse. 

 

 

 

 

Atlikti veiklos sričių 

„Mokėjimo mokytis“, 

„Aplinkos pažinimo“,  

„Iniciatyvumas ir 

atkaklumas“, 

„Skaičiavimas ir 

matavimas“ vaikų 

gebėjimų įvertinimus. 

 

 

 

 

 

 

 

Išlaikyta tėvų 

(globėjų), labai gerai ir 

gerai (apklausos būdu) 

vertinančių ugdymo 

kokybę įstaigoje, dalis. 

2000 eur.  veiklų 

organizavimui grupėje 

ir lauko aplinkoje. 

 

 

Skleisti gerąją patirtį 

bendruomenėje, 

parengiant 2 

vaizdinius pranešimus, 

sukuriant 7 filmukus. 

 

 

 

 

Iki 2022-12-01 

apibendrinti vaikų 

ugdymosi pasiekimus. 

Veiklos sričių 

„Mokėjimo mokytis“, 

„Aplinkos pažinimo“,  

„Iniciatyvumas ir 

atkaklumas“, 

„Skaičiavimas ir 

matavimas“ vaikų 

pasiekimai pagerės 5 

proc., lyginant pirminį 

ir antrinį vaikų 

gebėjimų įvertinimą. 

 

 Atlikus tėvų (globėjų) 

apklausą, labai gerai ir 

gerai vertinančių 

ugdymo kokybę bus 

ne mažiau kaip 85 

proc. 

 

 

 

 

 

 

Inovacijas taikė 60 proc. mokytojų, 

dirbančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo  grupėse. Skleista geroji patirtis 

bendruomenėje. Parengti 8 vaizdiniai 

pranešimai pristatyti metodiniuose 

renginiuose, sukurti 14 filmukai, patalpinti 

Kauno l/d „Rasytė“ Facebook paskyroje, 

internetinėje svetainėje. 

 

Iki 2022-12-01 apibendrinti vaikų 

ugdymosi pasiekimai. Veiklos sričių 

„Mokėjimo mokytis“, „Aplinkos 

pažinimo“,  „Iniciatyvumas ir atkaklumas“, 

„Skaičiavimas ir matavimas“ vaikų 

pasiekimai pagerėjo 5 proc., lyginant 

pirminį ir antrinį vaikų gebėjimų 

įvertinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

Atlikus tėvų (globėjų) apklausą, labai gerai 

ir gerai vertinančių ugdymo kokybę - 85 

proc. 

1.2. Pagerinti 

vaikų fizinės 

sveikatos ir 

sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių 

ugdymąsi lauko 

edukacinėse 

aplinkose ir 

grupėse. 

 

Sumontuoti 2 lauko 

dušai  kurie pagerins 

vaikų ugdymosi 

sąlygas karštu vasaros 

laikotarpiu. 

 

Karštuoju vasaros 

laikotarpiu organizuoti 

vaikų grūdinimo 

vandeniu procedūras. 

 

 

Įrengti kondicionierius 

4 grupėse, esančioje 

pietinėje pusėje. 

 

Aktyvinti ugdomąją 

veiklą lauko klasėse, 

įsigyjant mokomųjų 

priemonių. 

 

 

 

 

 

 

iki 2022-06-30 įrengti 

lauko dušai. 

 

 

 

 

Grūdinimo vandeniu 

procedūrose dalyvaus 

80 proc. įstaigą 

lankančių vaikų. 

 

 

Iki 2022-06-15 įsigyti 

ir sumontuoti 4 

kondicionierius. 

 

Iki 2022-06-01 

surinkti bendruomenės 

narių siūlymus dėl 

veiklos galimybių 

išplėtimo lauke.  

 

Iki 2022-07-01 įsigyta 

naujų  priemonių  

lauko žaidimams. 

 

2022m. gegužės mėn. sumontuoti lauko 

dušai. Darbai įvykdyti anksčiau  

numatytais terminais. 

 

 

 

Grūdinimo vandeniu procedūrose dalyvavo 

85 proc. įstaigą lankančių vaikų. 

 

 

 

 

2022m. gegužės mėn. įsigyti ir sumontuoti 

4 kondicionieriai už 3898,62 eur. grupėse, 

Užtikrinti HN reikalavimai.  

 

Iki 2022-06-01 surinkti bendruomenės 

narių siūlymai dėl veiklos galimybių 

išplėtimo lauke. Vykdytos vaikų 

tiriamosios bei pažintinės veiklos lauko 

klasėse. 

 

Iki 2022-07-01 užsakyta ir įsigyta naujų  

priemonių  lauko žaidimams. Papildomai 

įsigyti lauko žaidimų rinkiniai spalio mėn. 
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Padidės ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų fizinės 

sveikatos ir sveikos 

gyvensenos ugdymo 

sričių pasiekimų ir 

pažangos lygio, 

atitinkančio vaikų 

raidą, dalis. 

Ne mažiau 85 proc. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų fizinės 

sveikatos ir sveikos 

gyvensenos ugdymo 

sričių pasiekimai ir 

pažanga atitiks vaiko 

raidą. 

85 proc. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų fizinės sveikatos ir sveikos 

gyvensenos ugdymo sričių pasiekimai ir 

pažanga atitinka vaiko raidą. 

1.3.Užtikrinti 

kokybiškas 

ugdymo 

paslaugas, 

skatinant  SUP 

vaikų  

dalyvavimą 

lopšelio-

darželio 

bendruomenės 

gyvenime ir 

užtikrinant 

ugdymo 

kokybę bei 

steigiant 

papildomą 

švietimo 

pagalbos vaikui 

etatą 

 

Praplėsti VGK 

funkcijas, skatinant 

SUP vaikus dalyvauti 

darželio ir 

Respublikiniuose 

projektuose. 

 

 

 

 

 

 

Įvertinti SUP vaikų 

pažangą 2 kartus 

metuose 

 

Padidinti švietimo  

pagalbos vaikui 

specialistų etatų 

skaičių, vadovaujantis 

Kauno m. 

administratoriaus 

direktoriaus įsakymu 

„Dėl Kauno m. 

savivaldybės ir 

valstybės biudžetų 

lėšomis finansuojamų 

rekomenduotinų etatų 

normatyvų sąrašų“ 

patvirtinimo (2022-01-

04. Nr. A-21) 

 

 

 

 

Pristatyti gerąją patirtį, 

integruojant SUP 

vaikus į bendro 

ugdymo grupes 

respublikiniuose 

renginiuose. 

Iki 2022-06-01 

vykdyti prevencinius 

projektus: „Žaidžiame 

kalbą“, „Judu ir 

kalbu“, „Muzikos, 

žodžio ir judesio 

harmonija. Metų 

laikai“. Dalyvauti 

Respublikiniame 

projekte „Žaidimai 

moko“. 

 

SUP vaikų pažanga 

pagerės 5 proc., 

lyginant su  2021m.  

 

Nuo 2022-09-01 

įsteigti 0,25 spec. 

pedagogo etato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengti 2 vaizdinius 

pranešimus, pristatyti 

Respublikinėje 

konferencijoje, sukurti 

4 video filmukus. 

Skelbti informaciją 

internetiniame 

www.kaunorasyte.lt 

puslapyje, Facebook 

paskyroje. 

2021-2022 mokslo  metais vykdyti 

prevenciniai projektai: „Žaidžiame kalbą“, 

„Judu ir kalbu“, „Muzikos, žodžio ir 

judesio harmonija. Metų laikai“, dalyvauta 

Respublikiniame projekte „Žaidimai 

moko“.  Projektas „Judu ir kalbu“ pratęstas 

iki 2022m. gruodžio mėn., kiti projektai 

bus tęsiami iki 2023m. gegužės 31d. 

 

 

 

 

SUP vaikų pažanga pagerėjo 5 proc., 

lyginant su  2021m.  ir siekia 88 proc. 

 

 

Vadovaujantis Kauno m. administratoriaus 

direktoriaus įsakymu „Dėl Kauno m. 

savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšomis 

finansuojamų rekomenduotinų etatų 

normatyvų sąrašų“ patvirtinimo (2022-01-

04. Nr. A-21), Kauno m. savivaldybės 

tarybos sprendimu „Dėl didžiausio leistino 

pareigybių skaičiaus Kauno m. 

savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse 

įstaigose nustatymo (2022-02-01, Nr. T-

20) nuo 2022-05-05 papildomai įsteigtas 

0,25 logopedo, o nuo 2022-09-01 Kauno 

m. savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl 

didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

Kauno m. savivaldybės biudžetinėse 

ikimokyklinėse įstaigose nustatymo (2022-

07-19, Nr. T-368)  įsteigtas 0,75 spec. 

pedagogo etatas.   

 

Parengti 2 vaizdiniai  pranešimai, pristatyti 

Respublikinėse mokslinėse-praktinėse 

konferencijose ,,Logopedo ir 

ikimokyklinio ugdymo mokytojo tendemas 

ugdant SUP vaikus“,  ,,Švietimo pagalbos 

specialistų ir mokytojų tendemas taikant 

IT“, Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje ,,Kalbos grožis vaiko 

pasaulyje ir visuminiame ugdyme“ 

pristatytas projekto aplankas ,,Vaiko kelias 

į gražią kalbą ir pranešimas  ,,Aplinkos 

pažinimas per spalvų, judesio, jausmų ir 

kalbos pasaulį“. Respublikinėje metodinėje 

dienoje skaitytas pranešimas „Žaidimas 

ikimokyklinėje įstaigoje, derinant 

mokytojo ir švietimo pagalbos specialisto 

veiklas, žinių įtvirtinimui“. 

Sukurti 4 video filmukai. Skelbta 

http://www.kaunorasyte.lt/


5 

 

informacija internetiniame 

www.kaunorasyte.lt puslapyje, Facebook 

paskyroje. 

1.4. Užtikrinti 

prasmingą ir 

saugią vaiko 

savijautą, 

įrengiant naują 

vidaus erdvę, 

atnaujinant 

grupės 

patalpas, 

įgyvendinant 

tarptautinio 

projekto 

„Netipinė 

aplinka-vaikų 

kūrybiškumo 

plėtotė“ idėjas. 

Įrengtas 

daugiafunkcinis- 

sensorinis kambarys, 

vietoj techninės 

patalpos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta vienos 

grupės patalpa  

 

 

 

 

 

 

Sukurta saugesnė 

lauko aplinka, vykdant 

higienos normą HN 

131:2015 „Vaikų 

žaidimų aikštelės ir 

patalpos. Bendrieji 

sveikatos saugos 

reikalavimai“ . 

 

Išlaikyta labai gerai ir 

gerai vaiko savijautą 

vertinančių (apklausos 

būdu) tėvų (globėjų, 

rūpintojų) dalis. 

 

Iki 2022-03-01 atlikti 

viešųjų pirkimų 

procedūras, remonto 

darbams atlikti.  

 

Iki 2022-08-30 

vykdyti remonto 

darbus. 

 

 

Iki 2022-06-01 

surinkti bendruomenės 

narių siūlymus dėl 

sensorinių priemonių 

įsigijimo.  

 

Iki 2022-12-10 įsigyti 

sensorinių priemonių 

už 3000 eurų. 

 

 

 

 

 

Iki 2022-08-25 

pakeista grindų danga 

1 grupėje. 

 

 

 

 

 

Iki 2022-08-30 

sumontuotas  saugus 

lauko įrengimas su 

minkšta danga lopšelio 

gr. aikštelėje. 

  

 

 

 

Ne mažiau 90 proc. 

tėvų (globėjų, 

rūpintojų) labai gerai 

ir gerai  vertins vaiko 

savijautą. 

Padidės lopšelio gr. 

tėvų, vertinančių l. 

gerai ir gerai vaiko 

savijautą 3 proc. (buvo 

85 proc.). 

2022m.  vasario-kovo mėn. atliktos viešųjų 

pirkimų procedūros remonto darbams 

atlikti. Atviras konkursas CVP IS 

priemonėmis įvyko balandžio 11d. 

 

2022m. gegužės – rugpjūčio mėn. vykdyti 

remonto darbai pagal techninį projektą. 

2022-08-24 pasirašytas darbų atlikimo 

aktas. 

 

2022m. gegužės mėn. surinkti  

bendruomenės narių siūlymai dėl 

sensorinių priemonių įsigijimo. 

 

 

 

 2022-06-06 įvyko konkursas CVP IS  

sensorinių mokymo priemonių  įsigijimui, 

pasirašyta sutartis su laimėtoju UAB 

„Biznio mašinų kompanija“. Įsigyta 

sensorinių priemonių už 9635 eurus. Visa 

įranga sumontuota 2022-09-09. Įvykdyti 

įsipareigojimai, nepažeidžiant terminų. 

 

2022m. liepos - rugpjūčio mėn. atliktas 

vienos gr. ugdomosios aplinkos remontas: 

pakeista 140 m2 grindų danga, išklota 

plytelėmis WC patalpa (19 m2), išdažytos 

lubos ir ištapetuotos sienos (330m2). 

Darbai užbaigti pagal numatytus terminus. 

 

2022m. rugpjūčio mėn. sumontuoti 2  

saugūs lauko įrengimai su minkšta danga 

lopšelio gr. aikštelėse, atitinkantys vaikų 

žaidimų aikštelės bendruosius sveikatos 

saugos reikalavimus. Lopšelio gr. aikštelių 

įrengimui panaudota 5000 eur. ugdymo 

lėšų. 

 

 

Tėvų apklausos duomenys pagal išorinio 

įsivertinimo klausimyną rodo, kad 90 proc. 

tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai  

vertina vaiko savijautą. 

 

Lopšelio gr. tėvų, vertinančių l. gerai ir 

gerai vaiko savijautą padidėjo 3 proc. 

(buvo 85 proc.). 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

 

2.1. Neįvykdytų užduočių nėra 

 

- 
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3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Vykdyta bendruomenės iniciatyva 

„Nupiešiu Tau gražiausią žodį – AČIŪ“.  

 

 

 

 

 

Įteiktas  agentūros „Factum“ prie Lietuvos kultūros 

fondo diplomas už ilgiausią rankraštinę lankstytinę 

knygą – 338,18 m. ilgio, 56cm aukščio, 33 cm storio- 

sudarytą sujungus 1000 Kauno lopšelio-darželio 

„Rasytė“ vaikų ir jų tėvelių ant piešimo lapų parašytų ir 

įvairiai nuspalvintų žodžių „AČIŪ“, sveikinant 

Tarptautinės mokytojų dienos proga.           

3.2. Pritrauktos lėšos iš papildomų 

finansavimo šaltinių: gautos pajamos už 

patalpų nuomą (Sudarytos 8 sutartys su 

neformaliojo ugdymo tiekėjais), įsisavintos 

projektinės lėšos.          

Išaugo neformaliojo ugdymo būrelių pasiūla. Sudarytos 

aktų salės, dailės kabineto, kabineto nuomos sutartys 

neformaliojo ugdymo būrelių veiklai organizuoti. 

Praėjusiais metais įstaigoje veikė 4 būreliai. Šiemet 

sudaryta platesnė galimybė rinktis būrelius: futbolo, 

krepšinio, robotikos akademija, ritminių šokių, anglų, 

keramikos, karate, lego. Gauta 500 eur., t.y. dvigubai 

daugiau lėšų už patalpų nuomą, lyginant su pernai 

metais. 

Įsisavintos lėšos, skirtos projekto finansavimo klimato 

kaitos programos įgyvendinimui 33544,83eur. pagal 

pasirašytą sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl 

saulės foto elektrinės įrengimo. 

Gerinant sporto paslaugų kokybę, užtikrinant jų 

prieinamumą ir įgalinant ugdytinius didesniam fiziniam 

aktyvumui, teikta paraiška Respublikinio projekto 

„Olimpinė karta“ sportinių projektų konkursui. Gautas 

finansavimas projekto  „Kelionė į sporto šalį“ vykdymui 

- 350 eurų.  

 

3.3. Tvirtinau viešųjų pirkimų planą, 

vadovaujantis strateginiu ir metiniu įstaigos 

planu, biudžeto lėšomis.  Užtikrinau skaidrų 

viešą prekių ir paslaugų pirkimą vadovaujantis 

Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ Viešųjų 

pirkimų taisyklėmis. Sudariau sutartis su 

tiekėjais, pasiūliusiais mažiausią kainą. 

Įvykdyti 38 viešieji pirkimai: 13 CVP IS priemonėmis 

(interaktyvus ekrano, sensorinių priemonių, 

kondicionierių, žaidimų aikštelės įrengimo, 5 maisto, 4 

remonto darbų pirkimai), 24 per CPO (elektros, 

kompiuterių, projektoriaus, buities ir higienos prekių 

pirkimai, 16 maisto produktų pirkimų), 1 -centralizuotas 

Vienas pirkimas, skelbtas per CPO neįvyko, nes nebuvo 

pateikta pasiūlymų, atitikusių  nustatytą maksimalų 

užsakymo biudžetą. 

3.4. Vadovavau Sveikatos stiprinimo 

koordinacinei grupei, parengiant Sveikatą 

stiprinančią programą 2023-2027m. 

 

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir 

aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos 

sprendimu programa įvertinta 50 balais (iš 51 galimo) ir 

pateikta vertinimo išvada - pratęsti Sveikatą stiprinančios 

mokyklos statuso  galiojimo laiką. Išduotas pažymėjimas 

5 metams.  

 



7 

 

3.5. Bendradarbiaujant su tiekėjais UAB 

„Pigūs tinklalapiai“, atnaujinta internetinė 

svetainė www.kaunorasyte.lt  

Modernizuota įstaigos internetinė svetainė 

www.kaunorasyte.lt, atitinkanti bendruosius 

reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų internetinėms svetainėms. Skelbiama vieša 

informacija, susijusi su įstaigos veikla. 

 

 

3.6. Vykdžiau kvalifikacijos tobulinimo 

stebėseną, skatinau darbuotojus, rengiančius 

kvalifikacines programas, miesto ir  

respublikiniuose renginiuose pristatantys 

gerąją pedagoginio darbo patirtį. 

Patobulinta darbuotojų motyvacinė sistema, nukreipta į 

darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą. Visiems 

darbuotojams sudaryta galimybė dalyvauti ilgalaikėje 

kvalifikacinėje programoje „Tūkstantmečio darželis“. 

(40 val.) Parengtos 2 kvalifikacinės programos, 

organizuoti seminarai „Emocinis intelektas" ir  

„Emocinio intelekto įgūdžių formavimas ir valdymas", 

parengti pagal KŠIC kvalifikacijos tobulinimo programą  

„Įtraukusis ugdymas darželyje". Pristatyta geroji 

pedagoginio darbo patirtis Tarptautinėse konferencijose: 

skaityti pranešimai „Pasaulio pažinimas per spalvų, 

judesio, jausmų ir kalbos pasaulį", „Spalvų karuselė ir 

atvira veikla  „Spalvų traukinukas".  

 

 

3.7. Skatinau vaikus ir pedagogus aktyviai 

dalyvauti kitų institucijų organizuojamuose 

renginiuose,  projektinėje veikloje, organizuoti 

renginius. 

 

 

Gabiems muzikai vaikams vyksta grupiniai ir vokaliniai 

užsiėmimai.  

Dalyvauta Kauno m. vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies 

kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“: (1 Diplomantė, 

1 Padėkos raštas); Vaikų kūrybiniame projekte „H. K. 

Andersano pasakos herojus“ (2 ugdytinės iš „Meškučių“ 

gr.); respublikiniame vaikų lopšelių-darželių festivalyje 

„Šokanti vaikystė“ („Karlsono mažylių“ gr. vaikai 

apdovanoti padėkos statulėle); respublikiniame 

festivalyje „Mano šeima – mano tvirtovė“ („Voveriukų“  

gr.).                                                                    

Organizuotos 4 Respublikinės virtualios parodos:  „Iš 

visos širdies“, „Velykinė eglutė“, „Kalėdinis atvirukas“, 

„Tai mano draugas“,  ,, Linksmieji skėčiai“ .                                                                                                                                            

Dalyvauta Respublikinėse virtualiose parodose,  

atskleidžiant ugdytinių meninius , kūrybinius gebėjimus 

„Antrasis mano gyvenimas: aš kūrėjas“, skirta žemės 

dienai paminėti, „Pašėlusios sagos“, Žemės paveikslas“, 

“Pasagėlė- laimės nešėja“, „Popieriaus ir varžtelio 

draugystė“ „Rudens gėrybių mandala“, ,,Margučių 

raštai“, fotografijos parodoje „Žibantys Helovino 

moliūgai“.  

Dalyvauta Tarptautinėje virtualios ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje 

„Sniego karalienės karūna“, Tarptautinėje ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir pedagogų 

kūrybinių darbų parodoje „Daržovių kraitelė“. 

Respublikinėje  ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų – tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų 

parodoje ,,Velykės krepšelis“. 

Už dalyvavimą Respublikiniuose renginiuose įstaigai ir 

http://www.kaunorasyte.lt/
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dalyviams įteikta 19 padėkų.  

 

3.8. Atnaujinti Kauno lopšelio-darželio 

„Rasytė” vidaus tvarkos dokumentai: 

 Vidaus darbo tvarkos taisyklės; 

 

 

 

 

 

 

 

 Darbuotojų darbo apmokėjimo  sistemos 

aprašas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo tvarkos įstatymo Nr. XIII-

198, patvirtinto 2017 m. sausio 17 d. nauja 

suvestine redakcija nuo 2022-01-01 ir nuo 

2023-01-01. 

 

 

 Vaikų turizmo renginių organizavimo 

tvarkos aprašas; 

 

 

 

 Parengtas mobingo ir psichologinio smurto 

darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos 

tvarkos aprašas; 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Vidaus darbo tvarkos taisyklės reglamentuoja lopšelio-

darželio darbo tvarką, apibrėžia bendruosius darbo 

santykių principus ir elgesio normas tarp įstaigos 

vadovų, mokytojų, švietimo pagalbos vaikui specialistų, 

kitų darbuotojų, ugdytinių, jų tėvų, globėjų (įtėvių). 

Nustato ugdymo turinį ir tvarką, darbo ir poilsio laiką, 

priėmimo į darbą ir darbo apmokėjimą, bendruosius 

vidaus tvarkos reikalavimus, bendrąsias darbuotojų 

pareigas ir kt. 

 

Reglamentuoti darbuotojų pareiginės algos pastoviosios 

dalies  koeficientai, jų nustatymo ir didinimo tvarka, 

pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarka ir 

sąlygos, priemokų ir premijų mokėjimo  sąlygos ir kt.  

Darbuotojų koeficientai nustatyti, atsižvelgiant į 

Mokymo  lėšas, skirtas iš Valstybės biudžeto ir 

Savivaldybės darbo užmokesčio fondą, pagal patvirtintą 

didžiausią leistiną pareigybių (etatų) skaičių. 

 

Reglamentuotas Turizmo renginių organizavimas, 

vykdymas, renginiuose dalyvaujančių vaikų saugumas. 

Dokumentai, suderinus su darželio taryba, skelbiami 

internetinėje svetainėje www.kaunorasyte.lt  

 

Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje 

prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas nustato 

lopšelio-darželio prevencijos ir intervencijos priemonių 

sistemą saugiai aplinkai nuo mobingo ir psichologinio 

smurto kurti. 

Dokumentai apsvarstyti įstaigos taryboje, paviešinti 

įstaigos internetinėje svetainėje www.kaunorasyte.lt   

 

 

4. Pakoreguotų 2022 metų veiklos užduočių nebuvo. 
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