
Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių, viešųjų 

įstaigų, kurių savininkė yra Kauno miesto savivaldybė, ir 

biudžetinių įstaigų vadovų ataskaitų rengimo tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

Biudžetinės įstaigos Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ 

(įstaigos pavadinimas, nurodant teisinę formą) 

 

2017 METŲ DIREKTORĖS VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas- Trakų g. 33, LT-44326 Kaunas.   

1.2. Telefono Nr. (8-37) 42 32 14,  8 60172227 

1.3. El. pašto adresas -  darzelis@rkepuraite.lt 

1.4. Interneto svetainė-www.rkepuraite.kaunas.lm.lt 

1.5. Paskyros socialiniuose tinkluose. Facebook: Raudonkepuraitės Kiškučiai,2015m. 

Raudonkepuraitės Nykštukai 2017, Raudonkepuraitės meškučiai 2017-2018, „Saulyčių“ grupė. 

1.6. Įstaigos įsteigimo metai -1948 m. kovo 1 d. 

1.7. Įstaigos savininkas –Kauno miesto savivaldybė 

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS 

 

2.1. Vaikų darželio veiklos tikslas - teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo 

gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam 

sėkmingam ugdymui (si) mokykloje. 

Vaikų darželio uždaviniai: 

1. saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą; 

2. puoselėti vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir 

socializacijos sėkmę;  

3. skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, 

puoselėti individualybę; 

4. padėti vaikams suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes; 

5. saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą; 

6. šalinti ugdymosi netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius; 

7. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo 

ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo; 

8. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą; 
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9. siekti vaiko tėvų (globėjų) ir vaikų darželio partnerystės gerinant vaiko ugdymo(si) šeimoje 

kokybę. 

2.2. pagrindinė švietimo veiklos rūšis - ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10 

Kita švietimo veiklos rūšis - priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.  

2.3.  Vykdydamas jam pavestus uždavinius vaikų darželis atlieka šias funkcijos: 

1. diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo turinį; 

2. rengia ikimokyklinio ugdymo programą; 

3. vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus 

įsipareigojimus, užtikrina ugdymo kokybę; 

4. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją 

pagalbą, vykdo sveikatos priežiūrą; 

5. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuoja specialųjį ugdymą teisės 

aktų nustatyta tvarka; 

6. organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius, 

stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka; 

7. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, rengti kvalifikacines programas; 

8. užtikrina higienos normų laikymąsi, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią 

mokymosi ir darbo aplinką; 

9. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, 

vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais; 

10. organizuoja vaikų maitinimą vaikų darželyje; 

11. viešai skelbia informaciją apie vaikų darželio veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;  

12. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS,  ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS  

STRUKTŪROS SCHEMA 

 

3.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus: 

 

Etatų skaičius Mokytojų skaičius 

Administracija 

(direktorius ir 

pavaduotojai) 

Kiti 

darbuotojai 

(spec. 

pedagogas, 

socialinis, 

psichologas ir 

kt.) 

Pagalbinis/ 

techninis  

personalas 

Laisvi 

etatai 

Iš viso 

etatų 

(pagal 

etatų 

sąrašą 

01-01) 

Atestuotų 

mokytojų 

Vyr. 

mokytojų 

Mokytojų 

metodininkų 

Mokytojų 

ekspertų 

Iš viso 

mokytojų 

1,5 10,09 8,5 - 20,09 7 2 4 1 9 

 

 

3.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema 

(Galima pridėti atskirą lapą) PRIDEDAMA, 1priedas 
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3.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį: 

 

Data, 

pažymėjimo Nr. 
Dokumento turinys 

Vardas, 

pavardė 

Organiza-

vusi įstaiga 

ir trukmė 

VADOVAI 
2017-06-07 

Nr.GA-2017-

0402 

„Mokymosi aplinkų kūrimas, modernizavimas 

mokinių pasiekimų pažangai užtikrinti Latvijos 

ugdymo įstaigose“ 

Direktorė KPKC  

12 ak.val. 

2017-06-08  

Nr.LV-2017-1181 
„Naujojo darbo kodekso pristatymas“ Direktorė KPKC  

8 ak.val. 
2017-06-29 

G Nr.082869 
„Darbdavio, darbuotojui atstovaujančio asmens, 

atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos 

tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių 

įmonėse, mokymo programa“ 

Direktorė UAB „VR 

Trading“ 

2,5 sav. 

2017 02 27 

Nr. AA -2017-

0346 

„Pedagogo savianalizės rengimas: teorija ir 

praktika“ 

Lina Baltakienė KPKC 

6 akad.val. 

2017-12-12 

Nr. GA-2017-

1218 

„Metinio darbuotojų vertinimo metodika ir 

praktika“ 

Lina Baltakienė KPKC 

6 akad.val. 

2017-08-02 

Nr.KAU-

D003116 

„Anglų šnekamosios kalbos B1 lygis“ Lina Baltakienė 30 val. 

VISO                                                                                                                            32 ak. val. 

PEDAGOGAI 
2017-01-20 Organizuoti 2 nemokami mokymai visiems 

pedagogams ir specialistams elektroninės programos 

musudarzelis.lt įrankių valdymui, 

kurį pravedė „Mūsų darželis“ ir UAB „InSeria“ 

konsultantai  

Visi pedagogai Darželis 

„Raudonke

puraitė“ 

3 val. 

2017-02-20 Organizuoti mokymai pedagogams , kurį vedė 
UAB „Kompiuterizuoti sprendimai“ Interaktyvios 

lentos panaudojimo galimybės 

Visi pedagogai Darželis 

„Raudonke

puraitė“ 

2 val. 
2017 02 22 

KP-00639 
„Pedagogo savianalizės rengimas: teorija ir 

praktika“ 

Lina 

Vorobjovienė 

Kauno raj. 

Švietimo 

centras 

 6 akad.val. 
2017-02-24 

Nr. 4-39-(1.11.) 
Gerosios patirties seminaras „Mano sėkmės 

istorija – po mažą grūdelį į didį aruodą“ 

Edita 

Povilaikienė 

Ukmergės 

l/d „Šilelis“ 

4 akad. val. 
2017-03-20 

Nr. VS – 2017-

0114 

„Mediacijos galimybės mokykloje“ Gitana Svidraitė KPKC 

6 akad.val. 

2017-05-05 

Nr. VS-2017-

0827 

„Garsų tarimo mokymo būdai“ Gitana 

Svidraitė 

KPKC 

6 akad.val. 

2017-10-24 

Nr. SD(2.4)-426 
Dalyvavimas metodiniame renginyje 

„Interaktyvių grindų, SMART interaktyvios 

lentos, edukacinės bitutės-robotuko taikymas 

ugdymo procese“ 

Edita 

Povilaikienė 

Kauno l/d 

„Pagranduk

as“ 

4 akad. val. 

 
2017-12-12 

Nr. GA-2017-

1220 

„Metinio darbuotojų vertinimo metodika ir 

praktika“ 

Ingrida 
Matusevičienė 

KPKC 

6 akad.val. 
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2017-12-12 

Nr. GA-2017-

1219 

„Metinio darbuotojų vertinimo metodika ir 

praktika“ 

Lina 

Vorobjovienė 

KPKC 

6 akad.val. 

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI 
2017-04-13 Pasikeitimai vykdant mažos vertės viešuosius 

pirkimus 
Audronė 
Černiauskienė 

KPKC 

6 akad.val. 

VISO:                                                                                                                                 49 akad.val. 

 

 

IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER  2017 METUS 

  

Eil. 

Nr. 

Finansavimo 

šaltiniai 

Suma, 

Eur 

Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį (atlikti darbai) 
1 2 3 4 

1. Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

213.376,89  

1.1. Iš jų :   

1.1.1.  Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

197.498,97 Darbo užmokestis-102.781,92 Eur.,Sodra-31.450,00Eur.,Mityba-

5.000,00Eur.,Ryšių paslaugos-1.082,60Eur.,Apranga, patalynė-

250,00Eur.,Kitos prekės-4.111,05Eur.,Ilgalaikio turto remontas-

35.934,60Eur.,Kvalifikacijos kėlimas-400,00Eur.,Komunalinės 

paslaugos-11.584,46Eur.,Kitos paslaugos-1.986,22Eur.,Nedarbingumas-

750,00Eur., Ilgalaikis turtas-2.168,12Eur. 

Atlikti pagrindiniai darbai: 

1.Pakeisti šalto vandens stovai tarp aukštų ir atlikta nuotekų sistemos 

rekonstrukcija-19,851 tūkst.Eur. 

2. Rekonstruota metalinė darželio tvora-3,489 tūkst.Eur. 

3. Atremontuota darželio virtuvė ir pakeista visa elektros instaliacija. 

Įsigytas naujas elektrinis pečius-15,310 tūkst.Eur. 

4.įsigyti baldai vaikų virtuvėlėse-2,024 tūkst. Eur. 

1.1.2.  Spec.lėšos 15.877,92 Pagrindinės išlaidos: 

1.Mitybai-14,945 tūkst.Eur. 

2. Kitos prekės-711,67 Eur.Kanceliarinės ir švaros prekės grupėms, 

administracijai ir virtuvei. 

3.Kvalifikacija-48,00Eur. 

Kitos paslaugos-172,75Eur. 

2. Valstybės biudžeto 

lėšos  

66.433,11  

2.1.  Iš jų :   

2.1.1. Mokinio krepšelio 

lėšos 

66.433,11 Darbo užmokestis-47.962,95Eur.,Sodra-14.694,62Eur.,Spaudiniai-

100Eur.Kitos prekės-1.955,54Eur., Kvalifikacijai-150,00Eur. Kitos 

paslaugos-200,00Eur.,Ilgalaikis turtas-1.370,00Eur. 

Pagrindinės išlaidos: 

1.Įsigyta žaidimo aikštelė darželio kieme-1,370 tūkst. Eur. 

2.Įsigytos 2 planšetės darželio specialistams-449,0 Eur. 

3.Organizuota edukacinė programa vaikams-109,0 Eur. 

4.Įsigyta naujos literatūros vaikams visose grupėse-103,0 Eur. 

5.Atnaujinti žaidimai, žaislai, edukacinės priemonės visose grupėse,specialistų 

kabinetuose-401,0 Eur. 

6. Pedagogų kvalifikacijai kelti-156,0 Eur. 

 

4. Kitos lėšos 

Programa „Pienas 

vaikams“ 

725,62 Pateikta 10 puslapyje 

5. Gyventojų pajamų 

mokesčio (iki 2 %)  

755,15 1. Apmokėti 4 kompiuteriai-2,198 tūkst.Eur. (iš 2016m. likučio) 

2. Seminarai-108,0 Eur. 

6. Parama    

 Iš viso 281.290,77  

 Iš jų – teikiant 

mokamas paslaugas 

įstaigos uždirbtos 

lėšos 

15.877,92  
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V SKYRUS 

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS SĄNAUDOS) PER 2017 METUS PAGAL 

EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 

 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

1 2 3 

2 IŠLAIDOS (2.1 + 2.2) 
276.271,88 

2.1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 196.889,49 

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis pinigais 150.744,87 

2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos 46.144,62 

2.2 Prekės ir paslaugos  78.632 

2.2.1.1.1.1 Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų gamybos išlaidos) 19.945,50 

2.2.1.1.1.2 Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)  

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos 1.082,60 

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas  

2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė 250,00 

2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 100,00 

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 6.778,26 

2.2.1.1.1.11 

Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės 

išlaidos) 

 

2.2.1.1.1.14 Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma  

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 35.934,60 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 598,00 

2.2.1.1.1.17 Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos  

2.2.1.1.1.18 Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas  

2.2.1.1.1.20 KOMUNALINĖS PASLAUGOS 11.584,46 

  Šildymas 7.305,80 

  Elektros energija 2.628,16 

  Vanduo 957,71 

  Šiukšlių išvežimas 692,79 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 2.358,97 

2.7 Socialinės išmokos (pašalpos) 750,00 

2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė parama pinigais 750,00 

3 Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto 3.538,12 

3.1 Materialiojo ir  nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos  

3.1.1.2.1.2 Negyvenamieji pastatai  

3.1.1.3.1.1 Transporto priemonės  

3.1.1.3.1.2 Kitos mašinos ir įrenginiai 3.538,12 

3.1.2.1.1.2 

Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos 

licencijos 

 

3.1.2.1.1.5 Kitas nematerialusis turtas  

  Iš viso (2 + 3) 279.810,00 

 

VI SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ 

TURTĄ  

2017 metais 

Eil. 

Nr.  

Turto pavadinimas ir adresas Kiekis Vertė Pastabos 
(valdomas (nurodyti nuo kada), įsigytas, 

perleistas turtas) 

1 2 3 4 5 

1. Mėsmalė ir elektrinė viryklė 1 2168,12 2017-07-10 

2. Žaidimų komplektas AUTO 1 1370,00 2017-11-29 

3. Kompiuteriai grupėms 4 2198,00 2017-05-22 
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VII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 

 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas  

(vadovas, pavaduotojai,  skyrių vedėjai) 

Išlaidos darbo 

užmokesčiui  

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 

Išlaidos kitoms 

išmokoms 

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 
1 2 3 4 

1. Direktorė 12.015,76  

2. Direktorės pavaduotoja ugdymui 4.968,61  

3. Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams 3.508,00  

 Iš viso 20.492,37  

 

 

VIII SKYRIUS 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS  

 

8.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data 

 

Diana Dūdėnienė 

Paskyrimo data-2000-08-02 

 

8.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), studijų sritis, kita svarbi 

informacija 

        Aukštasis, edukologijos magistras, II vadybinė kategorija. 

 

8.3.  Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui 

Darbo užmokestis 1028,20 eur./mėn. 

 

IX SKYRIUS 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS 
 

(Pildo tik viešosios įstaigos ir įstaigos, kuriose sudaromi kolegialūs organai) 

 

X SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE 
 

 

(Pildo tik viešosios įstaigos) 

 

 

XI SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 
 

 

Darželį 2017 metais  tikrino: 

2 kartus Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 

1-mu atveju nustatyti trūkumai: atvežti sausainiai, turintys hidrintų augalinių riebalų. 

Sausainiai grąžinti tiekėjui. 
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2-nu atveju-pažeidimų nenustatyta. 

Kauno visuomenės sveikatos centras. 

Pažeidimų nenustatyta. 

 

 

 

XII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

 Labai gerai x  Gerai   Patenkinamai   Silpnai  Nevertinama  
(Pažymėti  tinkamą) 

 

 

XIII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

 

 

13.1. Įstaigos veiklos rezultatai 

Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus  

(Pagal ankstesniais metais rengtą veiklos planą) 

 

Tikslas, tikslo 

pasiekimo 

planuoti rezultatai 

(uždaviniai) 

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas 

1 2 

Patobulinti 

informacijos 

sklaidą ir tėvų 

įtaką 

ugdomajam 

procesui 

 

 

1. Organizuoti 2 mokymai pedagogams, specialistams elektroninės programos 

„musudarzelis.lt“ įrankių valdymui. 

2. 100 proc. Pedagogų ir specialistų vykdo ugdomojo turinio planavimą,  

vaikų pasiekimų vertinimą,  

pedagoginės veiklos įsivertinimą, pedagoginio tobulinimo planus ir vaikų  

lankomumą elektroniniu būdu. 

3. Įdiegus sistemą 47% tėvų prisijungia prie darželio informacinės sistemos 

dažniau kaip 1 kartą per savaitę. 

4. Įsigyta 4 kompiuteriai visose grupėse po vieną. Įsigyta interaktyvi lenta 

priešmokyklinėje grupėje 

5. Taikoma  8 interaktyvios programos priešmokyklinėje grupėje, po 3 

programas ikimokyklinėse grupėse ir po 1 programą taikoma specialistų vaikų 

ugdymui ir ugdymuisi 

6. Tėveliai pateikė 23 pasiūlymų vaikų veiklos, ekskursijų, pažinimo, aplinkos 

kūrimo temomis 

Komentaras: Tikslas įgyvendintas 100%. Pasiektas maksimalus lauktas rezultatas. Pedagogai 

aprūpinti informacinėmis priemonėmis, informacija tėvams papildyta vaikų ugdomosios veiklos 

planavimu, pasiekimų vertinimu ir grupių edukacinių renginių aprašais. Surinkti tėvelių 

pasiūlymai įgyvendinami grupių ugdomosiose veiklose. 

 

Pagerinti 

pedagogų 

kompetencijas 

anglų kalbos, 

informacinių 

technologijų 

valdymo srityse 

Pavaduotoja ugdymui patobulino šnekamosios anglų kalbos žinias įgydama 

B1 lygį. Viena pedagogė savarankiškai tobulino anglų kalbos žinias 

parengdama informacija projektui „Say Hello to the World“ pagal pateiktas 

temas. Tęsime dalyvavimą projekte „Say Hello to the World“ sudėtingesnėje 

programoje. 

100 procentų pedagogų ir specialistų dvejuose seminaruose patobulino 

naudojimosi informacinėmis technologijomis gebėjimus ir taiko informacinėje 

sistemoje „mūsų darželis“.  Teikia informaciją tėvams ir bendradarbiauja 



8 

 

 

informacinėje erdvėje. 

Komentaras: Tikslas įgyvendintas 100%. Pasiektas maksimalus lauktas rezultatas. 27% 

pedagogų geba pristatyti darželį ir jo veiklą anglų kalba. 100% pedagogų geba naudotis 

informacinėmis technologijomis ir teikti informaciją sistemoje „musudarzelis“.   

Atnaujinti 

darželio pastato 

ir kiemo aplinką 

rekonstruojant 

vamzdynų 

sistemas ir 

modernizuojant 

darželio tvorą 

 

 

1.Pakeisti šalto vandens stovai tarp aukštų ir atlikta nuotekų sistemos 

rekonstrukcija 

2. Rekonstruota metalinė darželio tvora 

3. Atremontuota darželio virtuvė ir pakeista visa elektros instaliacija. Įsigytas 

naujas elektrinis pečius. 

Komentaras: Tikslas įgyvendintas 90%. Pasiektas minimalus lauktas rezultatas. Nepavyko 

pakeisti vielinės darželio tvoros, nes duotų lėšų užteko tik metalinės tvoros rekonstrukcijai. 

Vielinė tvora bus keičiama ateinančiais metais. Papildomai buvo skirta lėšų darželio virtuvės 

remontui, todėl atremontavome virtuvės patalpą, pakeitėme elektros instaliaciją ir įsigijome naują 

elektrinę viryklę. 

 

13.2. Pateikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio 

įstaigos veiklos priežiūrą ir kontrolę, nustatyta informacija, atsižvelgiant į juridinio asmens 

teisinę formą ir veiklos pobūdį 

Įstaigos socialinis kontekstas. 

Darželį lanko 72 vaikai iš 66 šeimų. Daugelį darželį lankančių šeimų socialinė padėtis yra gera, 

tėveliai aktyvūs, domisi vaikų ugdymo procesu, aprūpina reikiamomis ugdymo priemonėmis. 

Palyginus su 2016 metais sumažėjo daugiavaikių šeimų (3), studentų, bedarbių, išsituokusių ir 

nepilnų šeimų. Nebeliko socialiai remtinų šeimų. Įstaigos socialinis kontekstas pavaizduotas 1 

lentelėje. 

1 lentelė Įstaigos socialinis kontekstas 

Eil. 

Nr. 
Socialinė padėtis 2016 metai 2017 metai 

Pokytis 
-sumažėjo 

+ padaugėjo 
1.  Pilnos šeimos 69 69  0 

2.  Daugiavaikės šeimos 11 8 -3 

3.  Studentai 5 4 -1 

4.  Bedarbiai 3 2 -1 

5.  Išsituokę,vieniši 4 3 -1 

6.  Gauna socialines pašalpas 5 0 -5  

Vaikų skaičiaus kaita 

2016-2017 metais iš darželio išvyko 27 vaikai: 9 ikimokyklinukai ir 18 priešmokyklinukų. Visi 

priešmokyklinukai išvyko į mokyklą. 2 ikimokyklinukai nepritapo, jau buvo lankę lopšelio grupes 

ir grįžo į buvusį darželį. Kiti ikimokyklinukai išvyko dėl pasikeitusių situacijų šeimose. Per tuos 

pačius metus atvyko 26 vaikai: 25-ikimokyklinukai ir 1 priešmokyklinukas. Sudaryta nauja 3-4 

metų amžiaus vaikų grupė ir papildomai 1 vaikas priimtas į priešmokyklinio ugdymo grupę. 

Darželio projektinis vaikų skaičius jau daugelį metų išlieka pastovus, 72 vaikai. Metų eigoje 

pastebima kaita tik 1 vaiku. 

 

2 lentelė Vaikų skaičiaus kaita 

Eil. 

Nr. 

Priimtų vaikų skaičius Laukiančių eilėje vaikų skaičius 

1. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018/2019 m.m. 2019/2020m.m. 

2. 73 vaikai 72 vaikai 72 vaikai 29 23 
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Laukiančių eilėje vaikų skaičius nuolat mažėja, jau dveji metai iš eilės priimame visus 

norinčius lankyti. 

Vaiko gerovės komisija 

Darželyje veikia vaiko gerovės komisija, kuri vykdo prevencinę veiklą ir organizuoja pagalbą 

vaikams, turintiems specialiuosius poreikius.  

 

3 lentelė.Vaikai turintys specialiuosius poreikius 

Kalbos ir komunikacijos sutrikimais Judesio ir padėties sutrikimai 

28 vaikai, 
tai sudaro 39% visų darželį lankančių vaikų 

 

21 vaikas, 
tai sudaro 25% visų darželį lankančių vaikų 

 
Specialiųjų poreikių 

lygis-nedidelis 

16 vaikų 

Specialiųjų poreikių lygis-

vidutinis 

12 vaikų 

Laikysenos sutrikimai 

3 vaikai 

 

Kojų deformacijos 

18 vaikų 

Dirba logopedas Dirba kūno kultūros mokytojas individualiai 

 

Darželyje vykdomos prevencinės programos: 

1. Patyčių prevencijos programa 2017/2018 m.m. Programa vykdoma  visose darželio 

grupėse, koordinuoja programą Vaiko gerovės komisija.  

2. 5-6 metų amžiaus vaikų grupėje taikoma tarptautinė programa „Zipio draugai“, kurios tiklas 

– padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų 

emocinės savijautos. 

3. 3-4 metų amžiaus grupėje nuo šių metų pradėta taikyti socialinio emocinio intelekto ugdymo 

programa „Kimochis“. Tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kur smagios, įtraukiančios ir 

inovatyvios veiklos, padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti sudėtingas 

socialines-emocines situacijas.  

 

Būreliai. Pagal tėvelių pageidavimus, darželyje organizuojami būreliai. Poreikis būreliams šiais 

metais ypač sumažėjo. Iš pasiūlytų 5 būrelių , tėveliai pasirinko tik anglų kalbos būrelį. Ne visi 

būreliai pateisino tėvelių poreikius, nebuvo pateikta ataskaitų apie vaikų pasiekimus, todėl tėveliai 

pasirinko tik jų manymu svarbiausią anglų kalbos ugdymą. Poreikis būreliams sumažėjo 80%. 

 

Mokinių lankomumo duomenys. 
Vaikų lankomumo vidurkis-51 vaikas per dieną, tai sudaro 71% nuo bendro vaikų skaičiaus. 

Palyginti su praeitais metais, lankomumas yra pastovus, svyruoja nuo 51 (71%) iki 54 (75%) 
vaikų per dieną. Mažiausiai vaikai lanko žiemos mėnesiais, vaikų lankomumo vidurkis siekia 47 

(65,3%) vaikus per dieną. Pagrindinė nelankymo priežastis yra viršutinių kvėpavimo takų ligos. 

Dažniausiai vaikai užsikrečia vienas nuo kito, todėl tėveliai nuolat raginami nevesti pradėjusių 

sirguliuoti vaikų, kad neužkrėstų  jau esančių grupėje. Tuo tikslu tėveliams kasmet organizuojamos 

specialistų paskaitos apie užkrečiamas ligas, buvo atliktas oro dvideginio koncentracijos tyrimas 

vaikų grupėse. Tyrimas patvirtino, kad oras grupėse yra tinkamas. Priimta nuostata-kuo daugiau 

vėdinti patalpas ir kuo ilgiau su vaikais būti lauke.   

 

13.3. Pastato būklės analizė (įstaigos duomenys, veiklos planas) 

Pastatai  

(nurodyti adresus) 
Plotas (m

2
) 

Pastabos 

Trakų g.33, 

Kaunas 
596,45 

Darželio pastatas priskirtas III pastatų grupei.  Kapitalinis 

remontas reikalingas pastato pamatams ir sienoms. Paprastas 

remontas reikalingas vidaus patalpų grindims, sienoms, luboms ir 

elektros skydinei. Turime parengę darželio tvoros 

rekonstrukcijos projektą ir atlikę 50% tvoros remonto. 
 
 

Darželyje yra sudaryta  Valstybinės žemės panaudos sutartis 2008-11-14 Nr. M19/2008-36. 
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Leidimas -Higienos pasas galioja nuo 2014 metų gegužės 28 d. neribotam laikui. 

 

2007 metais esame parengę Energetinį auditą ir investicinį bei Techninį projektus. Esame 

pasikeitę langus, duris, atsiremontavę stogą, šiluminį punktą, darželio radiatorius, šalto vandens 

stovus tarp aukštų ir kanalizacijos vamzdynus. Liko neatliktas darželio pastato fasado remontas. 

 

13.4. Projektinė veikla  

13.4.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas 

13.4.2. Detali informacija apie finansuotus projektus  

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Finansuoti projektai  

 

Projekto pavadinimas Skirta suma, Eur 
1 2 3 

 

13.4.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai 

15.6.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai (įstaigos duomenys) 

 „Mes rūšiuojam“. Kasmet dalyvaujame Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, UAB „Atliekų 

tvarkymo centro“ ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ projekte „Mes 

rūšiuojam“, kurio metu renkamos panaudotos nešiojamosios baterijos ir nebenaudojama elektros bei 

elektroninė įranga. 206-2017 metais surinkome 79 kg. NB atliektų ir sukaupėme 20 taškų, taškai 

buvo įvertinti 15,99 eurų, už kuriuos įsigijome 2 vaikų enciklopedijas. 

„Pienas vaikams“  

Siekdami pritraukti darželiui papildomų lėšų ir pagerinti vaikų maitinimo kokybę, kasmet 

dalyvaujame programoje ,,Pienas vaikams”, finansuojamoje Europos sąjungos lėšomis. Papildomai 

vaikai šiais metais buvo maitinami  pienu, plėšomais sūreliais, jogurtukais ir varškės sūreliais.  

 

„Pienas vaikams“ programos lėšų panaudojimas. 

Programos Surinkta lėšų Eur  

(2017 m. gruodžio 1 d. 

duomenys) 

Panaudota lėšų Eur 

PIENAS 

VAIKAMS 

Likutis metų pradžioje  

1135,50 EUR 

 

652,30 EUR 

161 Eur.- ryšių paslaugoms 

46,61Eur.-kompiuterinio tinklo paslauga 

190 Eur. – kvalifikacijai 

448,91Eur. – stalas darželio virtuvei 

98 Eur. – civilinis draudimas 

843,28 EUR Likutis (1686,56 Eur.) bus panaudotas 2018 metais.  

 

 

 

UGDYMO PROJEKTAI 

 

Darželyje: 

1. Parengtas projektas „Interaktyvios edukacinės priemonės“.Vaikai supažindinti su interaktyvia 

lenta, planšetėmis. 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 
Teiktų projektų 

skaičius 

Finansuotų projektų 

skaičius 

Skirtos lėšos, 

Eur  

 
1 2 3 4 
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Šalies mastu 

1. Visi darželio ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinių įstaigų projekte 

„Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2017“  

2. Parengėme projektą „ Margučiai mažosioms vaikučių Velykėlėms“, kurį įgyvendinome kartu 

Ukmergės lopšeliu darželiu „Šilelis“. 

3. Organizavome respublikinį kalbai gabių vaikų festivalį „Stebuklingi pasakos garsai“. 

Tarptautiniai projektai 

1.Priešmokyklinukai kartu su auklėtoja Jurgita Palšauskiene dalyvavo projekte „Say hello to the 

World“ nuotoliniu būdu bendradarbiaudami su  Slovėnijos vaikų darželiu.  

2.Muzikos mokytoja Lina Vorobjovienė su priešmokyklinės grupės vaikais dalyvavo tarptautiniame 

projekte „Šokis Žemei 2017“ 

 

13.4.4. Planuojami vykdyti projektai 

 

1. Tęsime dalyvavimą jau tradicija tapusiuose projektuose: 

1.Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, UAB „Atliekų tvarkymo centro“ ir VšĮ „Elektronikos 

gamintojų ir importuotojų organizacijos“ projekte „Mes rūšiuojam“.  

2.Europos sąjungos lėšomis finansuojamame projekte „Pienas vaikams“ 

3.Tarptautiniame projekte „„Say hello to the World“ 

4.Įgyvendinsime Etnokultūrinį projektą skirtą Lietuvos šimtmečiui pažymėti „Lietuva vaikų 

širdelėse„ įtraukdami socialinius partnerius Kauno V.Kudirkos progimnaziją ir Viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros skyrių. 

5.Parengsime ir įgyvendinsime projektą  „Daigelį auginu-žodeliais dabinu“, kurį įgyvendinsime 

kartu su socialiniais partneriais Ukmergės lopšeliu darželiu „Šilelis“. 

6.Parengsime ir įgyvendinsime projektą darželyje „Išlaisvinkime kalbą“ 
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XIV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ 

REZULTATAIS 

2015 

Ugdymo programos papildytos: 

„Kiškučių“gr.- programa „Zipio 

draugai“. 

„Saulyčių“gr.-integruotas 

etnokultūrinis ugdymas.  

„Nykštukų“ gr.-integruotas meno 

terapijos 

metodas.„Meškučių“gr.įgyvendint

as projektas „Say hello to the 

World“. Specialistai taikė naujus 

ugdymo pratimus. 

Pasiektas maksimalus planuotas rezultatas.  

1. Ikimokyklinio ugdymo programa papildyta socialine 

programa „Zipio draugai“,  etnokultūros programos 

elementais ir terapijos metodu .  

Priešmokyklinėje grupėje praplėtėme pažinimo kompetenciją 

įgyvendinant tarptautinį projektą „Say hello to the World“. 

Specialistai ugdymo programas papildė „Pilates“ pratimais ir 

žaidimais rankų pirštams mankštinti. 

2. Atnaujintos grupių edukacinės aplinkos. Aplinkos 

papildytos edukacinėmis priemonėmis ant sienų,  grindų, 

papildyti ugdymo centrai. Turinti geriausią edukacinę aplinką 

pripažinta priešmokyklinė „Meškučių“ grupė. 

3. pedagogai pagilino žinias organizuotame seminare „Vaikų 

turizmo renginių organizavimas“ , tėvai: „Stiprūs vaikų 

jausmai“, „Skaitymo nauda vaikams“. 4.Pedagogai įgijo 

kompetencijų parengiant kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Aktyvieji ugdymo metodai“ ,vedant   seminarus Kauno 

miesto ir Druskininkų pedagogams. Pedagogai parengė 

straipsnį „Kūrybinės inovacijos taikant mąstymo ugdymo 

metodus darželyje“, skaitė pranešimus: „Aktyvieji ugdymo 

metodai“, „Vaidybos elementų integravimas ugdomojoje 

veikloje“, parengė stendinius pranešimus:„Laimingas 

darželinukas kitaip“, „Aktyvioji veikla-ir darbas , ir 

,„Atradimo džiaugsmas“. 

5. Pilnai atremontavome  „Nykštukų“grupę, 100% radiatorių 

grupėse apdengti naujomis  apsauginėmis tvorelėmis . 

Atnaujintos visos darželio koridoriaus durys. 

Parengti grupių edukacinių 

aplinkų tobulinimo planai. 

 Atliktas darželio tarybos 

edukacinių aplinkų vertinimas. 

Geriausiai įvertinta grupė 

apdovanota prizu. 

Organizuotas 1 seminaras 

pedagogams ir 2 paskaitos 

ugdytinių tėvams. 
Pedagogai pravedė 2 seminarus 

Kauno miesto ir Druskininkų 

pedagogams. 

Parengė vieną straipsnį, skaitė du 

pranešimus ir parengė 3 stendinius 

pranešimus 

Atremontuota „Nykštukų“gr. 

Apdengti radiatoriai visose 

grupėse ir 2 radiatoriai darželio 

koridoriuje. Pakeistos 7 durys. 

2016 

 

 

Ugdymo turinio planavimas ir 

vertinimas remiasi naujausiais 

ugdymo planavimo dokumentais. 

Tai atsispindi pedagogių ugdymo 

ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose 

planuose. 

 1.Ugdomoji  veikla planuojama ir vertinama vadovaujantis   

naujais  ugdymo  dokumentais : ikimokyklinio ugdymo 

rekomendacijomis ir priešmokyklinio ugdymo programa. 

2. Grupių ugdomieji planai parengti projektiniu metodu.  

3.  Sukurtas ir pradėtas taikyti  vaikų ypatingų gebėjimų 

kalbai atpažinimo ir vertinimo tvarkos aprašas. Įvertinus 

vaikus, parengtos 2 individualios programos kalbai gabiems 

vaikams. Pagerėjo vaikų sakytinė kalba, išaugo pasitikėjimas 

savimi.  

4.Tęsiamas anglų kalbos projektas „Say Hello to the World“ 

2016-2017 su Slovėnijos vaikų darželiu„Mlinček“, kuris 

padeda vaikams plėtoti pažinimo ir komunikacijos 

kompetencijas,o pedagogams gerina anglų kalbos kalbėjimo 

įgūdžius. 

5.Pedagogai pagerimo vaikų vertinimo kompetenciją 

taikydami vaikų stebėjimo metodą 

6.Pagerėjo pedagogų savianalizė. 90% pedagogų geba 

analizuoti savo veiklą ir išsikelti tobulinimosi prioritetus. 

7. Platusis auditas atliktas vadovaujantis „ Kauno miesto 

neformaliojo švietimo mokyklų veiklos kokybės išorinio 

vertinimo tvarkos aprašu“. Darželio giluminiame audite 

dalyvavo 100 % pedagogų ir 35 % tėvų.  

8. Sutelkėme darželio bendruomenę ir pagerinome higieninę 

aplinką „Kiškučių“ grupės virtuvėlėje ir pačioje grupėje. 

9. Darželio kieme įsigijome naują laipynę vaikų žaidybinei 

  Grupių metiniai ir savaitės planai 

parengti veiklas planuojant 

projektais. 

Parengtos 2 individualios 

programos rašytinei kalbai 

gabiems vaikams. 

Tęsiamas anglų kalbos projektas 

„Say Hello to the World“ 

Pedagogai stebėjimo metodą geba 

taikyti kasdieninėje vaiko 

veikloje. 

Pedagogai geba analizuoti savo 

veiklą per vaikų pasiekimus ir jų 

pažangą. Tai atsispindi planavimo 

dokumentuose ir savianalizėse.  

Atliktas darželio platusis auditas 

remiantis Kauno miesto 

neformaliojo švietimo mokyklų 

veiklos kokybės išorinio 

vertinimo tvarkos aprašu 

įtraukiant pedagogus ir tėvus. 

Tėvelių pagalba pakeistas 
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linoleumas nauju „Kiškučių“ gr. veiklai. 

10.Atlikome karšto vandens vamzdynų remontą ir pakeitėme 

100% darželio radiatorių. 

11. Parengėme 2 projektus  ateinančių metų remonto 

darbams atlikti. 

Savo jėgomis atremontuota 

„Kiškučių“ grupės virtuvėlės 

patalpa, pakeistos plytelės 

Nupirkta nauja laipynė kieme 

Pakeisti karšto vandens vamzdžiai 

ir radiatoriai.  

Parengti vandentiekio nuotekų ir 

tvoros remonto projektai. 

2017 

1.Įdiegta programa “Mano 

darželis”. Organizuoti 2 mokymai 

pedagogams, specialistams ir 

tėvams elektroninės programos 

musudarzelis.lt įrankių 

valdymui.Įsigyti 4 nauji 

kompiuteriai 

1. Darželyje pradėjo veikti informacinė programa „Mano 

darželis“.  

Pedagogai ir specialistai apmokyti kaip naudotis programa 

„Mūsų darželis“ specialistų. 

Tėvai supažindinti su programos galimybėmis ir pateiktos 

instrukcijos kaip  ja naudotis. 

Pedagogams ir specialistams sudarytos sąlygos patogiu laiku 

prisijungti prie programos ir dirbti su ja. 

2. Pagerėjo informacijos apie ugdymo planavimą ir 

rezultataus perteikimas tėvams. Įdiegus sistemą 47% tėvų 

prisijungia prie darželio informacinės sistemos dažniau kaip 

1 kartą per savaitę. Tėveliai aktyviai diskutuoja, teikia 

pasiūlymus sistemos tobulinimui.Sisitema dar tobulinama. 

3.100% pedagogų,grupių auklėtojos ir specialistai vykdo 

ugdomojo turinio planavimą, vaikų pasiekimų vertinimą, 

pedagoginės veiklos įsivertinimą, pedagoginio tobulinimo 

planus ir vaikų lankomumą elektroniniu būdu.  

Pagerėjo informacijos pateikimas visiems darželio 

darbuotojams (dietistui,pavaduotojai ugdymui ir 

t.t.).Darbuotojai gali greitai rasti jiems reikiamą informaciją. 

4. Pagerėjo tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas siekiant 

bendrų ugdymo tikslų. 100% šeimų , dalyvavusių 

individualiuose pokalbiuose su auklėtojomis ir specialistais, 

buvo patenkintos pokalbio metu pasikeista informacija ir 

norėtų juos pakartoti ateinančiais metais. 

 5. Į pedagogų ugdomuosius planus įtraukti 23 tėvelių  

pasiūlymai vaikų veiklos, ekskursijų, pažinimo, aplinkos 

kūrimo temomis. 

6. Priešmokyklinės grupės pedagogai kasmet dalyvauja 

tarptautiniame projekte „Say Hello to the World“ 

7. Visi pedagogai geba naudotis informacine programa 

„Mūsų darželis“ 

Priešmokyklinėje grupėje naudojant interaktyvią lentą 

ugdomajame procese taikomos  8 interaktyvios programos . 

Ikimokyklinėse grupėse ugdomajame procese takomos 

interaktyvios knygelės ir „Išmanioji bitutė“ 

Specialistai naudodami Interaktyvią lentą ir kompiuterį, taiko  

4 interaktyvias programas vaikų ugdomui ir ugdymuisi.  

100% pedagogų geba atlikti platųjį auditą naudodamiesi IT 

8. Darželio virtuvė atitinka higienos reikalavimus. Pagerėjo 

darbo sąlygos ir maisto kokybė. 

9. Pabaigtas vamzdynų remontas užtikrina reikiamą 

vandentiekio funkcionavimą, tinkamą vandens temperatūrą ir 

higienos sąlygas 

50% pagerėjo vaikų saugumas darželio kieme rekonstravus 

metalinę darželio tvorą. 

 2.47 proc. tėvų prisijungia prie 

darželio informacinės sistemos 

dažniau kaip 1 kartą per savaitę 

3.90 proc. Pedagogų ir specialistų 

vykdo ugdomojo turinio 

planavimą, vaikų pasiekimų 

vertinimą, pedagoginės veiklos 

įsivertinimą, pedagoginio 

tobulinimo planus ir vaikų  

lankomumą elektroniniu būdu. 

4.Vieną kartą metuose vasario- 

kovo mėnesiais specialistai ir 

pedagogai organizuoja 

individualius pokalbius su vaiku ir 

šeima. 

5. Tėvai pateikė 23 pasiūlymų 

vaikų veiklos, ekskursijų, 

pažinimo, aplinkos kūrimo 

temomis. 

6.  Pedagogai patobulino 

šnekamosios anglų kalbos 

įgūdžius.1 pedagogė pasiekė 

B1šnekamosios kalbos lygį. 

7.100% pedagogų ir specialistų 

patobulino naudojimosi 

informacinėmis technologijomis 

gebėjimus Platusis auditas atliktas 

naudojant IT 

8.Išdažytos virtuvės patalpos, 

sienos ir grindys perklotos 

naujomis plytelėmis. Pakeistas 

gartraukis, elektrinis pečius, 

naujai išvedžiota elektra, pakeisti 

vamzdynai. 

9.Parengtas vandentiekio nuotekų 

paprastojo remonto projektas. 

Pakeisti  šalto vandens stovai tarp 

aukštų ir atlikta  nuotekų sistemos 

rekonstrukcija 

Parengtas tvoros remonto 

projektas. Pati tvora liko 

nepakeista 

Atlikta metalinės tvoros 

rekonstrukcija 
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Lyginant 3 metų rezultatus: 

 

I. Geriausiai sekasi įgyvendinti išsikeltus ugdymo, pedagogų kompetencijų plėtojimo tikslus, o 

sunkiausiai sekasi įgyvendinti išsikeltus materialinius, edukacinių aplinkų atnaujinimo tikslus.  

Susumavus bendrą vidurkį I strateginis tikslas įgyvendintas 100%, II tikslas įgyvendintas 92%, III- 

tiklas įgyvendintas 90%. 

 

II. Per visus 3 metus papildytas ir modernizuotas vaikų ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas: 

1.Pedagogai ugdomojoje veikloje adaptavo ir pradėjo taikyti 28 aktyviuosius ugdymo metodus. 

2.Ikimokyklinio ugdymo programa papildyta emocinio intelekto ugdymo programa 

„Kimochis“ ir socialinio emocinio ugdymo programa  „Zipio draugai“. 

3.Priešmokyklinukai įsijungė į tarptautitį projektą „Say Hello to the World“. 

4.Ugdymas planuojamas projektiniu planavimo metodu orientuojantis į vaikų gebėjimų 

ugdymą, atsižvelgiant į šeimų lūkesčius, atsisakant teminio planavimo. Planavimas vyksta 

virtualioje sistemoje taikant informacinę programą „Mūsų darželis“. 

5.Ugdymo procesas modernizuotas taikant interaktyvias ugdymo priemones: interaktyvią lentą, 

išmaniąją Bitutę, išmaniąsias knygeles. Bei praturtintas 8 interaktyviosiomis  programomis 

priešmokyklinėje grupėje,  3 programomis ikimokyklinėse grupėse ir  4 specialistų taikomomis 

programomis. 

 

III. Prasiplėtė pedagogų kompetencijos valdant informacines technologijas ir anglų kalbos 

žinias: 

1.100% pedagogų patobulino žinias informacinių technologijų valdymo srityse. Pedagogai 

išmoko dirbti informacine programa „Mūsų darželis“, rengti skaidres Microsoft PowerPoint 

programa, naudoti naujas interaktyvias priemones ugdymo procese, Platusis auditas atliekamas 

naudojant informacines technologijas. 

2.1 pedagogė pasiekė B1 šnekamosios kalbos lygį. 

 

IV. Pagerėjo ir atsinaujino ugdymosi aplinkos: 

1.pilnai atremontuota ikimokyklinio ugdymo „Nykštukų“ grupė. 

2.Pakeistas linoleumas ikimokyklinėje „Kiškučių“ grupėje. 

3.100% pakeisti darželio radiatoriai, sutaupėme 4360,27 eurus šildymo išlaidoms. (2015 m.-

13020,27 eur., 2016 m.-8660,0eur.). 

4.100% pakeista vamzdynų ir kanalizacijos sistema 

5.100% atnaujinta darželio virtuvė. 

6.50% pagerėjo vaikų saugumo užtikrinimas darželio kieme  atnaujinus dalį darželio tvoros. 

        

XV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VADOVO PAPILDOMOS INICIATYVOS IR PASIŪLYMAI 

15.1. Įstaigos vadovo papildomos iniciatyvos ir veikla, prisidedant prie ataskaitinių metų 

įstaigos veiklos gerinimo 

Eil. 

Nr. 

Iniciatyvos Rezultatai 

1. Inicijavau Sistemos Mūsų 

darželis įdiegimą  

Inicijavau seminarus 

apmokant pedagogus 

naudotis informacine 

programa „Mūsų darželis“  

Parengiau elektroninio 

dienyno tvarkymo nuostatus 

1.100% pedagogų apmokyti ir geba naudotis informacine 

programa „Mūsų darželis“. Grupių auklėtojos ir specialistai 

vykdo ugdomojo turinio planavimą, vaikų pasiekimų 

vertinimą, pedagoginės veiklos įsivertinimą, pedagoginio 

tobulinimo planus ir vaikų lankomumą elektroniniu būdu.  

2.Pagerėjo informacijos pateikimas visiems darželio 

darbuotojams (dietistui, pavaduotojai ugdymui ir t.t.). 

Darbuotojai gali greitai rasti jiems reikiamą informaciją. 
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 3. 47% tėvai aktyviai naudojasi informacine sistema, 

prisijungia prie darželio informacinės sistemos dažniau kaip 

1 kartą per savaitę. 

4.„Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ elektroninio 

dienyno tvarkymo nuostatai“. Darbuotojai supažindinti su 

nuostatais, elektroninio dienyno naudojimosi tvarka, kuri 

įpareigoja darbuotojus laiku suvesti reikiamą informaciją. 

2. Inicijavau kompiuterių ir 

planšečių įsigyjimą  

(4 kompiuteriai, 2 planšetės) 

Visi pedagogai ir specialistai aprūpinti kompiuteriais ar 

planšetėmis. Pedagogams patogu jiems tinkamu laiku 

ieškoti reikiamos informacijos, dirbti programoje „Mūsų 

darželis“, naudori interaktyvias programas ugdymo procese. 

3. Inicijavau išmaniųjų 

priemonių įsigyjimą:  

Interaktyvi lenta(1) 

Edukacinių Bitučių(5vnt.), 

išmaniųjų knygų(3 vnt.) 

1.Vaikai turi galimybę įgyti pradinius informacinių 

technologijų naudojimo  įgūdžius naudojantis interaktyvia 

lenta,„Išmaniąja Bitute“ ir išmaniosiomis knygelėmis. 

2. Naudojant Interaktyvią lentą, taikomos 8 

interaktyviosiomis ugdymo programos priešmokyklinėje 

grupėje, 3 programos ikimokyklinėse grupėse ir  4 

programas taiko specialistai. 

4. Atnaujinau sutartį su Kauno 

miesto Vinco Kudirkos 

progimnazija dėl galimybės 

naudotis mažąja sale darželio 

ugdytiniams  2016-2017 m.m. 

„Meškučių“ ir „Kiškučių“ grupių vaikai vieną kartą savaitėje 

lankėsi V.Kudirkos progimnazijoje mažojoje salėje ir kartu su 

muzikos mokytoja mokėsi šokių, ratelių, žaidimų.  

Vaikai išmoko orientuotis scenoje, lygiuoti vienoje eilėje, 

ritmiškai judėti. 

5. Inicijavau viešuosius 

pirkimus vamzdynų, virtuvės 

remonto darbų pirkimui ir 

tvoros rekonstravimui 

1. Buvo atrinkos įmonės UAB „Verslo“ ir  UAB „Vatransa“ , 

kurios atliko šiuos drabus: 

Pakeisti šalto vandens stovai tarp aukštų ir atlikta nuotekų 

sistemos rekonstrukcija-19 851,51 eur. 

2. Rekonstruota metalinė darželio tvora-3489,37 eur. 

3. Atremontuota darželio virtuvė ir pakeista visa elektros 

instaliacija. Įsigytas naujas elektrinis pečius.-15.310,30 eur. 

 

Subūriau komandas 2017 metų veiklos planui įgyvendinti 

 

1.  Direktorės įsakymas „Dėl 

komandos sudarymo festivaliui 

organizuoti“ 2017-02-21 Nr.V-

15 

 

Organizuotas Respublikinis kalbai gabių vaikų 

festivalis„Stebuklingi pasakos garsai“. 

Festivalyje dalyvavo 13 Lietuvos ikimokyklinių įstaigų. 

Pedagogai pasidalino gerąja patirtimi mokant vaikus aiškios 

kalbinės artikuliacijos atliekant muzikinius kūrinėlius.  

2. 2.Direktorės įsakymas „Dėl 

komandos sudarymo projektui 

parengti“ 2017-02-21 Nr.V-16 

 

Parengtas projektas „Interaktyvios edukacinės priemonės“. 

Priešmokyklinukai buvo supažindinti su interaktyvia lenta, 

planšetėmis ir praktiškai apmokyti jomis naudotis. 

 

3. Direktorės įsakymas „Dėl 

komandos sudarymo 

metodiniam renginiui 

organizuoti“ 2017-10-23 Nr.V-

72 

Pravestas Metodinis renginys Kauno miesto pedagogams 

„Interaktyvių priemonių taikymas vaikų kalbos ugdymo 

kontekste„. Pedagogai pasidalino gerąja patirtimi taikant IT 

ugdomajame procese. 

4. „Dėl komandos sudarymo 

darželio 70-mečio šventei 

organizuoti 2017-10-05 Nr.V-69 

Organizuota darželio 70-mečio šventė, kuri sutelkė visą 

darželio bendruomenę į vieną komandą. Buvo puoselėjami 

patriotiniai jausmai darželiui, sudarytos sąlygos vaikų 

saviraiškai atsiskleisti Lėlių teatro scenoje.  

Inicijavau naujų dokumentų rengimą 

1. Kartu su darbo grupe parengiau 

dokumentus LR Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų 

1. Atnaujinti Pareigybių aprašymai visiems darželio 

darbuotojams, juose nurodomas pareigybės lygis, grupė ir 
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darbo apmokėjimo įstatymo ir 

naujojo darbo kodekso 

įgyvendinimui 

 

specialieji reikalavimai. Visi darbuotojai supažindinti su 

naujais reikalavimais. 

2. Parengtas Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ darbo 

apmokėjimo sistemos aprašas. Darbuotojai supažindinti su 

nauja darbo apmokėjimo tvarka, kuri užtikrina viešą ir 

skaidrų darbo užmokesčio apskaičiavimą.  

3. Parengta Darbo tarybos rinkimo tvarkos atmintinė. 

Išrinkta darbo taryba, kuri atstovaus darželio darbuotojų 

interesus. 

4. Parengta Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ 

informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei 

darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka. 

Tvarka užtikrins tikslingą informacinių technologijų 

naudojimą. 

5. Atnaujintos Finansų kontrolės taisykles. Perskirstytos 

atsakomybės tarp darbuotojų užtikrins savalaikę finansų 

kontrolę. 

2. Inicijavau naujojo LR Viešųjų 

pirkimų įstatymo įgyvendinimą 

 

1.Parengtas Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ 

Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas, kuris padės 

viešojo pirkimo komisijai teisingai ir laiku vykdyti 

viešuosius pirkimus. 

2.Parengtos Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ 

viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės, kurios užtikrina 

savalaikį viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir 

atsakomybę. 

 

Koordinavau darželio Vaiko gerovės komisijos veiklą 
 

 1.Parengta Kauno vaikų darželio 

„Raudonkepuraitė“ smurto ir 

patyčių prevencijos ir intervencijos 

vykdymo tvarka. 

 2.Parengta ir įgyvendinama Kauno 

vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ 

patyčių prevencijos programa 

2017-2018 m.m.  

3.Ikimokyklinio ugdymo grupėse 

vykdomos socialinio emocinio 

intelekto ugdymo 

programo„Saulyčių“ gr.-Kimochis. 

s: „Kiškučių“gr.-Zipio draugai, 

1.Darbuotojai supažindinti kaip atpažinti patyčias ir 

kaip elgtis joms esant.  

 

 

2. programos  įgyvendinimas padės vaikams jaustis 

saugesniems, palaikomiems, sveikesniems. 

 

 

 

3.Programos ugdo vaikuose pasitikėjimą, gebėjimą 

atpažinti emocijas ir jas kontroliuoti. 

 

Koordinavau darželio pedagogų atestacijos komisijos veiklą 

1. Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

Ingrida Matusevičienė įgijo 

auklėtojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją 
 

Pedagogė sukaupusi didelę patirtį ugdant vaikų 

kalbinius gebėjimus taikant vaidybinius elementus. 

Inicijavau lėšų pritraukimą 

1. 1.2% paramos surinkta 755,15 eurų, 

2.„Pienas vaikams“ programos -652,30 eurų, 

3.Anglų kalbos būrelis-81 eur. 

 

Lėšų panaudojimas parodytas 4 ir 10 

puslapiuose. 
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15.2. Įstaigos vadovo pasiūlymai dėl ateinančio ataskaitinio laikotarpio įstaigos veiklos 

efektyvumo didinimo 

Eil.Nr. Iniciatyvos Numatomi rezultatai 

1. Inicijuosiu tęsti dalyvavimo 

tarptautiniame projekte „Say hello to the 

World“ 

Priešmokyklinukai turės galimybę susipažinti 

su kitų tautų kalbomis, tradicijomis, išmoksti 

tolerancijos 

2. Atnaujinsiu sutartį su Kauno V.Kudirkos 

progimnazija  

Vaikai turės galimybę nemokamai naudotis 

moderniomis sportinėmis aikštelėmis 

mokyklos kieme 

3. Atnaujinsiu sutartį su Kauno Viešąja 

biblioteka Vaikų literatūros skyriumi 

Bus išskiriami bendradarbiavimo prioritetai, 

nekreipti į vaikų komunikavimo 

kompetencijos ugdymą, tikslingesnės ir 

įvairesnės edukacinės veiklos. 

4. Inicijuosiu sutartį su Viešąją įstaiga 

Futbolo Klubu „Lygis“ 

Vaikams bus organizuojami nemokami 

sportiniai užsiėmimai sporto klube ir 

darželyje su sporto treneriu 

5. Inicijuosiul pedagogų komandos 

sudarymą etnokultūriniam projektui 

parengti 

 

Bus parengtas Etnokultūrinis projektas skirtas 

Lietuvos  šimtmečiui pažymėti „Lietuva 

vaikų širdelėse“ tobulinant specialistu ir 

pedagogų  komandinio darbo organizacinius 

gebėjimus 

6. Inicijuosiu sutarties sudarymą su Jonavos 

lopšeliu darželiu 

Plėtojama vaikų komunikavimo kompetencija 

ir ieškoma galimybių efektyvesniam, 

modernesniam humanitariniam vaikų 

ugdymui. 

7. Inicijuosiu  pedagogų komandų 

sudarymą: 

 1. projektui „Išlaisvinkime kalbą“ 

parengti 

2. Inicijuosiu komandas edukacinių veiklų 

organizavimui darželyje ir už jo ribų 

3. Inicijuosiu darbo grupes geriausių 

komandinių darbų rezultatų pristatymui 

virtualioje erdvėje. 

1. sieksime tobulinti specialistų komandinius 

darbo įgūžius 

2. Tobulinsime bendradarbiavimo įgūdžius su 

grupių tėveliais, darželio taryba, iniciatyviais 

tėveliais. 

3. tobulinsime bendradarbiavimo 

kompetenciją tarp pedagogų siekiant darbų 

pasiskirstymo ir atsakomybės. 

8. Inicijuosiu respublikinį  metodinį renginį 

„Poezija skamba vaikų širdelėse“ 

 

Sieksime pasidalinti gerąja patirtimi ugdant 

vaikų deklamavimo, kūrimo, inprovizacinius 

gebėjimus. 

9. Inicijuosiu darželio svetainės atnaujinimą Svetainė atitiks šiuolaikinius svetainių 

kūrimo reikalavimus, bus moderni ir 

informatyvi 

10. Sudarysiu galimybę Kauno Kolegijos 

studentams atlikti praktiką darželyje 

Bus suteikta galimybė pedagogams 

pasidalinti gerąja patirtimi, atnaujinti žinias 

vaikų ugdymo procese, papildyti pedagogų 

komandas vaikų ugdymo metu. 

11. Inicijuosiu projektų parengimą siekiant 

modernizuoti darželio vidaus ir 

kiemoaplinkas. 

Parengsime darželio vidaus ir kiemo 

rekonstrukcijos projektus, siekdami 

modernizuoti ir atnaujinti grupių, koridoriaus 

ir rūsio patalpas, įrengti naujas erdves 

papildomam ugdymui bei darželio kiemo 

aikšteles. 

12. Inicijuosiu darželio vielinės tvoros 

remonto darbus 

 Pabaigsime keisti likusią darželio tvorą, taip 

užtikrindami vaikų saugumą darželio kieme. 
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XVI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI 

 

 

16.1.  Kaune -4 

1.Kauno Naujalio gimnazija 

2.Kauno V.Kudirkos progimnazija 

3. Kauno Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius 

4.Kauno Kolegija 

16.2. Lietuvoje  

1. Ukmergės lopšelis darželis „Šilelis“ 

16.3. Užsienyje  

1.Slovėnijos darželis OšNaklo vrtec,vrtec Mlinček. 

 

 

XVII SKYRIUS 

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ 

 

Laimėjimai. 

1.  2017 metais laimėjome II vietą respublikiniame ikimokyklinių įstaigų konkurse „Top ugdymo 

įstaigos“. 

 

2. „Meškučių“ grupės ugdytinis laimėjo pirmą vietą Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų vaikų 

meninio skaitymo konkurse „Mano gimtinė – Lietuva” . 

 

3. Priešmokyklinukų grupės komanda laimėjo 1 vietą Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo 

centro ikimokyklinio ugdymo skyriaus organizuotoje viktorinoje „PI Diena: Matematika Visaip“. 
 

 

 

 

 

 

Įstaigos vadovas                         ____________                 __________________ 
(parašas)  (vardas ir pavardė) 
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1 priedas 

 

PATVIRTINTA  

Kauno vaikų darželio 

„Raudonkepuraitė“ 

Direktoriaus 2017-09-01 Nr.V-57 

 

ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS CHEMA 

 

Tėvų komitetai Darželio taryba 

Pavaduotojas ugdymui 

 

Priešmokyklinio 
ugdymo pedagogas 

Ikimokyklinio ugdymo 
auklėtojas 

Meninio ugdymo 
(muzikos) mokytojas 

Neformaliojo ugdymo 
(kūno kultūros) 

mokytojas 

Logopedas 
 

Dietistas 

Raštvedys 

Archyvaras 

Maisto sandėlininkas 

Virėjas 

Pavaduotojas ūkiui 

Auklėtojo padėjėjas 

Einamojo remonto 
darbininkas 

Pagalbinis virtuvės 
darbininkas 

Valytojas 

Budėtojas 

Kiemsargis 

Direktorius 

Mokytojų taryba 


