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Eil. 

Nr. 

Direktoriaus vaidmuo, 

indėlis ir iniciatyvos 

                                  Rezultatai 

1. 2. 3. 

1. Kartu su darbo grupe 

parengiau dokumentus 

LR Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo ir 

naujojo darbo kodekso 

įgyvendinimui 

1. Atnaujinti Pareigybių aprašymai visiems darželio darbuotojams, juose 

nurodomas pareigybės lygis, grupė ir 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. 
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3. Inicijavau 

informacinės 

sistemos „Mūsų 

darželis“ 

įdiegimą 

1. Parengiau „Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ elektroninio dienyno 

tvarkymo nuostatus“. Darbuotojai supažindinti su elektroninio dienyno naudojimosi 

ir informacijos pateikimo tvarka. 

2.Specialistus ir grupių auklėtojas aprūpinau kompiuteriais ir planšetėmis, sustiprinau 

internetinį ryšį visame darželyje, kas leidžia patogiu laiku naudotis IT, rasti reikiamą 

informaciją, laiku atsiskaityti.  Įsigyti 4 kompiuteriai, 2 planšetes. 

3. 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. 

3. 47% tėvai aktyviai naudojasi informacine sistema, prisijungia prie darželio 

informacinės sistemos dažniau kaip 1 kartą per savaitę. 

4. Siekdama 

prisidėti 

įgyvendinat 2017 

metų veiklos 

planą inicijavau 

išmaniųjų 

edukacinių 

priemonių 

įsigijimą 

1.Įsigytos 5 „išmanosios Bitutės“, taikomos ikimokyklinėse grupėse 

supažindinant vaikus su informacinių technologijų pradmenimis. 

2.Įsigytos 3 išmaniosios knygelės, skatinančios vaikus mokytis skaityti, 

atkartoti. 

3. Naudojant Interaktyvią lentą, taikomos 8 interaktyviosiomis ugdymo 

programos priešmokyklinėje grupėje, 3 programos ikimokyklinėse 

grupėse ir  4 programas taiko specialistai. 

4. Organizuotas metodinis  renginys Kauno miesto pedagogams  

„Interaktyvių priemonių taikymas vaikų kalbos ugdymo kontekste“. 
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5. Subūriau pedagogų 

komandą parengti ir 

įgyvendinti projektą 

„Interaktyvios edukacinės 

priemonės“.   

Priešmokyklinukai buvo supažindinti su  interaktyvios lentos 

naudojimo galimybėmis, žaidė edukacinius mokomuosius 

žaidimus, dalyvavo animacinių filmukų dirbtuvėlėse. 

6. Subūriau pedagogų 

komandą dalyvauti 

respublikiniame projekte 

„Ikimokyklinukų žiemos 

olimpiada 2017“ 

 Vaikai buvo skatinami gyventi aktyviai žiemos metu ir turėjo 

galimybę susipažinti ir išbandyti įvairias žiemos sporto šakas: 

čiuožinėjimą su rogutėmis, su pačiūžomis, ledo ritulį, 

netradicinį čiuožimą įvairiomis priemonėmis, sniego gniūžčių 

mėtymą. 

7. Kartu su pedagogų 

komanda organizavau 

Respublikinį  

ikimokyklinių įstaigų 

kalbai gabių vaikų 

festivalį „Stebuklingi 

pasakų garsai“ 

1. Pedagogai įgijo patirties organizuojant respublikinius 

renginius 

2. Pedagogai patobulino skaidrių parengimo, naudojimosi 

informacinėmis technologijomis gebėjimus. 

3. Buvo sudarytos sąlygos kalbai gabiems vaikams  atsiskleisti  

8. Atnaujinau sutartį su 

Kauno miesto Vinco 

Kudirkos progimnazija 

dėl galimybės naudotis 

mažąja sale darželio 

ugdytiniams  2016-2017 

m.m. 

Tėvams pageidaujant, vietoje šokių būrelio organizuojami 

nemokami šokiai vyresniųjų grupių ugdytiniams 1 kartą per 

savaitę. 
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9. Koordinavau darželio Vaiko 

gerovės komisijos veiklą 

1.Parengta Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka. Darbuotojai supažindinti kaip 

atpažinti patyčias ir kaip elgtis joms esant.  

2.Parengta ir įgyvendinama Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ 

patyčių prevencijos programa 2017-2018 m.m. Jos įgyvendinimas padės 

vaikams jaustis saugesniems, palaikomiems, sveikesniems. 

3.Ikimokyklinio ugdymo grupėse vykdomos socialinio emocinio intelekto 

ugdymo programos: „Kiškučių“gr.-Zipio draugai, „Saulyčių“ gr.-Kimochis. 

Programos ugdo vaikuose pasitikėjimą, gebėjimą atpažinti emocijas ir jas 

kontroliuoti. 

10. Vadovavau darželio pedagogų 

atestacijos komisijos veiklai 
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ingrida Matusevičienė įgijo 

auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 

11. Inicijavau darželio dalyvavimą 

respublikiniame ikimokyklinių 

įstaigų konkurse „Top ugdymo 

įstaigos“ 

Laimėjome II vietą iš geriausių Lietuvos darželių. 

12. Inicijavau viešuosius pirkimus 

vamzdynų, virtuvės remonto 

darbų pirkimui ir tvoros 

rekonstravimui 

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. 

13. 1.Inicijavau lėšų pritraukimą 

2.Sumažinau aptarnaujančio 

personalo etatus ,0,9 etato 

 

1.2% paramos surinkta 755,15 eurų,„Pienas vaikams“ programos -652,30 

eurų,Anglų kalbos būrelis-81 eur. 

2. Padidinti atlyginimai pridedant priedus 3 darbuotojams už viešųjų 

pirkimų vykdymą, darbą DVS sistemoje, atliekant papildomas funkcijas 



Finansavimo šaltiniai Lėšų panaudojimas 

Koordinavau tikslingą lėšų panaudojimą 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos-

197.498,97 Eur. 

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. Įsigyta nauja elektrinė 

viryklė-15,310 tūkst.Eur. 

Spec. lėšos - 

15.877,92 Eur. 

Pagrindinės išlaidos: 

1.Mitybai-14,945 tūkst.Eur. 

2.Įsigytos kanceliarinės ir švaros prekės grupėse, administraciniuose kabinetuose, virtuvėje-

383,17 Eur.. 

MK Lėšos - 

66.433,11 eur. 

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. 

2% lėšos-755,15 

Eur. 

Pagrindinės išlaidos: 

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

2. Seminarai-108,0 Eur. 

Pienas vaikams 

programos lėšos-

725,62 Eur. 

161 Eur.- ryšių paslaugoms 

46,61Eur.-kompiuterinio tinklo paslauga 

190 Eur. – kvalifikacijai 

448,91Eur. – stalas darželio virtuvei 

98 Eur. – civilinis draudimas 



DIREKTORIAUS PLANUOJAMI VEIKSMAI IR INICIATYVOS 2018 METAIS 

 

Eil. 
Nr. 

Direktoriaus planuojami veiksmai ir 
iniciatyvos 

Rezultatai 

1. 2. 3. 

1. Atnaujinsiu sutartį su Kauno V.Kudirkos 

progimnazija  

Vaikai turės galimybę nemokamai naudotis 

moderniomis sportinėmis aikštelėmis mokyklos 

kieme 

2. Atnaujinsiu sutartį su Kauno Viešąja 

biblioteka Vaikų literatūros skyriumi 

Bus išskiriami bendradarbiavimo prioritetai, 

praplėstos edukacinės aplinkos, tikslingesnės ir 

įvairesnės edukacinės veiklos. 

3. Inicijuosiu sutartį su Viešąją įstaiga 

Futbolo Klubu „Lygis“ 

Vaikams bus organizuojami nemokami sportiniai 

užsiėmimai sporto klube ir darželyje su sporto 

treneriu 

4. Inicijuosiu sutarties sudarymą su Jonavos 

lopšeliu darželiu 

Plėtojama vaikų komunikavimo kompetencija ir 

ieškoma galimybių efektyvesniam, 

modernesniam humanitariniam vaikų ugdymui. 

5. Inicijuosiu  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.Ugdomi vaikų patrioniai jausmai, 

meilė ir pagarba Tėvynei. 
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6. Inicijuosiu dalyvavimą Tarptautiniame 

projekte „„Say hello to the World“ 

Priešmokyklinukai susipažins su anglų bei kitų tautų 

kalbomis, mokysis draugiškumo ir tolerancijos. 

7. Inicijuosiu respublikinį  metodinį 

renginį „Poezija skamba vaikų 

širdelėse“ 

Sieksime pasidalinti gerąja patirtimi ugdant vaikų 

deklamavimo, kūrimo, inprovizacinius gebėjimus. 

8. Inicijuosiu darželio svetainės 

atnaujinimą 

Svetainė atitiks šiuolaikinius svetainių kūrimo 

reikalavimus, bus moderni ir informatyvi 

9. 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. 

10. Inicijuosiu projektų parengimą  

siekiant modernizuoti edukacines 

vidaus ir kiemo aplinkas.  

Incijuosiu darželio tvoros 

rekonstrukcijos darbų užbaigimą 

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 . 

Pabaigsime keisti likusią darželio tvorą, taip 

užtikrindami vaikų saugumą darželio kieme. 

 


