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Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ 
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2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

______________     Nr. ______________ 
Kaunas 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

2019-2021  metų strateginiame plane atsižvelgiant į STRAPIO rezultatus, vidinį įsivertinimą bei vaikų 

grupių pasiekimų pažangos analizę išsikėlėme tikslą „Plėtojant vaikų  pažinimo, sveikatos saugojimo ir 

socialines kompetencijas diegti sveikos gyvensenos nuostatas“. 

2021 metų veiklos plane siekėme įgyvendinti trečiajį strategijos uždavinį „Ugdyti vaikų emocinės 

savijautos pažinimą, saugumą ir pasitikėjimą savimi” 

2021 metų tikslas įgyvendintas 100 %. Pasiekti tikslai viršijo numatytus rezultatus, nes visos 

suplanuotos veiklos įvykdytos.  

15% pagerėjo vaikų emocijų suvokimas ir raiška. Parengti ir įgyvendinti 3 projektai, du iš jų ilgalaikiai 

taikant emocinio ugdymo (si) metodus. Vaikai įgijo žinių ir galimybių patiems atpažinti savo emocijas ir 

mokinosi kaip su jomis susidraugauti ir tinkamai reaguoti į situacijas, siūlė savo idėjas darželio šventėms. 

Mokytojai ugdymo procese numatė interaktyvius, kūrybiškus metodus, kurie atitiko vaikų poreikius ir 

galimybes vaikai išmoko atpažinti ir įvardinti nuo 5 iki 10 emocinių būsenų, kaip jaučiasi šiuo metu. 

Kiekvienoje grupėje įrengti ramybės, nusiraminimo centrai, kur vaikai gali pabūti vieni. Centruose 

įsigytos sensorinės priemonės, gerinančios vaikų emocinę būseną. Visų 4 grupių ugdytiniai dalyvauja 

socialinio- emocinio ugdymo programose. Ikimokyklinio 3-4 ir 4-5 metų amžiaus grupėse ugdytiniai 

dalyvauja  „Kimochis“ programoje, 5-6 metų amžiaus ir priešmokyklinės grupės vaikai dalyvauja  „Zipio 

draugai“ programoje. Visus metus aktyviai bendradarbiauta su ugdytinių tėveliais, atlikta apklausa apie 

vaikų savijautą įstaigoje, kurios metu išaiškėko, kad 100 % tėvelių teigiamai įvertino vaikų savijautą 

darželyje. Vaikai noriai lanko įstaiga ir joje jaučiasi saugūs ir laimingi. 

    Atliktas vienos grupės remontas, nupirkti nauji baldai. Suremontuotas pirmo aukšto holas. Lauke, 

vaikų žaidimų aikštelių teritorijoje, įrengtos naujos muzikinės priemonės, vabalų namelis, kneipo takelis 

vaikams, atnaujintos pavėsinės įrengiant veiklos centrus juose. Pritrauktos 882,17 eurų lėšos pavėsinių 

stogo asbestinei dangai pakeisti. Pakeisti nauja danga ir atnaujinti visų 4 pavėsinių stogai. 

Vaikams turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius pritaikomas vadovaujantis Vaiko gerovės 

komisijos ir PPT rekomendacijomis. Įstaigoje užtikrintas logopedo paslaugų prieinamumas: šiuo metu 26 

vaikams dėl kalbos ir komunikacijos sutrikimų teikiama logopedo pagalba, prireikus psichologo ar 

socialinio pedagogo konsultacijų kreipiamės į Kauno psichologinę pedagoginę tarnybą. 

     Siekdami tikslo įgyvendinimo 2021 metų vasario 1 - birželio 30 dienomis Kauno vaikų darželis 

"Raudonkepuraitė" organizavo ir pristatė ilgalaikį tarptautinį švietimo įstaigų bendruomenių emocinės 

raiškos ir jausmų projektą „Šypsena – kelias į draugystę“. Projekte dalyvavo 154 įstaigos iš Lietuvos, 1 

įstaiga iš Airijos ir 1 įstaiga  iš Norvegijos. Viso virš 400 dalyvių. Lapkričio mėnesį  organizuota 

metodinė valandėlė projekto ,,Šypsena – kelias į draugystę“ gerosios darbo patirties sklaidai. Pranešimus 

skaitė ir patirtimi dalinosi 12 pranešėjų.  Organizavome 2021 m. kovo 26 d. - 31 d. virtualioje aplinkoje 

E-Twinning tarptautinio projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas 

užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ Kauno ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių dailės darbelių iš antrinių 

žaliavų parodą „Mano jausmų barzdukas 2021“. Parodoje dalyvavo e - twinning grupės nariai iš 

tarptautinio projekto, tai viso dalyvių 28 iš 11 skirtingų Kauno miesto ugdymo įstaigų. Suteiktas kokybės 

ženklelis už projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio 

kalbų ir kitų dalykų pamokose“ 
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Organizuota respublikinė akcija tarptautinei Laimės dienai minėti ,,Pasigaminkim nuotaikų 

puodelį...“, akcijoje dalyvavo 11 ikimokyklinių įstaigų. 

2021 metais vaikai dalyvavo projekte „Vaikų gebėjimų  kuriant, mąstant, atrandant“  ir tapo 

nugalėtojais.  

Kauno vaikų darželio “Raudonkepuraitė” sėkmingą metų veiklą lėmė įstaigos darbuotojų puikus 

komandinis darbas, pasiekti visi užsibrėžti tikslai, komandos inicijuoja ir vykdo projektus, skatina 

mokytojų, darbuotojų ir specialistų tobulėjimą. Vyksta gerosios patirties sklaida, pedagogai dalinasi savo 

patirtimi su kitais pedagogais skaitydami ir rengdami pranešimus.  

 

 

II SKYRIUS 

2019 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 

Ugdyti 

pedagogų 

mokymosi 

visa 

gyvenimą 

nuostatą 

siekiant 

įgyti naujų 

žinių, 

mokėjimų ir  

įgūdžių .  

Pedagogai 

įgis naujų 

žinių ir 

gebėjimų 

vaikų 

emocinių 

įgūdžių 

lavinimo 

srityje. 

Trys pedagogai 

tobulins žinias ir 

įgyvendins socialinio 

–emocinio mokymo ir 

charakterio ugdymo 

programą “Kimochis”. 

Programa bus taikoma 

dvejose grupėse. 

Vienas pedagogas 

lankys mokymus ir 

įgyvendins tarptautinę 

programą “Zipio 

draugai” 

ikimokyklinėje 

grupėje. Bus 

organizuojamas 

seminaras  tėveliams 

nuotoliniu būdu “Apie 

vaikų baimes”.  

Darželyje, 

įgyvendinami 2 

tarptautiniai projektai , 

ir vienas respublikinis 

projektas skatinantis 

vaikus atpažinti ir 

valdyti savo emocijas. 

Organizuojami 

renginiai darželio 

bendruomenei. 

• Trys pedagogai lankė mokymus 

“Emocinio intelekto ugdymas 

integruojant Kimochis programą” ir įgijo 

žinių kaip taikyti programą grupėje.Šiuo 

metu turime 4 pedagogus, kurie puikiai 

geba įgyvendinti socialinio –emocinio 

mokymo ir charakterio ugdymo 

“Kimochis” programą. Ikimokyklinio 3-

4 ir 4-5 metų amžiaus grupėse ugdytiniai 

dalyvauja  „Kimochis“ programoje. 

• Du pedagogai lanko mokyus ir 

įgyvendina programą “Zipio draugai”. 

Programa vykdoma  5-6 metų amžiaus ir 

priešmokyklinėje grupėje.   

• 2021 05 12 dieną vyko nuotolinis 

seminaras bendruomenės nariams “Vaikų 

baimės, kaip išmokyti juos atpažinti ir 

įveikti savo baimes” Seminarą vedė 

KPPT psichologė Raminta Radzevičiūtė 

– Purienė. 

 

• Įgyvendintas įstaigos projektas  ,,KAS 

GYVENA JAUSMŲ KARALYSTĖJE?“, 
kuris vyko visus metus per įvairias 

ugdomąsias veiklas. Įvertinus rezultatus 

vaikų pažanga socialinės kompetencijos 

srityje pagerėjo 8  %. 

 

• Kauno vaikų darželis "Raudonkepuraitė" 

organizavo ir pristatė ilgalaikį tarptautinį 

švietimo įstaigų bendruomenių emocinės 

raiškos ir jausmų projektą „Šypsena – 

kelias į draugystę“. Projekte dalyvavo 

154 įstaigos iš Lietuvos, 1 įstaiga iš 
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Airijos ir 1 įstaiga  iš Norvegijos. Viso 

virš 400 dalyvių. 

• Įrengti ramybės centrai visose 4 grupėse. 

• 96 % tėvelių vaikų savijauta darželyje 

vertina labai gerai 4% gerai.  

Atnaujinti 

vidaus 

patalpas. 

Sukurta 

estetiška, 

informatyvi ir 

saugi vaikams 

grupės 

aplinka, 

atitinkanti 

higienos 

normos HN 

75:2016 

reikalavimus 

Atliktas ikimokyklinės  

grupės 

modernizavimas. 

Naujai išdažytos 

sienos, įrengtos 

pakabinamos lubos, 

paklotas naujas 

linoleumas, atnaujinta 

dalis baldų, moderniai 

suprojektuota erdvė. 

• Atliktas ikimokyklinio amžiaus 

„Nykštukų“ grupės kosmetinis remontas, 

nupirkti nauji baldai atitinkantis vaikų 

poreikius. Sudarytos saugios, estetinės 

sąlygos vaikų ugdymui ir ugdymuisi 

grupėje. 

 

 

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

 

Užduotys Priežastys, rizikos  

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

  

  

  

  

 

 

 

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 

 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
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6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

 

6.1. Tobulinti vadovavimas žmonėms kompetenciją, kaip formuoti komandą. 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas              __________                             Lina Baltakienė                                        

2021-02-05 

     

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Švietimo skyriaus vedėja                                    __________                          Ona Gucevičienė            

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

V SKYRIUS 

2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. 2021 metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

   

   

   

 

 

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

 

10.1. Ilgalaikis įstaigos vadovo nedarbingumas 

10.2. Metų eigoje ženkliai sumažintas finansavimas  

 

 

Švietimo skyriaus vedėja,         ___________                               Ona Gucevičienė           __________                                                     

           

   

Susipažinau 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas              __________                             Lina Baltakienė                                        

2022-02-0 


