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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

2019-2020metų strateginių tikslų realizavimas: 

Pirmasis tikslas – siekti holistinio požiūrio į vaiko sveikatą, socialinį – emocinį saugumą 

įtraukiant įstaigos bendruomenę.  

Tikslas įgyvendintas 100%. 2019 m. bendruomenė aktyviai susitelkė bendrai veiklai, kuriant 

saugią ir sveiką emocinę aplinką. Tikslingai keliant pedagogų kvalifikaciją, 100% pedagogų dalyvavo  

„Emocinio intelekto ir socialinių emocijų kompetencijų ugdymas“ ir „Emocinio intelekto ugdymas 

Kimochis programa“ mokymuose. Įstaigoje sukurta palanki aplinka Kimochis programai įgyvendinti. 

100%  pedagogų taiko Kimochis programą. Siekiant maksimalių užsibrėžto tikslo rezultatų, gerosios 

darbo patirties sėmėmės iš kitų Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Įstaiga dalyvavo  

tarptautiniame projekte „Say Hello to the world“  ir buvo suteiktas tolerantiško darželio sertifikatas. 

Antrasis tikslas – Tobulinti mokytojų kvalifikaciją, siekiant sistemingai taikyti IKT ir 

išmaniąsias technologijas. Šis tikslas įgyvendintas 90%. 2019 metais tikslingai keliant pedagogų 

kvalifikaciją buvo suorganizuota dveji mokymai dirbant su e-sistema „Mūsų darželis“. 100% 

pedagogų dirba su elektronine sistema „Mūsų darželis“. Pedagogai įgijo naujų IKT įgūdžių, 85% tėvų 

stebi mūsų įstaigos veiklą (rodo prisijungimų prie e-dienyno tėvų skaičius),o tai leidžia daryti 

prielaidą, kad sistema paspartina informacijos prieinamumą, sudaro galimybes bendrauti patogiu 

metu, taupo laiką pedagogams pildant įvairius dokumentus bei turi didelę įtaką mūsų veiklos ir 

ugdymo kokybei. Siekiant apibendrinti veiklos rezultatus, buvo atlikta bendruomenės apklausa ,,E-

dienyno „Mūsų darželis“ – galimybė ar trūkumas“, kuri leidžia teigti, 80% bendruomenės narių 

patenkinti galimybe gauti informaciją e-dienyne, tačiau likusieji 20% vis dar renkasi bendravimą 

telefonu arba asmeninį pokalbį darželyje. 

Trečiasis tikslas – siekiant saugios, funkcionalios aplinkos, gerinti įstaigos materialinę bazę, 

efektyviai valdant finansinius išteklius. Tikslas įgyvendintas 95%. 2019 metais darbų buvo atlikta 

daugiau negu planuota, atidaryta dar viena ankstyvojo amžiaus vaikų grupė, o tai leido sumažinti 

laukiančių vaikų skaičių į ankstyvojo amžiaus vaikų grupę. 75% vaikų pateko į lopšelio grupes. 



Įsigyta naujų vidaus ir lauko edukacinių priemonių (įsigytos dvi lauko priemonės, įrengta žalioji erdvė 

lauke bei minkšta danga ankstyvojo amžiaus vaikų lauko aikštelėje). Įrengta „Durų praėjimo 

kontrolė“. 

Nebuvo atnaujinti lauko takeliai, kadangi šiais metais savivaldybė visai neskyrė jokių lėšų 

remonto darbams, tačiau panaudojant 2% bei ugdymo lėšas įsigyta nešiojama muzikinė garso 

kolonėlė, ir 4 indaploves (tai leido sutaupyti vandenį, kadangi pastato antrame aukšte dažnai nebūna 

karšto vandens). 

Įgyvendinant strateginio ir metinio veiklos plano tikslus buvo tęsiama taupymo programa, tačiau 

atsižvelgta į prioritetinius būtiniausius poreikius. Finansiniai prioritetai buvo teikiami ugdymo 

kokybei gerinti, pedagogų kvalifikacijai kelti, vidaus bei lauko aplinkų funkcionalumo ir saugumo 

didinimui.  

 

 

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 

1.1. Vaikų saugumo 

įstaigoje 

užtikrinimas. 

Pasiekti numatytus 

rezultatus pagal 

suplanuotus 

saugios ir palankios 

vaikui aplinkos 

kūrimą, krizių 

valdymą, 

prevencinį darbą. 

Organizuotas mokyklos 

bendruomenės 

švietimas, vaiko 

saugumo, prevencijos ir 

kitose vaiko gerovės 

srityse. 

Mokymai: 

 Emocinio intelekto ir 

socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymo 

programa „Dramblys“; 

 „Emocinio intelekto 

ugdymas Kimochis“. 

Įstaigoje sukurta palanki 

aplinka Kimochis programai 

įgyvendinti. Vaikai išmoko 

įvardinti įvairias emocijas – 

tai pagerino vaikų savivertę. 

Patikrinimai: 

 Kauno valstybinės maisto 

ir veterinarijos tarnybos 

(aktas Nr. 33 VMĮP-184) 

- teisės aktų pažeidimų 

nenustatyta; 

 Techninės kontrolės 

tarnybos „Tuvlita“ vaikų 

žaidimų aikštelių 

techninis patikrinimas. 

(Ataskaita Nr. 19-11-



303;): 

 Demontuota 1 nesaugi 

lauko priemonė 

aikštelėje; 

 Įrengta minkšta danga  

ankstyvojo amžiaus 

grupės aikštelėje. 

 Įrengta „durų praėjimo 

kontrolė“. 

1.2. Efektyvus 

veiklos planavimas 

ir valdymas. 

Užtikrinti įstaigos 

finansinę drausmę ir 

patikėto turto 

kontrolę. 

Pasiekti numatyti 

rezultatai pagal 

suplanuotą veiklą. 

Gera vidaus darbo 

ir finansų būklės 

kontrolė. 

Parengtas ir patvirtintas 

2020 m. veiklos planas. 

Papildomai prašoma 

perskirstyti ar papildyti 

asignavimus tik tuomet, 

jei tai susiję su įstaigų 

darbu vasarą. Įstaigos 

pareigybių sąrašas ir 

darbuotojų koeficientai 

derinami mokymo lėšų 

ribose, pagal patvirtintą 

didžiausią leistiną 

pareigybių (etatų) 

skaičių ir laikantis 

patvirtintos sąmatos. 

 Suburta darbo grupė 

2020 m. įstaigos veiklos 

planui parengti (2019 m. 

spalio 22 d. Nr. V-34 

„Dėl darbo grupės 

skyrimo veiklos planui 

parengti“.)  

 Planui pritarta mokytojų 

tarybos posėdyje 2019-

12-11 Nr. 7. 

 Finansų kontrolės 

ataskaita įvertinta 

„gerai“. 

 Papildomai nebuvo 

prašoma perskirstyti ar 

papildyti asignavimų. 

(Įstaiga dirbo 11 mėn.). 

 Įstaigos pareigybių 

sąrašas ir darbuotojų 

koeficientai buvo 

derinami pagal Kauno 

m. savivaldybės 

patvirtintą didžiausią 

leistiną pareigybių 

(etatų) skaičių ir 

laikantis patvirtintų 

sąmatų. 

 Finansų kontrolės 

taisyklės patvirtintos 

2017-12-20 įsak. Nr V-

70. 

 Darbuotojams 

atlyginimų koeficientai 

padidinti vadovaujantis  

LR valstybės ir 

savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymu 

bei priedų pakeitimų 



įstatymu. 

 Panaudotų lėšų analizė 

pateikta įstaigos tarybos 

posėdyje 2019-12-20  

Nr. 3 ir 2020 m. veiklos 

plane.  

 Finansų būklės kontrolė 

vykdoma nuolat ir 

apskaitoma kas ketvirtį. 

Darbo užmokesčio lėšos 

buvo naudojamos 

racionaliai, todėl lėšų 

netrūko. 

1.3. Efektyviai dirbti 

pagal ES fondų 

priemones, pritraukti 

lėšas kituose 

respublikinėse, 

tarptautinėse 

priemonėse. 

Pateiktos, teigiamai 

įvertintos 

paraiškos, 

sėkmingai 

įgyvendinami 

tikslai. 

Veiklos rodikliai 

orientuoti į vaikų 

pažangos rezultatus, 

įgyvendinti projektai, 

projektų rezultatų 

vertinimas. 

 2019-02-05 pateikta 

paraiška Fini Zavod 

Radeče Slovenia 

dalyvauti „Say Hello to 

the World“ projekte ir 

gauti „Tolerantiško 

darželio titulą“; 

 Suburta profesionali 

komanda turinti 

pakankamai patirties 

veikti projekte, aptartos 

ir išryškintos veiklos 

kryptys, numatytos 

priemonės joms 

įgyvendinti; 

 2019-06-26 gautas 

titulas „A Tolerant 

Kindergarten 

Certificate“;  

 2019-01 pateikta 

paraiška dalyvauti 

„Vaisių ir daržovių bei 

pieno ir pieno produktų 

vartojimo skatinimo 

vaikų ugdymo 

įstaigose“; programoje, 

sudarytos sutartys su 

UAB „Sotėja“ Nr. S19-

04-01 ir AB „Pieno 

žvaigždės“ Nr. PŽ-

YKPR-1589. Kas 

mėnesį teikiamos 

ataskaitos apie išdalintą 

produktų kiekį vaikams. 

1.4. Įstaigos Atitinkanti Svetainė formuojanti Svetainė atnaujinta ir atitinka 



internetinė svetainė 

atitinka 

reikalavimus. 

bendruosius 

valstybės 

institucijų interneto 

svetainės 

reikalavimus. 

įstaigos įvaizdį, 

skelbiama informacija 

aktuali, nepasenusi 

teisiškai galiojanti, 

garantuojanti abipusį 

ryšį su vartotoju. 

Sudaranti galimybę 

gauti informaciją 

neįgaliesiems ir 

užsieniečiams. 

bendruosius reikalavimus 

valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų interneto 

svetainėms. Sukurtos naujos 

skiltys: asmens duomenų 

apsauga, vadovo veiklos 

ataskaitos. Užtikrintas 

asmens duomenų saugumas. 

Sudarytos sąlygos 

visuomenei gauti internetu 

visą viešą informaciją apie 

įstaigos teikiamas paslaugas, 

informacijos aktualumą, 

patikimumą, paieškos 

galimybes. 
 

 

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

 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Nebuvo atnaujinti lauko takeliai. Savivaldybė neskyrė lėšų aplinkos tvarkymo 

darbams. 
 

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.  Įsigyta nešiojama muzikinė garso kolonėlė Pagerinta ugdomojo proceso kokybė. 

3.2. Įsigytos 4 indaplovės Tai leido sutaupyti vandenį, kadangi pastato 

antrame aukšte dažnai nebūna karšto vandens. 

3.3. Išremontuotos pagalbinės patalpos prie 

darbuotojų valgomojo. 

Atitinka HN reikalavimus. 

3.4. Įsigytos 2 naujos spintelės virtuvėje. Atitinka HN reikalavimus. 

3.5.Įrengta „durų praėjimo kontrolė“. Užtikrina vaikų saugumą įstaigoje. 

3.6. Įsigytas naujas šaldytuvas virtuvėje. Atitinka HN reikalavimus. 
 

4. Pakoreguotų 2019 metų veiklos užduočių nebuvo 

 

 

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 ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

 

6.1. Pagilinti žinias kaip parengti paraiškas, įgyvendinti ir administruoti ES finansuojamus projektus. 

6.2. Bendroji kompetencija „Vadovavimas žmonėms“ (darbas komandoje, formavimas ir valdymas, 

pokalbių moderavimas). 
 

 

Direktorė Irena Palukaitienė   2019-01-20 
 

 


