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I. ĮVADAS

           Vaikų darželis ,,Šnekutis“ yra bendrojo ugdymo įstaiga su integruotais įvairius kalbos ir komunikacijos bei kompleksinius vystymosi sutrikimus turinčiais vaikais. 

Darželyje veikia specialiosios pagalbos kalbos ir komunikacijos konsultacinis centras (toliau KKKC). Darželyje yra 10 grupių: 8 darželio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. 

• Ugdytinių skaičiaus vidurkio kaita grupėse 2010/2011 m. m.  – 136 vaikai, 2011/2012 m. m.  – 147 vaikai.

Priešmokyklinio ugdymo grupėse  –  2010/2011 m. m.  – 31 vaikas, 2011/2012 m. m. - 33 vaikai.

Nepatekusių į darželį vaikų nėra. 

Iš  bendro 2011 m. skaičiaus 122 vaikai - specialiųjų ugdymo(si) poreikių (toliau SUP), turintys kalbos sutrikimų, iš jų 38 vaikai šalia kalbos sutrikimų turi ir kitų žymių 

raidos sutrikimų.

• Dauguma ugdytinių yra iš vidutinio socialinio sluoksnio šeimų. Aukštesnio  išsilavinimo šeimų yra 114. Iš socialinės rizikos šeimų yra 40 vaikų: 1 vaikas – vienišos 

mamos, 13 vaikų iš išsituokusių šeimų, 20 vaikų iš neformalių šeimų, 1 vaikas, kurio miręs tėvas.

Socialiai remtinose šeimose gyvena 18 vaikų, 50% nuolaida maitinimui naudojasi 60 vaikų.

Vaikų, kurių šeimose vyrautų krizės – nėra. Daugiavaikėse šeimose gyvena 22 vaikai. Kariškių šeimose gyvena 2 vaikai.

• Darželyje dirba 32 pedagogai: 30 pedagogai turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 2 – aukštesnįjį. Yra 4 magistrai, 10 pedagogų turi metodininko (auklėtojo, logopedo, 

muzikos mokytojo, spec. pedagogo), 19 – vyresniojo auklėtojo, logopedo, specialiojo pedagogo, 1- auklėtojo kvalifikacines kategorijas, 2 pedagogas neatestuotas.

Dirba stipri specialistų komanda: 5 logopedai, 2 spec. pedagogai, psichologas, kūno kultūros pedagogas, muzikos pedagogas, masažuotojas.

• Žemės panaudos sutartis yra sudaryta.

• Higienos pasas yra (galioja iki 2013-12-01). 

• 2006 m. atliktas energetinis auditas, parengti investicinis ir techninis projektai.

• 2010-04-22 sudaryta ilgalaikė nuomos sutartis su vaistine.

       



II. PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ
II.1. Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija

   Gyventojų 2% paramos ir labdaros lėšos už 2010 m. - 8,6 tūkst. Lt:

                                pavėsinių remontas - 6,0 tūkst. Lt, 

                                smėlio dėžių remontas -3,8 tūkst. Lt, 

                                kvalifikacijos kėlimas - 0,8 tūkst. Lt,

                               elektrinių buitinių įrenginių remontas -1 tūkst. Lt.

Mokinio krepšelio lėšos - 11,5 tūkst. Lt :

                         žaislai , ugdymo priemonės - 8,8 tūkst. Lt,

                         metodinė literatūra  - 0,5 tūkst. Lt, 

                         mokinių pažintinei veiklai - 1,4 tūkst. Lt, 

                         kvalifikacijos kėlimas  - 0,8 tūkst. Lt.

Specialiosios lėšos - 6,1 tūkst. Lt: 

                          žaislai, ugdymo priemonės, sporto, muzikos prekės.

      Savivaldybės lėšų panauda: - 8,64 tūkst. Lt: 

                                 elektrinė keptuvė  - 4,5 tūkst. Lt, 

                                 indai - 0,38 tūkst. Lt, 

                                 kompiuterinė įranga - 2,5 tūkst. Lt, 

                                 remonto prekės - 0,46 tūkst. Lt, 

                                 kanceliarinės prekės - 0,67 tūkst. Lt, 

                                valymo ir higienos prekės - 0,13 tūkst. Lt.

      Savivaldybės paskolos lėšos -10,7 tūkst. Lt  – langų keitimas.

             Ilgalaikės nuomos lėšos - 12,19 tūkst. Lt:

                         minkštas inventoriaus - 4,0 tūkst. Lt, 

                         skalbimo ir valymo priemonės - 6,3 tūkst. Lt, 

                         remonto medžiagos - 1,47 tūkst. Lt,   

                         indai - 0,12 tūkst. Lt, 

                         benzinas žoliapjovei - 0,3 tūkst. Lt.
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II.2. Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę (2011 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis).

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas:

P
am

at
ai

Iš
or

in
ės

 s
ie

no
s 

S
to

ga
s

L
an

ga
i

L
au

ko
 d

ur
ys

V
id

in
ės

 s
ie

no
s

L
ub

os

V
id

au
s 

du
ry

s

G
ri

nd
ys

Maisto
ruošimas

Tualetai 
Šildymas,
vėdinimas

Vandentiekis,
kanalizacija

  Elektros sistema

P
ri

ta
ik

ym
as

 n
eį

ga
li

ųj
ų

po
re

ik
ia

m
s 

(j
ei

 r
ei

ki
a)

 

Komentarai

P
at

al
po

s

Įr
en

gi
ni

ai

P
at

al
po

s

U
žd

ar
os

 k
ab

in
os

 Į
re

ng
in

ia
i

Š
ilu

m
os

 p
un

kt
as

Š
ild

ym
o 

si
st

em
a

V
an

de
nt

ie
ki

o 
si

st
em

a

K
an

al
iz

ac
ij

os
 s

is
te

m
a

E
le

kt
ro

s 
in

st
al

ia
ci

ja

E
le

kt
ro

s 
sk

yd
in

ės

Šv
ie

st
uv

ai

K K A
K

A
K

A
K P P K P A
K

N
R K A
P

N
R P A
K

A
K K A
K P P --
-

Reikalingas vidaus patalpų – grupių,
tualetų,  kabinetų, salių, koridorių,

laiptinių  remontas.
Darželis dirba 42 m.

Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP– atliktas paprastasis
remontas.
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II.3. Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus

Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas
realus rezultatas

Maksimalus lauktas rezultatas

           1 tikslas. Šalinti
SUP  vaikų  raidos
sutrikimus,  tęsiant
meninės  terapijos
(vaidybos)  elementų
taikymą.  Tęstinumas  nuo
2010 m.

  Projektinės  veiklos,  švenčių,  pramogų,
popiečių,  išvykų  į  Kauno lėlių  ir  Kamerinį
teatrą, kasdieninės veiklos metu vaikai turėjo
galimybę  išreikšti  save  per  vaidybą.  Apie
75% tėvų aktyviai  įsijungė į  vaikų vaidybą
skatinančių priemonių gamybą.

      Atliktų  darbų
rezultatai  yra  arčiau
maksimalaus  rezultato
siekiamybių.

Vertinama gerai.

   Apie 70 % pagerėjo SUP vaikų saviraiškos,
savarankiškumo,  bendravimo  ir
bendradarbiavimo gebėjimai.
   Pavyko įsigyti tik 80% planuotų, vaidybą
skatinančių priemonių (pritrūko MK lėšų).

Komentaras: Tikslo įgyvendinimą vertiname gerai, nes ugdomųjų veiklų organizavime taikyta teatrinė raiška sudarė galimybes raidos sutrikimų turintiems
vaikams būti savimi tarp kitų – išreikšti save.

         2 tikslas.    Tenkinti
individualius vaiko saugumo,
emocinius,  fizinius  ir
socialinius  poreikius,
įgyvendinant  programą
„Zipio  draugai“
vyresniosiose  ir
priešmokyklinėse grupėse.

  Metodinių  diskusijų  ir  susirinkimų  metu
pedagogai  ir  tėvai  buvo  supažindinti  su
programos  „Zipio  draugai“  tikslais  ir
privalumais ugdant mūsų įstaigos vaikus.

   Atliktų darbų apimtis
atitinka  maksimalaus
rezultato siekiamybę.
    Vertinama gerai.

   4  pedagogai  dalyvavo  paruošiamuosiuose
programos „Zipio draugai“ seminaruose.
   Dviejose  vyresniosiose  ir  vienoje
priešmokyklinio  ugdymo  grupėse  sėkmingai
buvo vykdoma ši programa.

Komentaras: Minimalūs ir maksimalūs rezultatai pilnai įgyvendinti.
       3 tikslas. Kurti saugią
ugdymo(si)  aplinką  lauke,
atnaujinant  senus  lauko
įrenginius,  panaudojant
2  %  paramos,  specialiųjų
programų ir biudžeto lėšas.

   Atnaujinti seni aikštelių įrenginiai.    Atlikti  darbai  viršijo
lauktus  maksimalius
rezultatus.

   Restauruotos 5 pavėsinės (pakeista stogo 
danga). 
    Atnaujinta 10 smėlio dėžių (uždengtos 
dangčiais). 

Komentaras: Minimalūs ir maksimalūs rezultatai pilnai įgyvendinti.



II.4. Plačiojo įsivertinimo išvados

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti mokyklos
veiklos aspektai

1.1.1. 1.3.1. 3.1.1.
2.1.1. 2.2.3. 3.1.2.
3.1.2. 3.1.2.
4.2.5. 4.3.1.
5.2.2. 5.1.1.
6.3.1. 6.4.3.

     2.5.   Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, Vidaus audito skyriaus ir kitų 

institucijų išvados

• 2011-04-14 Kauno m. VMVT patikra. Pažeidimų nerasta.

• 2011-03-21 Švietimo ir ugdymo skyriaus patikra dėl veiklos įvertinimo. Pažeidimų nenustatyta.

• 2011-12-14 Švietimo ir ugdymo skyriaus patikra dėl centralizuoto vaikų priėmimo. Pažeidimų nenustatyta.

III.  2012 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, 
PLANUOJAMI INVESTICIJŲ  PROJEKTAI

2012  m.  numatytų  tikslų  aktualumą  įtakojo  įstaigos  numatytos  strateginės  veiklos  kryptys:  ugdymo(si)  kokybės  tobulinimas,  užtikrinant  deramą

ugdymo(si) kokybę, išplečiant ugdymo turinio individualizavimo galimybes, kuriant saugią ir jaukią aplinką, bei „Plačiojo audito“, atlikto 2011m. lapkričio mėn.,

rezultatai.

                   Atsižvelgus į 2011 m. veiklos įsivertinimo rezultatus bei įstaigos savivaldos posėdžių, bendruomenės susirinkimų metu vykusias diskusijas, pokalbius,

nuspręsta 2012 metų veiklą orientuoti į:
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• vaiko pasiekimų ir pažangos kokybę,

• saugios ir kūrybingos ugdymo(si) aplinkos kūrimą.

            Siekiant užtikrinti individualizuoto ugdymo turinio kokybišką funkcionavimą, būtina gerai žinoti ugdytinių pasiekimus, galimybes ir pažangą. Tam

reikalinga lyginamoji  tyrimų analizė,  kuri  leistų sukurti  darželio ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą,  atspindinčią pedagogų, specialistų bei tėvų

lūkesčių dermę.

                   Sukurta ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema leis išsiaiškinti vaikų įgūdžius, gebėjimus bei pomėgius. Surinkta ir dokumentuota informacija

bus naudojama perspektyviniams planams parengti, kokybiškam ugdymo turinio įgyvendinimui, vaikų bei pedagogų tobulėjimui užtikrinti.

                   Kokybiško ugdymo(si) organizavimo procese labai svarbu sukurti tinkamą ugdymo(si) aplinką, kuri atitiktų vaikų raidos poreikius, suteiktų galimybę

pritapti, jaustis saugiai ir patogiai (ypač specialiųjų poreikių turintiems vaikams), tenkintų jų socialinius, emocinius, fizinius poreikius, ugdytų jų kūrybiškumą bei

saviraišką. Orientuojantis į esamą padėtį  darželyje,  numatoma aprūpinti  ugdomąsias erdves naujomis  ugdymo priemonėmis,  pakeisti  keturiose grupėse staliukus,

dviejose – rūbinės spinteles,  atliekant tualetų remontą.

                    Numatytoms galimybės realizuoti numatomi finansiniai ištekliai: 

• darželio vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemai sukurti  - 0,65 tūkst. Lt iš MK lėšų;

• ugdymo priemonėms įsigyti - 5,0 tūkst. Lt iš specialiųjų programų lėšų;

• baldų įsigijimui – 11,0 tūkst. Lt  (nuoma – 5,0 tūkst. Lt, MK – 2,0 tūkst. Lt, biudžeto – 4,0 tūkst. Lt)

• tualetų remontui 15,0  tūkst. Lt ( nuoma 5,0 tūkst.. Lt, 2 %– 10,0 tūkst. Lt)

   

IV. VEIKLOS TURINYS

1 tikslas. Tobulinti darželio vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą, kurioje atsispindėtų pedagogų, specialistų bei tėvų lūkesčių dermė.

SĖKMĖS KRITERIJUS LAUKIAMI MINIMALŪS REZULTATAI LAUKIAMI MAKSIMALŪS REZULTATAI
     Sukurta vertinimo sistema,  atliepianti       Sukurta vaikų ir turinčių SUP vaikų    Sukurta, pristatyta  ir pradėta pildyti forma apie vaikų ir SUP vaikų 

8



darželio ugdytinių individualius 

ugdymo(si) poreikius.

pasiekimų ir  pažangos vertinimo sistema. pasiekimų ir pažangos vertinimą.

Priemonės 

Eil. 
Nr.

Priemonės pavadinimas   Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai Įvykdymo 
terminas

Ištekliai Pastabos 

   1 Mokytojų tarybos posėdžiai:
• Ugdymo(si) kokybės gerinimas, tobulinant 

darželyje taikytą vaikų pasiekimų ir pažangos 
vertinimo sistemą.

Kūrybinės darbo grupės sudarymas
• Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo formos 

pristatymas pedagogams ir specialistams.

Direktorė 

Direktorė

02 mėn.

10 mėn.

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba

   2 Metodinės popietės:
• Stebėjimas ir refleksija.

• Stebėjimo aprašų rengimas.

• Vaikų įgūdžių vertinimo dokumentavimas.

• Vertinimo duomenų apie vaikų raidą 
panaudojimas planavime.

• Informacijos viešinimas.

Direktorės pav. ugdymui, 
psichologė
Direktorės pav. ugdymui, 
psichologė
Direktorės pav. ugdymui, 
psichologė

Direktorės pav. ugdymui, 
psichologė
Direktorės pav. ugdymui, 
psichologė

03 mėn.

05 mėn.

06 mėn.

11 mėn.

12 mėn.

Mokytojų  ir metodinė 
taryba, kūrybinė grupė - 
laikinoji ugdomojo 
proceso planavimo ir 
organizavimo grupė
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   3 Tiriamoji veikla:
• Esamos padėties analizė.

• Tėvų lūkesčių analizė.
• Pedagogų lūkesčių analizė.
• Visų apklausų analizė.
 

Direktorės pav. ugdymui, 
psichologė
Psichologė
Psichologė
Psichologė

03 mėn.

04 mėn.
04 mėn.
05 mėn.

Pedagogai ir specialistai,
kūrybinė grupė,
(MK lėšos 50 Lt)

   4 Diskusija „Specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų 
pasiekimų ir pažangos vertinimo privalumai ir 
trūkumai“.

Direktorės pav. ugdymui, 
psichologė

05 mėn. Pedagogai ir specialistai,
Vaiko gerovės komisija

   5 Vaikų  pasiekimų ir pažangos vertinimo formos 
sukūrimas.

Direktorės pav. ugdymui, 
psichologė

07 mėn. Kūrybinė grupė - laikinoji
ugdomojo proceso 
planavimo ir 
organizavimo grupė

   6 Vaikų  pasiekimų ir pažangos vertinimo formos 
pristatymas tėvams.

Direktorės pav. ugdymui, 
psichologė

11 mėn. Darželio tėvai

  7 Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Ikimokyklinės 
įstaigos specialistų, pedagogų ir šeimos 
bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti pagalbą SUP 
vaikui“.

KKKC metodininkė-
organizatorė, 
spec. pedagogė

11 mėn. Miesto ikimokyklinių 
įstaigų pedagogai ir 
specialistai, tėvai

   8 Edukacinis tėvų švietimas tėvų susirinkimų metu, 
individualios konsultacijos, stendinės medžiagos, 
lankstinukai ir kt.

Direktorės pav. ugdymui, 
psichologė

12 mėn. Kūrybinė gr., pedagogai,
specialistai, MK  lėšos 
200 Lt

     9 Pedagogų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimas 
vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo klausimais.

Direktorės pav. ugdymui KPKC 12 mėn. Pedagogai ir specialistai,
MK lėšos  400 Lt

2 tikslas. Kurti saugią ir kūrybingą ugdymo(si) aplinką grupėse, panaudojant  2 % gyventojų paramos ir  labdaros, trumpalaikės nuomos, mokinio krepšelio  

ir biudžeto lėšas.
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SĖKMĖS KRITERIJUS LAUKIAMI MINIMALŪS REZULTATAI LAUKIAMI MAKSIMALŪS REZULTATAI
Kurti saugią ir kūrybingą ugdymo(si) aplinką grupėse.    Įsigyti nauji staliukai.

   Atliktas  tualetų remontas: pakeistos tik ištrupėjusios 
sienų ir grindų plytelės.

   Įsigyta naujų staliukų 4 grupėms ir rūbinės spintelių 
2 grupėms. 
   Atliktas tualetų remontas: pilnai pakeistos sienų ir 
grindų plytelės.

Priemonės 

Eil. 
Nr.

Priemonės pavadinimas   Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai Ribinis 
atlikimo 
laikas

Ištekliai Pastabos 

1 Internetinės apklausos vykdymas ir pasiūlymų 
analizavimas. 

Direktorės pavaduotoja ūkio 
reikalams

10 mėn. Viešųjų pirkimų 
organizatorius

2 Sutarčių sudarymas:
• staliukų ir rūbinės spintelių gamybai,
• tualetų remontui.

Direktorė Gamintojas (rangovas), 
pasiūlęs mažiausią kainą.

11 mėn. 

3 Įsigyti staliukai ir rūbinės spintelės.
Atliktas tualetų remontas.

Direktorės pavaduotoja ūkio 
reikalams

12 mėn. 2 % paramos, 
nuomos, MK  ir 
biudžeto lėšos 

4 Papildyti grupes naujais žaislais ir ugdymo 
priemonėmis.

Direktorės pav. ugdymui 12 mėn. Specialiųjų 
programų lėšos

Rizikos veiksnys Veiksmų alternatyva
Dėl ekonominės krizės nebus lėšų. Mažės darbų apimtys.

Bus prašoma tėvų paramos.
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V. ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA

Kas atsiskaito ir 
informuoja

Kam atsiskaitoma, kas informuojamas Atsiskaitymo ir 
informavimo forma 

Įvykdymo 
terminas

Direktorė, buhalterė Mokyklos tarybai ir bendruomenei „Dėl 2% pajamų ir nuomos lėšų panaudos“.
Mokyklos tarybai „Dėl biudžeto programos sąmatos įvykdymo pagal atskirus straipsnius.

Vaizdinis pranešimas.
Vaizdinis pranešimas.

02 mėn.
02 mėn.

Pavaduotoja ugdymui Mokytojų tarybai „Dėl ugdomosios veiklos programos įgyvendinimo“. Rašytinė ir žodinė 
ataskaitos.

06 mėn.

Auklėtojos, logopedai,  
specialistai, specialiojo ugdymo 
komisija

Mokytojų tarybai „ Dėl 2010-2011 m. m. korekcinio – ugdomojo darbo rezultatų ir pedagogų 
bei specialistų vertinimo“.

Rašytinės ataskaitos. 06 mėn.

Laikinosios darbo grupės Mokytojų tarybai „Dėl grupių veiklos tikslų įgyvendinimo 2010-2011 m. m.“. Rašytinės ir žodinės 
ataskaitos.

06 mėn. 

Vadovai (direktorė, 
pavaduotoja ugdymui)

Mokytojų tarybai „Dėl kalendorinių metų įstaigos veiklos programos įvykdymo ir vadovų veiklos 
įvertinimo“.

Rašytinės ataskaitos, 
žodiniai pranešimai.

12 mėn.

Audito koordinavimo grupė Mokytojų tarybai, kitam personalui „Dėl „Plačiojo“ audito rezultatų“. Rašytinė ir žodinė 
ataskaitos.

11 mėn.

Psichologė Pedagogams ir tėvams:
• Dėl vaikų pasiruošimo mokyklai. 

Rašytinė ir žodinė 
ataskaitos. 06, 11 mėn.

Direktorė Steigėjui Vadovo veiklos ataskaita L ketv.
06 mėn.

   
Direktorė                                                                                                            _________________                                                   Jūra Goštautienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                                       _______________                                                    Kristina Kaupienė
  (programos rengėjų pareigų                                                                                                
    pavadinimas)      

     

PRITARTA
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Vaikų darželio „Šnekutis“ 
tarybos 2011 m. ___gruodžio 28       d. 
posėdžio protokolu  Nr. ___2___
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