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2013 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. ĮVADAS 

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas 

 2011/2012 m.m. 2012/2013 m.m. 

Vaikai iš šeimų, kurių tėvai įgiję aukštąjį ar 

aukštesnįjį išsilavinimą 

114 137 

Vaikų iš socialiai remtinų šeimų skaičius 18 17 

Vaikų, kurių šeimose vyrauja krizės, skaičius --- 5 

Vaikų iš daugiavaikių šeimų skaičius 22 15 

Vaikų, augančių nepilnose šeimose skaičius 14 17 

Vaikų, augančių neformaliose šeimose skaičius 20 15 

Vaikų, kurių vienas iš tėvų miręs 1 2 

Nemokamus pietus gaunančių priešmokyklinio 

amžiaus vaikų skaičius 

--- 2 

50%atlyginimo už darželį nuolaida taikoma 60 63 

 

2.   Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita.  

Mokslo metai Vaikų 

skaičius 

įstaigoje 

Iš bendro vaikų skaičiaus  

SUP vaikai, 

turintys 

žymių 

raidos 

sutrikimų 

Ikimokyklinio 

amžiaus  

3-6 m.) 

Priešmokykli

nio amžiaus 

(6 m.) 

specialiųjų 

ugdymo(si) 

poreikių 

turintys 

vaikai 
2010/2011 m. m. 136 105 31   
2011/2012 m. m. 147 114 33 122 38 

2012/2013 m.m. 162 133 31 106 31 

 
Nepatekusių į darželį vaikų nėra. 

3. Mokinių lankomumo duomenys. 

2012 m.m. vaikų lankomumas 79% 

4. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis. 

Direktorė įgijusi II, pavaduotoja ugdymui – III vadybinė kvalifikacinę kategoriją. Dvi 

pedagogės įgiję aukštesnįjį išsilavinimą, kitos pedagogės – aukštąjį. 4 iš jų suteiktas magistro 

laipsnis, 2 dar studijuoja magistratūroje. 

Kvalifikacinė kategorija Mokytojų skaičius 

 2011/2012 m.m. 2012/2013 m.m. 

Mokytojas ekspertas  1 

Mokytojas metodininkas 10 8 



Vyresnysis mokytojas 19 14 

Psichologo III  1 

Mokytojas 1 2 

Neatestuoti 2 2 

Viso mokytojų 32 29 

 

5. Žemės panaudos sutartis yra sudaryta. 

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

7. 2006 m. atliktas energetinis auditas, parengti investicinis ir techninis projektai. 

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

        

II. PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

2.1. Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 
 

Finansavimo šaltinis Lėšų panaudojimas  

Gauta gyventojų 2% 

paramos ir labdaros lėšų 

už 2011m. - 7,4 tūkst. 

Lt 

Kompiuterinės technikos įsigijimas ir smulkus 

remontas 

2,7 tūkst. Lt 

Perspektyviniai valgiaraščiai ir patiekalų technologinės 

kortelės 

0,5 tūkst. Lt 

Medikamentai 0,1 tūkst. Lt 

Teisės akto rinkinio „Darbas“  prenumerata 0,3 tūkst. Lt 

Užuojauta 0,1 tūkst. Lt 

Viso išleista 3,7 tūkst. Lt 

 Valstybinių funkcijų 

vykdymo programos 

lėšos - 11,6 tūkst. Lt 

Ugdymo priemonės 8,0 tūkst. Lt 

Mokinių pažintinė veikla 1,5 tūkst. Lt 

Kvalifikacijos kėlimas 2,1 tūkst. Lt 

 Švietimo ir ugdymo 

programos lėšos - 0,7 

tūkst. Lt 

Prekės remontui 0,7 tūkst. Lt 

 Švietimo ir ugdymo 

programos (tėvų įmokos 

ugdymui) lėšos - 0,5 

tūkst. Lt 

Žaislai, karnavaliniai drabužiai 0,5 tūkst. Lt 

Švietimo ir ugdymo 

programos (nuomos) 

lėšos - 15,9 tūkst. Lt 

Skalbimo, valymo ir higienos prekės 4,2 tūkst. Lt 

Inventorius (dulkių siurblys, krūmapjovė, maitinimo 

šaltinis) 

0,8 tūkst. Lt 

Prekės remontui, elektros prekės 2,3 tūkst. Lt 

Kanceliarinės prekės 1,1 tūkst. Lt 

Spausdintuvų remontas ir kasečių pildymas 0,8 tūkst. Lt 

Minkšta inventorius 1,3 tūkst. Lt 

Medikamentai 0,3 tūkst. Lt 

Ilgalaikio mat. turto remontas 4,5 tūkst. Lt 

Kvalifikacijos kėlimas 0,6 tūkst. Lt 

Programos „Pienas 

vaikams“ lėšos - 1,8 

tūkst. Lt 

Indai ir įrankiai virtuvei 1,8 tūkst. Lt 
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2.2. Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę (2012 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis). 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas: 
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Darželis dirba nuo 1970 m. 

Reikalinga vidaus patalpų (grupių, 
tualetų, kabinetų, salių, koridorių, 

laiptinių), fasado renovacija. 

 

Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP– atliktas 

paprastasis remontas. 

 

Pastabos: 

 

1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus. 

 

2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo statybos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

3. Statinio dalių ir inžinierinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir 

aplinkos higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos 

remonto ar rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą. 
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2.3. Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
 

1 Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Tobulinti darželio 

vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

sistemą, kurioje 

atsispindėtų 

pedagogų, specialistų 

bei tėvų lūkesčių 

dermė. 

Sukurta vaikų ir 

turinčių SUP vaikų  

pasiekimų ir  

pažangos vertinimo 

sistema. 

Sukurta ir nuo rugsėjo 

mėnesio pradėta 

taikyti vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo forma, 

pritaikyta įvairių 

amžiaus tarpsnių 

vaikams. 

Sukurta, pristatyta  ir 

pradėta pildyti forma apie 

vaikų ir SUP vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimą 

Komentaras:  
Pasiektas maksimalus rezultatas. Vasario mėnesį sudaryta kūrybinė darbo grupė iš 8 pedagogų 

(specialistai ir auklėtojos), kurios pagrindinis uždavinys- sukurti vieningą vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo sistemą, atitinkančią pedagogų, specialistų ir tėvų lūkesčių dermę. 

Metodinių popiečių metu buvo diskutuojama apie stebėjimą ir refleksiją, stebėjimo aprašų 

rengimą, vaikų įgūdžių vertinimo dokumentavimą, vertinimo duomenų panaudojimą planavime, 

informacijos apie vaiką pateikimą.  

Atliktos  apklausos ir jų  analizė apie esamą padėtį ugdytinių gebėjimų ir pasiekimų vertinimo 

srityje,  apie tėvų (dalyvavo  96  %  tėvų), pedagogų (dalyvavo 100 % pedagogų) lūkesčius. 

Edukacinis tėvų švietimas susirinkimų metu, diskusijos, individualūs pokalbiai, išryškino 

pagrindines darbo kryptis kuriant vertinimo aplankus. 

Birželio mėnesį patvirtinti ir nuo rugsėjo mėnesio pradėti taikyti „Vaikų pasiekimų  vertinimo 

aplankai“   (1-2 m., 2-3m., 3-4m., 4-5m., 5-6 m, 6-7 m.) pagal 5 kompetencijas. 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas (2 kartus metuose) pagal amžiaus tarpsnius ir 

kompetencijas sudaro galimybes tiksliau įvertinti vaiko galimybes (ypač SUP vaikų), planuoti jo 

ugdymą, vykdyti pedagogų ir specialistų komandinį darbą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo tęstinumą, šeimos informavimą. 

 

 

2 Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Kurti saugią ir 

kūrybingą ugdymo(si) 

aplinką grupėse, 

panaudojant  2 % 

gyventojų paramos ir 

labdaros, trumpalaikės 

nuomos, mokinio 

krepšelio  ir biudžeto 

lėšas. 

Įsigyti nauji 

staliukai. 

Atliktas tualetų 

remontas: pakeistos 

tik ištrupėjusios 

sienų ir grindų 

plytelės 

Atliktas tualetų 

remontas: pakeistos 

ištrupėjusios sienų ir 

grindų plytelės. Visų 

grupių tualetuose 

įrengta dar po vieną 

praustuvą ir unitazą. 

Įsigyta naujų staliukų 

4 grupėms ir rūbinės 

spintelių 2 grupėms.  

Atliktas tualetų 

remontas: pilnai 

pakeistos sienų ir 

grindų plytelės. 

 

Komentaras:  
Rezultatas pasiektas dalinai: pakeistos ištrupėjusios tualetų sienų ir grindų plytelės. Padidėjus 

įstaigą lankančių vaikų skaičiui ir esant ribotam lėšų kiekiui, teko pakoreguoti planuojamų darbų 

apimtis. Vadovaujantis Higienos norma buvo padidintas praustuvų bei unitazų skaičius 

tualetuose. Šiuo metu visų grupių tualetai atitinka higieninius reikalavimus, keliamus 20 vaikų 

darželio grupei. 
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2.4. Plačiojo įsivertinimo išvados 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti mokyklos 

veiklos aspektai 
3.1.2 3.2.3 3.1.1,   

2.3.2 2.2.3 4.2.5 

5.1.3 5.3.1 5.1.2 

 

2.5. Giluminio įsivertinimo išvados 
 

Komentaras:  
Įstaigoje atliekamas tik platusis auditas. Bendruomenė neturi giluminio audito vykdymo patirties. 

2013 m. planuojama atlikti vienos srities platųjį auditą. 

 

2.6. Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, Vidaus audito skyriaus ir kitų institucijų išvados 

2012-04-10 Kauno VMVT patikra. Pažeidimų nerasta. 

 

III. 2013 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 
 2013 m. numatytų tikslų aktualumą įtakojo įstaigos 2013-2015 m. strateginiame plane 

numatyti strateginiai tikslai (ugdymo(si) kokybės tobulinimas, užtikrinant vaikų individualių poreikių 

tenkinimą; įstaigos veiklos įsivertinimo bei personalo tobulinimosi ir skatinimo sistemos kūrimas; 

materialinės bazės gerinimas) bei „Plačiojo audito“, atlikto 2012 m. gruodžio mėn. rezultatai. 

1 tikslas „Užtikrinti ugdytinių individualių poreikių tenkinimą, tobulinant gebėjimų ir 

pasiekimų vertinimą bei ugdymo individualizavimą“. Darželis yra integruoto ugdymo įstaiga, 

teikianti paslaugas vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos bei kitų sutrikimų, negalių. Įstaigoje 

ugdomi 162 ugdytiniai, iš jų 106 turi specialiųjų ugdymosi poreikių. 31 SUP vaikai turi didelių ir 

vidutinių poreikių. 2012 m. sukurta ugdytinių gebėjimų ir pasiekimų vertinimo sistema, 2012/2013 

m.m. atliekamas pilotinis vaikų pasiekimų vertinimas. Siekiant sėkmingai individualizuoti ugdymo 

procesą, būtina parengti atskirą pasiekimų vertinimo aplanką SUP turintiems vaikams bei pritaikytų ir 

individualizuotų programų vieningą formą. SUP turintys vaikai ugdomi visiškos integracijos forma 

neatsižvelgiant į specialiojo ugdymo poreikio lygį. Didelių ir vidutinių specialiųjų poreikių turinčių 

vaikų integracija adaptaciniu laikotarpiu būna apsunkinta. Tikslinga įsteigti vieną specialiąją grupę, 

kurioje vaikai būtų ugdomi ir integruojami tik į atskiras veiklas bendrojo ugdymo grupėse. Po metų 

tokie vaikai būtų pilnai integruojami į bendrojo ugdymo grupes. 

 2 tikslas „Tobulinti ugdytojų kompetencijas, kurtiant įstaigos veiklos įsivertinimo bei 

personalo tobulinimosi ir skatinimo sistemą.“ Įstaigos įsivertinimas vykdomas apsiribojant 

plačiuoju auditu, bendruomenė neturi giluminio audito vykdymo patirties. Numatoma 2013 m. 

organizuoti mokymus ir pradėti vykdyti giluminį auditą. Vadovai ir pedagogai metų pabaigoje 

reflektuoja savo veiklą. Mokytojų tarybos nutarimu nuspręsta parengti naują vieningą veiklos 
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įsivertinimo (savianalizės) formą. Dėl mažėjančių darbo krūvių, atlyginimų mažėja darbuotojų 

psichologinis saugumas, motyvacija. Yra poreikis sukurti personalo nefinansinio skatinimo sistemą. 

3 tikslas „Gerinti darželio ugdomąją aplinką, suremontuojant kūno kultūros ir kineziterapijos 

sales, panaudojant 2% paramos, ilgalaikės nuomos ir programos „Viešieji darbai“ lėšas“. Darželis 

dirba nuo 1970 m. Reikalinga vidaus patalpų (grupių, tualetų, kabinetų, salių, koridorių, laiptinių) 

remontas. Įgyvendinant strateginius tikslus 2013 m. nutarta suremontuoti kūno kultūros ir 

kineziterapijos sales. 

 Išsikeltų tikslų  realizavimui numatomi finansiniai ištekliai:  

 darželio vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemai tobulinti - 0,4 tūkst. Lt iš 

specialiųjų programų lėšų; 

 ugdymo priemonėms įsigyti - 5,0 tūkst. Lt iš MK lėšų; 

 kūno kultūros ir kineziterapijos salių  remontui 10 tūkst. Lt (nuomos ir gyventojų 2 % 

paramos, „Viešųjų darbų” programos lėšos); 

 grupės modelio pakeitimui gauti finansavimą dalyvaujant projekte „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo plėtra”. 

 

IV. VEIKLOS TURINYS 
 

1 tikslas – Užtikrinti ugdytinių individualių poreikių tenkinimą, tobulinant gebėjimų ir 

pasiekimų vertinimą bei ugdymo individualizavimą. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Ugdymas individualizuojamas 

atsižvelgiant į ugdytinių 

gebėjimus bei poreikius. 

 

Patobulinta vaikų pasiekimų 

vertinimo sistema, sukurtos 

vertinimo formos SUP 

vaikams. 

Visų darželio ugdytinių (tarp jų 

ir turinčių SUP) pasiekimai 

vertinami vadovaujantis 

pakoreguotais vaikų pasiekimų 

vertinimo aplankais. Parengta 

pritaikytų ir individualizuotų 

programų SUP vaikams forma. 

2013/2014 m. m. atidaryta 1 

specialioji grupė didelių ir 

vidutinių SUP turintiems 

vaikams. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabo

s 

1.  Gebėjimų ir pasiekimų 

vertinimo formos 

parengimas vaikams,  

turintiems SUP 

Direktorius   kovas Specialistai   

2.  Individualizuotos ir 

pritaikytos programos 

formų, kuriose atsispindi 

įvairių SUP turinčių 

Direktorius  gegužė Specialistai   
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vaikų kompetencijų 

ugdymas, parengimas. 

3.  Visų darželio ugdytinių 

(tarp jų ir turinčių SUP) 

pasiekimų pilotinis 

vertinimas vadovaujantis 

įstaigoje parengtais 

vaikų pasiekimų 

vertinimo aplankais 

Direktoriau

s 

pavaduotoj

as ugdymui 

 birželis Pedagogai, 

specialistai 

 

4. D Auklėtojų ir specialistų 

diskusija „Vaikų 

pasiekimų vertinimo 

aplanko privalumai ir 

trūkumai“ 

Direktoriau

s 

pavaduotoj

as ugdymui 

 birželis Pedagogai, 

specialistai 

 

5.  Vaikų pasiekimų 

vertinimo aplanko 

korekcija 

Darbo grupė  liepa   

6.  1 bendrojo ugdymo 

grupės modelio 

pakeitimas į specialiąją 

grupę, skirtą didelių ir 

vidutinių SUP turintiems 

vaikams. 

Direktorius   rugsėjis MK, 

projekto 

„Ikimokykli

nio ir 

priešmokykl

inio 

ugdymo 

plėtra“ lėšos 

 

7.  Specialistų darbo erdvių, jų 

išdėstymo korekcija 
Direktorius  rugsėjis   

8.  Visų darželio ugdytinių 

(tarp jų ir turinčių SUP) 

pasiekimų vertinimas 

vadovaujantis 

pakoreguotais vaikų 

pasiekimų vertinimo 

aplankais. 

Direktoriau

s 

pavaduotoj

as ugdymui 

 spalis MK, 

spec.progra

mos lėšos 

(400 Lt) 

 

9.  Individualizuotų ir 

pritaikytų programų 

parengimas vaikams, 

turintiems SUP. 

Darbo grupė  spalis Specialistai   

 

 

2 tikslas – Tobulinti ugdytojų kompetencijas, kurtiant įstaigos veiklos įsivertinimo bei 

personalo tobulinimosi ir skatinimo sistemą. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Kuriama įstaigos veiklos 

įsivertinimo bei personalo 

tobulinimosi ir skatinimo 

sistemą. 

Atliktas veiklos rodiklio „Vaiko 

ugdymas ir ugdymasis“ 

pagalbinio rodiklio „Ugdymo 

proceso kokybė“ giluminis 

auditas. 

Atlikta įstaigos darbuotojų 

apklausa „Kas gali motyvuoti 

Atliktas veiklos rodiklio „Vaiko 

ugdymas ir ugdymasis“ 

pagalbinio rodiklio „Ugdymo 

proceso kokybė“ giluminis 

auditas, rezultatai naudojami 

tolimesniam planavimui bei 

veiklos tobulinimui. 

Rizikos  veiksnys Veiksmų alternatyva 

Lėšų trūkumas, didelių ir vidutinių SUP turinčių 

vaikų skaičiaus sumažėjimas 

Nebus atidaryta specialioji grupė 
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darbuotoją?“ Parengta ir išbandyta pedagogų 

veiklos savianalizės forma. 

Darbuotojų apklausos „Kas gali 

motyvuoti darbuotoją?“ rezultatai 

panaudojami kuriant nefinansinio 

skatinimo sistemą. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Seminaras pedagogams 

įstaigos veiklos 

įsivertinimo (vidaus 

audito) klausimais. 

Direktorius   vasaris MK lėšos 

kvalifika

cijos 

tobulinim

ui (1200 

Lt) 

 

2. Darbo grupės, 

atliekančios įstaigos 

veiklos įsivertinimą, 

subūrimas ir veiklos 

plano parengimas 

Direktorius  vasaris   

3. Darbo grupės, kuriančios 

personalo tobulinimosi ir 

skatinimo sistemą, 

subūrimas ir veiklos 

plano parengimas. 

Direktorius  kovas   

4. Įstaigos darbuotojų 

apklausa „Kas gali 

motyvuoti darbuotoją?“ 

Darbo grupė  gegužė   

5. Vieningos pedagogų 

veiklos įsivertinimo 

(savianalizės) formos 

parengimas 

Direktorius  birželis Mokytoj

ų 

atestacijo

s 

komisija 

 

6. Veiklos rodiklio „Vaiko 

ugdymas ir ugdymasis“ 

pagalbinio rodiklio 

„Ugdymo proceso 

kokybė“ giluminis 

auditas 

Darbo grupė  gegužė -

birželis 
  

7. 8 užsiėmimų ciklas 

pedagogams  
Metodininkas 

organizatorius, 

psichologas  

 spalis   

8. 5 užsiėmimų ciklas 

auklėtojų padėjėjoms 
Metodininkas 

organizatorius, 

psichologas  

 lapkritis   

 

3 tikslas – Gerinti darželio ugdomąją aplinką, suremontuojant kūno kultūros ir 

kineziterapijos sales, panaudojant 2% paramos, ilgalaikės nuomos ir programos „Viešieji 

darbai“ lėšas 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Atnaujinta ugdomoji aplinka 

tenkins vaikų ugdymosi 

Atliktas kūno kultūros salės 

remontas, įsigyta priemonių 

Atliktas kūno kultūros ir 

kineziterapijos salių remontas, 
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poreikius pojūčių lavinimui įsigyta priemonių pojūčių 

lavinimui 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Sąmatos 

parengimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui, 

buhalteris 

 vasaris   

2. Viešųjų pirkimų 

organizavimas 

Viešųjų 

pirkimų 

organizatorius 

 balandis   

3. Kūno kultūros, 

kineziterapijos 

salių remontas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

 rugsėjis 2 % 

paramos, 

ilgalaikės 

nuomos ir 

programos 

„Viešieji 

darbai“  

lėšos (10 000 

Lt) 

 

4. Darbų 

priėmimas ir 

įvertinimas 

Direktorius   rugsėjis   

5. Ugdymo 

priemonių 

pojūčių 

lavinimui 

įsigijimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 gruodis MK lėšos  

(5 000Lt) 

 

6. Bendruomenės 

informavimas 

apie atliktus 

darbus 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

 gruodis   

 

 

 

V. ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito ir 

informuoja 

Kam atsiskaitoma ar 

informuojama 

Atsiskaitymo ir informavimo 

forma  

Įvykdymo terminas 

Direktorius Įstaigos tarybai Ataskaita „Materialinių 

išteklių panaudojimas 2013 

m.” 

gruodis 

Direktorius Bendruomenės 

susirinkime 

Pranešimas „Materialinių 

išteklių panaudojimas 2013 

m.” 

gruodis 

Auklėtojos, pagalbos 

mokiniui specialistai  

Kuruojančiam 

vadovui 

2012/2013 m. m. veiklos 

analizė raštu 

birželis 

Pavaduotojas 

ugdymui  

Mokytojų tarybai  Pranešimas „2013 m. veiklos 

programos įgyvendinimas“ 

birželis, gruodis 

Rizikos  veiksnys Veiksmų alternatyva 

Nepakankamas finansavimas Mažesnės darbų apimtys 
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Pavaduotojas 

ugdymui 

Direktoriui  Ataskaita raštu gruodis 

Direktorius 

 

Steigėjui Vadovo veiklos ataskaita gegužė 

 

 

_____Direktorė______                  _________________                   ______Rasa Kilčiauskienė____ 
  (plano rengėjo pareigos)                    (parašas)                                                                   (vardas ir pavardė)                                

 

 

PRITARTA 

Kauno vaikų darželio „Šnekutis“  

Mokyklos tarybos 2012. m. gruodžio 19 d. 

posėdžio protokolu Nr. .. 


