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KAUNO VAIKŲ DARŽELIS „ŠNEKUTIS“. 

 

2014 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. ĮVADAS 

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas. 

 2011/2012 2012/2013. 2013/2014  

Vaikai iš šeimų, kurių tėvai įgiję aukštąjį ar 

aukštesnįjį išsilavinimą 

114 137 136 

Vaikų iš socialiai remtinų šeimų skaičius 18 17 15 

Vaikų, kurių šeimose vyrauja krizės, skaičius --- 5 2 

Vaikų iš daugiavaikių šeimų skaičius 22 15 27 

Vaikų, augančių nepilnose šeimose skaičius 14 17 14 

Vaikų, augančių neformaliose šeimose skaičius 20 15 18 

Vaikų, kurių vienas iš tėvų miręs 1 2 3 

Nemokamus pietus gaunančių priešmokyklinio 

amžiaus vaikų skaičius 

--- 2 1 

50% atlyginimo už darželį nuolaida taikoma 60 63 51 

 

2.   Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita.  

Mokslo metai Vaikų 

skaičius 

įstaigoje 

Iš bendro vaikų skaičiaus  

SUP vaikai, 

turintys didelių 

ir vidutinių 

raidos sutrikimų 

Ikimokyklini

o amžiaus  

3-6 m.) 

Priešmoky

klinio 

amžiaus (6 

m.) 

specialiųjų 

ugdymo(si) 

poreikių 

turintys 

vaikai 
2011/2012 m. m. 147 114 33 122 38 

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

2013/2014 m.m. 155 125 30 91 63 (MK +35%) 

Nepatekusių į darželį vaikų nėra. 

 

3. Mokinių lankomumo duomenys. 

2012 m. vaikų lankomumas 79 %, 2013 m. - 73 % 

 

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

Direktorė įgijusi II, pavaduotoja ugdymui – III kvalifikacinę kategoriją. 27 pedagogės įgiję 

aukštąjį, 2-aukštesnyjį išsilavinimą. 5 iš jų suteiktas magistro laipsnis, 2 studijuoja 

magistratūroje. 

 

Kvalifikacinė kategorija Mokytojų skaičius 

 2011/2012 m.m. 2012/2013 m.m. 2013/2014 m.m. 

Mokytojas ekspertas  1 1 

Mokytojas metodininkas 10 9 9 

Vyresnysis mokytojas 19 14 13 

Psichologo IV  1 1 



Mokytojas 1 2 4 

Neatestuoti 2 2 1 

Viso mokytojų 32 29 29 

 

5. Žemės panaudos sutartis sudaryta. 

6. Higienos pasas yra (2013-11-21 Nr. 9-0907(6). 

7. 2006 m. atliktas energetinis auditas, parengti investicinis ir techninis projektai. 2013 m. 

gruodžio mėn. atlikti kadastriniai matavimai. 

2010-04-22 sudaryta ilgalaikė (iki 2018 m.) 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 

-8,2 tūkst. Lt 

Kompiuterinės technikos eksploatacinės medžiagos 0,2 tūkst, Lt 

Valstybės rinkliava už higienos pasą 0,1 tūkst, Lt 

Spaudų gamyba 0,1 tūkst, Lt  

Svarstyklių ir termometrų metrologinė patikra 0,5 tūkst, Lt 

Buhalterinės programos atnaujinimas 0,1 tūkst, Lt 

Viso išleista 1,0 tūkst, Lt 

 Valstybinių funkcijų 

vykdymo programos 

lėšos – 15,7 tūkst. Lt 

Ugdymo priemonės 9,1 tūkst, Lt 

Mokinių pažintinė veikla 1,7 tūkst, Lt 

Spaudiniai 2,2 tūkst, Lt 

Kvalifikacijos kėlimas 2,7 tūkst, Lt 

 Švietimo ir ugdymo 

programos lėšos – 2,8 

tūkst. Lt 

Skalbimo, valymo ir higienos prekės  2,8 tūkst, Lt 

 Švietimo ir ugdymo 

programos (tėvų įmokos 

ugdymui) lėšos – 6,4 

tūkst. Lt 

Prekės remontui 6,4 tūkst, Lt 

Švietimo ir ugdymo 

programos (nuomos) 

lėšos – 26,8 tūkst. Lt 

Skalbimo, valymo ir higienos prekės 1,7 tūkst, Lt 

Kompiuterinė technika 0,5 tūkst, Lt 

Prekės remontui,  20,7 tūkst, Lt 

Kanceliarinės prekės 1,0 tūkst, Lt 

Spausdintuvų remontas ir kasečių pildymas 0,7 tūkst, Lt 

Vaistinėlės 0,4 tūkst, Lt 

Spaudiniai 0,3 tūkst, Lt 

Roletai langams 1,1 tūkst, Lt 

Gesintuvai 0,3 tūkst, Lt 

Kvalifikacijos kėlimas 0,1 tūkst, Lt 

Programos „Pienas 

vaikams“ lėšos -0,5 

tūkst. Lt 

Indai 0,5 tūkst, Lt 
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2.2. Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę (2013 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 

Užtikrinti ugdytinių 

individualių 

poreikių tenkinimą, 

tobulinant 

gebėjimų ir 

pasiekimų 

vertinimą bei 

ugdymo 

individualizavimą. 

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. 

 

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. 

Komentaras: realų tikslo rezultatą vertiname gerai. 

Visų darželio ugdytinių (tarp jų ir turinčių SUP) pasiekimai vertinami vadovaujantis įstaigoje 

parengtais ir, atlikus pilotinį vertinimą, pakoreguotais vaikų pasiekimų vertinimo aplankais. 

Parengta individualizuotų ir pritaikytų programų forma, vaikams, turintiems SUP. 

Sumažėjus didelių ir vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičiui ir 

įvertinus įstaigos finansinius išteklius nebuvo atidaryta specialioji grupė. 

 

2 tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Tobulinti ugdytojų 

kompetencijas, 

kurtiant 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 

darbuotoją?“ 

Atliktas veiklos rodiklio 

„Vaiko ugdymas ir 

ugdymasis“ pagalbinio 

rodiklio „Ugdymo 

proceso kokybė“ 

giluminis auditas. 

Atlikta įstaigos 

darbuotojų apklausa 

„Kas gali motyvuoti 

darbuotoją?“ 

Atliktas veiklos rodiklio 

„Vaiko ugdymas ir 

ugdymasis“ pagalbinio 

rodiklio „Ugdymo 

proceso kokybė“ 

giluminis auditas, 

rezultatai naudojami 

tolimesniam planavimui 

bei veiklos tobulinimui. 

Parengta ir išbandyta 

pedagogų veiklos 

savianalizės forma. 

Darbuotojų apklausos 

„Kas gali motyvuoti 

darbuotoją?“ rezultatai 

panaudojami kuriant 

nefinansinio skatinimo 

sistemą. 

Komentaras: Tikslas įgyvendintas, pasiektas minimalus rezultatas. 
Atliktas veiklos rodiklio „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ pagalbinio rodiklio „Ugdymo proceso 

kokybė“ giluminis auditas. Įstaigoje organizuotas seminaras „Ugdymo proceso organizavimas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“, kuriame dalyvavo visi pedagogai.  

Auklėtojoms ir auklėtojų padėjėjoms organizuotas užsiėmimų ciklas „Nuo grupės link 
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komandos“ ( psichologė E.Gudelienė). Atlikta įstaigos darbuotojų apklausa „Kas gali motyvuoti 

darbuotoją?“ 

 

3 tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

Gerinti darželio 

ugdomąją aplinką, 

suremontuojant 

kūno kultūros ir 

kineziterapijos 

sales, panaudojant 

2% paramos, 

ilgalaikės nuomos 

ir programos 

„Viešieji darbai“ 

lėšas 

Atliktas kūno kultūros 

salės remontas, įsigyta 

priemonių pojūčių 

lavinimui 

Atliktas kūno kultūros 

ir kineziterapijos salių 

remontas, įsigyta 

priemonių pojūčių 

lavinimui 

Atliktas kūno kultūros 

ir kineziterapijos salių 

remontas, įsigyta 

priemonių pojūčių 

lavinimui 

Komentaras: Pasiektas maksimalus rezultatas. Suremontuotos sporto ir kineziterapijos salės, 

įsigyta ugdymo priemonių sportinei veiklai bei pojūčių lavinimui. 

Darželyje grupių miegamųjų, žaidimų patalpų, rūbinėlių grindys buvo iškaltos plokštėmis ir 

per metus jų paviršius nusidėvėdavo, kasmet grindų dažymui buvo skiriamos lėšos, reikalinga 

darbo jėga. 2013 m. 8 grupių žaidimų patalpoms ir rūbinėlėms nupirkta ir išklota PVC danga. 

 

2.4. Plačiojo įsivertinimo išvados 
 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti mokyklos 

veiklos aspektai 
1.2.2 1.1.3 1.1.3 

2.3.2 5.3.1 2.3.2 

3.1.1   

 

 

2.5. Giluminio įsivertinimo išvados 
 

Komentaras:  
Atliktas veiklos rodiklio „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ pagalbinio rodiklio „Ugdymo proceso 

kokybė“ giluminis auditas. 

Privalumai: 

Sukurta vaikų pasiekimų vertinimo sistema. 

Ugdomoji veikla organizuojama atsižvelgiant į vaikų ugdymosi poreikius ir gebėjimus. 

Tobulintinos sritys: 

Mokytojo planuotos ir vaikų inicijuotos, spontaninės veiklos dermė. 

Ugdymo kokybės sampratos nusistatymas. 

 

 

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

kontrolieriaus, Vidaus audito skyriaus ir kitų institucijų išvados 

 
2013-02-07 Lietuvos metrologų inspekcija. Pažeidimų nenustatyta. 

2013-03-13 Kauno APGV VPPS. Nustatytos neatitiktys bendriesiems priešgaisrinės saugos 

reikalavimams: Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių I sk. p.12, III sk. p. 60,70, IV sk. p.138. 

Nustatytos neatitiktys pašalintos: evakuacijos keliuose pritvirtinta kiliminė grindų danga, įsigyti 

3 gesintuvai, pravesti darbuotojų mokymai ir atestavimas priešgaisrinės saugos klausimais 
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2013-03-15 Kauno VSC. Pažeidimų nenustatyta. 

2013-04-02 Kauno VMVT. Pažeidimų nenustatyta. 

2013-09-12 Kauno teritorinė darbo birža. Pažeidimų nenustatyta. 

 

III. 2014 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS 

FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

 Rengiant vaikų darželio „Šnekutis“ 2014 m. veiklos planą, vadovaujamasi 2013-2015 

m. įstaigos strateginiu planu, plačiojo ir giluminio įsivertinimo rezultatais, atsižvelgiama į Kauno 

miesto ikimokyklinio organizavimo poreikius ir lopšelio grupių trūkumą. 

 Įsivertinimo rezultatai parodė, kad įstaigoje nėra susitarimo dėl ugdymo kokybės 

rodiklių. Dažnai tėvų ir pedagogų požiūris į ugdymo kokybę yra skirtingas, ne visada sutampa 

vaikų, tėvų ir pedagogų prioritetai bei lūkesčiai, todėl sieksime aktyvaus bendruomenės 

dalyvavimo aptariant ir numatant ugdymo kokybės kriterijus. 

 Kauno mieste nepakanka grupių 1-3 m. vaikams, todėl planuojama 1 ikimokyklinio 

ugdymo grupės paskirtį pakeisti į lopšelio. Pritaikant patalpas ankstyvojo amžiaus vaikų 

ugdymui, reikalingas grupės remontas, ugdymo priemonių atnaujinimas. Grupės remontui, 

baldams reikalingos savivaldybės lėšos (30 tūkst. Lt), ugdymo priemonėms įsigyti bus 

panaudotos mokinio krepšelio lėšos (3 tūkst. Lt.). 2014 metams pateikta paraiška „Viešųjų 

darbų“ programai. 

 

IV. VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas – Bendradarbiaujant įstaigos bendruomenei ir plėtojant ugdytojų (tėvų, pedagogų) 

kompetencijas, susitarti dėl ugdymo(si) kokybės kriterijų. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 
Įstaigos bendruomenė dalyvaus 

susitariant dėl ugdymo(si) 

kokybės kriterijų 

25 % tėvų ir 80 % pedagogų 

dalyvaus susitariant dėl ugdymo 

kokybės kriterijų  

Sukurta personalo motyvavimo 

sistema. 

20 % ugdytinių, 50 % tėvų 

ir 100 % pedagogų 

dalyvaus susitariant dėl 

ugdymo kokybės kriterijų 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1 Mokytojų tarybos 

posėdis 

„Darbuotojų 

funkcijos ir 

motyvacija“ 

Direktorius   sausis pedagogai  

2 Metodinis 

pasitarimas 

„Koks ugdymas 

kokybiškas?“ 

Direktorius   vasaris pedagogai  



 7 

3 Tėvų apklausa, 

siekiant 

išsiaiškinti tėvų 

nuomonę apie 

ugdymo(si) 

kokybę. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 vasaris Darbo grupė  

4 5-6 m. 

ugdytinių 

apklausa „Kokį 

darželį noriu 

lankyti? 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 kovas Darbo grupė  

5 Tėvų ir 

pedagogų 

diskusija 

„Ugdymo(si) 

kokybė tėvų ir 

pedagogų 

akimis“ 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 balandis bendruomenė  

6 Skilties 

„Specialistai 

rekomenduoja“ 

sukūrimas 

darželio 

tinklapyje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 birželis specialistai  

7 Metodinis 

pasitarimas 

„Formalūs ir 

neformalūs 

bendravimo su 

šeima būdai“ 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 rugsėjis pedagogai  

8 Tėvų klubo 

įkūrimas  

Metodininkas 

organizatorius 

 rugsėjis-

gruodis 

bendruomenė  

9 Mokytojų tarybos 

posėdis „Įstaigos 

ugdymo kokybės 

kriterijai“ 

Direktorius   lapkritis pedagogai  

 

2 tikslas – vykdyti ilgalaikio turto atnaujinimo ir vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo 

programą. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Pagerinta įstaigos sanitarinė 

higieninė būklė. 

 

Parengtas techninis projektas 

darželio išorės atitvarų 

apšiltinimui. Darželyje veikia 

1 lopšelio grupė, kurios 

aplinka pritaikyta ankstyvojo 

amžiaus vaikų ugdymui. 

1 grupėje įkurtas ramybės 

kampelis. 

100 % įgyvendintos 

planuojamos ilgalaikio turto 

atnaujinimo priemonės. 

Parengtas techninis projektas 

darželio išorės atitvarų 

apšiltinimui. Darželis taps 

lopšeliu – darželiu su 

veikiančia 1 lopšelio grupe. 

2 grupėse įkurti ramybės 

kampeliai. 
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Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1 Parengtas 

techninis 

projektas darželio 

išorės atitvarų 

apšiltinimui 

Direktorius   balandis savivaldybės 

lėšos, įstaigos 

pajamų lėšos 

(spec. lėšos), 

2% GPM 

lėšos - 7 

tūkst. Lt 

 

2 1-2 grupėse įkurti 

ramybės 

kampeliai  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 birželis MK lėšos (3 

tūkst. Lt) 

 

3 Atliktas 2 grupių 

WC remontas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 rugpjūtis savivaldybės 

lėšos, įstaigos 

pajamų lėšos 

(spec. lėšos), 

- 8 tūkst. Lt 
viešųjų darbų 

programa 

 

4 Pakeisti WC 

įrenginiai 

(praustuvai, 

klozetai ir t.t.) 2-3 

grupėse 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

 spalis savivaldybės 

lėšos, įstaigos 

pajamų lėšos 

(spec. lėšos), 

6 tūkst. Lt,  

 

5 1 ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

pertvarkyta į 

lopšelio grupę 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

 rugsėjis Savivaldybės 

biudžeto (30 

tūkst. Lt), 

programos 

„Viešieji 

darbai“  lėšos 

 

6 Įsigytos ugdymo 

priemonės 

ankstyvojo 

amžiaus vaikams 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 rugsėjis MK lėšos (3 

tūkst. Lt) 

 

7 Atnaujinti likę 

apšvietimo 

įrenginiai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

 lapkritis Savivaldybės 

biudžeto, 

lėšos - 8 

tūkst. Lt 

 

8 Darželio nuostatų 

keitimas 

Direktorius   rugsėjis   

 

Rizikos veiksnys Veiksmų alternatyva 

Nepakankamas finansavimas Lėšas skirti prioritetiniams darbams 

 

 

V. ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito ir 

informuoja 

Kam 

atsiskaitoma ar 

informuojama 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

Direktorius 

 

Steigėjui Vadovo veiklos ataskaita gegužė 
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Auklėtojos, pagalbos 

mokiniui specialistai  

Kuruojančiam 

vadovui 

2013/2014 m. m. veiklos 

analizė raštu 

birželis 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui  

Mokytojų 

tarybai  

Pranešimas „2014 m. 

ugdomosios veiklos 

įgyvendinimas“ 

birželis, gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Direktoriui  Ataskaita raštu 

„Ugdomoji, metodinė 

veikla vaikų darželyje 

„Šnekutis“ 2014 m. 

gruodis 

Direktorius Įstaigos tarybai Ataskaita „Materialinių 

išteklių panaudojimas 

2014 m.” 

gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Bendruomenės 

susirinkime 

Pranešimas „Materialinių 

išteklių panaudojimas 

2014 m.” 

gruodis 

 

  

 

_Direktorė____                  _________________                  _Rasa Kilčiauskienė_______ 
  (pareigos)                    (parašas)                                                     (vardas ir pavardė)                                

 

 

PRITARTA 

Kauno vaikų darželio „Šnekutis“ 

tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. 

posėdžio protokolu Nr. .. 

 

 

 


