
VEIKLOS TURINYS
1 tikslas –

Diegti inovatyvius ir netradicinius ugdymo metodus, plėtojant ugdytojų IKT kompetenciją, 
atliepiant bendruomenės poreikius

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai
Patobulės pedagogų  
kompiuterinio raštingumo 
kompetencija, įsisavinant 
naujas kompiuterines 
programas.
Gebės pravesti video 
konferencijas.  

Vaikų kūrybiškumo, emocinio 
intelekto, vertybių ugdymui 
pedagogai įsisavins 2 kompiuterines 
programas: Animoto, Flashmeeting .
Įsigyta 3 planšetiniai kompiuteriai. 

Vaikų kūrybiškumo, emocinio 
intelekto, vertybių ugdymui 
pedagogai įsisavins 4 
kompiuterines programas: 
Animoto, Flashmeeting , 
VoiceThread, Voki. 
Įsigyta 4 planšetiniai kompiuteriai 
ir “Apple TV” Media grotuvas 
APPLE Apple TV.

Pedagogai perims 
pasaulinę edukacinę 
patirtį netradicinių 
ugdymo metodų srityje.

Comenius daugiašalės mokyklų 
partnerystės projekto metu 6 
pedagogai lankysis 4 partnerių 
(Ispanijos, Italijos, Bulgarijos ir 
Turkijos) mokyklose. 
Pagal Švietimo mainų paramos 
fondo programą vyks į stažuotę 
Prancūzijoje 1 pedagogas.

Comenius daugiašalės mokyklų 
partnerystės projekto metu 8 
pedagogai lankysis 4 partnerių 
(Ispanijos, Italijos, Bulgarijos ir 
Turkijos) mokyklose.
Pagal Švietimo mainų paramos 
fondo programą vyks į stažuotę 
Prancūzijoje 2 pedagogai.

Šeimos taps aktyvios 
projektinės veiklos 
dalyvės. 
Dalis tėvų įvaldys 
Programos eTwinning 
projekto IKT įrankius.

Comenius daugiašalės mokyklų 
partnerystės projekte dalyvaus 40 
proc. šeimų.
2 grupių tėvai dalyvaus Programos 
eTwinning projekte “Paukščių 
metai”.
 10 proc. tėvų įvaldys Programos 
eTwinning projekto IKT įrankius.
Projekte „Šeimyninis klubas“ tėvų 
iniciatyva bus suorganizuota 2 atvirų 
durų dienos „IKT panaudojimas 
ugdyme“.   

Comenius daugiašalės mokyklų 
partnerystės projekte dalyvaus 90 
proc. šeimų.
3 grupių tėvai dalyvaus Programos 
eTwinning projekto “Paukščių 
metai”.
20 proc. tėvų įvaldys Programos 
eTwinning projekto IKT įrankius.
Projekte „Šeimyninis klubas“ tėvų 
iniciatyva bus suorganizuota 4 
atvirų durų dienos „IKT 
panaudojimas ugdyme“. 

Atnaujinta lopšelio-
darželio „Rokutis“ 
ikimokyklinio 
ugdymo(si) programa.

Papildyta ikimokyklinio ugdymo(si) 
programa skyriumi „IKT taikymas 
ugdyme“.  

Papildyta ikimokyklinio 
ugdymo(si) programa skyriais 
„IKT taikymas ugdyme“ ir 
„ Lauko pedagogika“.

Vaikai susipažins su IKT 
pradmenimis, išryškės 
IKT taikymui gabūs 
vaikai. 

2 grupėse ugdomojoje veikloje 
naudojama programėlė „Paper” 
Piešiame su „iPad“.

3 grupėse ugdomojoje veikloje 
naudojamos programėlės „Paper” 
Piešiame su „iPad“ ir Programėlė 
„Pic Collage“.

Priemonės  

Eil. 
Nr.

Priemonės 
pavadinimas

Atsakingi 
vykdytojai

Socialiniai 
partneriai

Ribinis 
atlikimo 

Ištekliai Pastabos



laikas

1.

Comenius 
daugiašalės 
mokyklų 
partnerystės 
projektas „Mažas 
paukštelis – trumpa 
pasakėlė“.

Projekto 
koordinatorius

ŠMPF Sausis – 
gruodis

Projekto 
kūrybinė 
grupė,
Švietimo 
mainų 
paramos 
fondo lėšos -  
44889.00 Lt 

2.

Programos 
eTwinning 
projektas 
„Paukščių metai“ 
K.Donelaičio 300-
ųjų gimimo 
metinių minėjimui. 

Projekto 
koordinatorius

eTwinning, 
KPKC, 
Panemunės 
seniūnija, 
Maironio 
literatūros 
muziejus

Sausis – 
gruodis

Projekto 
kūrybinė 
grupė
Labdaros – 
paramos  
1000 Lt;
VBT – 1000 
Lt

3.

Metodiniai 
praktikumai 
„Programos 
eTwinning 
panaudojimas 
ugdymo veikloje“.

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui,
projekto 
koordinatorius,
auklėtojai
metodininkai

Sausis- 
Balandis  

Metodinė 
taryba,
pedagogai

4.

Specialistų 
kvalifikacijos 
tobulinimasis:
darbo stebėjimas ir 
praktika pagal 
teiktą paraišką 
Švietimo mainų 
paramos fondui.

Direktorius „L‘ecole 
Elementaire 
Mixte 1“, 
Les Amybes, 
Prancūzija 

Kovas Švietimo 
mainų 
paramos 
fondo lėšos - 
1940 EUR.

5.
Tėvų, pedagogų 
diskusija dėl 
informacijos 
kokybės sklaidos.

Direktorius Kovas – 
gruodis

Mokytojų 
taryba, tėvai 

6.

Respublikiniai IKT 
Programos 
eTwinning 
mokymai 
pedagogams. 

Projekto 
koordinatorius

KPKC Kovas  – 
Gruodis

Projekto 
kūrybinė 
grupė

7. Atnaujintos 
lopšelio-darželio 
„Rokutis“ 
ikimokyklinio 
ugdymo(si) 
programos 
pristatymas 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui

 Balandis Mokytojų 
taryba



bendruomenei.

8.
Atvirų durų dienos 
tėvams „IKT 
panaudojimas 
ugdyme“.

Įstaigos 
pedagogai

Balandis- 
lapkritis 

Įstaigos 
taryba,
tėvai

9.

Mokytojų tarybos 
posėdis - 
„Ar pagerėjo 
ugdymo proceso 
kokybė taikant 
IKT?“

Direktorius Gegužė Mokytojų 
taryba

1
0.

Tėvų el. 
laikraštuko 
sukūrimas įstaigos 
internetinėje 
svetainėje. 

Šeimos klubas Šeimų 
universitetas 

Rugsėjis 
–
gruodis

Įstaigos 
taryba, tėvai
 

1
1.

Stebėsena  „IKT 
panaudojimas 
ugdymo 
praktikoje“.

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui

Spalis Metodinė 
taryba

1
2.

Tėvų ir pedagogų 
anketinė apklausa 
„IKT 
panaudojimas 
ugdymo kokybei“.

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui,
psichologas

Lapkritis Metodinė 
taryba,
psichologas

Rizikos veiksnys Veiksmų alternatyva
Nutrūksta ryšys su dalimi tarptautinių ir šalies 
projektų partneriais, negalima įvykdyti 
suplanuotų bendradarbiavimo veiklų. 

Sudaromas alternatyvus projektų veiklos planas 
su likusiais partneriais.

Vietiniai IKT mokymai negali įvykti dėl prasto 
įstaigos interneto ryšio. 

Mokymai organizuojami Rokų vidurinės 
mokyklos kompiuterių klasėje.
Padidinta  įstaigos internetinė prieiga, ieškant 
finansų  iš labdaros-paramos lėšų.

Negauta pakankamai lėšų neįsigyti IKT 
priemonių ugdymui. 

Bendradarbiaujama su Rokų viešąja biblioteka 
naudojant joje esančias IKT priemones 
ugdymui. 

2 tikslas –

Sukurti į vaiką orientuotą lauko ugdomąją aplinką, taikant Reggio Emilia metodo 
elementus, lauko pedagogikos principus, atitinkančius įstaigos bendruomenės poreikius. 

Sėkmės 
kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai

Bus sukurta Lauko erdvėje įkurta „Mobili žalioji Lauko erdvėje įkurta „Mobili žalioji 



turtinga lauko 
ugdomoji aplinka 
vaiko aktyvumui 
ir kūrybiškumui.
 Sukurtas ir 
diegiamas lauko 
pedagogikos 
organizavimo 
ugdymo modelis. 

Bus sudarytos 
sąlygos 
atsiskleisti 
gabiems vaikams. 

mokyklėlė“,  
1 kūrybinis centras.
Organizuota įstaigos bendruomenės:
1 akcija, 1 talka.

Sukurtas inovatyvus lauko pedagogikos 
organizavimo ugdymo modelis.
Papildytas lauko aplinkos kūrimo 
ilgalaikis projektas 2 edukacinėmis 
veiklomis.
Įsigyta lauko priemonių 2 erdvėms.
Išryškės gabūs vaikai kūrybiniam 
mąstymui.

mokyklėlė“,
4 kūrybiniai centrai,  1 konstravimo 
centras.  

Organizuota įstaigos bendruomenės:
1 akcija, 2 talkos.
 Sukurtas ir diegiamas inovatyvus 
lauko pedagogikos organizavimo 
ugdymo modelis.

Papildytas lauko aplinkos kūrimo 
ilgalaikis projektas 4 edukacinėmis 
veiklomis.
Įsigyta lauko priemonių 4 erdvėms.
Išryškės gabūs vaikai kūrybiniam  ir 
kritiniam mąstymui.

Priemonės 

Eil. 
Nr.

Priemonės 
pavadinimas

Atsakingi 
vykdytojai

Socialiniai 
partneriai

Ribinis 
atitikimo 

laikas

Ištekliai Pastabos

1.. Mokytojų 
tarybos posėdis 
„Lauko 
pedagogikos 
organizavimo 
ugdymo modelis 
– alternatyva 
tradiciniam 
ugdymui“.  

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui

Sausis  Mokytojų 
taryba

2. Metodinis 
renginys „Lauko 
pedagogikos 
kūrimo 
principai, 
taikant Emilia 
Reggio metodo 
elementus“.

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui

Kauno lopšelis- 
darželis „Vaikystė“

Sausis Metodinė 
taryba, 
pedagogai,
MK-200Lt

3. Lauko 
edukacinės 
veiklos  „Keturi 
metų laikai“.

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui

Sausis – 
Gruodis

Metodinė 
taryba

4. Papildyto lauko 
aplinkos
kūrimo projekto 
pristatymas 
tėvams.

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui,
kūrybinė 
darbo grupė

Vasaris Metodinė 
taryba,
kūrybinė 
darbo grupė

5. Lauko aplinkos 
tvarkymo akcija 
„Lauko aplinka 

Gamtosaugos 
darbo grupė,
direktoriaus 

UAB  „Želdynėlis“ Balandis Bendruomenė.
Biudžeto lėšos 
– 



– vaiko 
poreikiams !“ 

pavaduotoja 
ūkiui

200 Lt

6. Daugiafunkcinių 
veiklos erdvių 
sukūrimas: 
„Žaliasis 
labirintas“ 
„Drugelių 
sodas“, 
kūrybiniai, 
konsravimo  
centrai.

Kūrybinė 
darbo grupė 

Panemunės 
seniūnija

Balandis 
-
birželis 

Bendruomenė, 
2 proc. lėšos- 
2000;
MK – 500 Lt

7. Priemonių 
įsigijimas lauko 
veiklos 
erdvėms. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui,
direktoriaus 
pavaduotoja 
ūkiui

Birželis MK -1000Lt,
tėvų talka
 

8. Stebėsena 
„Lauko 
ugdomosios 
aplinkos ir 
veiklos ryšys“.

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui

Spalis Metodinė 
taryba,
pedagogai

9. Tėvų ir 
pedagogų 
anketinė 
apklausa
„Vaikų 
ugdymo(si) 
kokybė lauko 
aplinkoje“.

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, 
psichologas

Lapkritis Metodinė 
taryba 

3 tikslas –

Atlikti įstaigos grupių ir salės erdvių atnaujinimo darbus, užtikrinant fizinės ir 
materialinės aplinkos, higienos sąlygų kokybę, panaudojant 2 proc. ir biudžeto lėšas 

Sėkmės 
kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai

Užtikrinta saugi, 
estetiška aplinka.

Pakeistos 4 lauko durys. 
1 grupės rūbinėlėje įsigyta nauja spinta 
priemonių laikymui.

Pakeistos 6 lauko durys.
 1 grupės rūbinėlėje įsigyta nauja 
spinta priemonių laikymui ir 
slankiojančios durys į grupę

Užtikrintos 
sanitarinės 
sąlygos

Pakeistas kanalizacijos magistralės 
stovas tarp „Nykštukų“ grupės WC ir 
virtuvės.

Pakeistas kanalizacijos stovas tarp 
„Nykštukų“ grupės ir virtuvės. Pakeisti 
santechniką vienoje grupėje.

Užtikrintos „Ančiukų“ grupės miegamajame „Ančiukų“ grupės miegamajame 



higieninės ir 
estetinės sąlygos 
grupėse.

įrengtos  pakabinamos lubos, 
pritaikant apšvietimą.

4 grupėse įsigytos medinės radiatorių 
apsaugos (pagal higienos 
reikalavimus).
3 grupių virtuvėlėse padaryti nauji 
stalai.

įrengtos  pakabinamos lubos, 
pritaikant apšvietimą, rūbinėje patiesta 
klijuojama grindų danga.
6 grupėse įsigytos medinės radiatorių 
apsaugos (pagal higienos 
reikalavimus).
5 grupių virtuvėlėse padaryti nauji 
stalai.

Atnaujinta 
muzikos salė

Pakeista sienų ir lubų danga. Pakeista sienų ir lubų danga, 
atnaujintos  grindys.

Parengus projektą, 
atsiras galimybė 
ieškoti lėšų 
pastato 
apšiltinimui.

Parengtas projektas „Išorinių pastato 
atitvarų apšiltinimui“

Parengtas projektas „Išorinių pastato 
atitvarų apšiltinimui“ ir gautos lėšos 
šildymo darbams atlikti.

Priemonės

Eil. 
Nr.

Priemonės 
pavadinimas

Atsakingi 
vykdytojai

Socialiniai 
partneriai

Ribinis 
atitikimo 

laikas

Ištekliai Pastabos

1. Medinių 
apsauginių 
radiatoriaus 
grotelių 
įsigijimas

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

Vaido Aleknos IĮ Sausis 2 proc. lėšos – 
1000 Lt

2. Kanalizacijos 
magistralės 
stovo 
pakeitimastarp 
„Nykštukų“ 
grupės WC ir 
virtuvės.

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

Apklausos būdu 
atrinktas darbų 

rangovas

Vasaris Biudžeto 
lėšos-
 3000 t

3. Įstaigos tarybos 
posėdis „Dėl 
grupių ir salės 
remonto“, 
sąmatų 
pristatymo ir 
pritarimo.

Įstaigos 
tarybos 
pirmininkas

Balandis Įstaigos 
tarybos nariai,
kviestieji 
asmenys

4. Grupių ir salės 
remonto 
darbams atlikti 
medžiagų 
paieška ir 
įsigijimas.

Direktoriaus  
pavaduotojas 
ūkiui

UAB „Senukai“ Gegužė 2 proc. lėšos –
3000 Lt

5. Parengtas 
projektas 
„Išorinių 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui

Apklausos būdu 
atrinktas projekto 

rengėjas

Birželis Miesto 
darnaus 
vystymosi 



atitvarų 
apšiltinimui“.  

programos 
lėšos-6000  Lt

6. Remonto darbų 
darželio grupėje 
ir salėje 
organizavimas.

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

Liepa Techninis 
personalas, 
tėvai
Biudžeto 
lėšos –
3000 Lt;
2 proc. lėšos –
2000 Lt

7. Medžiagų 
grupės 
rūbinėlės 
spintai ir 
slankiojančioms 
durims į grupę 
įsigijimas.

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

UAB „Trukmė“ Rugpjūtis 2 proc. lėšos-
 500 Lt

8. Spintos ir durų 
gaminimo 
darbai.

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui

Rugsėjis  Tėvelių talka

9. Konkursas 
(apklausos 
būdu) dėl lauko 
durų įsigijimo.

Viešųjų 
pirkimų 
komisija

rugsėjis Viešųjų 
pirkimų 
komisija

10. Grupių 
virtuvėlėse 
naujų stalų 
įsigijimas.

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

Spalis 2 proc. lėšos –
1000 Lt

11. Lauko durų 
įsigijimas ir 
montavimo 
darbai

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

Apklausos būdu 
atrinktas darbų 

rangovas

Lapkritis Biudžeto 
lėšos -17000 
Lt

Rizikos veiksnys Veiksmų alternatyva
Negausime pakankamai lėšų grupės ir salės 
remonto darbams atlikti.
Nebus skirtos lėšos „Išorinių atitvarų 
apšiltinimo“ projektui parengti ir 6 lauko durų 
įsigijimui.

Pasitelkdami labdaros- paramos lėšas 
suremontuosime bent vieną grupę.
Tikslą įgyvendinsime minimaliai.
Projektą rengsime kitais metais.

III. ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA

Kas atsiskaito ir 
informuoja

Kam atsiskaitoma ar 
informuojama

Atsiskaitymo ir 
informavimo forma 

Ribinis laikas

 Direktorius Įstaigos tarybai Žodinis, vaizdinis 
pranešimas „Dėl finansinių 
lėšų prioriteto teikimo 2014 
m. (projektas)“.

Sausis



Steigėjui Vadovo veiklos ataskaita
„Dėl 2014 m, įstaigos 
veiklos“.

Gruodis

Visuotiniam tėvų 
susirinkimui 

Žodinė, statistinė ataskaita 
„Dėl 2 proc. lėšų 
panaudojimo“.

Rugsėjis

Įstaigos bendruomenei Pranešimas „2014 m. 
įstaigos veiklos plano 
rezultatų analizė“.

Lapkritis

Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui
 

Direkciniam 
pasitarimui

Žodinė ataskaita „Viešųjų 
pirkimų dokumentų 
pateikimas“

Spalis

Direktoriui Tarpinė žodinė ataskaita
„Dėl remonto darbų 
vykdymo“

Liepa

Įstaigos tarybai Žodinė, raštiška ataskaita. 
Nuveikti darbai, 
įgyvendinant užsibrėžtą 
tikslą. 

Gruodis

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui

Mokytojų tarybai Žodinė ir vaizdinė ataskaita  
„Lauko edukacinės aplinkos 
kaita bei įtaka 
ugdymui(si)“.  

Birželis

Metodinei tarybai Ataskaita  „Dėl 
priešmokyklinio amžiaus 
vaikų pasiekimų ir 
pažangos“. 

Gegužė

Mokytojų tarybai Pranešimas 
„Pedagogų IKT 
kompetencijos 
panaudojimas gerinant  
ugdymo  kokybę“.

Lapkritis

Įstaigos tarybos 
pirmininkas

Įstaigos bendruomenei Stendinis pranešimas
„Lėšų ugdymui 
paskirstymas”.

Kiekvieną ketvirtį

Vyr. buhalteris Įstaigos bendruomenei Žodinė, statistinė ataskaita 
„Dėl 2013 m. finansinės 
ataskaitos ir 2014 m. 
planuojamų lėšų“.

Sausis

Direkciniam 
pasitarimui 

Žodinė, statistinė ataskaita 
„Dėl  I ir II pusmečio
finansinių  išteklių 
panaudojimo“.

Gruodis

Specialistai Metodinei tarybai Žodinė, raštiška ataskaita 
„Dėl SUP vaikų pasiekimų 
ir pažangos“ .

Birželis

Grupių pedagogai Mokytojų tarybai Žodinė, raštiška ataskaita 
„Dėl 2013 -2014 m. m. 
veiklos“. 

Birželis



Projektų 
koordinatorius

Mokytojų tarybai Žodinė, raštiška ataskaita 
„Dėl Comenius bei  
Programos eTwininng 
projektų rezultatų“.

Birželis 

VGK komisijos 
pirmininkas

Mokytojų tarybai Pranešimas, ataskaita
dėl  2013- 2014 m. m. vaiko 
gerovės komisijos veiklos.

Birželis

Vidaus audito darbo 
grupė

Mokytojų tarybai Pranešimas, ataskaita
dėl plačiojo audito 
rezultatų.

Lapkritis

Metodininkas- 
organizatorius

Mokytojų tarybai 
  

Vaizdinis pranešimas 
„MDUC veikla 2013/14 m. 
m.“ 

Birželis

Parengė:

Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Lina Pochylienė

 Logopedas Saturna Sporišienė

Psichologė Agnė Lingertaitienė

PRITARTA
Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“
tarybos 2013 m. gruodžio 19 d.
protokolu Nr. 4 


