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2016 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

  

       Įgyvendindami įstaigos strateginio plano 2016-2018 metams 1 tikslo Patobulinti bendruomenės 

sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetenciją 1 uždavinį  Patobulinti bendruomenės informavimą 

sveikatingumo klausimais ir 2 uždavinį Patobulinti sveikatos stiprinimo efektyvumą įstaigoje, 2015 

metais sieksime sukurti efektyviai veikiančią sveikatos stiprinimo sistemą įstaigoje, plėtosime 

bendruomenės narių švietimą, sieksime jų aktyvaus dalyvavimo sveikatos stiprinimo renginiuose. 

Šis metinis tikslas pagrįstas plačiojo įsivertinimo išvadomis, kuriose numatyta tobulinti 

pagalbinį rodiklį 4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas. Šiam tikslui įgyvendinti 2015 m. numatome: 

stiprinti vaikų fizinę, psichinę ir socialinę sveikatą įgyvendinant projektus, įsijungsime į sveikatą 

stiprinančių mokyklų renginius, įrengsime žaidimų kambarį vaikų emocinės sveikatos gerinimui. 

Dalyvaudami tarptautiniame projekte „Galime padaryti geriau! Siekiant geresnio mitybos sveikatos 

ir maisto saugos supratimo priešmokykliniame ir mokykliniame ugdyme“, gerinsime vaikų mitybą,  

parengsime sveikatos stiprinimo efektyvumo vertinimo kriterijus, kurie padės įsivertinti ir tobulinti 

veiklą, susijusią su bendruomenės sveikatingumo stiprinimu. Šiam tikslui įgyvendinti bus 

panaudojamos 1000 EUR VBT lėšų ir 200 EUR MK lėšos. 

        Įgyvendindami įstaigos strateginio plano 2016-2018 metams 2 tikslo Atlikti įstaigos lauko ir 

vidaus erdvių atnaujinimo darbus, užtikrinant ugdymo ir higieninių sąlygų kokybę 1 uždavinį 

Patobulinti ugdymą(si) skatinančią lauko aplinką bus rekonstruota lauko pavėsinė, pertvarkyta 

žaidimų aikštelė, atnaujintos lauko priemonės, įsigyta lauko stalas, sūpynės. Įgyvendinant 2 

uždavinį Pagerinti higienines ir estetines sąlygas lauko erdvėse, bus pertvarkytos bendro 

naudojimo koridoriaus erdvės: vienoje erdvėje įrengtos stumdomos durys, atnaujinta grindų danga, 

vienoje grupėje atliktas remontas. 

 Šis metinis tikslas pagrįstas plačiojo įsivertinimo išvadomis: trūkumas nurodyta pagalbinis rodiklis 

5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje bei tobulinti pasirinkta pagalbinis rodiklis 

2.1.4.Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis vaikų amžiui, poreikiams bei interesams. Tikslui 

įgyvendinti bus panaudojamos lėšos: 500 EUR labdaros- paramos  lėšos, 1000 EUR 2 proc. lėšos, 

600 EUR VBT lėšos, 3928 EUR Biudžeto lėšos, 22000 EUR Investicijų programos lėšos, 300 EUR 

specialiosios lėšos. 

      Įgyvendindami įstaigos strateginio plano 2016-2018 metams 3 tikslo Patobulinti ugdymo(si) 

kokybę, ugdant vaikų ir pedagogų mokymosi bei lyderystės gebėjimus, stiprinant besimokančios 

bendruomenės idėją 2 uždavinį  Išplėtoti informacinių technologijų panaudojimą ugdymo procese, 

2015 metais diegsime informacines technologijas ugdymo procese, veiklos dokumentaciją 

perkelsime į elektroninę programą musudarzelis.lt,  organizuosime pedagogų ir tėvų mokymus kaip 

naudotis šia programa. Šis metinis tikslas pagrįstas įstaigos tarybos posėdžio nutarimu Įstaigos 

veiklos dokumentaciją perkelti į elektroninę erdvę, diegiant programą musudarzelis.lt. Organizuoti 

pedagogų ir tėvų programos valdymo mokymus.  Taip pat tikslas pagrįstas plačiojo įsivertinimo 

išvadomis, kuriose numatyta tobulinti pagalbinį rodiklį 2.4.2 Šeimos informavimo apie vaiką 
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procedūrų kokybė ir giluminio įsivertinimo išvadomis Tobulinti šeimos informavimą apie SUP bei  

ypatingus gebėjimus turinčių vaikų pasiekimus taikant IKT priemones.   

       Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojamos lėšos 4000 EUR Biudžeto lėšos, 200 EUR MK 

lėšos.  

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas – patobulinti bendruomenės sveikos gyvensenos ugdymo(si) kompetenciją, plėtojant 

švietėjišką veiklą, gerinant informavimo procedūrų kokybę, siekiant aukšto sveikatos stiprinimo 

efektyvumo. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Saugūs, sveiki, turintys tvirtus 

sveikatos stiprinimo įgūdžius 

bei vertybines nuostatas vaikai. 

Įgyvendinti 4 grupių 

projektai sveikatos 

stiprinimo srityje.  

 

 

30 proc. vaikų pagerės 

sveikatos rodikliai. Veiklų 

metu ugdytiniai įgis ir  

įtvirtins žinias, įgūdžius bei 

vertybines nuostatas apie 

saugią elgseną, sveiką 

gyvenseną, sveiką mitybą.  

Įgyvendinti 6 grupių 

projektai sveikatos 

stiprinimo srityje.  

Organizuota 1 vasaros 

sveikatingumo stovykla. 

40 proc. vaikų pagerės 

sveikatos rodikliai. Veiklų  

metu ugdytiniai įgis ir  

įtvirtins žinias, įgūdžius  bei 

vertybines nuostatas apie 

saugią elgseną, sveiką 

gyvenseną, sveiką mitybą. 

Įrengtas žaidimų kambarys 

vaikų emocinės sveikatos 

gerinimui. 

Vykdomas bendruomenės 

narių švietimas.  Bei 

įtraukimas  į sveikatos 

stiprinimo renginius. 

 

 

  

Organizuota 1 paskaita 

tėvams ir pedagogams 

sveikatingumo klausimais, 

parengta 2- jų skirtingų temų 

lankstinukai.  

4 grupėse organizuotas 

paskaitų – praktinių veiklų 

ciklas apie sveikatos 

ugdymą.  

Parengta: stendinė medžiaga 

sveikatingumo tema (kartą į 

ketvirtį ), 1 straipsniai 

spaudoje, 3 publikacijos 

internetinėje įstaigos 

svetainėje. 

60 proc. bendruomenės narių 

dalyvauja sveikatingumo 

renginiuose. 

Organizuota 2 paskaitos 

tėvams ir pedagogams 

sveikatingumo klausimais, 

parengta 4-ių skirtingų temų 

lankstinukai.  

6 grupėse organizuotas 

paskaitų-praktinių veiklų 

ciklas apie sveikatos 

ugdymą.  

Parengta: stendinė medžiaga 

sveikatingumo tema 

(kartą į ketvirtį), 2 straipsniai 

spaudoje, 4 publikacijos  

internetinėje įstaigos 

svetainėje. 

85 proc. bendruomenės narių 

dalyvauja sveikatingumo 

renginiuose. 
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Tiriamosios  veiklos rezultatai 

panaudojami ugdymo kokybei 

gerinti. 

Parengti sveikos gyvensenos 

ugdymo(si) kokybės kriterijai.  

10 proc. sumažės vaikų 

sergamumas peršalimo 

ligomis 

80 proc.racionalus 

valgiaraštis, pilnavertė 

mityba.  

Atliktas sveikatingumo 

renginių efektyvumo 

vertinimas. 

20 proc. sumažės vaikų 

sergamumas peršalimo 

ligomis.  

100 proc.racionalus 

valgiaraštis, pilnavertė 

mityba.  

Atliktas sveikatingumo 

renginių efektyvumo 

vertinimas. 

Praktikuojama lauko 

pedagogika.  

60 proc. pedagogų taikys 

lauko pedagogikos metodiką. 

Parengtas ir įgyvendintas 

projektas „Mokymasis, 

sveikatinimas ir žaidimai 

lauke“. 

 

 

90 proc. pedagogų taikys 

lauko pedagogikos metodiką. 

Parengtas ir įgyvendintas 

projektas „Mokymasis, 

sveikatinimas ir žaidimai 

lauke“. 

Organizuotas seminaras 

Kauno ikimokyklinių įstaigų 

pedagogams „Lauko 

pedagogika – kokybiškas 

vaikų ugdymas“. 

Dalyvaujama sveikatą 

stiprinančių mokyklų veikloje. 

 

Dalyvaujama 2-iuose  

sveikatą stiprinančių 

mokyklų renginiuose. 

10 proc. pedagogų dalinsis 

gerąją patirtimi su miesto 

pedagogais: organizuota 1 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginys. 

Dalyvaujama 4-iuose 

sveikatą stiprinančių 

mokyklų renginiuose. 

20 proc. pedagogų dalinsis 

gerąją patirtimi su miesto 

pedagogais: organizuota 2 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai. 

 

Priemonės 

Eil

. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pasta- 

bos 

1. Tėvų ir pedagogų 

anketinė apklausa 

„Vaikų maitinimo 

kokybė“. 

Sveikatos 

stiprinimo 

veiklos 

organizavimo  

grupė 

 Sausis Sveikatos 

stiprinimo 

veiklos 

organizavimo 

grupė, tėvai, 

pedagogai 

 

2. Mokytojų tarybos 

posėdis „Vaikų 

sveikatos 

saugojimo ir 

stiprinimo 

galimybės“. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

 Vasaris Mokytojų 

taryba 

 

 

 

3. Sveikos 

gyvensenos 

ugdymo(si) 

kokybės kriterijų 

Sveikatos 

stiprinimo 

veiklos 

organizavimo 

 Kovas Sveikatos 

stiprinimo 

veiklos 

organizavimo 
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parengimas. grupė grupė 

4. Judėjimo akcija  

„Aš bėgu 2016“ 

, skirta pasaulinei 

saugumo ir 

sveikatos dienai. 

Neformaliojo 

ugdymo 

mokytojas 

 (kūno 

kultūros). 

 Balandis Sveikatos 

stiprinimo 

veiklos 

organizavimo 

grupė 

 

5. Seminaras Kauno 

ikimokyklinių 

įstaigų 

pedagogams 

„Lauko 

pedagogika – 

kokybiškas vaikų 

ugdymas“. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

neformaliojo 

ugdymo 

mokytojas 

 (kūno 

kultūros). 

 Balandis Mokytojų 

taryba 
 

6. Grupių 

sveikatingumo 

projektai. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Gegužė  Bendruomenė   

7. Įstaigos projektas 

„Mokymasis, 

sveikatinimas ir 

žaidimai lauke“. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

neformaliojo 

ugdymo 

mokytojas 

(kūno kultūros) 

 Birželis Sveikatos 

stiprinimo 

veiklos 

organizavimo 

grupė 

 

8. Vasaros 

sveikatingumo 

stovykla 

„Sveikuoliukai 

2015“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

sveikatos 

stiprinimo 

veiklos 

organizavimo  

grupė 

 Birželis 1000 EUR 

VBT lėšos, 

sveikatos 

stiprinimo 

veiklos 

organizavimo 

grupė 

 

 

9. Tarptautinis 

projektas „Galime 

padaryti geriau! 

Siekiant geresnio 

mitybos sveikatos 

ir maisto saugos 

supratimo 
priešmokykliniame 

ir mokykliniame 

ugdyme“. 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistas, 

pedagogai 

 Rugpjūtis Sveikatos 

priežiūros 

specialistas, 

pedagogai 

 

10. Bendruomenės 

sporto šventės 

skirtingais metų 

laikais. 

Sveikatos 

stiprinimo 

veiklos 

organizavimo 

grupė 

 Rugsėjis 

Sausis 

Balandis 

Birželis 

Sveikatos 

stiprinimo 

veiklos 

organizavimo 

grupė 

 

11. Praktinis 

užsiėmimas 

"Tapingas: 

Sveikatos 

stiprinimo 

veiklos 

Sandra 

Varanavičė 

EFT 

Spalis 200 EUR MK 

lėšos; 

sveikatos 
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emocijų higiena,  

metodai emocinės 

sveikatos 

gerinimui“, 

skirtas pasaulinei 

psichikos 

sveikatos dienai. 

organizavimo 

grupė 

instruktorė 

 

stiprinimo 

veiklos 

organizavimo 

grupė 

12. Tyrimas „Vaikų 

sergamumo 

rodikliai“. 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

 Lapkritis Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

 

13. Dalyvavimas 

programos 

„Sveikatą 

puoselėjanti 

mokykla“ 

renginiuose. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Kauno l/d 

„Rasytė“, 

„Kūlverstu- 

kas“, 

Kauno 

vaikų 

darželis 

,,Vaivorykš- 

tė“ 

Gruodis Pedagogai  

 

2 tikslas – diegti informacines technologijas ugdymo procese, plėtojant bendruomenės IKT 

valdymo gebėjimus, užtikrinant komunikacijos bei veiklos dokumentacijos kokybę elektroninėje 

erdvėje.  

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Pedagogai ir tėvai geba 

naudotis elektronine programa 

musudarzelis.lt 

Organizuoti 2 mokymai 

pedagogams ir tėvams 

elektroninės programos 

musudarzelis.lt įrankių 

valdymui. 

Organizuoti 4 mokymai 

pedagogams ir tėvams 

elektroninės programos 

musudarzelis.lt įrankių 

valdymui. 

Vykdoma informacijos ir 

komunikacijos sklaida 

elektroninėje erdvėje.  

 

90 proc. pedagogų vykdo 

ugdomojo turinio planavimą, 

vaikų pasiekimų vertinimą ir 

pedagoginės veiklos  

įsivertinimą elektroniniu 

būdu. 35 proc. tėvų gauna 

informaciją apie vaiko veiklą 

grupėje ir įstaigoje.  

100 proc. pedagogų vykdo 

ugdomojo turinio planavimą, 

vaikų pasiekimų vertinimą, 

pedagoginės veiklos 

įsivertinimą, pedagoginio 

tobulinimo planus ir vaikų 

lankomumą elektroniniu 

būdu. 50 proc. tėvų gauna 

informaciją apie vaiko veiklą 

grupėje ir įstaigoje. 

Visos grupės taiko 

interaktyvias ugdomąsias 

priemones. 

Įsigyta 4 kompiuteriai 

grupėse, interaktyvi lenta 

ugdymo(si) reikmėms. 

Taikoma 5 interaktyvios 

priemonės vaikų ugdymui(si) 

grupėje.  

Įsigyta 6 kompiuteriai 

grupėse, interaktyvi lenta 

ugdymo(si) ir metodinės 

veiklos reikmėms.  

Taikoma  8 interaktyvios 

priemonės vaikų ugdymui(si) 

grupėje. Įgyvendintas 1 

grupių bendras projektas 

„Interaktyvios priemonės: 
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kūrimas,  pritaikymas ir 

sklaida“. 

 

Priemonės  

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Mokytojų tarybos 

posėdis 

„Informacinių 

technologijų 

naudojimo 

galimybės 

ugdymo proceso 

kokybės 

gerinimui“. 

Direktorius  Sausis Mokytojų 

taryba 

 

 

2. Kompiuterių ir 

interaktyvios 

lentos įsigijimas. 

Direktorius UAB Biznio 

mašinų 

kompanija 

Vasaris  4000 EUR 

Biudžeto 

lėšos 

 

3. Mokymai 

pedagogams ir 

tėvams 

„Elektroninės 

programos 

musudarzelis.lt 

naudojimosi 

galimybės“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

auklėtojas 

metodininkas 

 Vasaris 

Kovas 

Pedagogai   

4. Mokymai 

pedagogams 

„Interaktyvios 

lentos SMART 

valdymo 

ypatybės ir 

įrankių 

naudojimo 

galimybės“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Leidykla 

„Šviesa“ 

Balandis Pedagogai   

5. Patikra 

„Planavimo ir 

vaikų vertinimo 

dokumentų 

elektroninėje 

erdvėje kokybė“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 Gegužė Mokytojų  

taryba, 

pedagogai 

 

6. Metodiniai 

mokymai 

pedagogams 

„Interaktyvių 

metodinių 

priemonių 

kūrimas“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 Gegužė Metodinė 

taryba, 

pedagogai 
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7. Tėvų anketinė 

apklausa 

„Informacijos 

elektroninėje 

erdvėje kokybė 

vaikų ugdymo(si) 

srityje“. 

Socialinis 

darbuotojas, 

psichologas 

 Birželis Tėvai, 

mokytojų 

taryba 

 

8. Mokymai 

pedagogams 

„Interaktyvios 

lentos SMART 

universalių veiklų 

kūrimo 

programos  

valdymas: 

įrankiai, galerija, 

papildomi 

įskiepiai. 

Animacijų 

kūrimas“. 

Direktorius UAB Biznio 

mašinų 

kompanija 

 

Rugsėjis 

Spalis 

200 EUR 

MK lėšos  
 

9. Grupių bendras 

projektas 

„Interaktyvios 

priemonės: 

kūrimas,  dermė,  

sklaida“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

 Lapkritis Pedagogai  

10. „Mokytojų 

tarybos posėdis 

„Elektroninės 

programos 

musudarzelis.lt 

panaudojimo 

galimybių plėtra“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 Gruodis Mokytojų 

taryba 
 

 

3 tikslas - patobulinti ugdymą(si) skatinančią lauko aplinką, gerinant higienines ir estetines 

sąlygas.  

 

Sėkmės 

kriterijus 

Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Lauko erdvės 

pritaikytos vaikų 

kūrybiškumo, 

aktyvumo 

ugdymui. 

Bus sumontuota apsauginė sienelė 

pavėsinėje (7m
2
). Suremontuotos 

priemonių dėžės. Pertvarkyta 1 

žaidimų aikštelė. Suremontuota 1 

smėlio dėžė. Įsigytas 1 ilgas lauko 

stalas, 2 sūpynės. 

Bus sumontuotos 2 apsauginės 

sienelės pavėsinėje (14m
2
). 

suremontuotos priemonių dėžės. 

Pertvarkyta 1 žaidimų aikštelė. Įsigyta 

1 nauja smėlio dėžė. Įsigytas 1 ilgas 

lauko stalas, 2 sūpynės. 

Pagerintos 

higieninės ir 

estetinės sąlygos 

lauko erdvėse. 

Apšiltinta pastato galinė siena. 

Užtaisyta apie 20 m
2 

įvažiavimo į 

darželį kelio dangos duobių. 

Apšiltinta pastato galinė siena ir 

cokolis. 

Užtaisyta apie 40 m
2 

įvažiavimo į 

darželį kelio dangos duobių. 

Užtikrintos Atliktas 1 grupės WC remontas Atliktas 1 grupės WC remontas 
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higieninės ir 

estetinės sąlygos 

grupėse. 

(pakeista dalis vamzdyno, atliktas 

grindų ir lubų remontas, įrengtos 

kabinos). 

(pakeista dalis vamzdyno, atliktas 

grindų ir lubų remontas, įrengtos 

kabinos, pakeistos kriauklės ir 

pusvonė). 

Pertvarkyta 

bendro 

naudojimo 

koridoriaus 

erdvė.  

Stumdomų durų koridoriuje įsigijimas. Stumdomų durų koridoriuje 

įsigijimas, paklota laminuota grindų 

danga 26 m
2
.  

 

Priemonės 

 

Eil. 

nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atitikimo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

1. Apsauginės 

sienelės 

montavimui 

reikiamų medžiagų 

paieška ir 

įsigijimas.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

 

 Balandis 100 EUR 

labdaros- 

paramos lėšos 

 

 

2. Sienelės 

montavimo darbai. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

 

 Gegužė  Tėvų talka, 

įstaigos 

pastatų ir 

statinių 

pagalbinis 

darbininkas 

 

3. Dėžių gamtinėms 

medžiagoms 

susidėti taisymas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

 

 Birželis Pastatų ir 

statinių 

pagalbinis 

darbininkas. 

 

4. Naujos smėlio 

dėžės įsigijimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

 Birželis  200 EUR 

labdaros –

paramos 

lėšos. 

 

5. Žaidimų aikštelės 

pertvarkymo 

darbai, lauko stalo 

ir sūpynių 

įsigijimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

 

 Gegužė 1000 EUR 

2 proc. lėšos, 

200 EUR 

labdaros –

paramos lėšos. 

Pastatų ir 

statinių 

pagalbinis 

darbininkas 

 

6. Darželio kelio 

dangos duobių 

taisymas.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

 

 Gegužė  600 EUR 

VBT lėšos, 

pastatų ir 

statinių 

pagalbinis 

darbininkas 
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7. Grupės WC 

remonto darbai.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

Konkurso 

būdu atrinktas 

darbų 

rangovas 

Liepa 3928 EUR 

Biudžeto 

lėšos 

 

8. Galinės pastato 

sienos ir cokolio 

šiltinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

Konkurso 

būdu atrinktas 

darbų 

rangovas 

Liepa- 

rugpjūtis 

22000 EUR 

Investicijų 

programos 

lėšos  

 

9. Bendro naudojimo 

koridoriaus erdvės 

pertvarkymas: 

stumdomų durų 

įrengimas, grindų 

remonto darbų 

atlikimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

 Spalis 300 EUR 

specialiosios 

lėšos. 

 

 

 

Rizikos veiksnys Veiksmų alternatyva 

Negausime pakankamai lėšų remonto darbams 

atlikti. 

Darbus atliksime tik minimaliai, atlikdami 

einamąjį remontą. 

 

V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, 

kas informuojamas 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

Direktorius Įstaigos tarybai 

 

Žodinis, vaizdinis 

pranešimas „Dėl 

finansinių lėšų 

prioriteto teikimo 

2016 m. (projektas)“. 

Sausis 

Savininko teises 

įgyvendinančiai 

institucijai 

Vadovo veiklos 

ataskaita 

„Dėl 2016 m. įstaigos 

veiklos“. 

Gruodis 

Visuotiniam tėvų 

susirinkimui  

 

Žodinė, statistinė 

ataskaita „Dėl 2 proc. 

lėšų panaudojimo“. 

Rugsėjis 

Įstaigos 

bendruomenei  

Pranešimas „Dėl 2016 

m. įstaigos veiklos 

plano rezultatų 

analizės“. 

Lapkritis 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojų tarybai 

 

Tarpinė žodinė, 

raštiška ataskaita  

„Dėl 2016 m. įstaigos 

veiklos plano 

rezultatų“. 

Birželis 

 

Mokytojų tarybai Žodinė ir vaizdinis 

pranešimas „Dėl  

informacinių 

priemonių taikymo 

Lapkritis 
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ugdymo procese“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

  

Direkciniam 

pasitarimui 

Žodinė ataskaita „Dėl 

viešųjų pirkimų 

dokumentų 

pateikimo“. 

Spalis 

Direktoriui 

 

Tarpinė žodinė 

ataskaita 

„Dėl remonto darbų 

vykdymo“. 

Liepa 

Įstaigos tarybai Žodinė, raštiška 

ataskaita. „Dėl 

nuveiktų darbų pagal 

2016 metų veiklos 

planą“. 

Gruodis 

Įstaigos tarybos 

pirmininkas 

Įstaigos 

bendruomenei 

Stendinis pranešimas 

„Dėl lėšų ugdymui 

paskirstymo“. 

Kas pusmetį 

Vyr. buhalteris 

 

 

Įstaigos 

bendruomenei  

 

Žodinė, statistinė 

ataskaita „Dėl 2015 

m. finansinės 

ataskaitos ir 2016 m. 

planuojamų lėšų“. 

Sausis 

 

Direkciniam 

pasitarimui  

 

Žodinė, statistinė 

ataskaita „Dėl  I ir II 

pusmečio 

finansinių  išteklių 

panaudojimo“. 

Gruodis 

Grupių pedagogai, 

specialistai 

 

Direktoriaus 

pavaduotojui 

ugdymui 

Žodinė, raštiška 

ataskaita  

„Dėl vaikų pasiekimų 

ir pažangos“ . 

Birželis 

 

Grupių pedagogai, 

specialistai 

 

Mokytojų tarybai  Žodinė, raštiška 

ataskaita „Dėl 2015 -

2016 m.m.  metodinės 

veiklos“.  

Birželis 

VGK komisijos 

pirmininkas 

Mokytojų tarybai 

 

Pranešimas, ataskaita 

dėl  2015- 2016 m.m. 

vaiko gerovės 

komisijos veiklos. 

Birželis 

Sveikatos priežiūros 

specialistas, 

psichologas 

Mokytojų tarybai Žodinė, raštiška 

ataskaita „Dėl 

tiriamosios veiklos 

rezultatų ir jų 

panaudojimo ugdymo 

kokybei gerinti“. 

Lapkritis 

 

Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo  

grupė 

Mokytojų tarybai Žodinė, raštiška 

ataskaita „Dėl 

bendruomenės 

sveikatingumo 

renginių  

Birželis 

Lapkritis 
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efektyvumo“. 

Įsivertinimo darbo 

grupė 

Įstaigos tarybai 

 

Pranešimas, ataskaita 

„Dėl plačiojo ir 

giluminio įsivertinimo 

rezultatų“. 

Lapkritis 

 

 

 

 

  

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui   Lina Pochylienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja    Aušrinė Indilienė 

 

Logopedas     Saturna Sporišienė 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui   Edita Sabaliauskienė 

 

 

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ 

tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. 

protokolu Nr. 7 

 


