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PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darţelio „Rokutis“
direktoriaus 2019 m. vasario 1 d.
įsakymu Nr. V-11
KAUNO LOPŠELIO-DARŢELIO ,,ROKUTIS“ 2019 M. VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
ĮVADAS
Įstaigoje veikia 6 grupės: 1 ankstyvojo amţiaus, 3 ikimokyklinio ugdymo, 2 priešmokyklinio
ugdymo (viena iš jų mišri). Dvi grupės dirba 12 val. (1 lopšelio, 1 darţelio), keturios - 10,5 val.
Įstaigos socialinis kontekstas
2018 m. gruodţio mėn. duomenimis įstaigoje yra: daugiavaikių šeimų – 24, studentų šeimų –
5, neformalių šeimų (nesusituokę/išsituokę) – 7, uţsienyje dirbančių tėvų – 8, socialinę paramą
gaunančių šeimų – 6, vienam vaikui skirta laikinoji globa, vienas yra įvaikintas. Mokesčio uţ vaiko
išlaikymą įstaigoje lengvata naudojasi 44 vaikai (34 proc.). Dviems šeimos, kurios stokoja
socialinių įgūdţių, socialinis pedagogas teikia pagalbą ne tik įstaigoje, bet ir vykstant pas
specialistus bei konsultuojantis.
Spec. poreikių turinčių vaikų yra 45, iš jų: 11 su kompleksiniais sutrikimais, 1 sulėtėjusios
raidos, 1 turi negalią dėl lėtinių neurologinių sutrikimų, 32 su kalbėjimo ir kalbos sutrikimais. Iš jų
11 vaikų yra su dideliais spec. ugdymosi poreikiais, 5 su vidutiniais. 2 vaikai turi neįgalumą. Tai
sudaro 34 proc. nuo bendro vaikų skaičiaus. Vaikams su spec. poreikiais pagalbą teikia logopedas,
psichologas, neformaliojo ugdymo mokytojas (kūno kultūros), socialinis pedagogas ir menų
pedagogas.
Lopšelyje-darţelyje teikiamos papildomos ugdymo paslaugos: krepšinio ir anglų kalbos
uţsiėmimai.
Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita
Šiems mokslo metams į įstaigą susirinko 132 vaikai. Įstaigos projektinis vaikų vietų skaičius
yra 115, bet Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2018 m. geguţės 31 d. įsakymu Nr. 35316 leista padidinti 25 vietomis, t.y. iki 140 vaikų, bet priimta 8 vaikais maţiau, nes turime 11
vaikų su dideliais specialiaisiais ugdymosi poreikiais. 2018-09-01 d. duomenimis į įstaigą nepateko
40 vaikų (18 – į lopšelį ir 22 – į darţelį). 6 vaikai išvyko iš įstaigos, nes pakeitė gyvenamąją vietą (4
iš jų – į uţsienį), 3 papildomai priimti.
Grupių uţpildymas ir vaikų pasiskirstymas pagal amţių:
Mokslo metai
2017/2018 m.m.
2018/2019 m.m.

Lopšelis
15
15

Darţelis
82
84

Priešmokykliniai
37
33

Mokinių lankomumo duomenys
2018 m. vaikų lankomumo vidurkis sudarė 71 proc. Išanalizavus vaikų sergamumo situaciją,
paaiškėjo, kad pagrindinė prieţastis yra viršutinių kvėpavimo takų susirgimai.
Grupės
Viso lankytinų dienų

Lopšelis
2018

Darţelis
14379

Priešmokykliniai
5047
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Viso praleista dienų
Praleista dėl ligos dienų
Praleistas dėl ligos proc.

1482
1109
32

5494
4711
24

1640
987
15

Mokytojų skaičiaus kaita; mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis
Įstaigoje dirba 3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 6 ikimokyklinio ugdymo auklėtojai,
neformaliojo ugdymo pedagogas (kūno kultūros), 2 meninio ugdymo pedagogai (1 muzikos, 1
menų), 3 švietimo pagalbos specialistai: logopedas, socialinis pedagogas, psichologas.
5 pedagogai įgiję aukštąjį išsilavinimą, 7 pedagogai - aukštąjį universitetinį (3 turi magistro
laipsnį), 5 - aukštąjį koleginį. 4 pedagogai yra įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją, 7 –
vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją. Viena darbuotoja šiuo metu studijuoja Kauno
kolegijoje Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą.
Ţemės panaudos sutartis su Nacionaline ţemės tarnyba prie Ţemės ūkio ministerijos
sudaryta,- 2017 m. balandţio 6 d. Nr. 8SUN-26-(14.8.53.).
Higienos pasas Nr.9-0040(6) išduotas 2011-01-18 d. neribotam laikui.
Energetinis auditas. Energetinė ūkio renovacija pradėta 2003 m., – sutapdintas stogas,
dengtas rulonine danga. 2004 m. 46 %. langų pakeisti plastikiniais. 2006 m. įstaiga buvo įtraukta į
Kauno miesto savivaldybės programą, numatančią įstaigos energetinio ūkio renovaciją. Tais pačiais
metais atliktas įstaigos energetinis auditas (projekto Nr. 2006-80). 2006 m. sudėta 18 % plastikinių
langų, o 2008 m. pakeisti visi likusieji. 2014 m. balandţio 24 d. atliktas statinio paprastojo remonto
projektas (Nr. RPP-21-140424-00334). Gavus finansavimą iš Savivaldybės investicinio projekto
lėšų, 2014-2018 metais senos medinės lauko durys pakeistos aliumininėmis, atlikti stogo
skardinimo bei pastato sienų apšiltinimo darbai, liko tik apšiltinti cokolį (dėl neuţbaigtų darbų vis
dar negalime įgyvendinti audito rekomenduotų priemonių plano punkto: „Ilgalaikio turto
pagerinimo išlaidas įforminti pagal teisės aktų reikalavimus“), atliktas san. mazgo bei šilumos
punkto ir šildymo ir karšto vandens paruošimo įrenginio remontas ir kt.

II SKYRIUS
PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ
Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija.
Pagal 2018 m. veiklos planą prioritetas buvo teikiamas vaikų vertybinių nuostatų projektams ir
tarporganizaciniam mokymui. Skirta Švietimo mainų paramos lėšos – 7,1 tūkst. Eur bei MK – 400
Eur. Modernizuota dalis lauko erdvių, įsigyti nauji lauko įrengimai, atitinkantys Higienos normos
reikalavimus,- tam naudotos biudţeto lėšos.
Atsiţvelgdami į Visuomenės sveikatos centro rekomendacijas, įsigijome naujus puodus
virtuvei, atlikome kosmetinį remontą darţovių sandelyje.
Įstaigos finansavimo šaltiniai ir lėšos
Eil. Gautos lėšos
Nr. (tūkst. EUR)

Finansavimo šaltiniai

1.

Valstybinių funkcijų
vykdymo programa

142,1

Panaud
otos
lėšos
(tūkst.
EUR)
142,1

Lėšų panaudojimas

105,3– DU ir 32,1 – SD
0,5 – kvalifikacijos kėlimui
0,4 - IKT prekėms
3,0– inventoriui ir prekėms (baldai,
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2.

263,7

3.

4.

0,4

5.

1,0

6.

7,1

Savivaldybės
finansuojamų įstaigų
veiklos programa

263,7

Savivaldybės
finansuojamų įstaigų
veiklos programa –
įstaigų pajamų lėšos

48,1

Labdaros ir paramos
lėšos
2 proc. lėšų

0,4

Tarptautinių fondų
lėšos

7,1

1,0

metodinė literatūra, ţaislai ir ugdomieji
ţaidimai grupėms, kanceliarinės prekės
ir kt.)
0,6 – kt. paslaugoms (mokinių
paţintinei veiklai,- edukacinės
išvykos) ir kt.
166,7– DU ir 50,8– SD
9,2 – mitybai
1,1– komunalinėms paslaugoms
0,2 – medikamentams
1,3 – ryšių paslaugoms
12,5 – šildymui
5,5 – elektros energijai
5,5 – vandentiekio paslaugos
1,0 – patalynės skalbimui
0,6 – IKT prekėms
4,7 – prekėms (higienos prekės,
kanc.prekės, daţai lauko inventoriaus
atnaujinimui ir grupių remontui)
0,2 – kvalifikacijai
1,2 – kt. paslaugoms ir kt.
11,265 – kiemo asfaltavimo darbams
33,9 – mitybai
4,0 – kt. prekėms (ugdymo priemonės,
kanceliarinės prekės, ţaislai, 2
keturvietės drabuţinės grupės rūbinėje,
higienos prekės, statybinės prekės).
Ir kt.
0,4 – išklotas takelis trinkelėmis
Įsigytos medţiagos grupių remontui.
Įstaigos vaikai apdrausti nuo
nelaimingų atsitikimų.
Edukacinėms veikloms
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Pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams (jei reikia)

Komentarai

-

Šviestuvai
P

Elektros skydinės
NR

Elektros instaliacija
AP

Kanalizacijos
sistema
K

Vandentiekio
sistema
K

Šildymo sistema
AK

Šilumos punktas
AP

Įrenginiai
P

Uţdaros kabinos
AP

Patalpos
P

Įrenginiai
K

Patalpos
P

Grindys
P

Vidaus durys

P

Lubos
P

Vidinės sienos
P

Lauko durys

AK

Langai
K

Stogas

Statinio dalių ir inţinerinės įrangos būklės įvertinimas (2018 m. statinio kasmetinės apţiūros duomenimis)
Šildyma Vandentie
Maisto
s,
kis,
Elektros
ruošima
Tualetai
vėdinim kanalizacij sistema
s
as
a

AP

Išorinės sienos
AK

K

Pamatai

Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę

Reikalinga pakeisti seną
vandentiekio vamzdyną,
atlikti nuotekų sistemos
remontą bei pakeisti
vidines tambūro duris.

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 inţinerinės įrangos būklė vertinama atsiţvelgiant į statinio kasmetinės apţiūros rezultatus.
2. Įstaiga naudojamo pastato techninę prieţiūrą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Statinio dalių ir inţinerinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apţiūros akte numatytos priemonės.
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus
Tikslas
1 tikslas –
– Efektyvinti
įstaigos veiklą
orientuojantis į
vaikų ir pedagogų
vertybinių
nuostatų sistemą,
plėtojant
tarporganizacinį
mokymąsi.

Minimalus lauktas
rezultatas
Komandoje dalyvaus
6 Kauno miesto
ikimokyklinių įstaigų
pedagogai

Įstaigos pasiektas
realus rezultatas
Komandoje dalyvavo
12 Kauno miesto
ikimokyklinių įstaigų
pedagogai.

Maksimalus lauktas
rezultatas
Komandoje dalyvaus
12 Kauno miesto
ikimokyklinių įstaigų
pedagogai.

Bus suorganizuoti 2
darbo komandos
susitikimai, parengtas
darbo grupės veiklos
planas

Suorganizuoti 4 darbo
komandos susitikimai.
Parengtas darbo
grupės veiklos planas.
Sukurtas socialinis
tinklas jungiantis 12
Kauno ikimokyklines
įstaigų,
pageidaujančių
pilotuoti savo
įstaigose vaikų
vertybinių nuostatų
ugdymo(si) metodines
rekomendacijas.

Bus suorganizuoti 4
darbo komandos
susitikimai, parengtas
darbo grupės veiklos
planas.
Sukurtas socialinis
tinklas jungiantis
Kauno ikimokyklines
įstaigas,
pageidaujančias
pilotuoti savo
įstaigose vaikų
vertybinių nuostatų
ugdymo(si) metodines
rekomendacijas.

Pedagogų komanda
parengs
ir įgyvendins 4
projektus, ugdančius
vertybines nuostatas

Pedagogų komanda
parengė
ir įgyvendino 6
projektus, ugdančius
vertybines nuostatas.

Pedagogų komanda
parengs
ir įgyvendins 6
projektus, ugdančius
vertybines nuostatas

Parengtame Kauno
ikimokyklinių įstaigų
projekte „Vertybių
ugdymas gamtinėje
aplinkoje“ dalyvaus
bei taikys vertybinių
nuostatų metodines
rekomendacijas 6
įstaigos.

Parengtame Kauno
ikimokyklinių įstaigų
projekte „Vertybių
ugdymas gamtinėje
aplinkoje“ dalyvavo
bei taikė vertybinių
nuostatų metodines
rekomendacijas 12
įstaigų.

Parengtame Kauno
ikimokyklinių įstaigų
projekte „Vertybių
ugdymas gamtinėje
aplinkoje“ dalyvaus
bei taikys vertybinių
nuostatų metodines
rekomendacijas 12
įstaigų.

Bus įgyvendintas
Erazmus+ K2
projektas „Saulės
nuspalvinti, jūros
suvienyti“.

Įgyvendintas
Erazmus+ K2
projektas „Saulės
nuspalvinti, jūros
suvienyti“.

Bus įgyvendintas
Erazmus+ K2
projektas „Saulės
nuspalvinti, jūros
suvienyti“.

50 proc. vaikų
vertybines nuostatas
taikys ugdymo(si)
procese.

70 proc. vaikų
vertybines nuostatas
taiko ugdymo(si)
procese.

70 proc. vaikų
vertybines nuostatas
taikys ugdymo(si)
procese.
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Bus suorganizuotas 1
pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimo(si)
seminaras Kauno
miesto pedagogams
vaikų vertybinių
nuostatų ugdymo(si)
tema.

Suorganizuotas 1
pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimo seminaras
Kauno ikimokyklinių
įstaigų pedagogams
vaikų vertybinių
nuostatų ugdymo(si)
tema.
Išleistas Kauno
ikimokyklinių įstaigų
vaikų vertybinių
nuostatų ugdymo(si)
praktinę veiklą
apibendrinantis
leidinys: „Vaikų
vertybinių nuostatų
ugdymo
ikimokyklinėje
įstaigoje metodinės
rekomendacijos“.

Bus suorganizuotas 1
pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimo seminaras
respublikos
pedagogams vaikų
vertybinių nuostatų
ugdymo(si) tema.
Bus išleistas Kauno
ikimokyklinių įstaigų
vaikų vertybinių
nuostatų ugdymo(si)
praktinę veiklą
apibendrinantis
leidinys.

Komentaras:
Tikslas įgyvendintas 100 proc. maksimalių laukiamų rezultatų. Veiklos rezultatus
vertiname puikiai.
Vykdyta metodinė, vertybinių nuostatų ugdymo projektinė veikla praturtino pedagogų
kompetencijas, parengtos „Vaikų vertybinių nuostatų ugdymo ikimokyklinėje įstaigoje
metodinės rekomendacijos“. Stebėsenos duomenimis įgytą vertybinių nuostatų metodiką
ugdymo procese taiko 85 proc. pedagogų. Visos grupės parengė ir įgyvendino 6 vaikų
vertybinių nuostatų ugdymo(si) projektus. 70 proc. vaikų įgijo bendravimo, bendradarbiavimo,
draugiškumo, pagarbos, atjautos, paslaugumo ir kt. vertybes. Organizavome 2 kvalifikacinius
tobulinimosi seminarus KPKC: „Vertybinių nuostatų formavimas tautos istorinio, kultūrinio,
etninio paveldo pagrindu“ ir „Vaikų vertybinių nuostatų reikšmė efektyviam bendravimui ir
bendradarbiavimui“.
Sėkmingai įgyvendintas tarptautinis projektas „Saulės nuspalvinti, jūros suvienyti“, skirtas
tolerancijai ir pilietiškumui bei dailės kompetencijai ugdytis. Portugalijoje ir Danijoje vyko
tarptautinės stovyklos, kurioje dalyvavo vaikai ir pedagogai.
Įstaiga uţ puikų projekto įgyvendinimą apdovanota e-Twining ir Europos Kokybės ţenkleliais.
Ataskaita demonstruojama specialiame Europos portalo puslapyje adresu www.etwinning.net.

2 Tikslas
Modernizuoti
vidaus ir lauko
erdves, pritaikant
jas vaikų
poreikiams.

Minimalus lauktas
rezultatas
Bus išklotas naujas
trinkelių takelis,
įsigyta priemonių
kūrybai, tinkančių
lauko sąlygomis.

Įstaigos pasiektas
realus rezultatas
Išklotas naujas
trinkelių takelis, iš
spalvotų trinkelių
sudėliojant skaičius.
Trinkelėmis išklota
įvaţa ir įėjimas į
teritoriją. Įsigyta
priemonių kūrybai,
tinkančių lauko
sąlygomis.

Maksimalus lauktas
rezultatas
Bus išklotas naujas
trinkelių takelis, iš
spalvotų trinkelių
sudėliojant skaičius.
Trinkelėmis išklota
įvaţa ir įėjimas į
teritoriją. Įsigyta
priemonių kūrybai,
tinkančių lauko
sąlygomis.
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Įrengsime lauko
aikštelėje karstynęlaipynę, 1 vnt.

Įrengtos lauko
aikštelėse karstynėslaipynės, 2 vnt.

Įrengsime lauko
aikštelėse karstynėslaipynės, 2 vnt.

Minkštos dalies po
vaikų ţaidimų aikštele
įrengimas, uţpilant
juos smėliu.

Minkštos dalies po
vaikų ţaidimų
aikštelėmis
įrengimas,panaudojant specialias
dangas 35 m2 ,
likusiose aikštelėse
uţpiltas smėlis.

Minkštos dalies po
vaikų ţaidimų
įrenginiais įrengimas,
panaudojant specialias
dangas.

Bus atlikti asfaltavimo Išasfaltuota įstaigos
įstaigos teritorijoje
teritorijoje 751 m2
2
darbai 145m .

Bus atlikti asfaltavimo
įstaigos teritorijoje
darbai 751 m2

Bus suremontuotos
vidaus durys,
pakeičiant spynas ir
perdaţant.

Pakeistos vidaus
durys.

Bus pakeistos vidaus
durys.

Atliksime
„Smalsučių“ gr.
miegamojo patalpų
remontą,
sumontuojant
pakabinamas lubas,
sudedant naujas
grindis.

Savo lėšomis atliktas
„Smalsučių“ grupės
miegamojo patalpų
remontas.

Atliksime
„Smalsučių“ ir
„Boruţėlių“ grupėse
miegamųjų patalpų
remontą,
sumontuojant
pakabinamas lubas,
sudedant naujas
grindis.

Komentaras:
Tikslas įgyvendintas 90 proc. maksimalių laukiamų rezultatų. Veiklos rezultatus
vertiname gerai. Išklotas naujas trinkelių takelis, iš spalvotų trinkelių sudėliojant skaičius.
Įsigyta priemonių kūrybai, tinkančių lauko sąlygomis. Asfaltuoti įstaigos įvaţiavimai ir kiemas
171 m2 (11265 Eur biudţeto lėšų). Įsigyti nauji lauko įrengimai. Įrengta po ţaidimų įregimais
35 m2 specialios minkštos dangos (1400 Eur biudţeto lėšų), po kitais įregimais išpiltas smėlis.
Negavus finansavimo, savo lėšomis atlikome vienos grupės miegamojo patalpos remontą.
Plačiojo įsivertinimo išvados
Privalumai

Trūkumai

Tradicijos
(1.1.5.)

Vaikų kultūra (1.1.1.)

Mokyklos populiarumas ir
prestiţas
(1.2.2.)
Šeimos informavimo apie
vaiką procedūrų kokybė
( 2.4.2.)

Tobulinti pasirinkti įstaigos
veiklos aspektai
-

Vaiko sveikatos stiprinimas
(4.2.4.)

Vaiko sveikatos stiprinimas
(4.2.4.)

Pagalba specialiųjų
poreikių vaikams (4.2.5.)

Pagalba specialiųjų
poreikių vaikams (4.2.5.)
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Mokyklos mikroklimatas
(1.1.3.)

Pagalbos ir paramos šeimai
įvairovė (4.3.1.)
Veiklos erdvė ir jos būklė
mokykloje
(5.2.1.)

Pagalbos ir paramos šeimai
įvairovė (4.3.1.)
Veiklos erdvė ir jos būklė
mokykloje
(5.2.1.)

Giluminio įsivertinimo išvados
Įstaigos giluminiam įsivertinimui pasirinkta:
Rodiklio 4.2. Vaiko poreikių tenkinimas pagalbinis rodiklis 4.2.4. Vaiko sveikatos
stiprinimas.
Siekėme ištirti tėvų ir pedagogų poţiūrį į vaikų sveikatingumo įgūdţių formavimą, vaikų
fizinės ir emocinės sveikatos ugdymą.
Įsivertinimo metodai:
 Anketinė pedagogų ir tėvų apklausa „Vaikų sveikatingumo įgūdţių formavimas
įstaigoje ir šeimoje“.
 Diskusija su tėvais ir pedagogais „Kaip uţaugti sveiku?“
Teigiami aspektai:
 48 % respondentų nurodė, kad vaikas aktyvus, pasitiki savo jėgomis, motyvuotas,
empatiškas, tinkamai formuojasi socialiniai įgūdţiai (išvystytas emocinis intelektas).
 57 % respondentų nurodė, jog vaikai darţelį lanko noriai.
 85 % respondentų pageidautų, jog įstaigoje būtų sukurta vaikų fizinės ir emocinės sveikatos
stiprinimo programa.
 30 % tėvų gauna specialiąją informaciją ir paramą iš specialistų.
 85 % tėvų patenkinti nauju vaikų maitinimo valgiaraščiu.
Tobulintinos sritys:
 Vaikų fizinė ir emocinė sveikata.
 Pagalba ir parama šeimai.
 Rekomendacijos ugdomojo proceso gerinimui:
 Gilinti pedagogų ir tėvų ţinias apie vaikų emocinio intelekto lavinimą.
 Organizuoti sveikatingumo mokymus SUP vaikams ir socialinių įgūdţių stokojančioms
šeimoms.
 Tobulinti netinkamo elgesio prevenciją.
Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus,
vidaus audito ir kitų institucijų išvados
Kauno miesto Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, atlikdama Kauno miesto
ikimokyklinių įstaigų maisto skyrių higieninės būklės, maisto produktų tiekimo ir maisto tvarkymo
atitikimą teisės aktų reikalavimams (2018-04-09 d. aktas Nr. 33VMĮP-361), nustatė neatitiktį: 2004
m. balandţio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto
produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p 319) 5 str. 1 d.,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rusėjo 1 d. įsakymu Nr. V-695
patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“ 4 punktas.
Nustatyti trūkumai pašalinti:
1. Atnaujintas virtuvės vandens virimo katilo vamzdţio paviršius.
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2. Nupirkti nerūdijančio plieno puodai vietoje buvusių aliumininių.
3. Sugrieţtintas suderinto valgiaraščio laikymasis, uţtikrinant kasdienį švieţių vaisių ir
darţovių pateikimą vaikams.
4. Atliktas geriamojo vandens mikrobiologinis tyrimas 2018-04-12 d. (protokolas Nr. MA-K
1035) /2018).
5. Darţovių sandėlio rūsyje pabaigti sienos remonto darbai ir atnaujintas vamzdis.
III SKYRIUS
2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS
IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI
Įgyvendindami įstaigos strateginio plano 2019-2021 metams – 1 tikslą Užtikrinti vaikų
emocinę ir fizinę sveikatą bei saugumą, 2019 metais sukursime pedagogų-tėvų iniciatyvinę
sveikatos gerinimo darbo grupę, kuri parengs vaikų sveikatos stiprinimo programą, organizuos
sveikatinimo mokymus SUP vaikams ir socialinių įgūdţių stokojančioms šeimoms, vykdys
respublikinį socialinės atsakomybės projektą „Sveikatiada 2018-2019 m. m.“, organizuos vaikų
sveikatingumo stovyklą, padės grupių pedagogams parengti ir įgyvendinti vaikų fizinės ir emocinės
sveikatos projektus. Bus parengta kvalifikacinė programa Kauno ikimokyklinių įstaigų pedagogams
„Emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimas ikimokyklinėse įstaigose“. Šis metinis tikslas taip pat
pagrįstas plačiojo įsivertinimo išvadomis, kuriose numatyta tobulinti pagalbinius rodiklius: Vaiko
sveikatos stiprinimas (4.2.4.) ir pagalba specialiųjų poreikių vaikams (4.2.5.), pagalbos ir paramos
šeimai įvairovė (4.3.1.) Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojamos labdaros-paramos lėšos – 1200
Eur.
Įgyvendindami 2 tikslo Kurti ugdymui(-si) palankią, saugią ir estetišką įstaigos aplinką,
stiprinti materialinę bazę 1 uţdavinį Atlikti įstaigos lauko ir vidaus erdvių atnaujinimo darbus,
tobulinant ugdymą(si) skatinančią aplinką bus įsigyta naujų edukacinių ir virtualių priemonių,
demontuotos nesaugios lauko priemonės (pagal vaikų ţaidimų aikštelių standartus LST EN 11762008), po vaikų ţaidimų įregimais bus paklota minkšta danga, trijų grupių miegamųjų patalpose bus
įrengti ţaidimų kampeliai, įsigyti baldai-transformeriai, įrengtas „Kreivų veidrodţių“ relaksacinis
kampelis. Bus atliktas virtuvės grindų ir sienų remontas, įsigyta nauja virtuvės įranga, koridoriuje
įrengta PVC grindų danga.
Šis tikslas pagrįstas plačiojo įsivertinimo išvadomis, tobulinti pasirinktu pagalbiniu rodikliu
Veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje (5.2.1). Tikslui įgyvendinti bus panaudojamos lėšos: labdaros
- paramos lėšos (100 Eur), 2 proc. lėšos (1400 Eur), biudţeto lėšos (8100 Eur), MK lėšos (1500
Eur), darbo birţos lėšos (1400 Eur) ir projekto lėšos (3000 Eur).
IV SKYRIUS
VEIKLOS TURINYS
1 tikslas – Stiprinti vaiko fizinę ir emocinę sveikatą, siekiant jų darnos, ugdyti bendruomenės
sveikos ir saugios gyvensenos įgūdţius
Sėkmės kriterijus
Suburta pedagogų-tėvų
iniciatyvinė sveikatos
stiprinimo darbo grupė.

Laukiami minimalūs
rezultatai
Sukurta bendruomenės
sveikatos stiprinimo
programa.
Kartą per mėnesį vyksta
sveikatingumo renginiai.
Darbo grupė parengs
ir įgyvendins 4 grupės vaikų
sveikatingumo projektus.

Laukiami maksimalūs
rezultatai
Sukurta bendruomenės
sveikatos stiprinimo programa.
2 kartus per mėnesį vyksta
sveikatingumo renginiai.
Darbo grupė parengs
ir įgyvendins 6 grupės vaikų
sveikatingumo projektus.
Organizuota vasaros
sveikatingumo stovykla.
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60% pedagogų ir ugdytinių
dalyvaus Kauno
ikimokyklinių įstaigų
organizuojamuose sveikatą
stiprinančiuose renginiuose,
projektuose.
Organizuotos prevencinės
netinkamą elgesį
koreguojančios priemonės: į
ketvirtį 1 renginys.
Taikoma socialinio –
emocinio ugdymo programa
„Zipio draugai“.

Sukurtos patyčių prevencijos
priemonės

Bus uţtikrinta kvalifikuota
specialistų pagalba ugdymosi
ir elgesio problemų turintiems
vaikams.
Priemonės
Eil
Priemonės
.
pavadinimas
Nr.
1.
Mokytojų tarybos
posėdis „Kas lemia
vaiko sveikos
gyvensenos
įgūdţius?“.
2.
Tyrimas vaikų
emocinių ir fizinio
saugumo lygiui
nustatyti.
3.
Paskaita ir
praktiniai mokymai
pedagogams
„Vaikų visavertė
fizinė ir emocinė
sveikata“.
4.
Sveikatingumo
mokymai SUP
vaikams ir
socialinių įgūdţių
stokojančioms
šeimoms.

Bendradarbiaujama su
Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centru.

Atsakingi
vykdytojai

Socialiniai
partneriai

Direktorius

Socialinis
pedagogas

Organizuotos prevencinės
netinkamą elgesį
koreguojančios priemonės: į
ketvirtį 2 renginiai.
Taikoma socialinio – emocinio
ugdymo programos
„Kimočiai“, „Zipio draugai“,
parengtas smurto ir patyčių
prevencijos, intervencijos
priemonių planas.
Bendradarbiaujama su VŠĮ
Saugaus vaiko centru,
Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centru.

Įvykdy
mo
terminas
Sausis

Ištekliai
Mokytojų
taryba

Sausis
Lapkritis

Bendruomenė

Specialiosios
pedagogikos
ir
psichologijos
centras

Vasaris

Bendruomenė

Socialinių
paslaugų
centras

Kovas
Balandis

Specialistai

Psichologas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Parengta kvalifikacinė
programa Kauno
ikimokyklinių įstaigų
pedagogams „Emocinės ir
fizinės sveikatos stiprinimas
ikimokyklinėse įstaigose“.
80% pedagogų ir ugdytinių
dalyvaus Kauno ikimokyklinių
įstaigų organizuojamuose
sveikatą stiprinančiuose
renginiuose, projektuose.

Pasta
bos
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Kvalifikacinė
programa Kauno
ikimokyklinių
įstaigų pedagogams
„Emocinės ir
fizinės sveikatos
stiprinimas
ikimokyklinėse
įstaigose“.
Akcija
„Sveikatingumo
takeliu“
Socialinės
atsakomybės
projektas
„Sveikatiada 20182019 m. m.“

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Vaikų fizinę ir
emocinę sveikatą
ugdantys projektai.
Vaikų vasaros
stovykla „Jausmų
sala“.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius

Vaikų sveikatos
stiprinimo
programa.
„Sveikatos
ţelmenėliai“ .
Sveikatingumo
renginys
„Mankštiada 2019
m.“.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Neformaliojo
ugdymo
mokytojas

Rugsėjis

Stebėsena „Vaikų
sveikatinimo būdai
ir metodai“
Patyčių prevencijos
ir intervencijos
priemonių
įgyvendinimas.
Apvalaus stalo
diskusija
„Bendruomenės
sveikatinimo
sąmoningumo kaita“

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Socialinis
darbuotojas,
VGK

Spalis

Balandis

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Neformaliojo
ugdymo
mokytojas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Geguţė
Rugsėjis
- birţelis

Geguţė

Kauno
sanatorinis
lopšelis –
darţelis
„Pušynėlis“

Birţelis

Specialiosios
pedagogikos
ir
psichologijos
centras

Birţelis

Metodinė
taryba,
specialistai

Metodinė
taryba
Pedagogų –
tėvų
iniciatyvinė
sveikatos
stiprinimo
darbo grupė.
Pedagogai ir
specialistai
1200 Eur
labdaros
paramos lėšų,
pedagogų –
tėvų
iniciatyvinė
sveikatos
stiprinimo
darbo grupė.
Metodinė
taryba

Pedagogų-tėvų
iniciatyvinė
sveikatos
stiprinimo
darbo grupė.
Metodinė
taryba

Lapkritis

Socialinis
darbuotojas,
VGK

Gruodis

Bendruomenė
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2 tikslas Atlikti įstaigos lauko ir vidaus erdvių atnaujinimo darbus, tobulinant ugdymą(si)
skatinančią aplinką.
Sėkmės
kriterijus
Darţelio grupių
ir kabinetų
ugdymo(-si)
ištekliai papildyti
ir praturtinti
šiuolaikinėmis
edukacinėmis
priemonėmis

Laukiami minimalūs rezultatai
Įsigyta naujų edukacinių priemonių
iš UAB „Smaltijos“ leidyklos, UAB
„Gudragalvis“, „Pegaso“ knygyno.

Laukiami maksimalūs rezultatai
Įsigyta naujų edukacinių priemonių
iš UAB „Smaltijos“ leidyklos, UAB
„Gudragalvis“. Įsigyta interaktyvi
lenta.
Parengtas ir įvykdytas ŠMM
projektas „Ikimokyklinio ir bendrojo
ugdymo mokyklų veiklos
tobulinimas“ . Pasirinkta kryptis virtualių ugdymo(si) aplinkų
ikimokyklinio ugdymo mokyklose
diegimas, įsigyta virtualių
priemonių.

Renovuotos ir
išnaudotos
papildomų
ugdomųjų veiklų
organizavimui
grupių ir
bendrųjų patalpų
erdvės
Uţtikrinta saugi
ir estetiška lauko
ugdymo(-si)
aplinka.

2 grupių miegamųjų patalpose įrengti 3 grupių miegamųjų patalpose
ţaidimų kampeliai.
įrengti ţaidimų kampeliai, įsigyti
baldai-transformeriai.
Įrengtas „Kreivų veidrodţių“
relaksacinis kampelis.

Demontuotos nesaugios lauko
priemonės.

Demontuotos nesaugios lauko
priemonės, įrengtos specialios
minkštos dalys po vaikų ţaidimų
įrenginiais.

Pagerintos
higieninės ir
estetinės sąlygos
vidaus patalpose

Atliktas kosmetinis virtuvės grindų ir
sienų remontas.
Įsigyta virtuvės įranga: konvekcinės
krosnies kompleksas.
Pakeistas koridoriaus linoleumas.

Atliktas virtuvės grindų ir sienų
remontas.
Įsigyta virtuvės įranga: konvekcinės
krosnies kompleksas, virtuvinis
kombainas, nauji stalai su
plautuvėmis.
Įrengta PVC grindų danga.

Priemonės
Eil.
nr.
1.

Priemonės
pavadinimas
Įstaigos tarybos
posėdis „Dėl
pasiūlymų ir idėjų
grupių ir kitų
erdvių
renovavimui,

Atsakingi
vykdytojai
Įstaigos
tarybos
pirmininkas

Socialiniai
partneriai

Ribinis
atitikimo
laikas
Sausis

Ištekliai
Įstaigos
tarybos
nariai

Pastabos
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2.

3.

4.

5.

pritaikant jas
ugdomajai veiklai“
Konvekcinės
krosnies virtuvei
įsigijimas
Naujų stalų su
plautuvėmis
virtuvei įsigijimas
Edukacinių
priemonių
įsigijimas
Interaktyvios
lentos įsigijimas

6.

Nesaugių lauko
priemonių
demontavimas

7.

Specialios
minkštos dalys po
vaikų ţaidimų
aikštelėmis
įrengimas
Virtuvės grindų ir
sienų remontas

8.

9.

11.

12.

13.

14.

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

Vasaris

Vasaris

300 EUR
MK lėšos

Balandis

3000 EUR
Projekto
lėšos
100 EUR
Labdaros
paramos
lėšos
2400 EUR
Biudţeto
lėšos

Geguţė

Direktoriaus Konkurso
pavaduotojas būdu atrinktas
ūkiui
darbų
rangovas
PVC grindų dangos Direktoriaus
koridoriuje
pavaduotojas
įrengimas ir
ūkiui
medţiagos
Ţaidimų kampelio Direktoriaus
3 grupių
pavaduotojas
miegamuosiuose
ūkiui
įrengimas
BaldųDirektoriaus
transformerių
pavaduotojas
įsigijimas.
ūkiui
Virtuvinio
Direktoriaus
kombaino
pavaduotojas
įsigijimas
ūkiui
Veidrodţių,
Direktoriaus
iškreipiančių
pavaduotojas
vaizdą, įsigijimas
ūkiui

Rizikos veiksnys
Negausime lėšų specialios minkštos dalies po
ţaidimų aikštelėmis įrengimui

Kovas

Balandis

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

4000 EUR
Biudţeto
lėšos
1400 EUR
Birţos lėšos

Liepa

400 EUR
Biudţeto
lėšos

Liepa

1400 EUR
2 proc. lėšos

Rugpjūtis

600 EUR
MK lėšos

Rugpjūtis

800 EUR
Biudţeto
lėšos
500 EUR
Biudţeto
lėšos
600 EUR
MK lėšos

Rugsėjis

Lapkritis

Veiksmų alternatyva
Įrengsime minkštą dalį, uţpildami smėlį.

14
V SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA
Kas atsiskaito,
informuoja
Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

Įstaigos tarybos
pirmininkas
Grupių pedagogai,
specialistai
Grupių pedagogai,
specialistai

Kam atsiskaitoma,
Atsiskaitymo ir
kas
informavimo forma
informuojamas
Įstaigos tarybai
Vaizdinis pranešimas
„Dėl finansinių lėšų
panaudojimo
prioriteto teikimo
2019 m. (projektas)“.
Savininko teises
Vadovo veiklos
įgyvendinančiai
ataskaita „Dėl 2018
institucijai
m. įstaigos veiklos“.
Visuotiniam tėvų
Ţodinė statistinė
susirinkimui
ataskaita „Dėl 2 proc.
lėšų panaudojimo“.
Įstaigos
Pranešimas „Dėl 2019
bendruomenei
m. įstaigos veiklos
plano rezultatų
analizės“.
Mokytojų tarybai
Tarpinė ţodinė ir
raštiška ataskaita
„Dėl 2019 m. įstaigos
veiklos plano
rezultatų“.
Mokytojų tarybai
Vaizdinis pranešimas
„Bendruomenės
sveikatinimo
sąmoningumo kaita“.
Direkciniam
Ţodinė ataskaita „Dėl
pasitarimui
viešųjų pirkimų
dokumentų
pateikimo“.
Direktoriui
Tarpinė ţodinė
ataskaita „Dėl
remonto darbų
vykdymo“.
Įstaigos tarybai
Ţodinė ir raštiška
ataskaita „Dėl
nuveiktų darbų pagal
2019 metų veiklos
planą“.
Įstaigos
Stendinis pranešimas
bendruomenei
„Dėl lėšų ugdymui
paskirstymo“.
Direktoriaus
Ţodinė ir raštiška
pavaduotojui
ataskaita „Dėl vaikų
ugdymui
pasiekimų ir
paţangos“ .
Mokytojų tarybai
Ţodinė ir raštiška
ataskaita „Dėl 2019-

Įvykdymo terminas

Sausis

Sausis
Rugsėjis

Lapkritis

Birţelis

Lapkritis

Spalis

Liepa

Gruodis

Kas pusmetį
Birţelis

Birţelis
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VGK komisijos
pirmininkas

Mokytojų tarybai

Pedagogų – tėvų
iniciatyvinė sveikatos
gerinimo darbo grupė

Mokytojų tarybai

Įsivertinimo darbo
grupė

Įstaigos tarybai

2020 m.m. metodinės
veiklos“.
Pranešimas „Dėl
2019-2020 m.m. vaiko
gerovės komisijos
veiklos“.
Ţodinė ir raštiška
ataskaita „Dėl
sveikatingumo
renginių, projektų ir
sveikatos stiprinimo
programos
įgyvendinimo“
Pranešimas
„Dėl plačiojo ir
giluminio įsivertinimo
rezultatų“.

Birţelis

Birţelis

Lapkritis

Direktorė

Ramutė Stanislovaitienė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Lina Pochylienė

Logopedas

Saturna Sporišienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Edita Sabaliauskienė

PRITARTA
Kauno lopšelio-darţelio „Rokutis“
tarybos 2018 m. gruodţio 14 d.
protokolu Nr. 5.

