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I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

 

 Įstaigos socialinis kontekstas. 

 Tirkiliškių lopšelis-darželis įgyvendina valstybės bei savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos deleguotas funkcijas, teikia kokybiškas, atitinkančias individualius vaikų 

poreikius, ikimokyklinio ir priešmokyklinio visapusiško ugdymo(si) paslaugas, užtikrinančias 

tolimesnį sėkmingą ugdymą(si) mokykloje. 

 Kauno Tirkiliškių lopšelį-darželį lanko ugdytiniai, gyvenantys Aleksoto mikrorajone. Socialinį 

kontekstą sudaro įvairios socialinės - kultūrinės aplinkos vaikai (lentelėje pateikiama šeimų, kurios 

naudojasi įstaigos paslaugomis, socialinė analizė). 

Šeimų, kurios naudojasi paslaugomis, socialinė analizė (2018 m. rugsėjo mėnesio duomenimis). 

Eil. 

Nr. 

 

Įstaigą lankė  2016 2017 2018 

Iš viso vaikų  137 136 127 

1. Daugiavaikių šeimų  33 32 28 

2. Augančių neformaliose šeimose (nesusituokę)  23 14 12 

3. Šeimų, kurių tėvai išsituokę  1 4 1 

4. Šeimų, kuriose bent vienas tėvų studentas ar moksleivis  11 12 7 

5. Šeimų, kuriose augina vienišos mamos/tėvai  1 1 2 

6. Soc. remtinų, gaunančių soc. pašalpas  11 6 4 

7. Augina globėjai  - 2 3  

 

 Iš pateiktos duomenų lentelės matome, kad įstaigos socialinis kontekstas įvairus, tačiau visos šeimos 

geba užtikrinti pagrindinius socialinius bei ugdymo(si) poreikius. Vaikai yra aprūpinti būtiniausiomis 

priemonėmis.  

2018 m. rugsėjo mėnesio duomenimis pilnose šeimose gyvena 87 proc. ugdytinių, 

daugiavaikėse šeimose gyvena 22 procentai vaikų. Lyginant su praėjusiais mokslo metais šis rodiklis 
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sumažėjo 1,5 proc. Globėjų šeimose augo 3 vaikai, tačiau 2018 m. spalio mėnesį 2 vaikai buvo 

įvaikinti, vienas ugdytinis išvyko iš darželio. Pastebima, jog mažėja socialiai remtinų, gaunančių 

socialines pašalpas šeimų, jų yra vos 3 proc.,vienam ugdytiniui skirta savivaldybės parama (jis gauna 

nemokamus pietus). Už 58 vaikų išlaikymą darželyje taikomas 50 proc. sumažintas mokestis, 3 šeimos 

– už darželį nemoka, tai sudaro 48 proc. nuo bendro vaikų skaičiaus. Lyginant su praėjusiais mokslo 

metais šis rodiklis sumažėjo 4 procentais. 

2017-2018 m. m. logopedo pagalba buvo teikiama 37 ugdytiniams. Kalbos ir komunikacijos 

sutrikimai sėkmingai įveikti 18 ugdytinių, 14 - išvyko iš įstaigos, kitiems pagalba tęsiama. 

2018-2019 m. m. yra 38 ugdytiniai turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Tai sudaro 30 

proc. nuo bendro vaikų skaičiaus. Įstaigoje integruojami vaikai turintys vidutinių (10) ir didelių (2) 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 2018 metų rugsėjo mėnesio duomenimis du ugdytiniai turi mokymosi 

sunkumų dėl sulėtėjusios raidos (motorikos, pažintinės, socialinės). Logopedė teikia pagalbą 21 

ugdytiniui su fonetiniais kalbėjimo sutrikimais, 4 ugdytiniams su fonologiniais kalbos sutrikimais, 12 

ugdytinių su kalbos neišsivystymu (nežymų kalbos neišsivystymą turi 7, vidutinį kalbos neišsivystymą 

- 3, žymų kalbos neišsivystymą - 2), vienas ugdytinis turi sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimą 

(mikčiojimą). Šiuo metu 11 ugdytinių specialieji ugdymosi poreikiai įvertinti pedagoginėje 

psichologinėje tarnyboje. Sistemingai bendradarbiaujame su PPT, kur specialistai kompleksiškai 

vertina vaiko specialiuosius ugdymo(si) poreikius, konsultuoja tėvus ir skiria švietimo pagalbą.  

2017-2018 m. m. socialinė pedagogė pagalbą teikė 25 ugdytiniams bei jų šeimoms. Psichologė 

teikia pagalbą 6 ugdytiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 12 turinčių elgesio, emocijų, 

savireguliacijos, bendravimo, adaptacinių problemų. Konsultavo 19 tėvų dėl vaikų individualių 

problemų ar sprendžiant konfliktines situacijas. 

2018-2019 m. m. socialinė pedagogė individualiai teikia pagalbą 24 vaikų šeimoms, dalyvavo 

socialinių paslaugų centro organizuojamuose posėdžiuose dėl dviejų ugdytinių šeimų. Psichologė 

teikia individualias konsultacijas 11 vaikų ir jų šeimoms dėl elgesio, savireguliacijos, ne gebėjimo 

konstruktyviai spręsti konfliktines situacijas, išryškėjus ugdymo(si) sunkumams, patyrus netektį, 

potrauminę krizę. Socialinė pedagogė ir psichologė teikia individualią pagalbą 28 proc. ugdytinių nuo 

bendro vaikų skaičiaus. 

 Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita. 

Lopšelis-darželis yra bendrosios paskirties ugdymo įstaiga. Jį lanko 2-7 metų amžiaus ugdytiniai. 2018 

metų rugsėjo 1 d. duomenimis bendras ugdytinių skaičius įstaigoje - 127 vaikai. Įstaigos projektinis 

vietų skaičius 115. Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu 

Nr. 35-316, atsižvelgiant į grupių patalpų dydį, leidžiama nurodytą vietų skaičių padidinti 12 vietų. 
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Bendras lankančių vaikų skaičius lyginant su 2017 metais sumažėjo 7 proc. 2018-2019 mokslo metų 

ugdytinių skaičius pateikiamas remiantis 2018 m. rugsėjo 1 d. mokinių registro duomenimis. 

Metai 

Bendras 

vaikų 

skaičius 

Ankstyvojo 

ugdymo 

(lopšelio) 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

(darželio) 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupėse 

1 2 3 4 5 

2017-2018 136 17 90 29 

2018-2019 127 15 70 42 

          

   2018 m. rugsėjo 1 d. yra užregistruota 141 tėvų prašymas lankyti ugdymo įstaigą. 2019-2020 m. m 

laukiančiųjų į priešmokyklinę  grupę – 13 prašymų, ikimokyklinio amžiaus (darželio) ugdytinių grupę - 

120, ankstyvojo amžiaus (lopšelio) - 105 vaikai.  

 Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis. 

Papildoma veikla (šiuolaikinių šokių, šachmatų,  ankstyvojo anglų kalbos ugdymo, kyokushin karate 

būreliai) vykdoma atsižvelgiant į tėvų pageidavimus. Įstaiga gerokai nutolusi nuo miesto centro ir ne 

visiems tėvams patogu vežti vaikus į miesto centre organizuojamus būrelius. Neformalusis ugdymas 

organizuojamas vadovaujantis „Renginių ir neformaliojo švietimo veiklos, vykdomų į Kauno miesto 

savivaldybės švietimo įstaigas atvykstančių paslaugų teikėjų organizavimo tvarkos aprašu“. Papildomo 

ugdymo veikloje dalyvauja 70 ugdytinių (iš 127 vaikų, lankančių įstaigą). 10 vaikų lanko šiuolaikinių 

šokių užsiėmimus, 20 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų mokosi žaisti šachmatais, 38 – 

susipažįsta su anglų kalbos pradžiamoksliu, 32 berniukai mokosi kyokushin karate pradmenų. Tai 

sudaro 56 proc. visų darželyje ugdomų vaikų. Neformaliojo ugdymo programose už įstaigos ribų 

dalyvauja 17 proc. ugdytinių. Vaikai lanko klasikinio šokio (baleto), tautinius šokius, dainavimo, 

gimnastikos, meninės akrobatikos, oro akrobatikos, ledo ritulio, futbolo būrelius ir dziudo klubą. 

Lyginant su praėjusiais mokslo metais, neformaliojo ugdymo užsiėmimus lanko 10 proc. didesnis 

ugdytinių skaičius. 

 Mokinių lankomumo duomenys.  

Metinis 2018 m. faktinis vaikų lankomumo rodiklis pateikiamas sistemoje STRAPIS: ankstyvojo 

amžiaus ugdytinių (lopšelio) grupėje 62 proc., ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus - 80 proc.  

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

Ugdymo procesą organizuoja 16 pedagogų komanda: direktorė – edukologijos magistrė, II vadybinė 

kategorija, direktorės pavaduotoja ugdymui - psichologijos magistrė, 9 pedagogės turi aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą (iš jų 3 pedagogės turi magistro laipsnį – edukologijos ir švietimo vadybos 

magistrės), 2 - aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, 3 pedagogės įgijo aukštesnįjį išsilavinimą. 

Keturios pedagogės apsigynę mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, septynios pedagogės 
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atestuotos vyresniojo mokytojo kategorijai, neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) pedagogė 

vyresniosios pedagogės kvalifikacijos sieks 2018 ketvirtą ketvirtį. Įstaigoje dirba specialistai: 

logopedė, neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) pedagogė, muzikos pedagogė, socialinė pedagogė, 

psichologė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Šiais mokslo metais įstaigos komandą papildė 

aukštos kvalifikacinės kategorijos specialistai: logopedė metodininkė, auklėtoja metodininkė, 

vyresnioji socialinė pedagogė, iš jų du specialistai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą - magistro 

laipsnį.  

 Žemės panaudos sutartis. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-03-

30 įsakymu Nr. a-1155 patvirtintas žemės sklypo Tirkiliškių g. 47, Kaunas detalusis planas. 

Sudaryta šio žemės sklypo panaudos sutartis. Įstaigai perduoto nekilnojamojo turto patikėjimo 

teisė įregistruota nekilnojamojo turto registre. 

 Higienos pasas. Leidimas - Higienos pasas išduotas 2013-11-21 Nr. 9-0906(6), galiojimas 

neterminuotas. 

 Energetinis auditas. 2007 m. gruodžio mėn. įstaigoje atliktas energetinis auditas, parengtas 

investicinis techninis projektas Nr. EAIP-2007-35. 

 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

 
Įstaigoje veikia vaiko gerovės komisija (toliau - VGK), kurios veiklą reglamentuoja „Kauno 

Tirkiliškių lopšelio – darželio vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas“, 

patvirtintas 2018 m. rugsėjo 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. V – 73 ir Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. kovo 9 d. įsakymu „Dėl vaiko gerovės užtikrinimo 

Kauno miesto ugdymo įstaigose“ Nr. 35-156.  Komisijos nariai organizuoja ir koordinuoja prevencinį 

darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui(si) aplinkos kūrimą, švietimo 

programų pritaikymą, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių (kalbos ir komunikacijos sutrikimų) 

ugdytiniams, atlieka specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų pirminį įvertinimą bei užtikrina PPT 

rekomendacijų vykdymą. VGK vykdo patyčių prevenciją pagal „Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio 

smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašą“, patvirtintą 2017 m. rugsėjo 4 

d. direktoriaus įsakymu Nr. V-76. Įstaigoje užfiksuotų patyčių atvejų nėra, tačiau visi darbuotojai 

supažindinti kaip reaguoti į smurto ar patyčių atvejį. Lopšelyje-darželyje teikiama kvalifikuota 

logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Socialinė pedagogė teikia 

individualią pagalbą specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams, konsultuoja tėvus, pedagogus, vykdo 

prevencinę veiklą. Organizuojami tradiciniai renginiai, akcijos ir projektinės veiklos: „Moku bendrauti 
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be patyčių“, „Piešiu savo nuotaiką“, „Būk mano draugas“, „Tolerancijos diena“ ir kt, kurios padeda 

mažinti socialinę atskirtį, moko bendravimo įgūdžių. Įstaigoje vykdoma prevencinė programa „Zipio 

draugai“ priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams skirta emocinės raiškos puoselėjimui bei gebėjimui 

įveikti emocinius sunkumus. Psichologė individualiai konsultuoja vaikus, tėvus ir pedagogus dėl 

elgesio, savireguliacijos, negebėjimo konstruktyviai spręsti konfliktines situacijas, išryškėjus 

ugdymo(si) sunkumams, patyrus potrauminę krizę, vykdo švietėjišką veiklą, komandoje su socialine 

pedagoge, organizuoja prevencines veiklas, pastebėjus ugdymo(si) sunkumų, atlieka vaikų pirminį 

įvertinimą. Nuo 2018 m. įstaigoje organizuojami  STEP tėvų mokymai, kurie skatina pozityvią tėvystę, 

moko tėvus konstruktyviai spręsti problemas. Per šiuos metus 9 proc. tėvų sėkmingai baigė šią 

programą.  

   Valstybės ir savivaldybės finansinius išteklius įstaiga naudoja efektyviai. 2018 m. valstybinių 

funkcijų vykdymo programai vykdyti skirta 128278 Eur., savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos 

programai vykdyti skirta 293698 Eur., įstaigos pajamų lėšos 510 Eur. 

 2018 m. gauta 1400 Eur. gyventojų pajamų mokesčio (2 % lėšų). Bendruomenės saugumui užtikrinti 

įstaigos taryboje (2018 m. spalio 29 d. protokolas ĮT Nr. 3) nuspręsta 2019 m., panaudojant dalį 

gyventojų pajamų mokesčio (2 proc.), įrengti lauko vartų praėjimo kontrolės (apsaugos) sistemą, kitas 

lėšas panaudoti ugdymo aplinkų gerinimui. Bendruomenei kasmet pateikiama 2 % lėšų panaudojimo 

ataskaita Lyginant 2017 m. išorės lėšas galime teigti, kad išorės lėšos 2018 m.  sumažėjo 11,5 proc. 

Įgyvendinant 2018 metų veiklos programą, įstaigos biudžetas buvo tvarkomas pagal gaunamas lėšas, 

ypatingas dėmesys skirtas taupymui. Įstaigos lėšos (2115 Eur) panaudotos pavėsinių grindų dangų 

atnaujinimui ir vartų apsaugos kontrolės sistemos įrengimui. 2018 m. gautos pajamos už patalpų 

nuomą 510,06 eurų panaudotos salės grindų remontui. Įstaigos lėšos naudojamos racionaliai ir taupiai, 

sprendimai derinami su įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Didelis dėmesys skiriamas 

estetiškų, funkcionalių, aprūpintų šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis edukacinių aplinkų 

tobulinimui, naujų kūrimui. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis LR Vyriausybės įstatymais ir 

norminiais aktais. Vadovaujamasi išlaidų sąmatoje patvirtintais klasifikavimais pagal atskirus išlaidų 

straipsnius.  

 

Finansavimo šaltinis Skirta lėšų 

(EUR) 

Panaudota 

(EUR) 

Atlikti darbai 

Valstybinių funkc. vykd. 

programa 
128278 128278  

Iš jų skirta:    

Darbo užmokesčiui, soc. 

draudimui 
124032 124032 

Išmokėti darbuotojų atlyginimai ir 

socialinis draudimas bei darbdavių 

soc.parama. 
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Transporto išlaidoms 187 187 Edukacinių programų kelionės. 

Kitos prekės 2958 2958 

Įsigyta kanceliarinių prekių, žaislai, 

kompiuteris, spaudiniai ir kt. ugdymo 

priemonės. 

 

Kvalifikacijos kėlimui 997 997 
Panaudota darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimui. 

Kitos paslaugos 104 104 Panaudota vaikų pažintiniam ugdymui. 

Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų veiklos programa: 
293698 293698  

Darbo užmokesčiui, 

soc. draudimui 
225114 225114 

Išmokėti atlyginimai ir socialinis 

draudimas bei darbdavių soc.parama. 

Mitybai 10000 10000 Panaudota vaikų maitinimui. 

Medikamentams 200 200 Įsigyta įv.medikamentų. 

Komunalinės paslaugos 22435 22435 

Apmokėtos vandens, kanalizacijos, 

elektros energijos, šildymo ir šiukšlių 

išvežimo sąskaitos. 

Ryšių paslaugos 1200 1200 
Apmokėtos ryšių paslaugos. 

 

Aprangai ir patalynei 1440 1440 
Apmokėtos skalbyklos paslaugos ir 

įsigyta nauja patalynė. 

Kitoms prekėms 13070 13070 
Įsigyta ūkinio inventoriaus ir įv.ūkinių 

prekių. 

Kvalifikacijai kelti 400 400 
Panaudota darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimui. 

Ilgalaikio materialaus turto 

einamasis remontas 
10128 10128 

Apmokėta koridoriaus grindų ir lauko 

laiptų remontas, darbuotojų tualeto 

įrengimas bei virtuvės ventiliacijos 

pakeitimas. 

Kitos paslaugos 2555 2555 

Apmokėta gesintuvų, vandens patikros, 

dezinfekcijos, kompiuterių priežiūros ir 

kitos paslaugos. 

Ilgalaikis turtas 7156 7156 

Įsigyta interaktyvios SMART lentos su 

plačios optikos projektoriais (2 vnt.) ir 

bulvių tarkavimo mašina. 

Labdaros ir paramos lėšos    

2 proc. pajamų lėšos 1400 2115 

Panaudota pavėsinių grindų dangų 

atnaujinimui ir vartų kontrolės sistemos 

įrengimui. 

Specialiosios lėšos: 49052 353061  

Mitybai 39752 39297 
Išleista vaikų maitinimui. 

 

Kitos prekės 6000 3094 
Įsigyta: žaislai ir įvairios ugdymo 

priemonės. 

Ilgalaikio turto remontas 3300      3088 Apmokėta salės grindų remontas. 

 

Be šių finansinių išteklių dalyvauta „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ 

paramos programose. Gauta 3171,2 Eur. lėšų. VIP dotacijų neturėjome. Valstybės tikslinių specialiųjų 

dotacijų neturėjome. 
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Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2018 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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 Renovuoti treji lauko laiptai ir 

kapitališkai suremontuotas darbuotojų 

tualetas, atliktas aktų salės grindų 

remontas. 

 
 

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 teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Statinio dalių ir inžinerinės 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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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 
Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 
Maksimalus lauktas 

rezultatas 
1 tikslas – 

Pagerinti 

vaikų 

socialinės 

kompetencijos 

ugdymą(si), 

plėtojant 

įstaigos 

socialines, 

kultūrines, 

informacines 

funkcijas, 

orientuotas į 

šeimos ir 

bendruomenės 

poreikius. 

40 proc. vaikų pagerėję 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo rodikliai 

socialinėje srityje. 

50 proc. pagerėjęs 

pasiekimų ir pažangos   

vertinimo rodiklis 

socialinėje srityje. 

50 proc. vaikų pagerėję 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo rodikliai 

socialinėje srityje. 
Organizuotas 1 projektas 

 

 

Organizuoti 3 projektai 

„Padėkime augti“, „Moku 

bendrauti be patyčių“, 

„Gimtinės takeliu“. 

Organizuoti 2 projektai su 

socialiniais partneriais. 

 

60 proc. pedagogų ir tėvų 

įgis 

pedagoginių/psichologinių 

žinių, gaus  naudingos 

informacijos apie vaikų 

raidos ir  ugdymo(si) 

naujoves. 

Visi pedagogai atnaujino 

pedagogines/psichologines 

žinias organizuotų 2 

seminarų  metu įstaigoje. 

90 proc. tėvų suteikta 

informacija organizuotų 

paskaitų metu apie vaiko 

raidos ypatumus ir 

ugdymosi naujoves. 9 

proc. baigė STEP tėvų 

mokymus. 

Visi pedagogai atnaujins 

pedagogines/psichologines 

žinias, 90 proc. tėvų gaus 

naudingos informacijos 

apie vaikų raidos ir 

ugdymo(si)  naujoves. 

 

Organizuota 1 paskaita 

tėvams ir pedagogams, 

parengti 2 straipsniai 

internetinėje svetainėje. 

Organizuotos 3 paskaitos  

pedagogams ir  tėvams.  

Parengti 3 straipsniai  

internetinėje svetainėje.  

Organizuotos 2 paskaitos, 

parengti 3 straipsniai 

internetinėje svetainėje. 

 

Komentaras: tikslas įgyvendintas maksimaliai lauktu rezultatu.  

Pedagogams atnaujinus žinias aktualiais pedagoginiais psichologiniais klausimais ir organizuojant 

projektinę veiklą pagerėjo ugdytinių socialinės kompetencijos ugdymas. Vykdant švietėjišką veiklą 

tėvams aktualiais vaiko raidos klausimais, pakito tėvų požiūris į vaiko ugdymo(si) galimybes, 

konfliktų sprendimą, santykio formavimą. Formuojant santykį su vaiku, tėvai pradeda domėtis 

pozityvios tėvystės idėjomis (STEP), asmeniniais pokyčiais. Atviriau bendrauja ir bendradarbiauja su 

pagalbos vaikui specialistais, ieško bendradarbiavimo galimybių sprendžiant atsiradusiems 

ugdymo(si) sunkumams ar elgesio problemoms. Išplėtotos bendradarbiavimo formos – diskusijos, 

bendradarbiavimas elektroninėje erdvėje, bendri projektai, leido operatyviau keistis informacija, 

aptariant vaikų pasiekimus, pagalbos vaikui sprendimo būdus, sprendžiant pedagogines problemas. 

Sustiprėjo pedagogų ir šeimos partnerystės ryšiai, vykdant projektus aktyviau įsitraukta į ugdymo 

procesą.  

2018 metais įstaigoje organizuoti seminarai pedagogams: „Tinkama emocijų raiška – ugdytojo ir 

ugdytinių kokybiškų tarpasmenių santykių pagrindas“, „Mokinių interesus žadinantys metodai, 

metodinės įvairovės ir naujovės“. Vyko paskaitos pedagogams ir tėvams: „Agresyvus vaikų elgesys: 
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priežastys ir kaip jį koreguoti“, „Kaip padėti vaikui laikytis susitarimų“, „Pozityvi tėvystė: iššūkiai ir 

galimybės“, „Vaiko gyvenimo pokyčiai priešmokyklinėje grupėje“, „Pozityvus ugdymas remiantis 

humanistinėmis idėjomis“. Parengti straipsniai internetinėje svetainėje: „Ar galime vaikams parodyti, 

kad pykstame?“, „Kokią žinutę siunčia vaiko netinkamas elgesys”, „Lopšelinukų adaptacija pradėjus 

lankyti ugdymo įstaigą”. STEP tėvų mokymais susidomėjo 25 tėvai, baigė ir gavo pažymėjimus 12 

šeimų. 

Pasiekti maksimalūs laukti rezultatai. 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 
Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 
Maksimalus lauktas 

rezultatas 
2 tikslas – 

Modernizuoti 

ugdymo(si) ir 

darbo aplinką, 

diegiant 

informacines 

komunikacines 

technologijas. 

 

 

50 proc. ugdymo(si) ir darbo 

aplinka papildyta IKT. 
Tikslas įgyvendintas 

maksimaliai lauktu 

rezultatu. Įdiegiant IKT 

100 proc.  

kompiuterizuotos darbo 

vietos, modernizuota 

ugdymosi ir darbo aplinka. 

100 proc. modernizuota 

ugdymosi ir darbo aplinka, 

įdiegiant IKT.  

Įsigyta interaktyvi lenta. 

 
Įsigyti 2 kompiuteriai, 2 

interaktyvios lentos, 2 

virtualūs informaciniai 

stendai grupėse. 

Įsigyti 2 kompiuteriai, 

interaktyvi lenta, virtualus 

informacinis stendas. 

Kompiuterizuota 

sandėlininko darbo vieta. 
Visose patalpose įdiegtos 

interneto prieigos bei 

kompiuterizuota 

sandėlininko darbo vieta. 

Įdiegta interneto prieiga 

grupėse, sandėlininko 

kabinete. 

   
 

Komentaras tikslas įgyvendintas 100 proc. Kompiuterizavus visas darbo vietas ir įdiegus internetinę 

prieigą visose grupėse modernizuotas ugdymo(si) procesas panaudojant IKT galimybes. Atsirado 

galimybė naudotis elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ informacine sistema. Ši sistema leidžia 

daugiau laiko skirti vaikui, palengvina pedagogų veiklą, padeda tėvams ir darželio darbuotojams 

bendradarbiauti tarpusavyje ir siekti bendro tikslo.  

Įstaiga kryptingai įgyvendindama ugdymo(si) erdvių  modernizavimo darbus įrengė dvi interaktyvias 

„SMART“ lentas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse. Prasiplėtė galimybė vaikams 

patraukliais būdais ir formomis organizuoti ugdymo procesą, sudarytos tinkamos sąlygos vaikų 

ugdymui(si) ir saviraiškai. 

Pasiekti maksimalūs rezultatai. 

 

 

Plačiojo įsivertinimo išvados 
 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 
1.1.4. Lygių galimybių 

suteikimas ir teisingumas. 

1.3.3. Atvirumas pokyčiams. 

 

4.2.1.Individualių vaiko 

saugumo, emocinių, fizinių, 

socialinių poreikių tenkinimas. 

4.2.1.Individualių vaiko saugumo, 

emocinių, fizinių, socialinių 

poreikių tenkinimas. 



5 

 

5.2.2. Ugdymą(si) skatinanti  

aplinka. 

5.2.2. Ugdymą(si) skatinanti  aplinka. 

2.1.1. Programos atitiktis 

valstybės nustatytiems 

reikalavimams. 

2.2.1. Ugdymosi turinio ir 

kasdienės veiklos planavimas. 

  

4.1.2. Vaiko teisių 

garantavimas mokykloje. 

  

6.2.2. Uždavinių 

įgyvendinimas. 

  

 

 

Giluminio įsivertinimo išvados 

 
Komentaras 2018 metais įstaigoje vyko analitinė veikla 2017 metų pokyčiams įvertinti. 2018 m. 

giluminiam įsivertinimui buvo pasirinkti pagalbiniai rodikliai: 2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų 

ugdymo(si) procesą mokykloje ir 4.2.1.Individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių, socialinių 

poreikių tenkinimas. Atliekant giluminį įsivertinimą buvo išanalizuoti dokumentai, pateikti 

klausimynai tėvams ir pedagogams, vyko interviu, pokalbiai. 

2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje. 2018 m. vertinimo metu veiklos 

sritis įvertinta 3 lygiu.  

Stipriosios pusės: Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo procesą dėl kiekvieno asmens ir kiekvienos 

šeimos individualumo ir išskirtinumo yra sudėtingas procesas. Pedagogų nuomone, šeima aktyviai ir 

prasmingai dalyvauja ugdymo procese organizuojant šventes, turtinant aplinką, vykdant įvairias 

talkas. Tėvai nuolat domisi vaiko ugdymo(si) pasiekimais: 90 proc. tėvų dalyvauja organizuojamuose 

grupių tėvų susirinkimuose, 87 proc. švietėjiško pobūdžio paskaitose grupės amžiaus tarpsniui 

aktualiais klausimais, 47 proc. atsiradus ugdymosi sunkumų, konstruktyviai bendradarbiauja su 

pagalbos vaikui specialistais. Tėvų bendradarbiavimas vyksta per aktyvų dalyvavimą šventėse, 

bendruomeniniuose renginiuose, teikiant pagalbą grupės auklėtojoms. 

Tobulintinos pusės: Šeimos nepakankamas dalyvavimas tiesiogiai organizuojant ugdymo(si) procesą, 

projektines veiklas. Silpnai išvystytas švietimas psichologiniais, socialiniais, sveikos gyvensenos ir/ar 

mitybos, kalbos raidos klausimais, kuris padėtų ugdyti vaiką. Šeimos aktyvesnis bendradarbiavimas 

organizuojant ugdymo(si) procesą.  

Rekomendacijos: Organizuojant ugdymo(si) procesą ieškoti įvairesnių ugdymo įstaigos ir šeimos 

bendradarbiavimo būdų. Skatinti šeimas aktyviau domėtis pozityvios tėvystės principais. Ieškoti 

inovatyvių bendravimo ir bendradarbiavimo formų, kurios įtrauktų šeimą į ugdymo(si) procesą, 

projektinę, švietėjišką veiklą. Plėtojant šeimos, kaip socialinio partnerio aktyvumą, siekti pozityvių 

pokyčių ugdymo procese. 

 

4.2.1.Individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių, socialinių poreikių tenkinimas. Veiklos sritis 

įvertinta 3 lygiu.  

Stipriosios pusės: Kvalifikuota pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų komanda sudaro galimybę 

atliepti individualius vaiko saugumo, emocinius, fizinius ir socialinius poreikius. Saugi ir vaiko 

amžiaus tarpsnį atitinkanti ugdymo(si) aplinka grupėse. Pagarbūs ir savirealizaciją skatinantys 

santykiai tarp pedagogo ir ugdytinio. Organizuojamas ugdymo(si) procesas, skatinantis asmenybės 
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raidą nuo ankstyvojo iki priešmokyklinio amžiaus. Ugdymo įstaigoje sudarytos sąlygos, laiduojančios 

gerą vaiko savijautą, taip teigia 93 proc. pedagogų ir 77 proc. tėvų. Vykdomos prevencinės 

programos, projektinės veiklos, organizuojami įvairaus pobūdžio renginiai, skatinantys vaiko gerą 

savijautą įstaigoje. Iškilus naujiems individualiems vaikų poreikiams reaguojama tinkamai ir laiku 

(apklausoje teigė 96 proc. pedagogų ir 87 proc. tėvų). 

Tobulintinos pusės: Didelis vaikų skaičius grupėse kelia riziką ugdytinių saugumo, emocinių, fizinių 

ir socialinių poreikių tenkinimui. Nepakankamas tėvų domėjimasis vaikų emocijų raiška. Pedagogų 

kompetencijų spragos ir įgūdžių stoka, dirbant su specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir elgesio sunkumų 

turinčiais vaikais. Sistemingumo ir kryptingumo trūkumas vykdant prevencinius renginius ir 

programas. Vykstant pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų kaitai, stiprinamos bendradarbiavimo su 

pedagogais ir šeima formos. Kintanti įstatyminė bazė skatina nuolat gilinti ir atnaujinti žinias apie 

vaiko socialinius, emocinius poreikius. 

Rekomendacijos: Sistemingai vykdyti prevencines programas priešmokyklinio amžiaus vaikams 

„Zipio draugai“, ikimokyklinio amžiaus ugdytiniams „Kimochi“, ugdančias jų emocinę raišką. 

Organizuoti pedagogams „Kimochi“ mokymus, STEP pozityvios tėvystės mokymus tėvams. Vykdyti  

švietėjišką veiklą įstaigos bendruomenei aktualiais vaiko saugumo, socialinio, emocinio poreikio 

tenkinimo klausimais, mažinti ugdytinių skaičių grupėse. 

 

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 

 

 Kauno miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 

2018-03-28 lopšelyje - darželyje buvo atliktas Kauno miesto valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos planinis patikrinimas. Patikrinimo metu surašytas aktas Nr. 33VMĮP-304.  

Išvados ir nurodymai:  

Esminių teisės aktų ir pažeidimų nenustatyta, poveikio priemonės netaikytos.  

 

 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. 

  2018-04-24 įstaigoje buvo atliktas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos  ministerijos Kauno departamento. Patikrinimo metu surašytas aktas Nr. (2-12 15.3.2) 

PA2200. 

  Patikrinimo išvada: Nustatyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 p. 5.3, 5.4, 5.9, 24, 49 

pažeidimai.   

 

Komentaras: nustatytus Lietuvos higienos normos HN 75:2016 trūkumus pašalinome: 

 5.3 p. pažeidimas pašalintas, 2018 m. rugsėjo mėn. į ikimokyklinio ankstyvojo amžiaus vaikų 

(lopšelio)  grupę priimta 15 ugdytinių, 
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 vadovaudamiesi Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 31 

įsakymu Nr. 35-316, įstaigos vaikų skaičių sumažinome iki 127 (tikrinimo metu buvo 136). 

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 p. 5.4, 5.9 trūkumai pašalinti iš dalies, 

 24 p. trūkumus pašalinome įstaigos lėšomis (ikimokyklinio  ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo vietoje laiptai, laiptų aikštelės turi būti įrengtos taip, kad užtikrintų vaikų 

saugą, vertikalus dalijimo bekliūtis tarpas yra ne didesnis kaip 0,10 m.)  užtikrintas vaikų 

saugumas įstaigos laiptų ir laiptų aikštelės vietose, 

 49 p.  trūkumas pašalintas įstaigos lėšomis - grindų aukščio pokyčiai pažymėti įspėjamaisiais 

ženklais. 

 

III SKYRIUS 

2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

    Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio 2019 metų veiklos tikslai atliepia įstaigos 2019-2021 metų 

strateginį planą. Įgyvendinant įstaigos 2019-2021 metų pirmąjį strateginį tikslą „Pagerinti vaikų 

ugdymo(si) kokybę, tenkinant fizinio ir psichologinio saugumo poreikius, sukuriant bendruomenės 

sveikatinimo strategiją“ ir vadovaujantis ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo programomis, 

2019 m. stengsimės pagerinti emocinį mikroklimatą bendruomenėje, tenkinant ugdytinių poreikius bei 

siekiant individualios jų pažangos emocijų suvokimo ir raiškos srityje. 

Dirbant prevencinį darbą kasdieniniame ugdomajame procese, pastebėjome, jog dažnai trūksta žinių ir 

kompetencijos tėvams, pedagogams kaip tinkamai reaguoti į kritines (konfliktines) situacijas. 2018 m. 

rugsėjo mėnesį įstaigoje keitėsi VGK komisijos nariai: logopedė, socialinė pedagogė, išvyko dvi 

ikimokyklinio ugdymo pedagogės. Dėl šios priežasties 2019 m. nutarta toliau tobulinti žinias ugdytinių 

emocinių, fizinių, socialinių poreikių tenkinimo srityje, inicijuojant ir vykdant prevencines programas, 

paremtas humanistinėmis idėjomis, kurios padės vaikams, tėvams ir pedagogams bendrauti ir 

bendradarbiauti socialiai priimtinu būdu, gerinant įstaigos mikroklimatą bei ugdytinių pažangą 

emocijų suvokimo ir raiškos srityje. Planuojame sistemingai vykdyti prevencines programas 

priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams „Zipio draugai“, ikimokyklinukams - „Kimochi“. Šios 

programos skatins ugdytinių elgesio sąmoningumą, gerės tarpusavio santykiai bei pažangos ir 

pasiekimų vertinimo rodikliai emocijų suvokimo ir raiškos srityje. Įstaigoje bus organizuojami 

ikimokyklinio amžiaus „Kimochi“ mokymai pedagogams, organizuojami seminarai emocijų raiškos 

temomis mokytojams ir tėvams bei vykdoma švietėjiška veikla tėvams: STEP pozityvios tėvystės 

mokymai, „Zipis namuose – Zipio draugų užduotys vaikams su tėvais“. 
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Tikslo įgyvendinimui planuojame skirti 365 Eur. iš mokymo lėšų pedagogų kvalifikacijai, 363 Eur. 

savivaldybės lėšų el. dienyno „Mūsų darželis“ naudojimui ir 750 Eur. mokymo lėšų, prevencinių 

programų įgyvendinimui bei projektinei veiklai.  

Įgyvendinant įstaigos 2019-2021 metų strateginio plano 2 tikslą „Patobulinti ugdytinių sveikos 

gyvensenos įgūdžius ir kūrybiškumą skatinančias vidines ir išorines edukacines erdves, racionaliai 

panaudojant lėšas“ 2019 m. įstaigos veiklos programoje keliamas antrasis tikslas – „Atnaujinti įstaigos 

inventorių pagal ugdytinių poreikius, pagerinant higienines sąlygas ir užtikrinant vaikų saugumą“.  

Atsižvelgdami į bendruomenės lūkesčius 2019 metais ketiname didesnį dėmesį skirti grupių 

inventoriaus atnaujinimui ir ugdymo(si) erdvių modernizavimui. Šio tikslo įgyvendinimui stengsimės 

įtraukti ir įstaigos bendruomenę. Siekdami užtikrinti saugesnę lopšelio - darželio kiemo aplinką, 

įrengsime kiemo vartų kontrolės sistemą, taip užtikrindami pašalinių asmenų nepatekimą į įstaigos 

teritoriją. Siekdami ugdymo proceso įvairovės, ikimokyklinio ugdymo grupėje įrengsime SMART 

(interaktyvią) lentą, sudarant galimybes pedagogams perteikti ugdymo turinį, panaudojant 

informacines komunikacines technologijas. Remdamiesi „Geros mokyklos koncepcijos“ nuostata 13.8. 

p. „Ugdymosi aplinka: dinamiška, atvira ir funkcionali“, sieksime, kad įstaigos ugdymo (si) erdvės 

būtų funkcionalios, atitiktų ugdytinių poreikius bei kistų bendruomenės pasitenkinimas lopšelio - 

darželio aplinka.  

Atnaujinant įstaigos grupių inventorių, planuojame skirti 1200 Eur. sav. lėšų. ir 500 Eur. spec. ugdymo 

lėšų, interaktyviai SMART lentai ir projektoriui įsigyti 3000 Eur., kompiuteriui ir spausdintuvui - 800 

Eur. savivaldybės biudžeto lėšų. Įstaigos vartų kontrolės sistemos įdiegimui bus panaudota 1000 Eur. 

iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1. Tikslas - Pagerinti emocinį mikroklimatą bendruomenėje, tenkinant ugdytinių poreikius bei 

siekiant individualios jų pažangos emocijų suvokimo ir raiškos srityje.  

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Auga vaiko elgesio 

sąmoningumas, gerėja 

tarpusavio santykiai. 

 
 

įgyvendintos 2 prevencinės 

programos, kuriose dalyvaus 60% 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus ugdytinių. 

įgyvendintos 2 prevencinės 

programos, kuriose dalyvaus 

80% ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

ugdytinių. 

Pozityvus mikroklimatas 

įstaigos bendruomenėje.  

80% įstaigos pedagogų dalyvaus 

bent 2 kvalifikaciniuose 

seminaruose ir/ar mokymuose, 

pozityvios emocinės raiškos 

puoselėjimo srityje.   

100% įstaigos pedagogų  

dalyvaus bent 2 

kvalifikaciniuose seminaruose 

ir/ar mokymuose 

puoselėjančiuose pozityvią 

emocinę raišką. Gautas žinias 

pritaikys praktikoje.  



9 

 

Auga įsitraukiančių tėvų 

skaičius. 
 

Ne mažiau kaip 15%  tėvų 

dalyvaus seminaruose, 

mokymuose emocinės raiškos 

puoselėjimo klausimais ir 

pozityvios tėvystės STEP 

grupiniuose užsiėmimuose. 

Ne mažiau kaip 30%  tėvų 

dalyvaus seminauose, 

mokymuose emocinės raiškos 

puoselėjimo klausimais ir 

pozityvios tėvystės STEP 

grupiniuose užsiėmimuose. 

Pagerėję vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo rodikliai 

emocijų suvokimo ir raiškos 

srityje. 

60 proc. vaikų pagerėję pasiekimų 

ir pažangos vertinimo rodikliai 

emocijų suvokimo ir raiškos 

srityje. 

80 proc. vaikų pagerėję 

pasiekimų ir pažangos vertinimo 

emocijų suvokimo ir raiškos 

srityje. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdy

mo 

termina

s 

Ištekliai Pastabos 

1. Analitinis 

pedagogų, tėvų 

tyrimas 

,,Emocinis 

mikroklimatas 

įstaigoje. Koks 

jis?” 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

- 02 mėn. Darbo grupė Parengta anketinė 

apklausa, atliktas 

tyrimas, pateiktos 

išvados ir 

rekomendacijos 

pozityvaus 

emocinio, 

socialinio ir 

psichologinio 

mikroklimato 

gerinimui. 
2. Prevencinės 

programos sklaida 

šeimoje „Zipis 

namuose – Zipio 

draugų užduotys 

vaikams su 

tėvais“ . 

Vaiko 

gerovės 

komisijos 

pirmininkė, 

socialinė 

pedagogė 

VŠĮ „Vaiko 

labui“ 

02-05 

mėn.ir 

10-12 

mėn. 

Vaiko 

gerovės 

komisija 

 

Kompleksinė 

vaikų emocinės 

raiškos ugdymo 

pagalba. 

3.  „Kimochi“ 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

prevencinės 

programos 

mokymai 

pedagogams. 

Direktorė Edukaciniai.lt 04 mėn. 125 Eur. 

Mokymo 

lėšos 

331 Eur. 

sav. lėšos 

skirtos 

pedagogų 

kvalifikacijai 

Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

pozityvios 

emocinės raiškos 

puoselėjimo srityje. 

4. Seminarų 

organizavimas 

emocinės raiškos 

temomis 

mokytojams ir 

tėvams.  

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

KPKC,  

 SPPC, 

platforma 

Pedagogas.lt 

12 mėn. 300 Eur. 

Mokymo 

lėšos, skirtos 

pedagogų 

kvalifikacijai. 

Pedagogų ir tėvų 

švietimas emocinės 

raiškos temomis. 

5. STEP tėvų 

mokymai. 

Vaiko 

gerovės 

komisijos 

pirmininkė, 

PAKA, 

SPPC 

03-05 

mėn. ir 

10-12 

mėn. 

SPPC 

projektinės 

lėšos. 

Sustiprinti 

efektyvios ir 

atsakingos 

tėvystės įgūdžiai.  
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psichologė 

6. Prevenciniai 

renginiai: 

„Savaitė be 

patyčių“, 

„Psichinės 

sveikatos diena“, 

„Tolerancijos 

diena“. 

Vaiko 

gerovės 

komisija 

Emocinės 

paramos 

vaikams 

tarnyba 

“Vaikų 

linija”, VŠĮ 

Visuomenės 

sveikatos 

biuras 

03 mėn. 

10 mėn. 

11 mėn. 

Pagalbos 

vaikui 

specialistai, 

pedagogai 

Veiksminga 

prevencinė veikla 

vaiko gyvenimo 

kokybės 

gerinimui. 

7. Prevencinių 

programų 

„Kimochi“ ir 

„Zipio draugai“ 

įgyvendinimas. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

VŠĮ „Vaiko 

labui“ 
12 mėn. 56 Eur. 

mokymo 

lėšos. 

Prevencinių 

programų 

vykdymas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

emocinės raiškos 

stiprinimui. 
8. Bendruomenišku-

mo ir partnerystės 

stiprinimas 

panaudojant 

vidinę “Mūsų 

darželis” ir 

išorinę (įst. 

svetainė, virtualūs 

stendai) 

komunikavimo 

sistemą. 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 - 12 mėn. 363 Eur. 

sav. lėšos  

Efektyvesnis 

bendradarbiavima

s su šeima bei 

partneriais, 

produktyviai 

panaudojant IKT 

galimybes. 

9. Pedagogų gerosios 

patirties sklaida. 

Prevencinių 

programų vaidmuo 

vaiko ugdymui(si). 

Apibendrinimas  

mokytojų tarybos 

posėdyje. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui. 

 

- 11 mėn. Mokytojų 

taryba  

 

Pristatyti stendiniai 

pranešimai, 

paruošta video 

medžiaga. 

10. Įstaigos tarybos 

posėdis ,,Įstaigos 

bendruomenės 

mikroklimato 

kaitos pokyčiai“ . 
 

Direktorė - 12 mėn. Įstaigos 

taryba 
2019 m. įstaigos 

veiklos plano 

įgyvendinimo 

analizė. 

 

2. Tikslas – Atnaujinti įstaigos inventorių pagal ugdytinių poreikius, pagerinant higienines 

sąlygas ir užtikrinant vaikų saugumą. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Pagerintos higieninės 

sąlygos grupėse. 

Isigyta baldelių 1 grupei. Įsigyta baldelių 1 grupei, 

atnaujintas 1 grupės minkštasis 

inventorius. 

Modernizuota ugdymo(si) ir 

darbo aplinką, diegiant 

Įrengta 1 interaktyvi SMART 

lenta ikimokyklinėje grupėje, 

Atnaujinta ir papildyta 

pedagoginių darbuotojų 
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informacines, 

komunikacines 

technologijas. 

įsigytas 1 kompiuteris ugdomajam 

procesui organizuoti. 

 

kompiuterinė įranga, įsigyti 2 

kompiuteriai ir spausdintuvas. 

Įrengta 1 interaktyvi SMART 

lenta ikimokyklinėje grupėje. 

Gauta kompiuterinė įranga 

intensyviai naudojama 

ugdomajame procese. 

Saugi ir patogi ugdymo(si) 

aplinka. 

Pradėti lauko vartų kontrolės 

sistemos įrengimo darbai ir įrengti 

2 turėklai ankstyvojo amžiaus 

grupės ugdytiniams. 

Funkcionuojanti lauko vartų 

kontrolės sistema, irengti 3 

turėklai ankstyvojo amžiaus 

grupės ugdytiniams. 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Kiemo vartų 

kontrolės sistemos 

įrengimas. 
 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui 

- 01 mėn. 1000 Eur. 

2 proc. pajamų 

lėšos   

Saugesnės 

aplinkos 

užtikrinimas 

ugdytiniams. 

2. Turėklų įrengimas 

laiptinėje 

ankstyvojo 

amžiaus grupės 

ugdytiniams. 
 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui 

- 02 mėn. 120 Eur. sav. 

lėšos 
Įrengti saugūs, 

patogūs ir 

patrauklūs 

turėklai 

ankstyvojo 

amžiaus 

grupės 

ugdytiniams 

3. Mažos vertės 

pirkimų apklausos 

žodžiu 

organizavimas dėl 

prekių ir paslaugų 

įsigijimo. 

Direktoriaus 

pav. ūkiui 
- 03 mėn. Administracijos 

kompetencija 

 

4. Vieno kompiuterio 

ir vieno 

spausdintuvo 

įsigijimas. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui 

- 03-06 

mėn. 

800 Eur. Sav. 

lėšos 

Darbuotojų 

darbo sąlygų 

pagerinimas 

5. Interaktyvios 

SMART lentos su 

plačios optikos 

projektoriais  

įsigijimas. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui 

- 10-12 

mėn. 

3000 Eur. Sav. 

lėšos 

IKT 

panaudojimo 

galimybės 

ikimokyklinėje 

grupėje 
6. Vaikų baldų 

įsigijimas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui 

- 03- 06 

mėn. 

1200 Eur. 

Sav. Lėšos, 

500 Eur. Spec. 

ugdymo lėšos 

Inventoriaus 

atnaujinimas 

pagal ugdytinių 

poreikius 

7.  Minkštojo 

inventoriaus 

įsigijimas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui 

- 03-06 

mėn. 

350 Eur. 

Sav. Lėšos, 

200 Eur.  

Spec. ugdymo 

lėšos 
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V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas 

informuojamas 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

Direktorė Įstaigos tarybai 2019 metų veiklos plano 

prioritetai.  

01 mėn. 

Savininko teises 

įgyvendinančiai 

institucijai 

Ataskaita raštu. 

Įstaigos vadovo veiklos  

2018 m. ataskaita 

02 mėn. 

Tėvams (globėjams) Pateikiama ataskaita apie 

gautas lėšas už ugdymo 

sąlygų tenkinimą ir jų 

panaudojimą. 

www.tirkiliskiudarzelis.lt 

Kartą per ketvirtį 

Bendruomenei 2019 m. veiklos plano 

įgyvendinimo ataskaita, 

finansinių išteklių 

panaudojimas įstaigos 

tarybos posėdžiuose, 

lopšelio-darželio 

internetinėje svetainėje 

www.tirkiliskiudarzelis.lt,  

12 mėn. 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė 

Mokytojų tarybai Ataskaita raštu ir žodinis 

pranešimas apie giluminio 

audito išvadas 

05 mėn. 

Įstaigos tarybai Žodinis pranešimas apie 

giluminio audito išvadas 

05 mėn. 

Pagalbą teikiantys 

specialistai 

Mokytojų tarybai Pagalbą teikiančių 

specialistų (logopedo, 

muzikos pedagogo, 

neformaliojo ugdymo 

(kūno kultūros) pedagogo, 

socialionio pedagogo, 

psichologo) veiklos 

ataskaita 

05 mėn. ir 12 mėn. 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkė 

Mokytojų tarybai Ataskaita dėl komisijos 

veiklos rezultatų 

12 mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

    

Tirkiliškių lopšelio-

darželio direktorei 

Ataskaita apie 

pavaduotojos ugdymui 

veiklos plano 

įgyvendinimą 

 

12 mėn. 

Mokytojų tarybai Pranešimas apie ugdomojo 

proceso organizavimo 

rezultatus 

05 ir 12 mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

 

Tirkiliškių lopšelio-

darželio direktorei 

Pranešimas apie 

pavaduotojos ūkiui veiklos 

plano įgyvendinimą 

12 mėn. 

Įstaigos tarybai Ataskaita raštu apie 05 ir 12 mėn. 
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įstaigos ugdymo(si) ir 

darbo aplinkos, 

inventoriaus atnaujinimą 

    

 

Planą parengė darbo grupė:  

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ________________ Asta Sutkienė 

 

Nariai: 

 

Direktorė   ________________ Neringa Šeštokienė 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ________________ Janina Čereškienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė              ________________                  Audronė Zajančkauskienė 

 

 

 

PRITARTA 

Kauno Tirkiliškių lopšelio – darželio  

tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. 

posėdžio protokolu Nr.4 


