
PATVIRTINTA
Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio direktoriaus
2022 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-38

Metų prioritetinė veikla
Siekiamas pokytis 

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)
Siekiama 
reikšmė

Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų institucijų / įstaigų planavimo 
dokumentais, kurie lemia įstaigos

 veiklos prioritetus

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams. Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių tiksliniuose 
mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.) 16 Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 7 d., 30 str. papildymas.

2. Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai

3. Veiklos planu prisidedama siekiant šių  Kauno miesto savivaldybės 2022 – 2024 metų strateginio veiklos 
plano tikslų ir uždavinių

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas
Siekiama 
reikšmė

Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 Direktorė

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.) 52 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 1 d. Nr.T-20 sprendimu"Dėl 
didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 
biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo".

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. vnt.). 3 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 1 d. Nr.T-20 sprendimu"Dėl 
didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės 
biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo".

Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis vienam mokiniui (vnt.) 0,14 Direktorė

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) 10 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

II. Kvalifikacijos tobulinimas:   
1. Siekti nuoseklaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo:                                                            
1.1. Atlikti įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimą.                  
1.2. Parengti ir įgyvendinti pedagogų  kvalifikacijos tobulinimo planą.
1.3. Sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams   tobulinti kvalifikaciją, racionaliai panaudojant tam skirtas lėšas.
1.4. Vykdyti sistemingą kvalifikacijos tobulinimo stebėseną.  
1.5.  Stiprinti kolegialaus profesinio augimo kultūrą, dalinantis informacija iš klausytų seminarų.

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 70 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto 
(proc.)

9 Direktorė

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 1500 Direktorė

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų 
suma (eurai)

0 Direktorė

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų  dalis nuo patvirtintų 
metinių asignavimų (proc.) **

95 Direktorė

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų  dalis nuo 
patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)

100 Direktorė

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų 
pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų 
(proc.)

65 Direktorė

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina 
(eurai)

5,37 Direktorė, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo 
turto ploto dalis (proc.)

88 Direktorė, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) 7 Direktorė, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis 
vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m)

10,48 Direktorė, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

II. Kilnojamojo turto valdymas: Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina 
(eurai)

0 Direktorė

Įstaigą lankančių ikimokyklinio amžiaus vaikų  skaičius (žm. sk.) 88 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Ikimokyklinio amžaus vaikų skaičiaus kaita 2 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, dalis nuo bendro jų  skaičiaus (proc.)

34 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Vaikų, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą 
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje,  dalis nuo bendro įstaigą lankančių 
vaikų skaičiaus  (proc.)

23 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymuiII. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas:
1. Sudaryti galimybę, ikimokyklinio ugdymo programą baigiusiems vaikams, tęsti ugdymą mūsų 
įstaigoje, pagal priešmokyklinio ugdymo programą:

        
            

    
          

 
         

           
               

   

II. Išlaidos:
1. Planuoti prekių, paslaugų, darbų poreikį:
1.2. Parengiamas  biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis.
2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų perskirstymus (esant poreikiui):                                 
2.1. užtikrinti savalaikę finansų kontrolę.

I.  Nekilnojamo turto valdymas:
1. Užtikrinti racionalų ir tausojantį turto valdymą:
1.1. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta lyginamoji  analizė.
1.2. Pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl racionalesnio išteklių naudojimo.
2. Racionaliai paskirstyti įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotą:
2.1. Atlikta patalpų apžiūra.
2.2. Sistemingai atliekamas vidaus patalpų kosmetinis remontas.

PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas)
I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas:
1. Sudaryti saugias ir higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas:
1.1. Formuojanti ikimokyklinio ugdymo vaikų grupes vadovaujantis HN:2016 reikalavimais.
1.2. Tinkamų ugdymosi sąlygų sudarymas specialiųjų poreikių vaikams.
1.3. Lauko įrengimų priežiūra ir kontrolė vaikų saugumui užtikrinti.
2. Valdyti vaikų srautus, užtikrinant higienos normų laikymąsi:
2.1. Užtikrinti būtinąsias prevencines priemones infekcijų plitimui.            

FINANSAI

TURTAS

I. Gautos lėšos:
1. Tobulinti finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo sistemą:
1.1. Užtikrinti racionalų finansinių išteklių panaudojimą ugdymo kokybės gerinimui.
1.2. Užtikrinti kokybiškų maisto produktų įsigyjimą vaikų maitinimui. 
2. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių finansinių išteklių šaltinių:
2.1. Telkti įstaigos bendruomenę, pritraukiant 1,2% GPM. 
2.2. Paramos teikėjų paieška.

I. Personalo valdymas
1. Tobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir 
aktyvumą:  
1.1. Kartą per metus organizuojami individualūs pokalbiai su kiekvienu darbuotoju susitariant  dėl  
svarbiausių darbų ir veiklos rezultatų. 
1.2. Kurti modernią, saugią ir sveiką, aktyvinančią darbo aplinką.                                                                                      
1.3 skleisti gerąją patirtį, skirti mentorius naujai priimtiems darbuotojams.
1.4. Organizuoti neformalius renginius darbuotojams, siekiant įstaigoje palaikyti konstruktyviai darbinį  
mikroklimatą.  
2. Parengti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos perspektyvinę programą, sudarant 
sąlygas siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos.                                  

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO  SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) 
KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO - DARŽELIO 

         (viešosios įstaigos pavadinimas)

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Veiklos planu prisidedama prie 2022-2024 metų SVP tikslo „Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas“ ir uždavinio „Formuoti 
efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą“.

331865 eurų, iš jų: 
darbo užmokesčiui – 280000 eurų;  
turtui – 25000 eur.



Priešmokykliniame  ugdyme dalyvaujančių vaikų, turinčių 
specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro pagal 
priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų skaičiaus (proc.)

48 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygio, 
atitinkančio vaiko raidą, dalis nuo bendro įstaigą lankančių vaikų 
skaičiaus (proc.)

65 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdomų vaikų, pagerinusių 
kompetencijas, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.)

71 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Priešmokyklinio  amžiaus vaikų, padariusių individualią pažangą, 
dalis  (proc.)

80 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, pagerinusių ugdymosi rezultatus, dalis (proc.) 

75 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų)  patenkintų 
teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo bendro jų skaičiaus 
(proc.) 

70 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų)  patenkintų 
teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo bendro jų skaičiaus 
(proc.)

70 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų dalis nuo bendro 
jų skaičiaus (proc.) ikimokykliniame amžiuje.

62 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų dalis nuo bendro 
jų skaičiaus (proc.) priešmokykliniame amžiuje.

67 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.) 15 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius (vnt.) 6 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą,  saugiai ir 
gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis (proc.)

75 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Vaikų, ugdomų pagal priešmokykinio ugdymo programą,  saugiai ir 
gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis (proc.)

85 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Grupių, dalyvaujančių socialinio emocinio ugdymo, sveikatos 
stiprinimo programose, dalis nuo bendro grupių skaičiaus (proc.)

100 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui

IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas: 
1. Stiprinti  švietimo pagalbos įstaigoje teikimą, siekiant maksimaliai patenkinti individualius vaikų 
poreikius:
1.1. Stiprinti bendradarbiavimą su Kauno PPT dėl nuodugnaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių 
įvertinimo.
1.2. Teikiant švietimo pagalbą  vaikui, vadovautis Kauno PPT rekomendacijomis.
1.3. Plėtoti  švietimo pagalbos įvairovę vaikui, integruojant švietimo pagalbos specialistų paslaugas į bendras 
grupės veiklas.   

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis 
besinaudojančių vaikų dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

35 Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui

V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas:
1. Modernizuoti vidines ir lauko edukacines aplinkas:
1.1. Įsigyti priemonių vaikų savaiminei ir organizuotai veiklai kieme ir  vidaus patalpose.
1.2. Atnaujinti lauko erdves vaikų sveikos gyvensenos ugdymui.                                                                                   
1.3. Įrengti lauko sporto aikštyną įstaigos kieme.

Įsigytų ir naudojamų  šiuolaikinių edukacinių priemonių skaičius 
(vnt.)

2 Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 

PRITARTA 
Kauno Tirkiliškių lopšelio - darželio įstaigos tarybos                                          
2022 m. kovo 21 d.  protokoliniu nutarimu Nr. ĮT-2

   
           

    
1.1. Formuojanti priešmokyklinio ugdymo vaikų grupes vadovaujantis HN:2016 reikalavimais.
1.2. Stiprinti bendruomenės narių atsakomybę už priešmokyklinio ugdymo kokybę ir vaikų pasirengimą 
mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
1.3. Sudaryti galimybę visiems pedagogams dalyvauti atnaujintos priešmokyklinio ugdymo bendrosios 
programos seminare.
2. Sudaryti motyvuojančias sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymui:
2.1.  Pritaikyti priešmokyklinio ugdymo grupių aplinką,  mokymosi sunkumų turintiems vaikams.
2.2. Teikti individualią pagalbą vaikui ir šeimai komandinio darbo principu: vaikas - šeima - pedagogai -
pagalbos vaikui specialistai. 

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
II. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas:
1. Siekti vaiko asmeninės pažangos, pritaikant ugdymo turinį skirtingų ugdymosi gebėjimų vaikams:
1.1. Vykdant įtraukties švietime plėtrą, planuojant ugdymo turinį, didesnį dėmesį skirti ugdymo 
individualizavimui ir diferencijavimui. 
1.2. Taikyti metodų įvairovę, atitinkančią vaiko ugdymosi galimybes ir pasiekimų lygį.
1.3. Vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausos organizavimas ugdymo kokybei įstaigoje įvertinti, duomenų 
analizė bei rekomendacijų parengimas.
1.4. Pagerinti ugdymo kokybę, toliau diegiant inovatyvius, patyriminius STEAM, EKO ugdymosi metodus.
1.5. Ugdymo procesą organizuoti netradicinėse erdvėse.
2. Užtikrinti individualią ugdytinio pažangos stebėseną:
2.1. Teikti savalaikę pagalbą įvairių išskirtinių ugdymosi poreikių vaikams.
2.2. Organizuojant Vaiko gerovės komisijos veiklą, užtikrinti kiekvieno vaiko individualius raidos pokyčius, 
atitinkančius jo ugdymosi galimybes. 
2.3. Vykdyti tėvų švietimą, skatinant pozityvią tėvystę, vedant STEP mokymus ugdytinių tėvams.
3. Didinti veiksmingai organizuotų ugdymui(si) skirtų dienų skaičių:
3.1. Įgyvendinti sveikatos stiprinimo programą, sumažinant vaikų sergamumo rodiklius.
3.2. Vykdyti tėvų švietimą apie ugdomojo proceso svarbą vaiko asmenybės raidai.
4. Skatinti vaikus ir pedagogus aktyviai dalyvauti kitų institucijų organizuojamuose renginiuose:
4.1. Aktyviai bendradarbiauti su Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų 
veiklos koordinavimo centru, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru,   RIUKKPA, RĮDA "Sveikatos 
Želmenėliai", Kauno m. visuomenės sveikatos biuru, Prezidento V. Adamkaus gimanzija ir kt.
4.2. Dalyvauti EKO, sveikatą stiprinančių ir aktyvių mokyklų tinklo organizuojamose veiklose, projektuose.                                         
5. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais stiprinimas, organizuojant ir vykdant projektinę 
veiklą:
5.1. Plėsti socialinių partnerių tinklą ir gerinti įstaigos įvaizdį.
5.2. Dalyvauti tarptautiniame eTwining projekte "Darni aplinka įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas".

III. Saugumo ir geros savijautos užtikrinimas:
1. Užtikrinti ugdytinių saugumą ir gerą savijautą įstaigoje:
1.1. Užtikrinti saugias ir šiuolaikiškas ugdymo(si) sąlygas įvairių ugdymosi poreikių vaikams 
laikantis Lietuvos higienos normų HN 131:2015 reikalavimų. 
1.2. Vykdyti socialinio - emocinio ugdymo programas "Kimochi", "Zipio draugai" bei sveikatos stiprinimo 
programą "Mažųjų sveikatinė" ugdytiniams.
1.3. Organizuoti tradicinius prevencinius renginius, panaudojant netradicines aplinkas. 
1.4. Vykdyti vaiko tėvų (globėjų rūpintojų) anketinę apklausą vaiko savijautai ugdymo įstaigoje įvertinti. 
1.5. Atlikti vaiko savijautos apklausos duomenų analizę bei parengti rekomendacijų savijautai gerinti.
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