
Planinė reikšmė Faktinė reikšmė
Įvykdymo 

procentas
Komentaras

25 25 100%

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, 

įvykdymo informacija
Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Faktinė 

reikšmė
Komentaras

46,36

2

1 Etatas įsteigtas gavus tikslinį finansavimą nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

1

0

1

2 Įstaigoje dirba 2 logopedai: 1 logopedas  - 1,25 et., kitas - 0,25 et.

7,35

59

2,87

5

2

40

100

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. 

sk.)

3 5 167%

Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis vienam 

mokiniui (vnt.)

0,14 0,13 93%

11 11,3 100%

Kauno miesto lopšelio-darželio „Vaivorykštė“

direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. 

įsakymu Nr. V-18

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių 

skaičius (vnt.)

Švietimo įstaigoje dirbančių logopedų skaičius (vnt.)

6 technikinio personalo darbuotojams nebuvo galimybės kelti profesinės kvalifikacijos, 

nes nebuvo organizuoti specializuoti mokymi ir dėl Covid pandemijos.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO  SKYRIUI PRISKIRTO 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“

2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams.

Pedagogų ir švietimo 

pagalbos specialistų, 

dalyvavusių tiksliniuose 

mokymuose, skirtuose, 

įtraukčiai švietime, skaičius 

(žm. sk.)

Dėl COVID pandemijos, nepasirinkti planuoti 2 - jose grupėse V ugdymo organizavimo modeliai, todėl neužimta 1  ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo ir 1 mokytojo pareigybė.

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

Žmogiškieji ištekliai

Užimtų pareigybių dalis (proc.) 100 Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)

100%51,4751,47Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų 

pareigybių (proc.)
Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.) 22,5

II. Kvalifikacijos tobulinimas.                                                         

1. Parengtas ir įgyvendintas kvalifikacijos tobulinimo planas: 

1.1. Parengta ir 100%  įgyvenda perspektyvinė pedagogų ir 

ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjų atestacijos programa. 

1 mokytojos įgyjo Mokytojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją.  

1.2. Inicijuotas ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjų 

kvalifikacijos kėlimas. 4 - įgyjo ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėjo kvalifikaciją, 2 - tęsia mokslus.

1.3. 100% mokytojų ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai 

išklausė kvalifikacinės programos mokymus „Besimokančių 

mokyklų tinkle“.                                                  1.4. STEAM 

ugdymui. Esame iš 5 šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 

atrinktų dalyvauti švietimo technologijų ir inovacijų išbandymui 

ir kūrimui pilotiniame šalies projekte „Skaitmeninės švietimo 

transformacijos (EdTech)“, kurį rengia Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija kartu su socialiniais partneriais.  

1.5. 12 mokytojų  dalyvavo viešojoje konsultacijoje 

„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ „Kaip 

atnaujinsime priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą?“ 

(ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-

ESFA-V-726-03-0001);                                                           1.6. 

2 įstaigos mokytojai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

dalyvavo ES, NŠA Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ mokymų programos 

„Inovacijomis grįstas priešmokyklinis/ikimokyklinis ugdymas“ 

mokymuose.                                                                                      

1.7. 10 mokytojų ir 2 švietimo pagalbos specialistai dalyvavo 

forume „Įtraukusis ugdymas(is) – kur link?“.                           

1.8. 7 VGK nariai dalyvavo KPP organizuotame, įvadiniame 

prevencinės programos „Į pagalbai vaikui orientuotas pokalbyje. 

                                                                        

           

Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.)

Švietimo įstaigoje dirbančių psichologų skaičius (vnt.)

Švietimo įstaigoje dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius 

(vnt.)

Vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičius (vnt.)

Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui (vnt.)

Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, 

dalis (proc.)

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (vnt.)

Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.)

I. Personalo valdymas.                                                                       

1. Tobulinta darbuotojų motyvacinė sistema, nukreipta į 

darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą:

1.1. Oganizuoti individualūs pokalbiai su kiekvienu darbuotoju, 

susitarta dėl veiklos rezultatų ir metinių veiklos užduočių.                                                               

2. Parengtas ir įgyvendintas darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo planas:                                                                          

2.1. Vykdoma kvalifikacijos tobulinimo stebėsena. Atliekamas 

mokytojų įsivertinimas ir vertinimas, vieną kartą metuose 

(mokslo metų pabaigoje), rengiama savianalizės anketa.                                                                

2.2. Organizuoti 3 planuoti ir 1 pagal poreikį, metodiniai 

pasitarimai, taip pat eLklase mokymai, pasidalinta informacija, 

gerąją darbo patirtimi.    

3. Įdarbinti 2 mokytojai ir 1 švietimo pagalbos vaikui 

specialistas - logopedas, 1 mokytojo padėjėjas.

                  

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)

98 98%

         87,00   86%

Švietimo įstaigoje dirbančių socialinių pedagogų skaičius (vnt.)

100



5

15

FINANSAI                                 

855150,06

468745,82

54032

29,66

47338,32 Sumažėjo dėl Covid pandemijos

490 I pusmetyje patalpų nuomoti nebuvo galimybės dėl Covid pandemijos

0

2733,88 40% 0

2615,37 Sumažėjo GPM lėšų. Pervesta 2020 m. 2 proc. - 3568,87 Eur.

118,51

0

0

0

0

824045,94

855150,06

682995,39

231773,04

451222,35 Dalis atlyginimo (269094,14 Eur) mokama iš 4101 lėšų

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto 

asignavimų  dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto 

asignavimų (proc.)

100 96,36 96%II. Išlaidos                                                                                           

1. Parengtas planas  prekių, paslaugų, darbų poreikiui nustatyti, 

papildomas esant poreikiui:

1.2. Parengtas biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir 

išvadomis.

2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikami asignavimų 

perskirstymai (esant poreikiui):

2.1. Atliekama biudžeto straipsnių kasinių likučių vidaus 

kontrolė vieną kartą per mėnesį.

2.2. Kas ketvirtį atliekama įstaigos biudžeto kasinių likučių 

planavimo ir panaudojimo analizė.

Įstaigos metinis biudžetas (Eur)

Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis (Eur)     

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (Eur)

Gauta parama pinigais (Eur)

Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur)

Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius 

(vnt.)

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų 

skaičius (vnt.) 

Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų 

lėšų suma (Eur)

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų 

lėšų suma (Eur)

Metinės įstaigos išlaidos (Eur)

Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai* (Eur)

Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur)

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur)

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų 

darbo užmokesčiui (Eur)

Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo 

užmokesčiui (Eur)

II. Kvalifikacijos tobulinimas.                                                         

1. Parengtas ir įgyvendintas kvalifikacijos tobulinimo planas: 

1.1. Parengta ir 100%  įgyvenda perspektyvinė pedagogų ir 

ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjų atestacijos programa. 

1 mokytojos įgyjo Mokytojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją.  

1.2. Inicijuotas ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjų 

kvalifikacijos kėlimas. 4 - įgyjo ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėjo kvalifikaciją, 2 - tęsia mokslus.

1.3. 100% mokytojų ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai 

išklausė kvalifikacinės programos mokymus „Besimokančių 

mokyklų tinkle“.                                                  1.4. STEAM 

ugdymui. Esame iš 5 šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 

atrinktų dalyvauti švietimo technologijų ir inovacijų išbandymui 

ir kūrimui pilotiniame šalies projekte „Skaitmeninės švietimo 

transformacijos (EdTech)“, kurį rengia Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija kartu su socialiniais partneriais.  

1.5. 12 mokytojų  dalyvavo viešojoje konsultacijoje 

„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ „Kaip 

atnaujinsime priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą?“ 

(ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-

ESFA-V-726-03-0001);                                                           1.6. 

2 įstaigos mokytojai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

dalyvavo ES, NŠA Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ mokymų programos 

„Inovacijomis grįstas priešmokyklinis/ikimokyklinis ugdymas“ 

mokymuose.                                                                                      

1.7. 10 mokytojų ir 2 švietimo pagalbos specialistai dalyvavo 

forume „Įtraukusis ugdymas(is) – kur link?“.                           

1.8. 7 VGK nariai dalyvavo KPP organizuotame, įvadiniame 

prevencinės programos „Į pagalbai vaikui orientuotas pokalbyje. 

                                                                        

           

Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, 

skaičius (vnt.)

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur)

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)          87,00   86%100

Lėšos ugdymui (Eur)

Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam mokyklos 

mokiniui (Eur)

Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur)              

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio 

įstaigos biudžeto (proc.)

14,57 5,91 6,4%

0 0%

I. Gautos lėšos:

1. Užtikrinta finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų 

panaudojimo sistemą.

1.1. Sistemingai vykdoma finansinių išteklių panaudojimo 

vidaus kontrolė.

1.2. Vykdoma Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021-02-26 įsak. Nr. A-633 veiklos priežiūra ir 

kontrolė.                                                                                           

2. Papildomi finansavimo šaltiniai:

2.1. Pritraukta 1,2 % GPM lėšų - 2 tūkst. 170,26 Eur. kitos 

paramos lėšos - 560,96 Eur ir lėšos už patalpų nuomą - 490 Eur.

2.2. Viešinama informacija apie nuomojamas patalpas įstaigos 

el. svetainėje: https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/wp-

content/uploads/sites/48/2021/10/Kauno-lopselio-darzelio-

Vaivorykste-patalpu-nuoma.pdf 

2.3. Kas mėnesį vykdoma kontrolė, siekiant savalaikiai surinkti 

atlyginimą už vaikų išlaikymą įstaigoje.

                                                                                                Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis 

laimėtų lėšų suma (eurai)

0

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 6868



45,63

24407,26

1270

0

677

0

2158,64

0

471359

468745,8

65680 Dėl COVID-19 pandemijos lėšų už įstaigos teikiamas paslaugas surinkta ir išleista 

mažiau

45398,47

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo 

kaina (eurai)

4,68 9,93 212,2% 2456,91 Dėl darbo vasarą liepos mėnesį ir dėl virtuvės patalpos kapitalinio remonto rugpjūčio 

mėnesį padidėjo elektros energijos ir vandens sąnaudos

2052,05

404,86

11,793391

0

0

133,54

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis 

plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos 

darbuotojui (kv. m)

17,07 17,07 100% 81,43

0

0

0

0

0

128

15

9

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto 

asignavimų  dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto 

asignavimų (proc.)

100 96,36 96%II. Išlaidos                                                                                           

1. Parengtas planas  prekių, paslaugų, darbų poreikiui nustatyti, 

papildomas esant poreikiui:

1.2. Parengtas biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir 

išvadomis.

2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikami asignavimų 

perskirstymai (esant poreikiui):

2.1. Atliekama biudžeto straipsnių kasinių likučių vidaus 

kontrolė vieną kartą per mėnesį.

2.2. Kas ketvirtį atliekama įstaigos biudžeto kasinių likučių 

planavimo ir panaudojimo analizė.

6 85% Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos vaikų skaičius (žm. sk.)

Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą vaikų skaičius  (žm. sk.)

Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, 

tenkančios vienam mokiniui (Eur)

Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo 

išlaidos (Eur)

Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 

(Eur)

Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur)

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti 

(Eur)

Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)

Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms 

įstaigos išlaidoms (Eur)

Lopšelio grupėse esančių vaikų  skaičius (Žm. sk.)

Darželio grupėse esančių vaikų skaičius  (žm. sk.)

I.  Turto valdymas:

1. Užtikrinti racionalų ir tausojantį turto valdymą.

1.1. Apšvietimas keičiamas  elektros energiją tausojančiomis 

lempomis.

1.2. Reguliariai atliekama vandens čiaupų, sanitarinių mazgų 

įrenginių priežiūra.                                                                                                                                                                                                                                                           

1.3. Sukurta nauja įstaigos internetinė svetainė, panaudojant 

žmogiškuosius išteklius.                                                                                                                                                                                                                                         

1.4. 31 % įstaigosturto ir atsargų pirkimai atliekami  CPO 

sistemoje.

2. Užtikrintas įstaigos nuomojamų patalpų tausojantis turto 

valdymas.

2.1.  Vykdoma sisteminga kontrolė, įvertinant nuomininkų 

energetinių išteklių sąnaudas, taikant prevencines priemones 

sunaudojamų išteklių mažinimui.

3. Racionaliai paskirstytas įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 

plotas:

3.1. Atlikta patalpų apžiūra.

3.2. Visos grupių, koridorių  patalpos, salė, seklyčia, biblioteka, 

naudojamos vaikų edukacinei veiklai.

Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti 

tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)

Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto 

priemonės (vnt.)

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos 

kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės 

išlaikymo kaina (eurai)

0 0

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos 

patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas 

(kv. m)

0%

PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas)

II. Kilnojamo turto valdymas

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)

Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m.)

I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas:                                     

1. Sudarytos saugios ir higienos normas atitinkančias ugdymosi 

sąlygos įstaigos viduje. Kiemo teritorijoje neatnaujinti 

pasivaikščiojimo takai, neatnaujinti 3 įęjimo į laiptines laiptai, 

nėra turėklų.

1.1. Atlikta  grupių patalpų apžiūra, vertinant remonto poreikį.

1.2. Atliektas 2 grupių, rūbinių patalpų remontas, pakeisti 1 

rūbinės baldai, 4 spintų durys. Atnaujinta salė.

2. Valdomi vaikų srautai, užtikrinant higienos normų laikymąsi 

pagal sudarytus algoritmus dėl Covid-19 pandemijos.

2.1. Vaikų skaičius atitinka grupių leistiną plotą, pagal LR HN.

3. Sudarytos tinkamas psichosocialines ugdymosi sąlygos 

specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams: vykdomos prevencinės 

programos, vykdomas įtraukusis ugdymas.

3.1. Užtikrinama specialistų: logopedo, socialinio pedagogo, 

psichologo pagalba vaikui,  meninio ugdymo ir grupės mokytojų 

30Įstaigą lankančių ikimokyklinio amžaus vaikų  skaičius 

(žm. sk.)

Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto 

bendras plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos 

paskirties transporto priemonės (vnt.)

Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji 

automobiliai (vnt.)

100

TURTAS

0

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai 

pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai 

pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis 

(proc.)

2,51 2,51

Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms 

įstaigos išlaidoms (Eur)

100%

Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi inžineriniai 

statiniai (ob. sk.)

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų 

pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų 

(proc.)

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų  dalis nuo 

patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.)

100 99%

90,39 69%

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

98,25 100%

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms (Eur)

Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur)

Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur)

Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai

175 174 99,4

Ikimokyklinio amžaus vaikų skaičiaus kaita 7



0

31

0

6,3 1 priešmokyklinio ugdymo grupėje - 73,3 % ugdytinių, turinčių spec. ugdymo(si) 

poreikiais.

0

0

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

100

100

128

128

100Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, padariusių 

pažangą, dalis nuo bendro specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų skaičiaus (proc.)

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pagerinusių ugdymosi rezultatus, 

dalis (proc.) 

90 100 110%

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdomų vaikų, 

pagerinusių kompetencijas, dalis nuo bendro vaikų 

skaičiaus (proc.)

100 100 100% Ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių komunikavimo 

kompetenciją, skaičius (vnt.)

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių savarankiškumo, 

saviraiškos galimybes atsiskleisti, skaičius (vnt.)

100 102% Lopšelio grupės  vaikų, kurių pasiekimų lygis atitinka jų raidą, 

dalis (proc.)

Darželio  grupėse, esančių vaikų, kurių pasiekimų lygis atitinka 

jų raidą, dalis (proc.)

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos 

lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalis nuo bendro įstaigą 

lankančių vaikų skaičiaus (proc.)

98

Vaikų, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje,  dalis nuo 

bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus  (proc.)

18 8,6 48% Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dalis 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose (proc.)

15

Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dalis 

bendrojo ugdymo mokykloje (proc.)

0

Priešmokykliniame  ugdyme dalyvaujančių vaikų, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo 

bendro pagal priešmokyklinio ugdymo programą 

ugdomų vaikų skaičiaus (proc.)

Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje ugdomų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

dalis (proc.)

Pagal priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo ugdymo 

mokyklose ugdomų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, dalis (proc.)

Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių  vaikų, ugdomų pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje,  dalis (proc).

2021 m. I pusmetį įstaigoje veikė 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, II pusmetyje - 1 

priešmokyklinio ugdymo grupė. 

Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių  vaikų, ugdomų pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo ugdymo 

mokykloje,  dalis (proc).

0

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų lopšelio grupėse 

dalis (proc.)

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų darželio grupėse 

dalis (proc.)

Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių  vaikų dalis (proc).

Ikimokyklinio  amžiaus vaikų, turinčių  kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, dalis (proc.)

25,7

I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas:                                     

1. Sudarytos saugios ir higienos normas atitinkančias ugdymosi 

sąlygos įstaigos viduje. Kiemo teritorijoje neatnaujinti 

pasivaikščiojimo takai, neatnaujinti 3 įęjimo į laiptines laiptai, 

nėra turėklų.

1.1. Atlikta  grupių patalpų apžiūra, vertinant remonto poreikį.

1.2. Atliektas 2 grupių, rūbinių patalpų remontas, pakeisti 1 

rūbinės baldai, 4 spintų durys. Atnaujinta salė.

2. Valdomi vaikų srautai, užtikrinant higienos normų laikymąsi 

pagal sudarytus algoritmus dėl Covid-19 pandemijos.

2.1. Vaikų skaičius atitinka grupių leistiną plotą, pagal LR HN.

3. Sudarytos tinkamas psichosocialines ugdymosi sąlygos 

specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams: vykdomos prevencinės 

programos, vykdomas įtraukusis ugdymas.

3.1. Užtikrinama specialistų: logopedo, socialinio pedagogo, 

psichologo pagalba vaikui,  meninio ugdymo ir grupės mokytojų 

I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas                                    

1. Siekta vaiko asmeninės pažangos, panaudojant informacines 

komunikacines technologijas:

1.1. Visos - 10 grupių ugdymo(-si) procese naudoja  

interaktyvias grindis.

1.3. Visos, išskyrus 2 lopšelio grupes ugdymo(-si) procese 

naudoja interaktyvų „SMART“ ekraną.

1.4. Visos, išskyrus lopšelio grupes, ugdymo(-si) procese 

naudojamos  planšetės.  8 grupėse yra po 1 planšetę, 

priešmokyklinio ugdymo grupėje - 2.

1.5. Žaisloteka nuolat papildoma naujais interaktyviais 

žaidimais ir skaitmeninėmis knygomis.

2. Siekti aktyvesnio tėvų dalyvavimo ugdymo procese ir įstaigos 

organizuojamose veiklose:

2.1. Praplėstos elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ funkcijos: 

video konferencijos, apklausų organizavimas nepasiteisino. Tėvų 

susirinkimai organizuoti lauke ar naudojant nuotolinio 

bendradarbiavimo įrankį - Zoom platfomą.

2.2. Tėvai įtraukti  į tradicinius renginius įstaigos teritorijoje ir  

nuotoliniu būdu, naudojant nuotolinio mokymo programas, 

socialinius tinklus, laikantis saugumo reikalavimų.

2.3. Tėvai įtraukiami  į vaikų pasiekimų vertinimą. Vertinimo 

procesas aptariams 2 kartus metuose.

2.4. 1 kartą metuose vykdyta tėvų anketinė apklausa, skirta 

įsivertinti ugdymo kokybę įstaigoje.

3.Veikia įstaigos „Patyčių dėžutė“. Saugiai, greitai ir visiškai 

anonimiškai pranešta apie patiriamas ar pastebėtas patyčias 

https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/paslaugos/patyciu-dezute/. Gauti 

3 pranešimai, informuota VGK. Atvejai išnagrinėti iš esmės, 

bendradarbiaujant su šeimomis ir VGK. 

II. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas.                                   

1. Sudarytos saugios psichosocialinės ugdymo(si) sąlygos:

1.1. Įgyvendintos 6 prevencinės programos.

1.2. Vykdyti 2 tarptautiniai projektai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.3. Plėtotos STEAM veiklos , naratyvinio ugdymo metodai.

2. Sudarytos motyvuojančias sąlygas specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių turinčių vaikų ugdymui:

2.1. Dirba švietimo pagalbos specialistai: logopedas, socialinis 

pedagogas, psichologas.

2.2. Komandinis meninio ugdymo ir grupės mokytojų darbas.  

2.3. Įgyvendinamos prevencinės programos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.4. Taikomos šiuolaikinės mokymo(-si) technologijos: 

interaktyvios grindys ir ekranas (pagal sudarytą grafiką - 2 

kartus per saviatę),  naudojamos planšetės, projektoriai.                              

2.5. Vykdoma individuali meninio ugdymo veikla su specialiųjų 

poreikių turinčiais vaikais, pagal „Korekcinio darbo su vaikais, 

turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų“ programą.

44 73 165%

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis 

nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.)

19,4 25,7 131%
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II. Geros savijautos užtikrinimas

96

8

96

96

7

Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių 

darželio grupės  vaikų savijautą  įstaigoje, dalis (proc.)

Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius (vnt.)

Vaikų  saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje 

dalis (proc.) [ikimokyklinis ugdymas]

90

Vaikų, ugdomų pagal priešmokykinio ugdymo 

programą,  saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo 

įstaigoje dalis (proc.)

90 96 104% Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaiko, 

ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje, savijautą, dalis (proc.)

Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaiko, 

ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo 

ugdymo mokykloje,  savijautą, dalis (proc.)

Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius (vnt.)

100% Įgyvendinamų respublikinių projektų skaičius (vnt.)

Įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius (vnt.) 2

96 104% Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių 

lopšelio grupės  vaikų savijautą įstaigoje  dalis (proc.)

96

III. Saugumo ir geros savijautos užtikrinimas

Priešmokyklinio amžiaus vaikų lankytų dienų dalis 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje  (proc.)

Priešmokyklinio amžiaus vaikų lankytų dienų dalis bendrojo 

ugdymo mokykloje (proc.)

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų 

skaičius (vnt.)

62 170 274% Įstaigos apdovanojimų ir premijų, skirtų pedagogams,  skaičius 

(vnt.)

Vaikų, gavusių nominacijas, tapusių laureatais konkursuose, 

įvairiuose renginiuose, skaičius (vnt.) 

4. Vaikai ir mokytojai organizavo ir aktyviai dalyvavo išalies ir 

tarptautiniuose projektuose.                                                          

4.1. Vykdyti projektai: „Pasakyk pasauliui labas“;  eTwinning; 

„Žaidžiame meną“,  „Pasaulis vaiko akimis“, „Mes rūšiuojam“, 

„Dramblys“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Nominacijos: 1 mokytojas deleguotas į LR Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos įsteigtai M. Lukšienės premijai, 1 mokytojas - 

Kauno miesto savivaldybės įsteigtai - Metų mokytojo premijai. 

Pinigines premijas gavo: 23 mokytojai, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, direktorius.                                                   

18 ugdytinių gavo padėkas už dalyvavimą tarptautiniame 

projekte „Pasakyk pasauliui labas“. Visi ugdytiniai, išskyrus 2- 

jų lopšelio grupių - apdovanoti Padėkomis už dalyvavimą 

sportiniuose projektuose, šalies ir miesto edukaciniuose 

projektuose.

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų 

dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

78 58 74% Lankytų dienų dalis lopšelio grupėse (proc.)

Lankytų dienų dalis darželio grupėse (proc.)

Vykdomų tarptautinių renginių skaičius (neformalus 

ugdymas)

0 0 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų  įgyvendinamų respublikinių 

projektų skaičius (vnt.)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų  įgyvendinamų tarptautinių 

projektų skaičius (vnt.)

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų 

skaičius (vnt.)

8 8

Neformaliojo švietimo teikiamų paslaugų kokybę itin 

palankiai vertinančių paslaugų gavėjų dalis (proc.)

0 0 0% Neformaliojo švietimo paslaugų kokybę neformaliojo švietimo 

įstaigoje gerai ir labai gerai vertinančių paslaugos gavėjų 

procentinė dalis nuo bendro paslaugos gavėjų skaičiaus (proc.)

Neformaliojo švietimo paslaugų kokybę bendrojo ugdymo 

mokykloje gerai ir labai gerai vertinančių paslaugos gavėjų 

procentinė dalis nuo bendro paslaugos gavėjų skaičiaus (proc.)

Priešmokyklinio  amžiaus vaikų, padariusių 

individualią pažangą, dalis  (proc.)

100 100 100% Priešmokyklinio amžiaus vaikų, sėkmingai baigusių 

priešmokyklinio ugdymo programą, dalis (proc.)

Priešmokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių mokymosi 

pasiekimus, dalis (proc.)

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, pagerinusių 

kalbos ir kalbėjimo kompetenciją, dalis (proc.)

Vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) patenkintų teikiamų 

ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo bendro jų 

skaičiaus 

90 100 110% Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaikų 

ugdymo(si) kokybę  lopšelio grupėje dalis (proc.)

Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaikų 

ugdymo(si) kokybę  darželio grupėje, dalis (proc.)

Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių  

ugdymo  kokybę  vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, dalis (proc.)

Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių 

priešmokyklinio ugdymo(si) kokybę bendrojo ugdymo 

mokykloje, dalis (proc.)

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pagerinusių ugdymosi rezultatus, 

dalis (proc.) 

90 100 110%

I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas                                    

1. Siekta vaiko asmeninės pažangos, panaudojant informacines 

komunikacines technologijas:

1.1. Visos - 10 grupių ugdymo(-si) procese naudoja  

interaktyvias grindis.

1.3. Visos, išskyrus 2 lopšelio grupes ugdymo(-si) procese 

naudoja interaktyvų „SMART“ ekraną.

1.4. Visos, išskyrus lopšelio grupes, ugdymo(-si) procese 

naudojamos  planšetės.  8 grupėse yra po 1 planšetę, 

priešmokyklinio ugdymo grupėje - 2.

1.5. Žaisloteka nuolat papildoma naujais interaktyviais 

žaidimais ir skaitmeninėmis knygomis.

2. Siekti aktyvesnio tėvų dalyvavimo ugdymo procese ir įstaigos 

organizuojamose veiklose:

2.1. Praplėstos elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ funkcijos: 

video konferencijos, apklausų organizavimas nepasiteisino. Tėvų 

susirinkimai organizuoti lauke ar naudojant nuotolinio 

bendradarbiavimo įrankį - Zoom platfomą.

2.2. Tėvai įtraukti  į tradicinius renginius įstaigos teritorijoje ir  

nuotoliniu būdu, naudojant nuotolinio mokymo programas, 

socialinius tinklus, laikantis saugumo reikalavimų.

2.3. Tėvai įtraukiami  į vaikų pasiekimų vertinimą. Vertinimo 

procesas aptariams 2 kartus metuose.

2.4. 1 kartą metuose vykdyta tėvų anketinė apklausa, skirta 

įsivertinti ugdymo kokybę įstaigoje.

3.Veikia įstaigos „Patyčių dėžutė“. Saugiai, greitai ir visiškai 

anonimiškai pranešta apie patiriamas ar pastebėtas patyčias 

https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/paslaugos/patyciu-dezute/. Gauti 

3 pranešimai, informuota VGK. Atvejai išnagrinėti iš esmės, 

bendradarbiaujant su šeimomis ir VGK. 

1. Stiprinti prevencinę veiklą.

1.1. Įgyvendintos 6 prevencinės programos: Respublikinė 

socialinio emocinio intelekto ugdymo olimpiada „Dramblys“,  

„Kimochi“ – socialinio – emocinio intelekto ugdymo priemonė; 

Zipio draugai; Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo,  „Pasakyk pasauliui labas“, „Meno 

terapija“.

1.2. Įgyvendinta meno terapijos programa.

2. Taikyti priemones, palengvinančias  1,5 - 3 metų vaikų 

adaptaciją:

2.1. Į adaptacijos procesą įtraukti meninio ugdymo mokytojai, 

socialinis pedagogas ir šeima.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.2. Parengtas straipsnis tėvams „Vaikų darželiui reikia 

pasirengti“.

2.3. Atlikta tėvų anketinė apklausa, siekiant išsiaiškinti vaikų 

savijautą įstaigoje.
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10 Bevieliai radio mikrofonai, akustinė sistema su mikrofonu. 15 konstruktorių STEAM 

veikloms.

1. Modernizuoti vidines edukacines aplinkas, siekiant ugdymosi 

poreikių tenkinimo.

1.1. Įsigytas 1 nešiojamas kompiuteris, 1 grupei už 495 Eur iš 

ML lėšų.

1.2. Įsigytas projektorius už 435,65 Eur iš ML lėšų.

1.3. Įsigyti STEAM konstruktoriai už 2 tūkst. 219 Eur.                                                                                                          

1.4. Išleisti autorinę, interaktyvią knygą vaikui ir šeimai; 

įstaigos skaitmenizuotą lankstinuką.                                           

1.5.  Įsigyti 2 bevieliai mikrofonai, akustinė sistema, maitinimo 

elementai už 608,45Eur spec. lėšų.

V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas

Įsigytų interaktyviųjų lentų skaičius (vnt.)

Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius (vnt.)

Įsigytų kompiuterių ir kitų informacinių technologijų priemonių 

skaičius (vnt.)

Įsigytų šiuolaikinių ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų 

priemonių (vnt.)

Įsigytų ir naudojamų informacinių komunikacinių, 

šiuolaikinių ugdymui skirtų edukacinių priemonių 

skaičius (vnt.)

11 12 109%

Psichologo paslaugomis besinaudojančių vaikų  dalis (proc.)

Vaikų, tenkančių  vienam pagalbos specialistui, skaičius (žm. 

sk.)

Logopedo pagalbą gaunančių priešmokyklinio amžiaus vaikų 

dalis (proc.)

Specialiojo pedagogo pagalbą gaunančių priešmokyklinio 

amžiaus vaikų  dalis (proc.)

Psichologo pagalbą gaunančių priešmokyklinio amžiaus vaikų  

vaikų  dalis (proc.)

Priešmokyklinio amžiaus vaikų, tenkančių  vienam pagalbos 

specialistui, skaičius (žm. sk.)

Logopedo pagalbą gaunančių ikimokyklinio amžiaus vaikų dalis 

(proc.)

Specialiojo pedagogo paslaugomis besinaudojančių vaikų  dalis 

(proc.)

Grupių, dalyvaujančių socialinio ir emocinio ugdymo, 

sveikatos stiprinimo programose, dalis nuo bendro 

grupių skaičiaus (proc.)

100 100 100% Grupių, dalyvaujančių  edukacinėse socialinio emocinio 

ugdymo programose, skaičius (vnt.)

Grupių, dalyvaujančų  vaikams vedamose edukacinėse sveikatos 

stiprinimo programose, skaičius (vnt.)

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis 

besinaudojančių vaikų dalis nuo bendro jų skaičiaus 

(proc.)

20 29,8 149%

IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas  

1. Stiprinti prevencinę veiklą.

1.1. Įgyvendintos 6 prevencinės programos: Respublikinė 

socialinio emocinio intelekto ugdymo olimpiada „Dramblys“,  

„Kimochi“ – socialinio – emocinio intelekto ugdymo priemonė; 

Zipio draugai; Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo,  „Pasakyk pasauliui labas“, „Meno 

terapija“.

1.2. Įgyvendinta meno terapijos programa.

2. Taikyti priemones, palengvinančias  1,5 - 3 metų vaikų 

adaptaciją:

2.1. Į adaptacijos procesą įtraukti meninio ugdymo mokytojai, 

socialinis pedagogas ir šeima.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.2. Parengtas straipsnis tėvams „Vaikų darželiui reikia 

pasirengti“.

2.3. Atlikta tėvų anketinė apklausa, siekiant išsiaiškinti vaikų 

savijautą įstaigoje.

1. Užtikrintas vaikui sveikatai palankios mitybos organizavimas:

1.1. Parengtas 15 dienų valgiaraštis alergiškiems vaikams.

2. Bendradarbiauti su KPPT:

2.1. Savalaikiai nustatomi specialieji vaikų poreikiai.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.2. Surengta 1 konsultacija, pateiktos rekomendacijos dėl 

pagalbos vaikui, sprendžiant elgesio ir emocijų problemas.                                                                                                                                                                                                                                            

2.3. Įstaigoje dirba 2 logopedai. Specialiojo pedagogo etatas 

neskirtas.                                                                                         

2.4. Pateikta paraiška KPPT, Ugdymo įstaigų konsultavimo 

skyriui, konsultacinei metodinei pagalbai ir mokymams 

organizuoti įstaigoje. 


