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PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darželio „Mažylis“
direktoriaus
2019 m. sausio 25 d.
įsakymu Nr. V-10
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „MAŽYLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
ĮVADAS
1. Įstaigos socialinis kontekstas.
Lopšelyje-darželyje „Mažylis“ veikia 11 grupių: 3 lopšelio grupės, 6 darželio amžiaus grupės, 2
priešmokyklinio amžiaus grupės.
2019 m. gruodžio mėn. duomenimis, įstaigą lankančių vaikų socialinė padėtis: 14 - iš
daugiavaikių šeimų; 12 - iš studentų šeimų; 22 – iš augančių neformaliose šeimose (tėvai
nesusituokę); 18 - kurių tėvai išsiskyrę; 1 - iš nepilnų šeimų; 1 – turi globėjus; 3 – turi neįgalumą; 19
- kurių vienas iš tėvų dirba užsienyje; 1 – iš mažas pajamas gaunančių šeimų; 11 - kurių tėvai/ar
vienas iš tėvų yra bedarbiai; 1 - iš socialinę pašalpą gaunančių šeimų.
Lyginant 2018 ir 2019 metus, padaugėjo vaikų, turinčių neįgalumą ir iš daugiavaikių šeimų, o
sumažėjo vaikų, augančių studentų šeimose. Vaikų, augančių nepilnose šeimose, globojamų, mažas
pajamas ir socialinę pašalpą gaunančiose šeimose, skaičius nekito. 2019 m. gruodžio mėn.
duomenimis, mokesčio lengvata už ikimokyklinę įstaigą naudojasi 32 šeimos. Tai sudaro 17 proc.
nuo bendro vaikų skaičiaus. Lyginant su praėjusiais metais, 2019 m. šeimų, kurios naudojasi lengvata,
skaičius išliko panašus.
2019 m. gruodžio mėn. duomenimis, 59 vaikai turi specialiuosius poreikius. 46 vaikai turi didelius
ir vidutinius poreikius. 22 vaikams nustatytas žymus kalbos neišvystymas. 6 vaikai turi sulėtėjusią
raidą ir kompleksinių sutrikimų, 3-ims vaikams nustatytas autizmas. 2019 m. spec. poreikių vaikų
padaugėjo 6-iais proc. Įstaigoje ugdomi 38 vaikai, kuriems būtina psichologinė pagalba ir 64 vaikai,
kuriems būtina socialinio pedagogo pagalba. Įstaigai skirta 0,5 etato psichologo ir 0,25 etato
socialinio pedagogo. Šių specialistų turimas krūvis yra per mažas specialiųjų poreikių vaikų
poreikiams tenkinti. Įstaigoje vaikams su specialiaisiais poreikiais pagalbą teikia logopedas,
psichologas, socialinis pedagogas, meninio ugdymo ir muzikos pedagogai, neformaliojo ugdymo
(kūno kultūros) pedagogas. Remiantis Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadomis, 3-im vaikams
reikalinga specialiojo pedagogo pagalba. Jie nukreipti specialiojo pedagogo pagalbai mieste. Siekiant
kuo platesnės specialiųjų poreikių turinčių vaikų socialinės integracijos, 2019 m. dalyvaujama
Specialiosios Olimpiados programoje „Jaunieji atletai“. Programa, pagal galimybę, bus tęsiama 2020
m.
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2019 m. vykdant smurto ir patyčių prevenciją įstaigoje, 5-6 m. vaikai dalyvauja tarptautinėje
socialinio ugdymo programoje „Zipio draugai“, 6-7 m. vaikai dalyvauja socialinio emocinio ugdymo
programoje „Laikas kartu“. Pastebėta, jog vaikai tapo atidesni vienas kitam, dažniau atsiprašo ir
sulaukia pagalbos iš savo draugo. Ugdytiniai dažniau sugeba savarankiškai išspręsti problemą ar
konfliktą. Šios programos padeda plėtoti vaikų žinias ir įgūdžius savęs pažinimo, mokėjimo mokytis,
tarpusavio santykių klasėje, atsakomybės už savo sprendimus srityse. Darželio grupėse taip pat
integruota „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“
ir „Gyvenimo įgūdžių ugdymo ikimokykliniame amžiuje“ programa. Siekiant ugdyti vaikų sveikos
gyvensenos įpročius nuo pat ankstyvojo amžiaus, nuo 2020 m. planuojama prisijungti prie Sveikatą
stiprinančių mokyklų ir įgyvendinti parengtą programą.
2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita.
2018 m. gruodžio mėn. įstaigą lankė 186 vaikai. 2019 m. gruodžio mėn. lankančių vaikų skaičius
- 192. Per metus lankančių vaikų skaičius padidėjo. Priešmokyklinio ugdymo grupėje ugdosi vienas
vaikas, turintis didelių specialiųjų poreikių ir prilyginamas 2-iem vaikams. Jaunesniojo amžiaus
grupėje ugdomi du didelių poreikių vaikai, kurie prilyginami 4-iem vaikams.
3. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis.
4. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis.
5. Mokinių lankomumo duomenys.
Vaikų lankomumo procentas 2019 m.
Eil. Nr.

Mėnuo

1.

Sausis

Lankomumo procentas
2019 m.
68 %

2.

Vasaris

73 %

3.

Kovas

77 %

4.

Balandis

76 %

5.

Gegužė

81 %

6.

Birželis

71 %

7.

Rugsėjis

82 %

8.

Spalis

75 %

9.

Lapkritis

80 %

Vidutiniškai lankyta

76 %

Lyginant su 2018 m. įstaigos dienyno duomenimis, 2019 m. vaikų lankomumas išliko panašus.
Ryškiausias vaikų lankomumo padidėjimas pastebimas šių metų rugsėjo - spalio mėnesiais. Vaikų
lankomumo pagerėjimą lėmė:
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- gera vaikų savijauta, nes pedagogai ir tėvai laikėsi susitarimų ugdytinių adaptacijos laikotarpiu;
- ugdytinių fizinis aktyvumas, nes įrengtos dvi sporto aikštelės, sporto salė, judrias veiklas organizavo
sporto pedagogas;
- daugiau praleisto laiko lauke, nes ant dalies atnaujintų šaligatvių nebesikaupia kritulių vanduo;
- šiltesnės grupės, nes apšiltintas pastato fasadas ir atnaujinti grupių radiatoriai.
6. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis.
Įstaigoje dirba 24 mokytojai, iš jų 4 - turi magistro laipsnį. 17 mokytojų atestuoti ir turi
kvalifikacinę kategoriją: 5 - turi mokytojo metodininko, 13 - turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę
kategoriją. Į įstaigą pavyko pritraukti 4 jaunus specialistus. Įstaigos vadovas atestuotas II vadybinei
kategorijai, direktoriaus pavaduotojas - III vadybinei kategorijai.
7. Žemės panaudos sutartis.
Žemė (0,8614 ha) – valstybinė, pagal 2015-10-21 panaudos sutartį Nr. 8SUN-93, ją valdo Kauno
miesto savivaldybės taryba.
8. Higienos pasas (yra ar nėra).
Higienos pasas išduotas 2012 m. vasario mėn. 09 d. Nr. 9-0107(6).
9. Energijos vartojimo auditas.
Energetinis auditas atliktas 2005 m., bylos Nr. 06-353. Atliko Statybos konsultacijų ir projektų
biuras už įstaigos 2 % paramos lėšas. Remiantis atliktu energetiniu auditu, siūloma įgyvendinti
vidutinių investicijų renovacijos ir energijos taupymo priemonių paketą, kuriame numatyta: langų,
lauko durų keitimas, pirmo aukšto grindų šiltinimas, stogo rekonstrukcija, šildymo sistemos
rekonstrukcija, lauko sienų šiltinimas, apšvietimo sistemos renovacija, virtuvės renovacija.
Šiuo metu atlikti pastato renovacijos darbai, leidžiantys taupyti energijos kaštus: pakeista 100 %
langų, pakeista 100 % lauko durų (dalis lauko durų atnaujinta už įstaigos 2 % paramos lėšas) ir
apšiltintas visas pastato fasadas.
Prioritetiniai darbai, kuriuos būtina atlikti, gerinant pastato būklę ir higienos normų reikalavimų
vykdymą: drenažo įrengimas, nuolydžio nuo pastato suformavimas, laiptų kapitalinis remontas,
pastato cokolio šiltinimas, ir dalies šaligatvių atnaujinimo darbai.
II SKYRIUS
2019 METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija
Duomenys pateikti 2019 m. gruodžio 16 d.
2019 m. finansinių prioritetų realizacija:
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2019 m. finansinių lėšų panaudojimo prioritetu buvo pasirinktas 1 priešmokyklinės grupės ir 1
lopšelio rūbinės remontas. Šiam tikslui buvo panaudota 737 EUR savivaldybės biudžeto lėšų, 2795
EUR spec. lėšų. Buvo įsigyti baldai vaikams už 4935 EUR spec. lėšų. Iš viso panaudota 8467 EUR .
2 % lėšos:
2019 m. 2 % paramos lėšos panaudotos: 1312 EUR - PVC dangos keitimui bendruose darželio
koridoriuose. Lyginant su 2018 m., tėvų ir darbuotojų skiriama 2 % parama šiek tiek padidėjo.
Valstybės tikslinės specialiosios dotacijos (mokinio krepšelis):
2019 m. mokinio krepšelio lėšų gauta 167220 EUR. Iki 2019 m. gruodžio 16 d. lėšos panaudotos,
pagal sąmatą: pedagogų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms - 115093 EUR, knygoms
ir plakatams - 1724 EUR, ugdymo priemonėms, žaislams, žaidimams - 3885 EUR, planšetėms - 1680
Eur, dailės, sporto priemonėms ir muzikos instrumentams - 208 EUR, edukacinėms programoms ir
išvykoms - 1479 EUR, pedagogų kvalifikacijos kėlimui – 716 EUR.
Savivaldybės lėšos (švietimo ir ugdymo programa):
2019 m. sudarė 417300 EUR. Šios lėšos panaudotos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo
įmokoms, internetinės svetainės sukūrimui, vaikų išvykų transporto išlaidoms, remonto darbams,
radiatorių ir PVC dangos 1-oje grupėje, 1-oje rūbinėje keitimui, virtuvės įrangos atnaujinimui,
komunalinėms, ryšio, skalbyklos, ir kitoms paslaugoms, ūkinėms, švaros, kanceliarinėms bei kitoms
prekėms įsigyti ir želdinių atnaujinimui.
Spec. programa (tėvų įmokos):
Iki 2019 m. lapkričio 30 d. surinkta 64338 EUR. Mitybai panaudota 43032 EUR. 1-nos grupės ir
1-nos rūbinėlės remonto darbams panaudota 2795 EUR, vaikų baldams įsigyti - 4935 EUR., smėlio
atnaujinimui smėlio dėžėse – 118 EUR. Buvo atnaujinta PVC danga už 2747 EUR. Įrengta
funkcionali tvorelė kūrybinei vaikų veiklai kieme už 529 EUR. Atliktas apsauginių dangų įrengimas
po vienu lauko žaidimų įrenginiu ir 2-iem sūpuoklėmis už 9840 EUR. Apsauginiu tinklu aptverta
sporto aikštelė už 460 EUR. Lyginant su praėjusiais metais, 2019 m. tėvų mokamos įmokos išliko
panašios.
Išorės lėšų pritraukimo tendencijos:
Įstaigos biudžetą papildė 2 % parama, ugdytinių mitybą praturtino ES Vaisių ir pieno vartojimo
skatinimo programos. Siekiant pritraukti lėšų, įstaiga dalyvavo „Užimtumo tarnybos Įdarbinimo
subsidijuojant“ įgyvendinimo ir finansavimo programoje. Gautas dviejų darbuotojų darbo
užmokesčio finansavimas.
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Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę

Šviestuvai
Būtina keisti

Pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams (jei reikia)

Elektros skydinės
P

Elektros instaliacija

Elektros sistema

K

Kanalizacijos sistema
AB

Vandentiekio sistema

Vandentiekis,
kanalizacija

AB

Šildymo sistema
K

Šilumos punktas
K

Įrenginiai
AK

Uždaros kabinos
AK

Patalpos

Įrenginiai
Būtina keisti

Šildymas,
vėdinimas

Tualetai

AK

Patalpos
NR

Grindys
K

Vidaus durys
P

Lubos
K

Vidinės sienos
K

Lauko durys
NR

Langai
NR

Stogas
K

Išorinės sienos
AK

P

Pamatai

Maisto
ruošimas

Komentarai

-

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2019 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis)

Reikalingas pastato cokolio
apšiltinimas.

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
1. Išplėtoti vaikų

ugdymosi
proceso
įvairovę
įstaigoje ir už
jos
ribų,
pritaikant
aplinkas vaikų
individualiam ir
grupelių darbui.

Įstaigos pasiektas realus
rezultatas
Suorganizuota
11
edukacinių užsiėmimų
ir 2 sporto varžybos
vaikams už įstaigos
ribų.
Suorganizuotas
1
respublikinis
ir
1
tarptautinis
vaikų
kūrybinių
darbų
projektas.
80  4-7 m. amžiaus 100  4-7 m. amžiaus
vaikų
naudosis vaikų
naudojasi
išmaniosiomis
išmaniosiomis
technologijomis
technologijomis
ugdymosi procese.
ugdymosi procese.
Minimalus lauktas
rezultatas
Suorganizuoti
4
edukaciniai užsiėmimai
ir 1 sporto varžybos
vaikams už įstaigos
ribų.
Suorganizuotas
1
respublikinis
vaikų
kūrybinių
darbų
projektas.

Maksimalus lauktas
rezultatas
Suorganizuoti
8
edukaciniai užsiėmimai ir
2
sporto
varžybos
vaikams už įstaigos ribų.
Suorganizuotas
1
respublikinis
ir
1
tarptautinis
vaikų
kūrybinių
darbų
projektas.
100  4-7 m. amžiaus
vaikų
naudosis
išmaniosiomis
technologijomis
ugdymosi procese.

Ugdytinių
pažintinės,
Ugdytinių pažintinės, Ugdytinių pažintinės, socialinės
ir
socialinės
ir socialinės
ir komunikavimo
komunikavimo
komunikavimo
kompetencijų
pažanga
kompetencijų pažanga kompetencijų pažanga pagerės 5 .
pagerės 2 .
pagerėjo 5 .
Komentaras: tikslas įgyvendintas 100 %. Pasiekti visi maksimalūs rezultatai.
Įstaigos pasiektas realus
Maksimalus lauktas
rezultatas
rezultatas
Buvo sukurta nauja Įstaigos
internetinė
įstaigos
internetinė svetainė yra informatyvi
svetainė. Svetainė yra ir patraukli. Joje teikiama
informatyvi ir patraukli. informacija
naudojasi
Joje
teikiama 100% įstaigą lankančių
informacija naudojasi vaikų šeimų. Internetinę
100 % įstaigą lankančių svetainę lanko ir kiti
vaikų šeimų. Per metus interesantai - 150 žmonių
internetinę
svetainę per metus.
aplankė
ir
kiti
interesantai, iš viso 250 žmonių.
Komentaras: tikslas įgyvendintas 100 %. Pasiekti visi maksimalūs rezultatai.
Tikslas

Minimalus lauktas
rezultatas
2.
Informuoti Įstaigos
internetinė
darželio
ir svetainė
yra
miesto
informatyvi.
Joje
bendruomenę
teikiama
informacija
apie
įstaigos naudojasi 80 % įstaigą
veiklą.
lankančių vaikų šeimų.
Internetinę
svetainę
lanko ir kiti interesantai
- 100 žmonių per metus.

Minimalus lauktas
Įstaigos pasiektas realus
Maksimalus lauktas
rezultatas
rezultatas
rezultatas
3.
Užbaigti Apšiltintas
pirmas Pastato
cokolio Apšiltintas pirmo ir antro
pastato
pastato korpuso cokolis. apšiltinimas,
dėl pastato korpuso cokolis.
renovaciją
ir
savivaldybės
lėšų
tęsti
įstaigos
trūkumo atidėtas 1-iems
metams.
Tikslas
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patalpų
atnaujinimą.

Atnaujinta 1 grupė, Atnaujinta 1 grupė ir 1 Atnaujinta 1 grupė ir 1
įsigyti baldai vaikams.
rūbinė, įsigyti baldai rūbinė, įsigyti baldai
vaikams.
vaikams.
Komentaras: tikslas įgyvendintas 50 %. Pasiekta dalis maksimalių rezultatų.

Plačiojo įsivertinimo išvados
Trūkumai

Privalumai
3.2.1. Vaiko daroma pažanga
įvairiais amžiaus tarpsniais
6.1.3. Vidaus audito rezultatų
panaudojimas
2.3.2. Ugdymo organizavimo
kokybė

3.2.3. Specialiųjų poreikių
vaikų ugdymosi pažanga
2.4.2. Tėvų informavimo
procedūrų kokybė

Tobulinti pasirinkti įstaigos
veiklos aspektai
3.2.3. Specialiųjų poreikių
vaikų ugdymosi pažanga
2.4.2. Tėvų informavimo
procedūrų kokybė

Giluminio įsivertinimo išvados
Komentaras:
2019 m. buvo pasirinkta tobulinti tėvų informavimo procedūrų kokybę. Siekiant bendrų
susitarimų, sausio mėn. surengtos tėvų diskusijos, dėl jiems patogių informavimo būdų. Diskusijų
metu, tėvai pageidavo, perkelti į virtualią erdvę prašymų pavyzdžius, dėl lengvatų, permokos
grąžinimo, maitinimų skaičiaus pasirinkimo, vaiko paėmimo iš darželio. Taip pat pageidavo
informacijos, dėl mokesčio už darželį, planuojamų renginių vaikams ar šeimoms įvairaus amžiaus
grupėse. Po diskusijų buvo atnaujinta įstaigos internetinė svetainė, sukuriant skiltį „Tėvams“ ir
patalpinant joje pageidaujamą informaciją.
Lapkričio mėn. atlikus platųjį įstaigos veiklos įsivertinimą, 100 % tėvų gaunamos
informacijos kokybę įvertino gerai ir labai gerai. 2019-ais metais 2.4.2. Tėvų informavimo procedūrų
kokybės rodiklis įvertintas 11 proc. geriau nei 2018 m. Tėvų susirinkimo metu, tėvams buvo
pasiūlyta visą informaciją apie vaiko ugdymąsi, pažangą ir pasiekimus, teikti vienoje platformoje.
Taip būtų galima, išlaikant konfidencialumo principą, teikti detalesnes individualias rekomendacijas,
dėl vaiko gabumų ugdymo, patiriamų ugdymosi ar bendravimo sunkumų. Iki tol teikiamos
rekomendacijos, dėl laiko stokos, buvo siauresnės. Dauguma tėvelių vaikus pasiima tuo pačiu metu,
todėl žodžiu plačiau aptarti kiekvieną vaiką buvo sudėtinga. Taip pat buvo pasiūlyta tėvams
vieningoje informacijos sistemoje gauti priminimus, dėl dokumentų pateikimo mokestinei lengvatai.
Šioje platformoje tėvai galėtų sekti nuotraukomis iliustruotą informaciją apie kasdienes ugdomąsias
veiklas, išvykas, specialistų pagalbą, matyti dienos ritmą įvairiose amžiaus grupėse, muzikos, dailės,
sporto užsiėmimų grafikus.
Nutarta 2020 m. kovo mėn. pradėti naudoti elektroninį dienyną, taip pagerinant tėvų
informavimo procedūrų kokybę. Detalios ugdymosi rekomendacijos tėvams turės teigiamos įtakos
ir paspartins specialiųjų poreikių vaikų pažangą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų,
kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados
2019-03-07 Kauno valstybinė maisto
ir veterinarijos tarnyba

Nustatyta: Žiogelių grupės virtuvėlės grindys ir spintelė
susidėvėję.
Ivykdyta: 100 , atnaujinta virtuvėlės grindys ir spintelė.
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III SKYRIUS
2020 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS
IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI
Analizuojant įstaigos veiklos įsivertinimo rezultatus ir vaikų ugdymosi pasiekimus,
pastebėta, kad aukšti ugdytinių pasiekimai tiesiogiai priklauso nuo vaikų susidomėjimo ir aktyvaus
dalyvavimo edukacinėse veiklose. Todėl įstaigos 2019-2021 m. strateginiame plane ir 2020 m.
veiklos plane pasirinkta tobulinti ugdymo procesą, kad jis taptų vaikams įdomus ir įtraukiantis.
Nuosekliai plėtojant ugdymosi proceso įvairovę, vaikams bus organizuojamos neįprastos edukacinės
veiklos darželyje ir už jo ribų. Bus tęsiami „Probleminės situacijos kūrybinio sprendimo“ metodo
užsiėmimai, kuriuose savanoriaus apmokyti ugdytinių tėvai. Vaikai toliau mokysis skaityti žemėlapių
simbolius, sudaryti artimiausios aplinkos žemėlapius ir kurti reportažus-interviu, jiems aktualiomis
temomis. Atsižvelgiant į ugdytinių amžių, gebėjimus, charakterio bruožus ir tenkinant jų poreikius,
vaikams bus pasiūlyta rinktis, ugdytis su pedagogu, šeima, bendraamžiais ar savarankiškai.
Auklėtiniai, padedami mokytojų, specialistų, tėvų ir draugų, ugdysis loginį, kritinį, strateginį
mąstymą, išradingumą, gebėjimą priimti sprendimus ir kūrybiškai spręsti problemas. Siekiant, kad
ugdymosi procesas skatintų vaikus atradimams ir mokymuisi, modernizuosime ugdomąsias aplinkas
bei priemones. Veiklai pasitelksime naujos kartos interaktyvius užsiėmimus su planšetėmis,
išmaniuoju stalu, interaktyviomis lentomis ir grindimis, taip pat konstruktorius, optinius žaislus,
rinkinius eksperimentams bei knygas. Siekiant naujų ir prasmingų patirčių vaikams, organizuosime
ugdymąsi įvairiose realiose aplinkose: mokyklose, muziejuose, tėvų darbovietėse, parkuose, Lėlių,
Vilkolakio teatruose ir kitose kultūros ir švietimo įstaigose. Taip bus užtikrintas patyriminis vaikų
ugdymas, skatinamas pažintinės, socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymasis. Šiam tikslui
įgyvendinti planuojama panaudoti 10350 Eur mokymo, savivaldybės biudžeto ir spec. lėšų.
Sieksime, kad informacija apie vaiko ugdymosi pasiekimus, daromą pažangą, ugdymosi ar
bendravimo sunkumus, planuojamas ir vykstančias edukacines veiklas, renginius vaikams bei
šeimoms, būtų susisteminta, lengvai prieinama tėvams bei užtikrintų konfidencialumą. Todėl 2020
m. numatoma įdiegti elektroninį dienyną. Šiam tikslui įgyvendinti planuojama panaudoti 1925 Eur
mokymo lėšų.
Siekiant geros vaikų ir darbuotojų savijautos, toliau bus gerinamos įstaigos higieninės
sąlygos bei tobulinama teritorijos aplinka. 2020 m. numatoma suremontuoti 2 grupes ir 5 virtuvėles,
pakeisti radiatorius grupėse, įsigyti naujus baldus vaikams, atlikti priešmokyklinių grupių lauko
aikštelės apšvietimo darbus bei atnaujinti dalį trinkelių. Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudota 5700
Eur spec. lėšų, 4000 Eur - 2 % paramos ir 35000 Eur - savivaldybės biudžeto lėšų.
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IV SKYRIUS
VEIKLOS TURINYS
1 tikslas – plėtoti ugdymo įvairovę įstaigoje ir už jos ribų, sudaryti galimybes vaikui pasirinkti
ugdytis su pedagogu, šeima, bendraamžiais ar savarankiškai, pritaikyti ugdomąsias aplinkas.
Sėkmės kriterijus

Laukiami maksimalūs
rezultatai
Ugdymosi procese vyraus Bus suorganizuoti 6 edukaciniai Bus
suorganizuota
12
patyriminis ugdymasis tiek užsiėmimai vaikams už įstaigos edukacinių užsiėmimų už
įstaigoje, tiek už įstaigos ribų. ribų.
įstaigos ribų.
Ugdymosi procesas taps įvairus
ir įtraukiantis. Gerės vaikų 75  ikimokyklinio amžiaus 85  ikimokyklinio amžiaus
komandinio
darbo
ir vaikų pasiekimai ir pažanga vaikų pasiekimai ir pažanga
savarankiško
mokymosi atitiks vaiko raidą.
atitiks vaiko raidą.
įgūdžiai, paspartės pažintinės, Ugdytinių pažintinės, socialinės Ugdytinių
pažintinės,
socialinės ir komunikacinės ir komunikavimo kompetencijų socialinės ir komunikavimo
kompetencijų pažanga. Vaikų pažanga pagerės 5 .
kompetencijų
pažanga
pasiekimai ir pažanga atitiks 32  vaikų gaus švietimo pagerės 7 .
vaiko raidą.
pagalbą.
34  vaikų gaus švietimo
Specialistams
ir
šeimoms Vienam pagalbos specialistui pagalbą.
siekiant bendrų tikslų, gerės teks 46  švietimo pagalbos Vienam pagalbos specialistui
spec.
poreikių
vaikų gavėjų.
teks 48  švietimo pagalbos
pasiekimai.
gavėjų.
Vaikams bus suteikta galimybė 80  4-7 m. amžiaus vaikų
aktyviai
veikti, naudojant naudosis
išmaniosiomis 100  4-7 m. amžiaus vaikų
naujausias
technologijas. technologijomis
ugdymosi naudosis
išmaniosiomis
Aplinkos
bus
atnaujintos procese.
technologijomis
ugdymosi
moderniomis
priemonėmis,
procese.
taps funkcionalios ir pritaikytos 75  tėvų (globėjų, rūpintojų)
vaikų
individualiam
bei ugdymo kokybę įvertins labai 95  tėvų (globėjų, rūpintojų)
grupelių darbui.
gerai ir gerai.
ugdymo kokybę įvertins labai
Ugdymosi
procesas
taps
gerai ir gerai.
šiuolaikiškas ir patrauklus.
Bus atnaujinta 85  edukacinių
Tėvai vaiko savijautą ir
aplinkų nuo bendro pastato ploto. Bus
atnaujinta
90

ugdymo kokybę vertins gerai ir
edukacinių
aplinkų
nuo
labai gerai.
80  tėvų (globėjų, rūpintojų) bendro pastato ploto.
vaiko savijautą įvertins labai
gerai ir gerai.
95  tėvų (globėjų, rūpintojų)
vaiko savijautą įvertins labai
gerai ir gerai.
Priemonės
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas

Laukiami minimalūs rezultatai

Atsakingi
vykdytojai
Ugdymo įvairovė įstaigoje ir už jos ribų:
Pedagogų kvalifikacijos
Direktorė,
tobulinimas ugdymo
pavaduotoja
proceso įvairovės ir
ugdymui
pedagogų refleksijos
(grįžtamojo ryšio) srityse.

Socialiniai
partneriai

Įvykdymo
terminas

Ištekliai

-

01-12
mėn.

800 Eur
Mokym
o lėšos

Pastabos
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2.

Sveikatą stiprinančios
mokyklos veikla ir sporto
renginių organizavimas
įstaigoje, mikrorajone ir
Kauno mieste.

3.

Edukacinių užsiėmimų
organizavimas bibliotekoje,
mokyklose, muziejuose,
lėlių teatre, ūkininkų turguje
ir tėvų darbovietėse.

4.

5.

6.

7.

Projektų Kaune,
Respublikoje ir eTwinning
organizavimas ir
dalyvavimas kitų įstaigų
organizuojamuose
konkursuose, varžybose.

Direktorė,
Sveikatos
stiprinimo
veiklą
organizuojant
i grupė

Direktorė,
pavaduotoja
ugdymui

Kauno
visuomenenės
sveikatos
biuras,
Sveikatą
stiprinančių
mokyklų
tinklo narės
Eigulių seniūnijos
mo-kyklos,
bib-lioteka,
Vai-kų
literatūros,
Tautinės
mu-zikos
instrumentų,
Švie-timo
istorijos
muziejai,
Lė-lių
teatras, tėvų
darbovietės
Kauno m.,
Respublikos
ir užsienio
švietimo
įstaigos

01-12
mėn.

1000
Eur
Mokym
o lėšos

01-12
mėn.

300 Eur
Mokym
o lėšos
200 Eur
SB

Direktorė,
01-12
350 Eur
pavaduotoja
mėn.
Mokym
ugdymui,
o lėšos
prieš200 Eur
mokyklinio,
SB
me-ninio
ugdymo
pedagogai
Galimybių sudarymas vaikui pasirinkti ugdytis su pedagogu, šeima, bendraamžiais ar
savarankiškai:
Ugdymasis partnerystėje
Pavaduotoja VšĮ „Vaiko
01-12
500 Eur
su pedagogu:
ugdymui,
labui“,
mėn.
Mokym
Socialinio ir emocinio
psichologas,
LIONS
o lėšos
ugdymo programų „Zipio
4-7 m. vaikų
QUEST
draugai“, „Laikas kartu“ ir
grupių
„Kimochi“ įgyvendinimas.
auklėtojos
Tęsti „Probleminės
Pavaduotoja
01-12
situacijos kūrybinio
ugdymui,
mėn.
sprendimo“ ir orientavimosi 5-7 m. vaikų
žemėlapiuose metodų
grupių
naudojimą kasdienėje
auklėtojos
ugdomojoje veikloje.
Ugdymasis partnerystėje
Direktorė,
Pedagoginė
01-12
su pedagogu ir šeima:
VGK nariai
psichologin
mėn.
Vaiko gerovės komisijos
ė tarnyba
veikla, užtikrinanti
optimalią specialistų
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

pagalbą spec. poreikių
vaikams ir jų šeimoms.
Šventės, renginiai, projektai,
integruota specialistų veikla
edukaciniuose
užsiėmimuose „Šeimos
laikas“.
Ugdymasis partnerystėje
su bendraamžiais:
Projektinė vaikų veikla
grupelėmis, pagal Reggio
Emilia metodą ir vaikų
reportažų-interviu kūrimas
jiems aktualiomis temomis.
Bendraamžių ir
priešmokyklinukų pagalba
specialiųjų poreikių vaikams
žaidimuose, žodyno
plėtojime, pažįstant spalvas,
skaičius, raides.
Ugdymasis savarankiškai:
Edukaciniai užsiėmimai,
panaudojant planšetes,
išmanų stalą ir interaktyvias
lentas.
Eksperimentai su optiniais
žaislais, konstravimas pagal
schemas, naujų statinių
kūrimas ir ugdymosi
refleksijos sąsiuvinio
pildymas.
Aplinkų pritaikymas:
Interaktyvių grindų, žaislų,
konstruktorių, rinkinių
eksperimentams, knygų ir
kitų modernių priemonių
įsigijimas.
Apsauginės dangos
įrengimas lauko žaidimų
aikštelėje.

Pavaduotoja
ugdymui,
specialistai

-

01-12
mėn.

300 Eur
Mokym
o lėšos

Pavaduotoja
ug-dymui, 67 m. vaikų
grupių
auklėtojos

-

01-12
mėn.

-

Pavaduotoja
ug-dymui, 57 m. vaikų
grupių
auklėtojos

-

01-12
mėn.

-

Pavaduotoja
ug-dymui, 47 m. vaikų
grupių
auklėtojos
Pavaduotoja
ug-dymui, 57 m. vaikų
grupių
auklėtojos

-

01-12
mėn.

500 Eur
Mokym
o lėšos

-

01-12
mėn.

1200
Eur
Mokym
o lėšos

Pavaduotoja
ugdymui,
pavaduotoja
ūkiui

-

09-11
mėn.

7600
Eur
Mokym
o lėšos

Pavaduotoja
ūkiui

-

06-08
mėn.

5000
Eur
Spec.
lėšos

2 tikslas – elektroniniame dienyne teikti tėvams informaciją apie vaikų ugdomąją veiklą, pažangą,
pasiekimus ir renginius, siekiant tobulinti įstaigos informavimo sistemą.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Bus
patobulinta
įstaigos
informavimo sistema. E. dienyne
tėvai gaus savalaikę, aktualią
informaciją apie vaiko ugdymosi
pasiekimus, daromą pažangą,

80 % pedagoginių darbuotojų
taikys/naudos
skaitmeninę
ugdymo turinio planavimo ir
vaikų pasiekimų vertinimo
sistemą (el. dienyną).

Laukiami maksimalūs
rezultatai
100
%
pedagoginių
darbuotojų
taikys/naudos
skaitmeninę ugdymo turinio
planavimo ir vaikų pasiekimų
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planuojamas
ir
vykstančias
edukacines veiklas, renginius
vaikams
bei
šeimoms.
Informacija bus iliustruojama
nuotraukomis apie vaikų ir šeimų
dalyvavimą
ugdomuosiuose
užsiėmimuose,
renginiuose.
Teikiamos
rekomendacijos
tėvams, dėl vaiko gabumų
ugdymo, patiriamų ugdymosi,
elgesio ar bendravimo sunkumų.
Bus
pagerinta
šeimų
informavimo
procedūrų
ir
gaunamos informacijos kokybė.
Priemonės
Eil.
Priemonės pavadinimas
Nr.
1. Bendruomenės diskusijos
organizavimas, dėl e.
dienyno naudojimo ir
turinio.
2. Viešųjų pirkimų
procedūrų atlikimas,
kompiuterių ir
programinės įrangos
įsigijimas.
3. Elektroninio dienyno
„Mūsų darželis“
įdiegimas.
4. Mokymai pedagogams,
dėl naudojimosi e.
dienynu.
5. Informacijos rengimas ir
talpinimas elektroniniame
dienyne.
3

vertinimo
sistemą
(el.
Šeimos informavimo apie vaiką dienyną).
procedūrų kokybės kriterijus
(2.4.2.)
bus
įvertintas Šeimos informavimo apie
aukščiausiu balu 55 % tėvų.
vaiką procedūrų kokybės
kriterijus
(2.4.2.)
bus
Šeimos gaunamos informacijos įvertintas aukščiausiu balu 65
kokybės kriterijus (2.4.3.) bus % tėvų.
įvertintas aukščiausiu balu 60
% tėvų.
Šeimos
gaunamos
informacijos
kokybės
kriterijus
(2.4.3.)
bus
įvertintas aukščiausiu balu
70 % tėvų.
Atsakingi
vykdytojai

Socialiniai Įvykdymo
partneriai
terminas
01 mėn.

Ištekliai

Pastabos

-

Direktorė

Pavaduotoja
ūkiui

-

01 mėn.

1500 Eur
Mokymo
lėšos

Pavaduotoja
ūkiui

-

01 mėn.

Pavaduotoja
ugdymui

-

02 mėn.

425 Eur
Mokymo
lėšos
-

Direktorė,
pavaduotoja
ugdymui

-

03-12
mėn.

-

tikslas – tęsti įstaigos patalpų atnaujinimą ir tobulinti teritorijos aplinką.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs
rezultatai
Pagerės įstaigos higieninės sąlygos. Bus atnaujinta 1 grupė, joje Bus atnaujintos 2 grupės,
Patalpos
taps
žaismingesnės, pakeisti radiatoriai ir įsigyti jose pakeisti radiatoriai ir
funkcionalesnės,
šiuolaikiškos, baldai vaikams.
įsigyti baldai vaikams.
atitinkančios vaikų ir darbuotojų
poreikius. Tai sąlygos gerą vaikų Bus atnaujintos 2 virtuvėlės.
Bus
atnaujintos
5
savijautą ir turės teigiamos įtakos jų
virtuvėlės.
ugdymosi rezultatams. Įsigijus naujus Bus
dalinai
apšviesta
baldus, bus paskirta daugiau vietos priešmokyklinukų aikštelė.
Bus
apšviesta
visa
vaikų asmeniniams daiktams pasidėti.
priešmokyklinukų
Pakeisti radiatoriai palaikys pastovią
aikštelė.
patalpų temperatūrą ir sudarys
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komfortiškas vaikų ugdymosi ir darbo
sąlygas.
Suremontuotos virtuvėlės atitiks
higienos reikalavimus.
Apšviesta žaidimų aikštelė sudarys
sąlygas ugdytiniams būti lauke du
kartus per dieną rudens ir pavasario
tamsųjį periodą. Gerės vaikų
sveikatos stiprinimas ir fizinis
aktyvumas.
Priemonės
Eil.
Priemonės pavadinimas
Nr.
1. Viešųjų pirkimų procedūrų
atlikimas 2 grupių ir 5
virtuvėlių remonto darbams.
2. 2 grupių remonto darbai.
PVC (linoleumo) klojimo
darbai.
3.
4.
5.
6.

Baldų vaikams įsigijimas 2jose grupėse.
Radiatorių keitimas naujais
2-jose grupėse.
5 virtuvėlių remonto darbai.
Priešmokyklinės grupės
lauko aikštelės apšvietimo
darbai.

Atsakingi
vykdytojai
Pavaduotoja
ūkiui

Socialiniai
partneriai
-

Įvykdymo
terminas
06 mėn.

Ištekliai

Pavaduotoja
ūkiui

-

07-08 mėn.

Pavaduotoja
ūkiui
Pavaduotoja
ūkiui
Pavaduotoja
ūkiui
Pavaduotoja
ūkiui

-

08 mėn.

-

08 mėn.

-

07-08 mėn.

-

03 mėn.

5000 Eur
SB
4000 Eur
2 proc.
4600 Eur
Spec. lėšos
800 Eur
Spec. lėšos
10000 Eur
SB
300 Eur
Spec. lėšos

Pastabos

-

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

VGK komisijos
pirmininkas
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Veiklos
įsivertinimo
darbo grupė

Kam atsiskaitoma, kas
informuojamas
Savininko teises įgyvendinančiai
institucijai dėl 2019 m. įstaigos
veiklos ir lėšų panaudojimo
Mokytojų tarybai dėl 2019-2020 m.
m. Vaiko gerovės komisijos
veiklos
Mokytojų tarybai, bendruomenei
dėl 2019-2020 m. m. ugdomosios
veiklos planavimo, proceso ir
rezultatų
Mokytojų tarybai, Mokyklos
tarybai
dėl 2020 m. veiklos įsivertinimo
rezultatų

Atsiskaitymo ir
informavimo forma
Vadovo veiklos ataskaita

Įvykdymo
terminas
2020 m.
02 mėn.

Pranešimas,
ataskaita

2020 m.
06 mėn.

Pranešimas,
ataskaitos

2020 m.
06 mėn.

Pranešimas, ataskaita,
informacija skelbiama
internetinėje svetainėje

2020 m.
11 mėn.
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Direktorius

Tėvams dėl lėšų panaudojimo,
gautų už ugdymo sąlygų tenkinimą

Direktorius

Bendruomenei, Mokyklos tarybai
dėl 2020 m. įstaigos veiklos ir
finansinės ataskaitos
Bendruomenei dėl 2020 m. įstaigos
ūkinės veiklos

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

Programos rengimo grupė:
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Direktorė
Direktorės pavaduotoja ūkiui
Pedagogai

PRITARTA
Kauno lopšelio-darželio „Mažylis“
tarybos 2019 m. gruodžio 17 d.
posėdžio protokolu Nr. 3

Ataskaita, informacija
skelbiama internetinėje
svetainėje
Pranešimas,
ataskaita

2020 m.
kartą per
ketv.
2020 m.
12 mėn.

Pranešimas, informacija
skelbiama internetinėje
svetainėje

2020 m.
12 mėn.

Agnė Ivonaitė
Dalia Mazaliauskienė
Indrė Stankevičienė
Janina Pivoraitė
Jolita Saulevičienė
Ingrida Rutkauskienė
Daiva Songailienė
Ilona Paulauskienė

