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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Kauno lopšeliui-darželiui „Gandriukas“ vadovauju nuo 2017 m. gruodžio 21 d.  Per šiuos dvejus metus 

mokykloje  įgyvendinau sau išsikeltus tikslus – atstatyti ir suformuoti  mokyklos teigiamą įvaizdį 

bendruomenėje, užtikrinti efektyvų veiklos planavimą ir finansinių resursų bei patikėto turto valdymą, 

įgalinti savivaldos organus, suformuoti ir sutelkti mokyklos komandą. 

2019 m., tai pirmieji naujų 2019-2021 m. strateginių planų realizavimo metai. Sėkmingas startas, 

dažniausiai yra sėkmingo finišo garantas. Mūsų startas buvo sėkmingas - šiais metais mokyklos 

bendruomenė maksimaliai įgyvendino  numatytus tarpinius 2019 m. strateginio plano ir 2019 m. 

mokyklos veiklos plano laukiami rezultatai, bei  neplanuotos priemonės. 

➢ Sudarytos sąlygos vaiko poreikių, pažangos tenkinimui - įsivertinus laukiančiųjų  vaikų skaičių 

ir jų amžių, 2019 m. mokykloje, įgyvendinant Lietuvos higienos normas HN -75:2016,  

suformuotos 3 grupės lopšelio amžiaus vaikams – 2 grupės vaikams nuo 2 iki 3 m., po 15 vaikų 

kiekvienoje  ir viena 1,5 -2 m. vaikams (10 vaikų). Lopšelio grupių skaičius mokykloje išaugo, nuo  

1 grupės 2018 m., iki 3 grupių 2019 m. 

➢ Sukurta inovatyvi, moderni, motyvuojanti ir skatinanti  aktyviai veiklai ugdomoji aplinka 

grupėse ir mokyklos bendrosiose erdvėse. Sudarytos sąlygos  vaikų gebėjimų gamtos 

mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, matematikos 

srityse (STEAM) tobulinimui(si) -  išmaniosiomis ir interaktyviomis priemonėmis, bei 

technologijomis praturtinta edukacinių priemonių biblioteka, grupių kūrybiniai veiklos centrai, 

specialistų ugdomosios erdvės. Įsteigta molio dirbtuvė-biblioteka. 

➢ Užtikrinta sveika ir sveikatai palanki mityba - tenkinami alergiškų ir kitokio tikėjimo vaikų 

mitybos poreikiai, užtikrinamas kokybiškas maitinimo organizavimas. 

➢ Užtikrintas vaikų saugumas mokykloje, bei lauko žaidimo aikštelėse –pakeista grindų danga 

mokyklos pirmo aukšto koridoriuose ir vienoje ikimokyklinėje grupėje, taip pat pakeistos visų 

grupių ir koridorių durys laiptinėse, įrengta 6 lauko žaidimų aikštelių apsauginė danga. 

➢ Gerinant įvaizdžio ir bendruomenės formavimą,  mokykloje inicijuoti nauji veiklos 

organizavimo būdai – grupinės konsultacijos – diskusijos tėvams, renginiai bei projektai 

bendruomeniniams ryšiams ir emocinei sveikatai stiprinti, atnaujinta įstaigos internetinė 

svetainė, ugdymo turinyje taikomas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“. 2019 m. 

įsivertinti mokyklos pasiekimai įvaizdžio formavimo srityje, kurie parodė, kad numatytos 

priemonės teigiamo įvaizdžio formavimui sėkmingai įgyvendintos, klientai yra patenkinti 

mokykla, ji turi gerą reputaciją. 

➢ Plečiamas socialinės partnerių tinklas – pasirašytos bendradarbiavimo sutartys ir organizuoti 

projektai su  Kauno kolegijos Aplinkos inžinerijos katedra, Vytauto Didžiojo universitetu, 

inicijuotas ir įgyvendintas sveikos gyvensenos skatinimo tarptautinis projektas „Aš žinau ką 

man sveika valgyti“, su Respublikos ir užsienio partneriais. 

➢ Įgyvendinami sveikos mokyklos principai - ištirti mokyklos vaikų gyvensenos ypatumai ir 

parengtos rekomendacijos vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui. Stiprinant 
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bendruomenės narių fizinę ir emocinę sveikatą organizuoti 4 sveikatos stiprinimo projektai (1 su 

tarptautiniais partneriais), užveistas vaismedžių sodas (su tikslu jį plėsti). Tapome Aktyvia 

mokykla – parengta ir suderinta aktyvios mokyklos programa.  

➢ Kuriama saugi, estetiška ir ekonomiškai efektyvi lopšelio – darželio materialinė bazė – 

atliktas dalinis šildymo sistemos kapitalinis remontas, įrengtos 2 naujos lauko žaidimo aikštelės, 

atliktas 2 grupių remontas, mokyklos koridorių dangos keitimas, 10 grupių ir 4 koridoriaus durų 

keitimas, įrengta apsauginė lauko žaidimo aikštelių danga, atnaujinta ir įsigyta virtuvės įranga ir 

kita.  

2019 m. plačiojo veiklos įsivertinimo rezultatai parodė mokyklos privalumus, tai - ugdymo turinio ir 

kasdieninės veiklos planavimas; planavimo procesų kokybė; vaiko daromos pažangos vertinimo sistema ir 

vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais. 
 

II SKYRIUS 

2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau 

– užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

1.1. Pasiekti 

STRAPIO rodikliai, 

2019 metų įstaigos 

veiklos plane numatyti 

tikslai 

Pasiekti numatytus 

rezultatus pagal 

suplanuotus sėkmės 

kriterijus. 

Pasiekti planuojami rezultatai, 

nurodyti STRAPYJE ir veiklos 

plane 

 

1.2. Efektyvus veiklos 

planavimas ir 

valdymas. 

Užtikrinti įstaigos 

finansinę drausmę ir 

patikėto turto kontrolę. 

Veiklos planavimas 

ir valdymas siejamas 

su vaikų pažanga ir 

kliento sėkme. Gera 

įstaigos veiklos 

kontrolė. 

Įstaigos veiklos rodikliai 

orientuoti į vaikų pažangos 

rezultatus, kliento sėkmę. 

Finansų kontrolės ataskaita 

įvertinta gerai. 

Jei įstaigoje vykdomas 

patikrinimas, vidaus kontrolės 

ataskaitoje įstaigos veikla 

vertinama gerai. 

Mokyklos   2019 

m. veiklos rodikliai 

orientuoti į vaikų 

pažangą ir sėkmę 

didinant motyvaciją 

veiklai, užtikrinant 

efektyvią pagalbą 

vaikams turintiems 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

formuojami sveikos 

gyvensenos 

įgūdžiai ne tik 

vaikų, bet ir visos 

bendruomenės. 

▪ 2019 m. lapkričio 

mėn. atliktas 

plačiojo veiklos 

įsivertinimas 

parodė, kad įstaigos 

veikla realizuojama 

kryptingai, pasiekti 

laukiami rezultatai,  

parodė mokyklos 

privalumus, tai – 

ugdymo turinio ir 

kasdieninės veiklos 

planavimas; 

planavimo procesų 

kokybė; vaiko 

daromos pažangos 

vertinimo sistema ir 
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vaiko daroma 

pažanga įvairiais 

amžiaus tarpsniais.  

▪ tyrimo darbo 

grupė atliko tyrimą 

su tikslu įsivertinti 

mokyklos veiklos 

rezultatus įvaizdžio 

gerinimo srityje ir 

ugdomosios 

aplinkos tobulinimo 

srityje. Tyrimo 

rezultatai parodė, 

kad bendruomenės 

nariai teigiamai 

vertina mokyklą, 

klientai patenkinti 

ugdymo kokybe, 

vaikų daroma 

pažanga. 

▪ Mokyklos finansų 

kontrolės ataskaita 

įvertinta gerai. 

▪ 2019 m. 

mokykloje nebuvo 

vykdoma vidaus 

kontrolė.  

▪ Kauno miesto 

savivaldybės 

administracijos 

centralizuotas 

vidaus audito 

skyrius nuo 2017 

metų gruodžio 11 

d.  iki 2018 vasario 

12 d. Kauno 

lopšelyje-darželyje 

„Gandriukas“ atliko 

vidaus auditas, 

kurio metu buvo 

vertinama buvusiu 

vadovų veikla 2017 

m.  

Pateikta trylika 

rekomendacijų. 

Rekomendacijų 

realizavimas tapo, 

mano, kaip naujo 

įstaigos vadovo 

vienu iš 

prioritetinių veiklos 

uždavinių. Dešimt 

rekomendacijų 

įgyvendinta 2018 

m.  2019 metais 

įgyvendintos 

likusios trys 

rekomendacijos:  
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▫ 4 rekomendacija – 

užtikrinti įstaigos 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo 

tvarkos pagal LR 

valstybės ir 

savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo 

įstatymo keliamus 

reikalavimus, 

parengimą.  

2019 metais 

parengtas ir, 

suderinus su 

mokyklos Darbo 

taryba,  patvirtintas 

2019 m. sausio 31d.  

Kauno lopšelio-

darželio 

„Gandriukas“ 

direktorės įsakymu 

Nr. V-11 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo 

tvarkos aprašas. 

Aprašas įkeltas 

mokyklos 

internetinėje 

svetainėje. 

Mokykloje 

darbuotojų darbo 

užmokestis ir kitos 

su darbu susijusios 

išmokos, skiriamos 

vadovaujantis LR 

darbo kodeksu, 

valstybės ir 

savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo 

įstatymu ir įstaigos  

darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašo 

nuostatais;  

▫ 9 rekomendacija – 

užtikrinti, kad 

įstaigoje priemokos 

ir premijos būtų 

skiriamos laikantis 

LR valstybės ir 

savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo 

įstatymo keliamų 

reikalavimų.  

Lopšelyje-darželyje 

„Gandriukas“ 
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priemokos ir 

premijos skiriamos, 

atsižvelgiant į  LR 

valstybės ir 

savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo 

įstatymo 10 ir 12 

straipsnius.  

▫ 13 rekomendacija 

– užtikrinti 

kanceliarinių, 

ūkinių prekių ar 

ūkinio inventoriaus 

įsigijimo, jų 

paskirstymo, 

nurašymo tvarkos 

parengimą bei 

patvirtinimą.   

2019 metais 

parengtas ir 

patvirtintas 2019 

m. vasario 28 d. 

Kauno lopšelio-

darželio 

„Gandriukas“ 

direktorės įsakymu 

Nr. V – 25A 

biudžetinės įstaigos 

Kauno lopšelio-

darželio 

„Gandriukas“ 

atsargų apskaitos 

tvarkos aprašas. 

Įstaigoje 

kanceliarinių, 

ūkinių prekių bei 

inventoriaus 

apskaita vykdoma 

vadovaujantis 

kanceliarinių, 

ūkinių prekių ar 

ūkinio inventoriaus 

įsigijimo, jų 

paskirstymo, 

nurašymo tvarkos 

aprašo nuostatais.  

Atnaujintos įstaigos 

Vidaus darbo 

tvarkos taisyklės, 

parengtas Krizių 

valdymo tvarkos 

aprašas, suderintas 

informavimo apie 

pažeidimus 

kanalas. 

1.3. Efektyviai dirbti 

pagal ES fondų 

Pateiktos paraiškos, 

teigiamai įvertintos 

Atsižvelgiant į projekto 

paraiškoje pateiktą tikslą, 

▪ 2019 m. 

inicijuotas ir 
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priemones, pritraukti 

lėšas kitose 

respublikinėse, 

tarptautinėse 

priemonėse. 

paraiškos, sėkmingai 

įgyvendinama. 

poreikį, sprendimo būdus, 

siekiamus rezultatus ir naudą, 

teigiamai įvertintos paraiškos, 

projekto grafikų 

įgyvendinimas, projekto 

rezultatų vertinimas. 

įgyvendintas 

mišriose 

priešmokyklinėse 

„Genelių“ ir 

„Pelėdžiukų“ 

grupėse sveikos 

gyvensenos 

formavimo 

tarptautinis 

projektas „Ar žinai 

ką tau sveika 

valgyti“, projekto 

dalyviai: Didžiosios 

Britanijos „Merry 

Kidz Day Nursery“ 

mokykla, Vilniaus 

l/d „Šermukšnėlė“, 

Kulautuvos 

pagrindinė 

mokykla, Kauno l/d 

„Šarkelė“. 

Projekto metu 

vaikai susipažino 

su sveikos mitybos 

principais, sveikų ir 

ekologiškų maisto 

produktų 

ženklinimu, aptarė 

kokie produktai 

gali būti pavojingi 

alergiškiems 

žmonėms, kūrė ir 

keitėsi tarpusavyje 

„sveikus“ maisto   

receptus, 

susipažino su jau 

mažai naudojama 

bendravimo forma 

– popierinio laiško 

rašymu, pašto ir 

pašto darbuotojų 

veikla . Numatyta 

tęsti 

bendradarbiavimą 

su partneriais, 2020 

m. įgyvendinant 

projektą fizinio 

aktyvo skatinimui. 

▪ Įgyvendinant 

įstaigos projektą 

„Aš žinau ką man 

sveiką valgyti“ 

užveistas 

vaiskrūmių sodas 

(pasodinti 4 

šilauogių krūmai) 

su partneriais iš 

Kauno kolegijos 
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Aplinkos 

inžinerijos katedros 

pagalba. 2020 m., 

įgyvendinant 

Kneipo metodą, 

vaiskrūmių sodą 

planuojame plėsti. 

▪ Organizuotas 

respublikinis 

projektas „Lietuvos 

pilys“, projekte 

dalyvavo 47 

Lietuvos švietimo 

įstaigos – 7 

bendrojo lavinimo 

mokyklos, 2 

daugiafunkciniai 

centrai, 38 

ikimokyklinės 

ugdymo įstaigos, iš 

18 miestų ir 

miestelių; 

▪ Kauno krepšinio 

akademija 

„Snaiperis“ 

padovanojo įstaigai 

2 apsauginius 

tinklus sporto salės 

langams, paramos 

suma  77,76 Eur 

(Paramos teikimo 

sutartis Nr. 

2019/08/20); 

▪ mokyklai suteikta 

UAB „Dangų 

studija“ parama  – 

grindų pagrindo 

lyginimo ir 

vinilinės dangos 

klojimo darbais, 

mokyklos pirmo 

aukšto ir korpusus 

jungiančiame 

koridoriuje. 

1.4. Įstaigos 

internetinė svetainė 

atitinka reikalavimus. 

Įstaigos internetinėje 

svetainėje laikantis 

nustatytų terminų 

skelbiama visa vieša 

informacija, susijusi 

su įstaigos veikla. 

Sukurta internetinė svetainė 

atitinkanti bendruosius 

reikalavimus valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir 

įstaigų interneto svetainėms. 

Sudarytos sąlygos visuomenei 

gauti internetu visą viešą 

informaciją apie įstaigoje 

teikiamas paslaugas, 

užtikrinant jų veiksmingumą, 

pateikiamos informacijos 

aktualumą, patikimumą, 

paieškos galimybes ir reguliarų 

informacijos atnaujinimą. 

Mokyklos 

kompiuterinių 

sistemų 

administratorius 

atnaujino įstaigos 

internetinę 

svetainę, 

vadovaudamasis 

bendraisiais 

reikalavimais 

valstybės ir 

savivaldybių 

institucijų ir įstaigų 

interneto 
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Veikiantis elektroninis 

dienynas. 

svetainėms. 

Svetainė veikia 

adresu -

gandriukas.kaunas.

lm.lt . Svetainės 

Naujienų puslapyje 

nuolat pateikiama ir 

atnaujinama aktuali 

informacija apie: 

mokyklos tvarkas; 

nuorodos į 

įstatymus bei teisės 

aktus susijusius su 

ugdymo 

organizavimu; 

edukacinės 

aplinkos turtinimą, 

organizuojamus 

renginius; 

pateikiamos 

nuorodos į 

organizuojamas 

apklausas ir kita su 

ugdymu susijusi 

aktuali informacija. 

Atnaujinta 

informacija apie 

grupes - pristatoma 

grupės veikla, 

renginiai, išvykos ir 

kita informacija.  

Paslaugos – čia 

pateikta informacija 

apie priėmimo į 

mokyklą tvarka, 

atsikaitymo už 

išlaikymą būdai ir 

vietos, specialistų 

veikla ir jų 

tvarkaraščiai. 

Aiškiai ir išsamiai 

pateikiama 

informacija apie 

programas kuriose 

dalyvaujame: Zipio 

draugai, Aktyvi 

mokykla, Sveika 

mokykla. 

Atnaujintas 

mokyklos logotipas 

–  virš Lietuvos, su 

nuoroda į Kauno 

m., pirmyn 

skrendantis gandras  

simbolizuoja 

judėjimą pirmyn, 

nuolatinius 
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pokyčius ir 

tobulėjimą.  

Mokykloje 2019 m. 

pilnai užtikrintas 

elektroninio 

dienyno „Mūsų 

darželis“ taikymas 

ugdymo turinyje – 

ugdymo turinys 

planuojamas 

ilgalaikiais ir 

trumpalaikiais 

planais grupėse, 

rengiami specialistų 

veiklos planai, 

informacija tėvams, 

pedagogams, vaiko 

pagalbos 

specialistams 

perduodama 

vidinėmis 

žinutėmis.  

Atliekamas vaikų 

pasiekimų ir jų 

pokyčių vertinimas. 
 

 

 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1. Efektyviai dirbti pagal ES fondų 

priemones, pritraukti lėšas kitose 

respublikinėse, tarptautinėse priemonėse. 

2019 m. mokyklai buvo aktualu suformuoti ir sutelkti 

komandą, atstatyti teigiamą mokyklą įvaizdį. 

Įsivertinus įstaigos vidinius resursus išsikėlėme 

realizuojamus tikslus, todėl  paraiškos dėl 

dalyvavimo ES fondų finansuojamuose projektuose 

neteikėme. Tačiau inicijavome ir įgyvendinome 

tarptautinį projektą pagal įstaigos veiklos kryptį, 

sveikos gyvensenos srityje „Aš žinau ką man sveika 

valgyti“.  

Organizavome respublikinį projektą „Lietuvos pilys“ 

pažinimo ir socialinių kompetencijų ugdymosi 

srityse, skirtą Lietuvos nepriklausomybės dienai 

paminėti, projekte sudalyvavo  47 mokyklos -  

bendrojo lavinimo, daugiafunkciniai centrai, 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos, iš 18 Lietuvos 

miestų ir miestelių, projekto dalyvių darbų foto 

parodos suorganizuotos Kauno lopšelio-darželio 

„Gandriukas“ internetinėje svetainėje adresu 

gandriukas.kaunas.lm.lt/istaigosrenginiai ir Kauno 

miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios 

bibliotekos Eigulių filiale, 2019-02-05/2019-02-20. 

Užmezgus naujus partnerystės ryšius su Kauno 

kolegijos Aplinkos inžinerijos katedra, pagal įstaigos 

projektą sveikos gyvensenos srityje, užveisėme 

vaiskrūmių sodą. Bendradarbiavimą numatėme tęsti 

ir 2020 m. plečiant vaiskrūmių ir vaistažolių bei 
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prieskoninių augalų sodą, bei įgyvendinant Kneipo 

sveikatos stiprinimo metodo elementus. 

Gavome paramą iš Kauno krepšinio akademijos 

„Snaiperis“ – 2 vnt. apsauginius tinklus sporto salės 

langams. 

Paramą darbais suteikė UAB „Dangų studija“ – 

išlietas naujas grindų pagrindas ir atlikti grindų 

dangos klojimo darbai, mokyklos pirmo aukšto ir 

korpusus jungiančiame koridoriuje. 
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
3.1. Įsigytos ir realizuotos neplanuotos priemonės: 

▪ 2 robotų „Photon“ komplektai su edukaciniais 

kilimėliais ir kortelių rinkiniais, iš Spec. lėšų viso už  

559,94 Eur; 

▪ robotas visureigis (1 vnt.) iš Spec. lėšų už  170 Eur; 

▪ Blue – Bot Tac Tile kortelių skaitytuvai ir papildomų 

kortelių rinkiniai (po 2 vnt.) Bee-Bot  edukacinių robotų 

programavimui iš Spec.  lėšų už 360 Eur; 

▪ renginių ir švenčių kokybės gerinimui papildėme audio 

įrangą - 4 bevieliai mikrofonai su stovais, laikikliai ir 

kabeliai iš ML lėšų viso už 848,22   Eur; 

▪ vaikų meninės kompetencijos ir saviraiškos skatinimui 

įkurta molio dirbtuvė-biblioteka iš SB lėšų už 301,69 

Eur; 

▪ bendradarbiaujant su Aplinkos inžinerijos katedra 

(Kauno kolegija) užveistas vaiskrūmių sodas (pasodinti 4 

šilauogių krūmai), su tikslu jį plėsti, įgyvendinant 

Kneipo metodą; 

▪ STEAM įgyvendinimui įsigytas išmanusis kilnojamas 

ekranas su integruotomis programomis, iš SB lėšų už  

2900   Eur; 

▪ užmegzti socialinės partnerystės ryšiai VDU. 

Sukurta inovatyvi, moderni, motyvuojanti ir 

skatinanti  aktyviai veiklai ugdomoji 

aplinka grupėse ir mokyklos bendrosiose 

erdvėse. Sudarytos sąlygos  vaikų gebėjimų 

gamtos mokslų, technologijų, informacinių 

technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, 

matematikos srityse (STEAM) 

tobulinimui(si) 

3.2. Realizuotos papildomos priemonės: 

▪ pratęstas mokytojų profesinės kompetencijos 

tobulinimas pagal Edukatoriai.lt parengtą nuotolinę 

programą „Mano atradimų dienoraštis“, sudarytą iš 8 

vebinarų ciklo temų, aktualių įstaigos įvaizdžio 

gerinimui ir bendruomenės formavimui, iš ML lėšų už  

192   Eur, programoje dalyvauja visi 18 pedagogų, 

logopedė; 

▪ psichologė ir muzikos pedagogė organizavo psichikos 

sveikatos stiprinimo projektas „Kūnas kalba“; 

▪ vyko dietisto konsultacijos alergiškų vaikų tėvams. 

Inicijuoti nauji veiklos organizavimo būdai, 

teigiamas poveikis mokyklos įvaizdžio ir 

bendruomenės formavime.  

3.3. Sveikatos stiprinimo darbo grupė parengė Aktyvios 

mokyklos programą (suderinta 2019 m. gruodžio 10 d. 

su Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru), 

mokykla pripažinta Aktyvia mokykla; 

▪ sveikatos stiprinimo darbo grupė organizavo 

bendruomenės sporto šventę „Sportuoja visa šeima“; 

▪ vaiko pagalbos specialistai organizavo specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių vaikų socialinių įgūdžių lavinimo 

projektą, skirtas draugo dienai „Šaltas vėjas draugystei 

nebaisus“; 

▪ psichologė su muzikos pedagoge organizavo projektą 

vaikų emocinei sveikatai stiprinti „Muzika vaiko sielai“. 

Formuojami bendruomenės narių sveikos 

gyvensenos pagrindai, stiprinama vaikų 

sveikata, užtikrinama vaiko pažanga, 

įgyvendinami Sveikos mokyklos principai 

ir programa. Diegiamos įstaigos tradicijos, 

formuojamas bendruomeniškumas. 
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3.4. ▪ Kauno m. savivaldybės skyriui skyrus lėšų buvo 

organizuotas ir atliktas dalinis (vieno korpuso rūsyje) 

kapitalinis šildymo sistemos vamzdynų remonto ir 

radiatorių keitimo mokyklos korpusus jungiančiame 

koridoriuje, bei 1 lopšelio grupėje, darbai, iš SB 

3.1.1.2.1.2 lėšų už  25947,67  Eur; 

▪ įsigijus 14 vidaus patalpų durų su nedužiu stiklu ir 

apsauga nuo pirštų prispaudimo, organizuoti jų 

montavimo darbai, iš 2 proc. paramos ir paramos bei 

spec. lėšų už 5536,01 Eur; 

▪ atliktas 2 grupių kosmetinis remontas, 1 vienos grupės 

žaidimų patalpos grindų keitimas į vinilinę dangą, 

medžiagos remonto darbams įsigytos iš SB lėšų, už   

298,99 Eur, darbai – pastatų priežiūros darbininkas, 

„Vyturėlių“ ir „Kregždučių“ gr. tėvai; 

▪ atliktas kosmetinis muzikos salės remontas, 

panaudojant sutaupytas medžiagas nuo pastato sienų 

renovacijos, darbus atliko mokyklos kiemsargė, turinti 

dažytojos specialybę ir pastatų priežiūros darbininkas; 

▪ atliktas kapitalinis  grindų dangos remontas mokyklos 

korpusus jungiančiame koridoriuje (pašalinta nesaugi 

susidėvėjusi danga, išlygintas paviršius ir suklota 

vinilinė drėgmei atspari danga), grindų danga įsigyta iš 

2018 m. SB įstaigos lėšų (3642,37 Eur), medžiagos iš 

2019 SB lėšų, 643,50 Eur , grindinio lyginimo ir naujos 

dangos klojimo darbai „Nykštukų“ gr. ugdytinio tėčio 

UAB „Dangų studija“ vadovo Vaido Jurgelevičiaus 

parama; 

▪ įrengtos 2 lauko žaidimų aikštelės (lopšelio grupių 

vaikams), kurios įsigytos iš 2018 m. ML lėšų, skirtų 

ilgalaikiui turtui – 2000 Eur, sumontuotos  

▪ per keturis etapus įrengta sertifikuota apsauginė danga 

6 lauko žaidimų aikštelėms viso 233 m2, iš spec. lėšų už 

4575,34 Eur; 

▪ įsigytas šaldiklis šaldytos žuvies ir mėsos saugojimui 

sandėlyje iš SB lėšų už 498,40  Eur; 

▪ gavus finansavimą pakeista susidėvėjusi konvekcinė 

krosnis, iš SB aprūpinimo skyriaus skirtų lėšų už 

3799,40 Eur; 

▪ iš ML lėšų ilgalaikiui turtui, už 2000 Eur, įsigytas 

žaidimų kompleksas „Autobusas“, kuris bus 

sumontuotas lauko žaidimų aikštelėje 2020 m; 

▪ vaikų sveikatos saugojimui ir higienos normų 

reikalavimų įgyvendinimui mokykloje sumontuoti oro 

kondicionieriai sporto ir muzikos salėse, kurie dėl 

pastato šlitinimo darbų buvo demontuoti 2017 m., SB 

lėšos 400    Eur.; 

▪ pilnai kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos, 

papildyta ir atnaujinta kompiuterinė įranga, užtikrinant 

administracijos darbuotojų saugias ir sveikatai palankias 

darbo sąlygas, tuo tikslu įsigyta: nešiojamas kompiuteris 

į priešmokyklinio ugdymo grupę ir 3 vnt. kompiuterių 

monitorių, iš ML lėšų 681,41 Eur. 

Įgyvendintas 2019 m. mokyklos veiklos 

plano 4 tikslas - Užtikrinta saugi, estetiška 

ir ekonomiškai efektyvi lopšelio – darželio 

materialinė bazė. Dėl nepaskirto 

finansavimo planuotoms priemonėms, 

mokykla sėkmingai realizavo neplanuotas 

priemones, kurios užtikrino: vaikų saugumą 

ir sveikatą, mokyklos materialinės būklės 

gerovę, ekonominį efektyvumą (sumažėjo 

pastatų šildymo išlaidos). 

3.5. Suformuotos 3 grupės lopšelio amžiaus vaikams – 2 

grupės vaikams nuo 2 iki 3 m., po 15 vaikų kiekvienoje  

ir viena 1,5 -2 m. vaikams (10 vaikų). 

Sudarytos sąlygos vaiko poreikių, pažangos 

tenkinimui, iki minimumo sumažintas 

laukiančiųjų į įstaigą skaičius. 
 

4. Pakoreguotų 2019 metų veiklos užduočių nebuvo 
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III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Vadovavimo ugdymui ir mokymuisi. 

6.2. Vadovavimo žmonėms. 
 

 Direktorė                                                      Loreta Aurelija Saulevičienė                    2020-01-20 
 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                 __________                   _________________         __________ 
(mokyklos tarybos įgaliotas asmuo)                 (parašas)                                (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,  

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas               __________            Ona Gucevičienė         __________ 
                                                                                                                                                                                 (data) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

V SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. 2020 metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1.   

9.2.   

9.3.   

9.4.   

9.5.   
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10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. Ilgalaikis vadovo nedarbingumas. 

10.2. Personalo ilgalaikiai ar dažnai pasikartojantys nedarbingumai. 

10.3. Neskirtas finansavimas remonto darbams ir/ar sumažintas finansavimas darbuotojų darbo 

užmokesčiui. 

 

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,  

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas               __________            Ona Gucevičienė       __________ 
                                                                                                                                                                               (data) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 


