
Planinė 

reikšmė
Faktinė reikšmė

Įvykdymo 

procentas
Komentaras

4 17 425%

13 mokytojų ir 4 švietimo pagalbos 

specialistai dalyvavo tiksliniuose 

mokymuose, skirtuose įtraukčiai 

švietime.

Buvo įsteigtas papildomas 1 et. 

mokytojo padėjėjo, vaikams, 

turintiems didelių ir labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

poreikiams tenkinti.

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, 

įvykdymo informacija
Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas

Planinė 

reikšmė

Faktinė 

reikšmė

Įvykdymo 

procentas

Faktinė 

reikšmė
Komentaras

48,18

0,5

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų 

pareigybių (proc.)

53,3 53,3 100% 22,5

3 Iš jų, du žmonės dirbo po 0,5 et. darbo 

krūviu, dėl papildomai sukurto 1 et. 

mokytojo padėjėjo pareigybės.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO  SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „GANDRIUKAS“

         (biudžetinės ar vieštosios įstaigos pavadinimas)

2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. 

sk.)

4 6 150%

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams.

Kauno miesto savivaldybės administracijos  

direktoriaus 2021 m. ........................... 

įsakymu Nr. 

Planinis pokytis 

(vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas)

Pedagogų ir švietimo pagalbos 

specialistų, dalyvavusių 

tiksliniuose mokymuose, 

skirtuose, įtraukčiai švietime, 

skaičius (žm. sk.)

Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)

Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)

Sudėtinis vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas

Žmogiškieji ištekliai

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

Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.)

I. Personalo valdymas.

1. Tobulinta darbuotojų motyvacinė sistema nukreipta į 

darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir bendruomeniškumą.

1.1. Kartą per metus buvo organizuojami individualūs 

pokalbiai su kiekvienu darbuotoju susitariant  dėl  

svarbiausių darbų ir veiklos rezultatų. 

1.2. Bendruomeniškumui stiprinti organizuota Šv. Velykų 

akcija - "Velykinis zuikutis", inicijuota ir sėkmingai 

įgyvendinta iniciatyva "Kitoks Penktadienis". Dėl esančios 

ekstremalios situacijos, numatyta edukacinė išvyka nukelta į 

2022 m.

98,96 99%

PATVIRITINTA

Kauno lopšelio - darželio "Gandriukas"

Laikiniai vaduojančios direktorę

Direktorės pavaduotojos ugdymui

Nijolės Jasulaitienės

2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-12



1 Tas pats žmogus dirba 0,5 et. 

psichologo ir 0,5 et. socialinio pedagogo 

darbo krūviu.

0

2

1 Tas pats žmogus dirba 0,5 et. 

psichologo ir 0,5 et. socialinio pedagogo 

darbo krūviu.

0,14

44,75

3,35

7

7

49

31

77 proc.

4,50 d.

14,62 Eur.

FINANSAI                                 

 I. Gautos lėšos

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. 

sk.)

4 6 150%

Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis vienam 

mokiniui (vnt.)

0,14 0,27 196%

20 proc. 14,28 proc. 71%

Švietimo įstaigose 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.)

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui 

mokinių skaičius (vnt.)

Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų 

skaičius (vnt.)

II. Kvalifikacijos tobulinimas: 

1. Parengtas ir patvirtintas pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo planas.

1.1.  Atlikta darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio 

analizė.

1.2. Parengta "Mokytojų ir pagalbos vaikui (išskyrus 

psichologus) 2022-2024 m. atestacijos programa".                                                                                     Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam 

pedagogui, skaičius (vnt.)

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui 

(Eur)

Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (vnt.)

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

(vnt.)

Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.)

Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.)

I. Personalo valdymas.

1. Tobulinta darbuotojų motyvacinė sistema nukreipta į 

darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir bendruomeniškumą.

1.1. Kartą per metus buvo organizuojami individualūs 

pokalbiai su kiekvienu darbuotoju susitariant  dėl  

svarbiausių darbų ir veiklos rezultatų. 

1.2. Bendruomeniškumui stiprinti organizuota Šv. Velykų 

akcija - "Velykinis zuikutis", inicijuota ir sėkmingai 

įgyvendinta iniciatyva "Kitoks Penktadienis". Dėl esančios 

ekstremalios situacijos, numatyta edukacinė išvyka nukelta į 

2022 m.

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 67,34 96%

Švietimo įstaigose dirbančių logopedų skaičius (vnt.)

70 proc.



916665,02 

Eur.

541572,53 

Eur.

305538,25 

Eur.

0

55360,46 

Eur.

126,00 Eur.

0

1508,60 

Eur.

1097,00 

Eur.

1413,00 

Eur.

0

0

0

0

903312,80 

Eur.

610489,00 

Eur.

4018,60 Eur. 268%

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto 

asignavimų  dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto 

asignavimų (proc.)

98 proc. 99,96 proc. 102%II. Išlaidos

1. Tobulintas išlaidų planavimas ir racionalus jų 

panaudojimas.

1.1. Parengtas  planuojamų darbų, prekių ir paslaugų 

viešųjų pirkimų planas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis.

2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų 

perskirstymai.                                                                                                                                                    

2.1. Kryptingai panaudoti ištekliai ir užtikrintas finansinis 

tvarumas.

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo 

paraiškų lėšų suma (Eur)

Metinės įstaigos išlaidos (Eur)

Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai* (Eur)

Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur)

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)

Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo 

paraiškų lėšų suma (Eur)

Lėšos ugdymui (Eur)

Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam bendrojo 

ugdymo mokyklos mokiniui (Eur)

Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur)

Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos 

(Eur)              

Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų 

skaičius (vnt.)

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo 

paraiškų skaičius (vnt.) 

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio 

įstaigos biudžeto (proc.)

0 proc. 6,05 proc.

0

1. Tobulinta finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų 

panaudojimo sistema.

1.1. Įgyvendinant įstaigos 2019 - 2021 m. strateginį ir 2021 

metinį veiklos planus, lėšos naudotos tikslingai 

vadovaujantis ir neviršijant įstaigos patvirtintos biudžeto 

sąmatos 2021 metams ir lėšų paskirstymų metų ketvirčiams.

1.2. Parengtas ir įstaigos internetinėje svetainėje paskelbtas 

2021 m. planuojamų atlikti viešųjų pirkimų planas.

2. Papildomi finansavimo šaltiniai:

2.1. Fizinių ir juridinių asmenų  1,2 % GPM parama, 

įstaigos Tarybai pritariant, perkelta į 2022 metus ugdymo 

kokybės gerinimui.

2.2. Sudarytos nuomos sutartys su VŠĮ „Krepšinio 

akademija  Snaiperis“ - mažojo krepšinio užsiėmimams ir 

Rugile Petraityte (pagal verslo liudijimą)-  šokių 

užsiėmimams.

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis 

laimėtų lėšų suma (eurai)

0

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 1500 Eur.



734751,00 

Eur.

242664,75 

Eur.

492086,25 

Eur.

16,35 Eur.

23586,96 

Eur.

46218,32 

Eur.

0

705,00 Eur.

0

36565,00 

Eur.

0

541755,00 

Eur.

541573,00 

Eur.

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto 

asignavimų  dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto 

asignavimų (proc.)

98 proc. 99,96 proc. 102%II. Išlaidos

1. Tobulintas išlaidų planavimas ir racionalus jų 

panaudojimas.

1.1. Parengtas  planuojamų darbų, prekių ir paslaugų 

viešųjų pirkimų planas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis.

2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų 

perskirstymai.                                                                                                                                                    

2.1. Kryptingai panaudoti ištekliai ir užtikrintas finansinis 

tvarumas.

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur)

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities 

darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur)

Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo 

užmokesčiui (Eur

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)

99,96 proc. 100%

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms 

(Eur)

Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur)

Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur)

Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai

Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto 

asignavimų  dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto 

asignavimų (proc.)

99,90 proc.



68733,84 

Eur.

56202,00 

Eur.

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m 

išlaikymo kaina (eurai)

20,08 Eur. 3,2 8468 kv. m Visa, patikėjimo teise valdoma teritorija 

su pastatu

7051,78 kv. 

m

Ugdymo patalpos ir lauko vaikų 

žaidimo aikštelės 

0

7,34 kv. m Be koridorių, virtuvės ir pagalbinių 

patalpų

124,22 kv. 

m

Trumpalaikė nuoma

124,22 kv. 

m

Trumpalaikė nuoma krepšinio ir šokių 

užsiėmimai

0

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis 

plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos 

darbuotojui (kv. m)

13,91 proc. 15,31 kv. m 61,25 kv. m Administracijos 4 darbuotojai

0

0

0

II. Išlaidos

1. Tobulintas išlaidų planavimas ir racionalus jų 

panaudojimas.

1.1. Parengtas  planuojamų darbų, prekių ir paslaugų 

viešųjų pirkimų planas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis.

2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų 

perskirstymai.                                                                                                                                                    

2.1. Kryptingai panaudoti ištekliai ir užtikrintas finansinis 

tvarumas.

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.)

83,28 proc.

TURTAS

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.)

81,76 proc. 86%

Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo 

nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m)

Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų 

metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo 

įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo 

nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui 

(kv. m.)

II. Kilnojamo turto valdymas

2

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.)

5,16 proc. 5,16 proc.

Tvora ir aikštelės

Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį 

gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)

Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės 

išlaikymo kaina (eurai)

0

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo 

nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

58,67 proc.

0 0%

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš 

įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų 

asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų (proc.)

95,00 proc.

I. Nekilnojamo turto valdymas:

1. Užtikrintas maksimaliai efektyvus nekilnojamojo turto 

panaudojimas.                    

1.1. Atlikta sisteminga turto išlaikymo sąnaudų apskaita ir 

kontrolė. Dėl padidėjusių paslaugų kainų, išaugo įstaigos 

išlaikymo kaina.

1.2. Pritaikytos prevencinės priemonės mokyklos valdomam 

turtui saugoti ir tausoti.

1.3. Tikslingai nuomojamos mokyklos patalpos, užtikrinant 

tausojantį nuomojamų patalpų valdymą.

1.4. Atliktas mokyklos pastato cokolio ir požeminės pamatų 

dalies apšiltinimas, lauko laiptų remontas.

1.5. Atliktas lauko takelių 650 kv. m. išklojimas trinkelių 

danga.

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas 

(kv. m)



0

0

140

10

10

0

50,7 proc.

0,55 proc.

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.)

39,10 proc.

Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą, dalis ikimokyklinio ugdymo įstaigose (proc.)

19,55 proc.

39Įstaigą lankančių ikimokyklinio amžaus vaikų  skaičius 

(žm. sk.)

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo 

bendro vaikų skaičiaus (proc.)

37 proc. 39,66 proc. 93,29 proc.

5,58 proc. 143,36 proc. Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos vaikų skaičius (žm. 

sk.)

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

II. Kilnojamo turto valdymas

175 179 102,28 proc.

Ikimokyklinio amžaus vaikų skaičiaus kaita 8 proc.

II. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas:

1. Sudaryti saugias ir higienos normas atitinkančias 

ugdymosi sąlygas.

1.1. Ugdymo grupės suformuotos, užtikrinant vaiko dienos 

ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus, 

laikantis higienos normų reikalavimų.

1.1.1. Įstaigoje veikia 2 priešmokyklinio amžiaus vaikų 

grupės.

1.2. Užtikrintas vaikų saugumas mokykloje bei lauko 

žaidimų aikštelėse. Mokyklos ugdytiniai ir darbuotojai 

apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų.

2. Sudarytos tinkamos ugdymo(si) sąlygos specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

2.1. Vaiko pagalbos specialistai vykdė individualius 

užsiėmimus vaikams, turintiems specialiuosius ugdymo(si) 

poreikius.          

Lopšelio grupėse esančių vaikų  skaičius (Žm. sk.)

Darželio grupėse esančių vaikų skaičius  (žm. sk.)

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 0%

PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas)

I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas:

1.  Patrauklios ir sėkmingos mokyklos  įvaizdžio 

formavimas.

1.1. Atnaujinta ir modernizuota mokyklos internetinė 

svetainė.

1.2. Sukurta socialinio tinklo Kauno lopšelio-darželio 

"Gandriukas" Facebook paskyra.

1.3. Atliktas įstaigos įvaizdžio gerinimo tyrimas ir 2019/2021 

m. lyginamoji analizė. Analizė parodė, kad tėvai/globėjai 

ženkliai geriau vertina mokyklos veiklą ir teikiamas 

paslaugas (91 proc. labai gerai vertina įstaigos darbuotojų 

bendravimą (buvo 64 proc.); 92,7 proc. labai gerai vertina 

mokyklos švarą (buvo 73,5 proc.); 87 proc. sutinka, kad 

įstaigos priemonės ir patalpos pritaikytos patogiam, 

kokybiškam vaiko ugdymui/si (buvo 56 proc.), 92 proc. 

sutinka, kad pedagogai yra kompetetingi ir gerai išmano 

savo darbą (buvo 78 proc.).

1.4. Taikoma alergiškų, kitokio tikėjimo ir vegetariška vaikų 

mityba. Parengtas pritaikytos mitybos valgiaraštis be mėsos 

ir žuvies, pradėta taikyti vegetariška mityba vaikams (be 

mėsos ir žuvies).                                       

2. Sudarytos saugios ir higienos normas atitinkančios 

ugdymosi sąlygos.

2.1. Ugdymo grupės suformuotos, užtikrinant vaiko dienos 

ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus, 

laikantis higienos normų reikalavimų.

2.1.1. Įstaigoje veikia 6 ikimokyklinės 3-5 metų vaikams, 3 

lopšelio grupės.

2.2. Užtikrintas vaikų saugumas mokykloje bei lauko 

žaidimų aikštelėse. Mokyklos ugdytiniai ir darbuotojai 

apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų.

3. Sudarytos tinkamos ugdymo(si) sąlygos specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

3.1. Vaikams, turintiems didelių specialiųjų poreikių 

parengtos individualios ugdymo programos bei jiems 

pagalbą teikia mokytojo padėjėjos (įsteigtas papildomas 1 

et. mokytojo padėjėjo).

3.2. Vaiko pagalbos specialistai vykdė individualius 

užsiėmimus vaikams, turintiems didelius specialiuosius 

ugdymo(si) poreikius.

19 proc. 19,55 proc. 103%



9,49 proc.

0

0

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

83,49 proc.

90,91 proc.

97,7 proc.

96,65 proc.

94,36 proc.Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pagerinusių ugdymosi rezultatus, 

dalis (proc.) 

80 proc. 94,36 proc. 117%

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).

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdomų vaikų, 

pagerinusių kompetencijas, dalis nuo bendro vaikų 

skaičiaus (proc.)

86,60 proc. 94,3 proc. 108% Ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių 

komunikavimo kompetenciją, skaičius (vnt.)

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių 

savarankiškumo, saviraiškos galimybes atsiskleisti, 

skaičius (vnt.)

87,20 proc. 101% 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.)

86,60 proc.

Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių  vaikų, ugdomų 

pagal priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo 

ugdymo mokykloje,  dalis (proc).

0

Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą, dalis ikimokyklinio ugdymo įstaigose (proc.)

19,55 proc.

Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą, dalis bendrojo ugdymo mokykloje (proc.)

0

I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas

1. Panaudojant informacines komunikacines technologijas, 

gerinama vaiko asmeninė pažanga.

1.1. Parengtos trys interaktyvios priemonės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams: "Sąvokos daugiau, 

mažiau, lygu" (priešmokyklinio amžiaus vaikams), 

"Namuose esantys daiktai", "Ūkis". Parengta 17 vaizdinių-

metodinių priemonių: "Parodyk kelią", "Pasakiškas zuikis", 

"Pučiam", "Ledai", "Arbūzas", "Alkani kirmėliukai", 

"Rykliai", "Kortelių rinkinys", "Spalvos", "Gėlių žiedai", 

"Kas ne taip?", "Pagauk žuvytę", "Paukščių dėlionė", 

"Pūkučiai", "Kokio skonio ledai", "Daržovės ir vaisiai", 

"Linksmieji debesėliai".

1.2. Ugdymo(si) procese tikslingai ir planingai naudojamos 

informacinės-komunikacinės technologijos (interaktyvios 

lentos, išmaniosios grindys, projektorius, planšetės, robotas 

visureigis, Blue-bot robotai "Bitutės", "Photon" robotai, 

Gopro kamera).

1.3. Interaktyvių EMA pratybų naudojimas ugdymo(si) 

procese priešmokyklinio amžiaus grupėse.

1.4. Tęsiamas STEAM įgyvendinimas ugdymo turinyje. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno lopšeliu-

darželiu "Boružėlė", dėl STEAM metodikos įgyvendinimo ir 

plėtotės, ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikus.

2. Siekiamas aktyvesnis tėvų dalyvavimas ugdymo procese ir 

įstaigos organizuojamuose renginiuose.

2.1. Efektyviai ir sistemingai veikianti informacijos sklaida 

įstaigos internetinėje svetainėje ir el. dienyne "Mūsų 

darželis".

2.2. Atliktas įstaigos įvaizdžio gerinimo tyrimas ir 

lyginamoji analizė.

2.3. Dėl esamos ekstremalios situacijos,  renginys 

bendruomenei "Aš ir mano šeima sportuojame kartu" 

nukeltas į 2022 m.

2.4. Pasidalinta gerąja patirtimi tema "Sveikata ne tik 

mokyklai, bet ir šeimai". (Patalpinta  Sveikatos mokymo ir 

ligų prevencijos centro svetainėje Sveikatą stiprinančių 

mokyklų puslapio skiltyje „Geroji patirtis“.)

3. Mokytojai kartu su ugdytiniais aktyviai dalyvavo kitų 

institucijų organizuojamuose renginiuose, projektuose.

3.1. Aktyviai bendradarbiauta su socialiniais partneriais. 

Organizuota ir Kauno miesto V. Kudirkos viešosios 

bibliotekos Eigulių padalinyje eksponuota vaikų, mokytojų 

bei pagalbos vaikui specialistų vaizdinių priemonių paroda 

"Linksmieji skaičiai". Priešmokyklinių grupių vaikai, 

dalyvavo Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos  Kauno 

miesto ir Kauno rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

projekte „Meilė Tėvynei mažoj širdelėj - 2021“.

3.2. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno lopšeliu-

darželiu "Boružėlė".

3.3. Inicijuoti ir įgyvendinti tarptautiniai projektai "Mano 

krašto pilys", "Mikliosios pėdutės".

3.4. Organizuotas respublikinis projektas "Aš pasaulyje ne 

vienas".

3.5. Organizuotas Kauno miesto projektas "Mano muzika 

Tau, Tėvyne".

4. Europos struktūrinių fondų lėšomis bendrai 

finansuojamame projekte "Inovacijos vaikų darželyje" 

dalyvavo 2 mokytojai (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-

726-01-0001) 96 val.  

II. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas:

1. Sudaryti saugias ir higienos normas atitinkančias 

ugdymosi sąlygas.

1.1. Ugdymo grupės suformuotos, užtikrinant vaiko dienos 

ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus, 

laikantis higienos normų reikalavimų.

1.1.1. Įstaigoje veikia 2 priešmokyklinio amžiaus vaikų 

grupės.

1.2. Užtikrintas vaikų saugumas mokykloje bei lauko 

žaidimų aikštelėse. Mokyklos ugdytiniai ir darbuotojai 

apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų.

2. Sudarytos tinkamos ugdymo(si) sąlygos specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

2.1. Vaiko pagalbos specialistai vykdė individualius 

užsiėmimus vaikams, turintiems specialiuosius ugdymo(si) 

poreikius.          

3,33 proc. 48,57 proc.

19 proc. 19,55 proc. 103%

Vaikų, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje,  dalis nuo 

bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus  (proc.)

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, 

padariusių pažangą, dalis nuo bendro specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičiaus (proc.)



94,36 proc.

91 proc.

87,5 proc.

86,6 proc.

100 proc.

95 proc.

59,23 proc.

64,45 proc.

65,29 proc.

0

0

1

II. Geros savijautos užtikrinimas

95,8

3

95,8

4

150% Įgyvendinamų respublikinių projektų skaičius (vnt.)

Įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius (vnt.)

Vaikų  saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo 

įstaigoje dalis (proc.) [ikimokyklinis ugdymas]

85 proc. 95,8 proc. 113% Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai 

vertinančių vaiko, ugdomo pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, 

savijautą, dalis (proc.)

Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų 

skaičius (vnt.)

Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai 

vertinančių  ugdymo  kokybę  vaikų, ugdomų pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje, dalis (proc.)

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pagerinusių ugdymosi rezultatus, 

dalis (proc.) 

80 proc. 94,36 proc. 117%

III. Saugumo ir geros savijautos užtikrinimas

Priešmokyklinio  amžiaus vaikų, padariusių 

individualią pažangą, dalis  (proc.)

78 proc. 95 proc. 121% Priešmokyklinio amžiaus vaikų, sėkmingai baigusių 

priešmokyklinio ugdymo programą, dalis (proc.)

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų 

skaičius (vnt.)

2 3

Lankytų dienų dalis lopšelio grupėse (proc.)

Lankytų dienų dalis darželio grupėse (proc.)

2

113% Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai 

vertinančių lopšelio grupės  vaikų savijautą įstaigoje  

95,8

Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai 

vertinančių darželio grupės  vaikų savijautą  įstaigoje, 

dalis (proc.)

Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų 

skaičius (vnt.)

85 proc. 95,8 proc.

Vaikų, ugdomų pagal priešmokykinio ugdymo 

programą,  saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo 

įstaigoje dalis (proc.)

Priešmokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių mokymosi 

pasiekimus, dalis (proc.)

Priešmokyklinio amžiaus vaikų lankytų dienų dalis 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje  (proc.)

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų 

skaičius (vnt.)

0 0 0% Įstaigos apdovanojimų ir premijų, skirtų pedagogams,  

skaičius (vnt.)

Vaikų, gavusių nominacijas, tapusių laureatais 

konkursuose, įvairiuose renginiuose, skaičius (vnt.) 

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų 

dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

91,26 proc. 91,26 proc. 100%

1. Užtikrinta prasminga ir saugi vaikų ir kitų bendruomenės 

narių savijauta.

1.1. Tęsiamas A. Kneipo holistinės gyvensenos metodikos 

taikymas ugdymo turinyje:

•  praplėstas mokyklos sodas - pasodinti 5 vaiskrūmiai;

• įrengtose lysvėse -  pasėti ir kortelėmis sužymėti 

vaistažoliniai ir prieskoniniai augalai;

•6 ikimokyklinėse ir 2 priešmokyklinėse grupėse įrengti 

veiklos centrai vaikų sveikatos stiprinimui (pojūčių takeliai).

•  Organizuotas projektas "Nuo sėklytės iki žiedelio" 

1.2. Parengta ir vykdoma sveikos mokyklos programa 

"Sveikatos labirintais" 2021-2025 m.

1.3. Įgyvendinant Sveikos ir Aktyvios mokyklos programas, 

įsigyti 2 vnt. ortopedinių-sensorinių kilimėlių, Kimochi 

soscialinio-emocinio ugdymo programa, su metodinėmis 

priemonėmis - 30 vnt. Emocijų pagalvėlių.

1.4. Priešmokyklinėse grupėse taikyta prevencinė programa 

"Zipio draugai".

1.5. Pasidalinta gerąja patirtimi tema "Sveikata ne tik 

mokyklai, bet ir šeimai". (Patalpinta  Sveikatos mokymo ir 

ligų prevencijos centro svetainėje Sveikatą stiprinančių 

mokyklų puslapio skiltyje „Geroji patirtis“.)

1.6. Sukurta dendrologinė - pažintinė įstaigos lauko aplinka 

(pagamintos informacinės lentelės apie įstaigoje augančius 

medžius, vaiskrūmius, vaismedžius).

1.7. Įstaigos kiemo teritorijoje įkurtas "Vabalų viešbutis" (2 

vnt.)

1.8.  Suremontuoti ir perdažyti lauko žaidimų aikštelių 

įrengimai.

1.9. Tenkinami alergiškų, kitokio tikėjimo ir vegetariškos 

vaikų mitybos poreikiai.

1.10.   Mokykloje savalaikiai buvo užtikrintos visos COVID-

19 saugos prevencijos priemonės: rankų ir patalpų 

dezinfekcijai, personalas aprūpintas asmens apsaugos 

priemonėmis, įsigytas prietaisas patalpų dezinfekcijai 

garais, operatyviai ir efektyviai organizuotas COVID-19 

atvejų valdymas bei aktualios informacijos sklaida mokyklos 

bendruomenei.

 1.11. Atliktas lauko takelių 650 kv. m. išklojimas trinkelių 

danga.

1.11. Atliktas kapitalinis lauko laiptų remontas, sumontuoti 

laiptų turėklai.

I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas

1. Panaudojant informacines komunikacines technologijas, 

gerinama vaiko asmeninė pažanga.

1.1. Parengtos trys interaktyvios priemonės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams: "Sąvokos daugiau, 

mažiau, lygu" (priešmokyklinio amžiaus vaikams), 

"Namuose esantys daiktai", "Ūkis". Parengta 17 vaizdinių-

metodinių priemonių: "Parodyk kelią", "Pasakiškas zuikis", 

"Pučiam", "Ledai", "Arbūzas", "Alkani kirmėliukai", 

"Rykliai", "Kortelių rinkinys", "Spalvos", "Gėlių žiedai", 

"Kas ne taip?", "Pagauk žuvytę", "Paukščių dėlionė", 

"Pūkučiai", "Kokio skonio ledai", "Daržovės ir vaisiai", 

"Linksmieji debesėliai".

1.2. Ugdymo(si) procese tikslingai ir planingai naudojamos 

informacinės-komunikacinės technologijos (interaktyvios 

lentos, išmaniosios grindys, projektorius, planšetės, robotas 

visureigis, Blue-bot robotai "Bitutės", "Photon" robotai, 

Gopro kamera).

1.3. Interaktyvių EMA pratybų naudojimas ugdymo(si) 

procese priešmokyklinio amžiaus grupėse.

1.4. Tęsiamas STEAM įgyvendinimas ugdymo turinyje. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno lopšeliu-

darželiu "Boružėlė", dėl STEAM metodikos įgyvendinimo ir 

plėtotės, ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikus.

2. Siekiamas aktyvesnis tėvų dalyvavimas ugdymo procese ir 

įstaigos organizuojamuose renginiuose.

2.1. Efektyviai ir sistemingai veikianti informacijos sklaida 

įstaigos internetinėje svetainėje ir el. dienyne "Mūsų 

darželis".

2.2. Atliktas įstaigos įvaizdžio gerinimo tyrimas ir 

lyginamoji analizė.

2.3. Dėl esamos ekstremalios situacijos,  renginys 

bendruomenei "Aš ir mano šeima sportuojame kartu" 

nukeltas į 2022 m.

2.4. Pasidalinta gerąja patirtimi tema "Sveikata ne tik 

mokyklai, bet ir šeimai". (Patalpinta  Sveikatos mokymo ir 

ligų prevencijos centro svetainėje Sveikatą stiprinančių 

mokyklų puslapio skiltyje „Geroji patirtis“.)

3. Mokytojai kartu su ugdytiniais aktyviai dalyvavo kitų 

institucijų organizuojamuose renginiuose, projektuose.

3.1. Aktyviai bendradarbiauta su socialiniais partneriais. 

Organizuota ir Kauno miesto V. Kudirkos viešosios 

bibliotekos Eigulių padalinyje eksponuota vaikų, mokytojų 

bei pagalbos vaikui specialistų vaizdinių priemonių paroda 

"Linksmieji skaičiai". Priešmokyklinių grupių vaikai, 

dalyvavo Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos  Kauno 

miesto ir Kauno rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

projekte „Meilė Tėvynei mažoj širdelėj - 2021“.

3.2. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno lopšeliu-

darželiu "Boružėlė".

3.3. Inicijuoti ir įgyvendinti tarptautiniai projektai "Mano 

krašto pilys", "Mikliosios pėdutės".

3.4. Organizuotas respublikinis projektas "Aš pasaulyje ne 

vienas".

3.5. Organizuotas Kauno miesto projektas "Mano muzika 

Tau, Tėvyne".

4. Europos struktūrinių fondų lėšomis bendrai 

finansuojamame projekte "Inovacijos vaikų darželyje" 

dalyvavo 2 mokytojai (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-

726-01-0001) 96 val.  

Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai 

vertinančių vaikų ugdymo(si) kokybę  darželio grupėje, 

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 

94,6 proc. 88,2 proc. 93% Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai 

vertinančių vaikų ugdymo(si) kokybę  lopšelio grupėje 

dalis (proc.)
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11

39,10 proc.

0

7,26 proc.

29,83 proc.

48,57 proc.

0

11,42 proc.

5,83 proc.

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis 

besinaudojančių vaikų dalis nuo bendro jų skaičiaus 

(proc.)

V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas

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.)

IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas  

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 proc. 100 proc. 100% Grupių, dalyvaujančių  edukacinėse socialinio 

emocinio ugdymo programose, skaičius (vnt.)

Grupių, dalyvaujančų  vaikams vedamose edukacinėse 

sveikatos stiprinimo programose, skaičius (vnt.)

37 proc. 39,66 proc. 107%

1. Užtikrinta prasminga ir saugi vaikų ir kitų bendruomenės 

narių savijauta.

1.1. Tęsiamas A. Kneipo holistinės gyvensenos metodikos 

taikymas ugdymo turinyje:

•  praplėstas mokyklos sodas - pasodinti 5 vaiskrūmiai;

• įrengtose lysvėse -  pasėti ir kortelėmis sužymėti 

vaistažoliniai ir prieskoniniai augalai;

•6 ikimokyklinėse ir 2 priešmokyklinėse grupėse įrengti 

veiklos centrai vaikų sveikatos stiprinimui (pojūčių takeliai).

•  Organizuotas projektas "Nuo sėklytės iki žiedelio" 

1.2. Parengta ir vykdoma sveikos mokyklos programa 

"Sveikatos labirintais" 2021-2025 m.

1.3. Įgyvendinant Sveikos ir Aktyvios mokyklos programas, 

įsigyti 2 vnt. ortopedinių-sensorinių kilimėlių, Kimochi 

soscialinio-emocinio ugdymo programa, su metodinėmis 

priemonėmis - 30 vnt. Emocijų pagalvėlių.

1.4. Priešmokyklinėse grupėse taikyta prevencinė programa 

"Zipio draugai".

1.5. Pasidalinta gerąja patirtimi tema "Sveikata ne tik 

mokyklai, bet ir šeimai". (Patalpinta  Sveikatos mokymo ir 

ligų prevencijos centro svetainėje Sveikatą stiprinančių 

mokyklų puslapio skiltyje „Geroji patirtis“.)

1.6. Sukurta dendrologinė - pažintinė įstaigos lauko aplinka 

(pagamintos informacinės lentelės apie įstaigoje augančius 

medžius, vaiskrūmius, vaismedžius).

1.7. Įstaigos kiemo teritorijoje įkurtas "Vabalų viešbutis" (2 

vnt.)

1.8.  Suremontuoti ir perdažyti lauko žaidimų aikštelių 

įrengimai.

1.9. Tenkinami alergiškų, kitokio tikėjimo ir vegetariškos 

vaikų mitybos poreikiai.

1.10.   Mokykloje savalaikiai buvo užtikrintos visos COVID-

19 saugos prevencijos priemonės: rankų ir patalpų 

dezinfekcijai, personalas aprūpintas asmens apsaugos 

priemonėmis, įsigytas prietaisas patalpų dezinfekcijai 

garais, operatyviai ir efektyviai organizuotas COVID-19 

atvejų valdymas bei aktualios informacijos sklaida mokyklos 

bendruomenei.

 1.11. Atliktas lauko takelių 650 kv. m. išklojimas trinkelių 

danga.

1.11. Atliktas kapitalinis lauko laiptų remontas, sumontuoti 

laiptų turėklai.

1. Stiprinamas švietimo pagalbos įstaigoje teikimas, siekiant 

maksimaliai patenkinti vaikų poreikius.

1.1. Vykdyta švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų 

veiklų, organizuojamų SUP vaikams, stebėsena ir analizė.

1.2. Organizuoti  5 prevenciniai socialinių įgūdžių, kalbos 

lavinimo projektai: "Šaltas vėjas draugystei nebaisus", 

"Mano muzika tau, Tėvyne", "Aš pasaulyje ne vienas", 

"Kalbos savaitė", "Mes besikeičiančiame pasaulyje".                                      
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1.4.  Įsigyta akumuliatorinė krūmapjovė ir trimeris. lauko 

augmenijos priežiūrai.

1.5. Atliktas rūsio einamasis remontas (ištinkuotos sienos; 

perdažytos rūsio laiptinės sienos; restauruoti rūsio laiptai).

1.6. Sporto salėje ir dvejose ikimokyklinėse grupėse pakeisti  

roletai.

1.7. Priešmokyklinėje grupėje pakeistos naujomis 2 

komodos.

1.8. Logopedės kabinetui nupirktos 6 kėdutės ir 4 

veidrodžiai darbui su vaikais.

1.9. Dvi ankstyvojo amžiaus grupės aprūpintos  2 

žaidybiniais nameliais,  viena ankstyvojo amžiaus grupė - 1 

manipuliacine lenta "Lėktuvas".

1.10. Trims ikimokyklinio amžiaus grupėms įsigytos 3 

žaislinės virtuvėlės.

1.11. Pakeistos „Nykštukų“ grupės grindys (išlietas 

išlyginamasis sluoksnis grupėje, virtuvėlėje ir rūbinėlėje; 

išklota vinilinė danga).

1.12. Pakeista naujomis 25 vnt. 3 aukštų lovų, bei čiužinių 

joms, "Kregždučių" ir "Strazdelių" ikimokylinėse grupėse.

1.13.  Atliktas lauko takelių 650 kv. m. išklojimas trinkelių 

danga.

1.14. Įstaigos renginių, švenčių fiksavimui iš oro, įsigytas 1 

dronas.

1.15. Mokyklos renginiams įsigyta mobili bevielė bluetooth 

garso kolonėlė.

1.16. Įsigyti edukaciniai tentai (su QR kodu) lauko erdvei - 

"Paukščiai", "Vabzdžiai".

1.17. Įgyvendinant STEAM metodiką, įsigytas kūrybinių 

užduočių rinkinys "Žaidžiu detektyvą gamtoje".

Įsigytų interaktyviųjų lentų skaičius (vnt.)

Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius (vnt.)

Įsigytų kompiuterių ir kitų informacinių technologijų 

priemonių skaičius (vnt.)

4 mobili kolonėlė, 1 dronas, 2 edukaciniai 

tentai lauko erdvei "Paukščiai", 

"Vabzdžiai"

1. Modernizuotos vidinės ir lauko edukacinės aplinkos, 

siekiant vaikų saugumo ir ugdymosi poreikių tenkinimo.

1.1.  Pilnai užbaigti įstaigos vidaus durų darbai: įsigytos ir 

sumontuotos 11 vidaus durų sporto salėje, grupių 

prausyklose ir rūbinėlėse.

1.2. Atnaujinti 2 ikimokyklinio amžiaus grupių kietąjį ir 

minkštąjį grupių inventorių (vaikų lovytės ir čiužiniai).

1.3. Maisto gamybai nupirkta profesionali įranga: plaktuvas 

ir mėsmalė.

Įsigytų ir naudojamų informacinių komunikacinių, 

šiuolaikinių ugdymui skirtų edukacinių priemonių 

skaičius (vnt.)
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Įsigytų šiuolaikinių ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų 

priemonių (vnt.)


