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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 
Įstaigos socialinis kontekstas  

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ (Toliau Lopšelis - darželis) priklauso Aleksoto 

seniūnijai, kurioje yra 4 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 3 lopšeliai-darželiai, 1 vaikų darželis. 

Lopšelyje-darželyje veikia: 6 ikimokyklinio ( 3 grupės – 2-3 m. vaikams ir 3  grupės – 3-5 m. vaikams)  

ir 2 priešmokyklinio (6-7 m. vaikams) ugdymo grupės. Kasmet stebimas augantis skaičius norinčiųjų 

lankyti lopšelį – darželį „Boružėlė“. 

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ yra antras seniūnijoje pagal ugdytinių skaičių.   

Vaikų skaičius 166 

Soc. remtinų šeimų, gaunančių socialinę paramą 8 

Mažas pajamas gaunančių šeimų 2 

Vaikai iš šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų 33 

Vaikas auga studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų 
mokosi mokymo įstaigoje 

8 

Vaikai turintys spec. poreikių 45 

Nenurodytas tėvas vaiko gimimo liudijime 2 

 

 Ugdytinių socialinis kontekstas yra įvairus. Mokesčio už ikimokyklinę įstaiga lengvata 

naudojasi 54 šeimos. Tai sudaro 32,53 proc. bendro vaikų skaičiaus. 

 Įstaigą lanko 45 vaikai turintys kalbos ir komunikavimo sutrikimus. Tai sudaro 27 proc. 

bendro vaikų skaičiaus. 34 vaikams teikiama skeleto ir raumenų sistemos korekcinė pagalba. Yra 2 

vaikai, kuriems nustatyta netaisyklinga laikysena, 31 vaikui - kojų ir pėdų deformacijos, 1 - kiti 

susirgimai.  Tai sudaro apie 20,48 proc. bendro vaikų skaičiaus. 
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Ugdytinių skaičiaus įstaigoje kaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo paslaugų poreikis Aleksoto seniūnijoje didėja, todėl yra didanamas 

grupių skaičius įstaigoje ir stengiamasi priimti vis daugiau vaikų iš laukiančiųjų eilės. 

Vaikų lankomumo duomenys 

2015-2016 m. m. ugdytinių lankomumo vidurkis – 69,64 proc. Rugsėjo – gegužės mėn. 

lankomumo vidurkis – 72,56 proc, birželio – liepos mėn. lankomumo vidurkis – 56,50 proc.  

2016-2017 m. m. ugdytinių lankomumo vidurkis – 68,53 proc. Rugsėjo – gegužės mėn. 

lankomumo vidurkis – 70,32, birželio – liepos mėn. lankomumo vidurkis – 59,88 proc.  

Daugiausiai praleistų dienų dėl peršalimo ligų ir vasaros atostogų metu (birželio, liepos mėn.). 

Galima daryti išvadą, kad vaikų lankomumas lopšelyje-darželyje išliko nepakitęs. 

Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis 

Mokytojų skaičiaus kaita: 

Mokslo 
metai 

Pedagoginių 
darbuotojų 

skaičius 
(viso) 

 
Pedagoginių darbuotojų pareigybės ir dirbančiųjų skaičius 

  Direktorius Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

Auklėtojas Neformaliojo 
ugdymo 
(kūno k.) 

mokytojas 

Muzikos 
pedagogas 

Psichologas Logopedas Meninio 
ugdymo 
(šokių) 

mokytojas 
2016-
2017 

18 1 1 13 1 1 0 1 1 

2017-
2018 

22 1 1 15 1 1 1 1 1 

 

Didėjant grupių skaičiui, proporcingai didėja ir pedagogų skaičius, atsiranda naujų specialistų. 

 

Mokslo 
metai 

Viso 
vaikų 

įstaigoje 

Grupių skaičius 

2016 - 2017 155 8 

Ankstyvojo 
ugdymo 

Ikimokyklinio 
ugdymo 

Priešmokyklinio 
ugdymo 

2 (28 vaikai) 5 (105 vaikai) 1 (22 vaikai) 

2017-2018 167 Grupių skaičius 

9 
Ankstyvojo 

ugdymo 
Ikimokyklinio 

ugdymo 
Priešmokyklinio 

ugdymo 

3 (44 vaikai) 4 (81 vaikai) 2 (42 vaikai) 
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Mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis: 

Mokslo 
metai 

Pedagoginių 
darbuotojų skaičius 

Turi pedagoginę 
kvalifikaciją 

Turi dalykinę 
kvalifikaciją 

2016-
2017 

18 17 11 

2017-
2018 

22 11 6 

 

Nepaisant to, kad ikimokyklinio ugdymo paslaugų poreikis didėja, pedagogų turinčių reikalingą 

dalykinę kvalifikacinę kategoriją turi tik 27,3 proc. Dėl darbo rinkos nestabilumo ir dėl stebimo 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogų trūkumo Lietuvoje, 2017 m. lyginant su 2016 m., 

mokytojų turinčių dalykinę kvalifikaciją sumažėjo 22.7 proc. 

Lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ yra 42,79 pareigybių (etatų), iš jų 21,04 pedagoginių 

darbuotojų. Visi darbuotojai dirba pagal darbo sutartis. 

Pedagogės įgijusios aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą: 10 - aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 

iš kurių 4 turi magistro laipsnį, 2 – aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, 3 – aukštesnįjį išsilavinimą. 1 

pedagogė įgijusi vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, 1 - vyresniosios muzikos, 1 – 

neformaliojo ugdymo vyresniosios mokytojos (kūno kultūra) kvalifikacines kategorijas, 1 – logopedo 

metodininko kvalifikacinę kategoriją. Direktorė yra įgijusi III vadybinę kategoriją. 

Įstaigoje vykdoma prevencinė veikla 

 Lopšelis – darželis „Boružėlė“ veikianti Vaiko gerovės komisja (VGK) organizuoja ir 

koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos trikimą, saugios ir palankios vaikui aplinkos kūrimą. 

VGK įstaigoje veikia pagal veiklos programą bei darbo reglamentą. Įstaiga vykdo smurto ir patyčių 

prevenciją  ir intervenciją – pagal patvirtintą smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo 

tvarkos aprašą. Nuo 2017 m. „Zuikučių“ (5m.) ir priešmokyklinėje „Boružėlių“ grupėje, vykdoma 

tarptautinė programa „Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti 5-7 m. vaikams įgyti socialinių bei 

emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. 

Žemės panaudos sutartis 

 Kol Kauno miesto savivaldybė neperduos viso pastato patikėjimo teise valdyti ir naudoti Kauno 

lopšeliui-darželiui „Boružėlė“, tol nebus galima suformuoti žemės sklypo, atlikti detalųjį planą. Dėl 

šios priežasties nėra galiojančios žemės panaudos sutarties, įstaigos energetinio audito atlikimo, 

investicinio projekto parengimo, techninio projekto. 

Higienos pasas 

Įstaiga turi galiojantį leidimą - higienos pasą neribotam laikui. 

 



4 

II SKYRIUS 

2017 METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

Gauta lėšų Suma Realizacija 
Savivaldybės biudžeto 
lėšos (5101) 

338,9 tūkst. 
Eur 
 

149,7 tūkst. Eur panaudota darbo užmokesčiui, 45,4 tūkst. Eur 
socialinio draudimo įmokoms, 13,0 tūkst. Eur mitybai, 73,3 
tūkst. Eur panaudota prekių ir paslaugų įsigijimui. 
Viso 2017 11 30 sąmata sudarė 338,9 tūkst. Eur, gavome ir 
panaudojome 281,4 tūkst. Eur. 
2017 11 30 pagal sąmatą nepanau-dojome 57,5 tūkst. Eur, juos 
panaudosime per 2017 m. gruodžio mėn. 

Mokinio krepšelio lėšos 
(41) 

112,7 tūkst. 
Eur 

83,5 tūkst. Eur panaudota darbo užmokesčiui, 25,4 tūkst. Eur 
socialinio draudimo įmokoms, 0,5 tūkst. Eur įsigyta įvairios 
literatūros, skirtos priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus 
vaikams, metodinės literatūros, 0,5 tūkst. Eur kvalifikacijos 
kėlimui, 2,5 tūkst. Eur mokymo priemonėms, kompiuteriams bei 
žaislams, 0,3 tūkst. Eur panaudota ugdytinių pažintinei veiklai. 
Viso 2017 11 30 sąmata sudarė 136,3 tūkst. Eur, gavome ir 
panaudojome 112,7 tūkst. Eur 
2017 11 30 pagal sąmatą nepanau-dojome 23,6 tūkst. Eur, juos 
panaudosime per 2017 m. gruodžio mėn. 

Įmokos už paslaugas 
biudžetinėse įstaigose 
(7301 ir 7302) 

42,4 tūkst. 
Eur 

 

33,2 tūkst. Eur panaudota maisto produktų įsigijimui, 9,2 tūkst. 
Eur panaudota: priemonių įgūdžių lavinimui ir edukacinių erdvių 
įrengimui, lauko priemonių atnaujinimui, kompiuterių, roletų 
grupėse įsigijimui. 
Viso 2017 11 30 sąmata sudarė 70,2 tūkst. Eur, gavome ir 
panaudojome 42,4 tūkst. Eur. 
2017 11 30 pagal sąmatą nepanau-dojome 27,8 tūkst. Eur, juos 
panaudosime per 2017 m. gruodžio mėn. 

Gyventojų 2 proc. 
paramos ir labdaros lėšos 

3,7 tūkst. Eur 
 

Likutis 2017 01 01 buvo 2,4 tūkst. Eur, gavome 1,3 tūkst. Eur. 
Panaudota 2,9 tūkst. Eur kompiuterio, dalies patalpų 
modernizavimo ir išplėtimo (priestatas) projektinio pasiūlymo 
įsigijimui. 
2017 11 30 likutis 0,8 tūkst. Eur 

„Pienas vaikams“ 
programa 

2,8 tūkst. Eur 
 

Likutis 2017 01 01 buvo 0,8 tūkst. Eur, gavome 2,0 tūkst. Eur. 
Panaudota 0,7 tūkst. Eur darželio ūkinėms priemonėms bei 
seminarams, dalies patalpų modernizavimo ir išplėtimo 
(priestatas) projektinio pasiūlymo įsigijimui. 
2017 11 30 likutis 2,1 tūkst. Eur. 

Lėšos investuotos į darželio patalpų ir ugdomojo proceso pagerinimą, kaip ir buvo numatyta 

veiklos programoje. 

 



5 

Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 

Statinio dalių ir inžinierinės įrangos būklės įvertinimas (2017 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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Pastatas priskirtinas III pastatų 
grupei. Prioritetiniai darbai, 
kuriuos būtina atlikti gerinant 
pastato būklę: elektros ūkio 
modernizavimo darbus, 
numatant elektros ūkio 
atskyrimą nuo mokyklos įvado). 
Siekiant didinti energetinių 
išteklių  naudojimo efektyvumą, 
tikslinga atlikti šildymo sistemos 
modernizavimą, įrengiant 
balansinius ventilius, šilumos 
kiekio srauto reguliatorius, 
atlikti vandentiekio - 
kanalizacijos remonto darbus, 
numatant vandentiekio sistemos 
atskyrimą nuo mokyklos įvado. 
Kuo greičiau spręsti klausimą 
dėl patalpų padalijimo. 

Pastaba: NR – nereikalingas remontas. P – reikalingas paprastasis remontas. K – reikalingas kapitalinis remontas. AB – avarinė 

būklė. AK – atliktas kapitalinis remontas. AP- atliktas paprastasis remontas. Įstaigos valdomo statinio dalių ir inžinierinės įrangos 

būklės įvertinimo formoje pateikti duomenys pagal 2017 metais spalio mėnesį atliktus pastato kasmetinės apžiūros rezultatus. 
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

Tikslas Minimalus lauktas 

2017 m.  rezultatas 

2017 m. įstaigos 

pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2017 m. rezultatas 

Praturtinti ir 
išplėtoti ugdymosi 
aplinką, pagerinant 
sąlygas vaiko 
ugdymuisi. 

Individualiam bei 
savarankiškam 
ugdymuisi erdvės 
įruoštos 2-iose 
grupėse. 
 
 
 
 
 
Ugdomoji aplinka 
praturtinta 
šiuolaikinėmis 
priemonėmis, 
atliepiančiomis vaikų 
poreikius bei 
gebėjimus -  1 grupė 
papildomai aprūpinta 
kompiuteriu. 
 
 

 

 

Pasiektas maksimalus 
rezultatas. 
Individualiam bei 
savarankiškam 
ugdymuisi erdvės 
įruoštos ir atnaujintos 4-
iose grupėse visoms 
ugdymosi 
kompetencijoms. Taip 
pat koridoriuje – knygų 
mainų erdvė ir sieninių 
lavinamųjų priemonių 
erdvė. 
 
 
IKT 50 proc. daugiau 
taikoma ugdymosi 
procese. Planšetės 
pritaikomos 
individualiam vaikų 
ugdymuisi. Planšečių 
pagalba naudojamos 
programos, žaidimai ir 
užduotys atliepia vaikų 
gebėjimus ir poreikius. 
Ugdomoji veikla 30 proc. 
labiau motyvuojanti ir 
atskleidžianti aukštesnius 
ugdytinių pasiekimus. 
 

Individualiam bei 
savarankiškam 
ugdymuisi erdvės 
įruoštos 4-iose grupėse ir 
1 miegamajame. 
 
 
 
 
 
Ugdomoji aplinka 
praturtinta šiuolaikinėmis 
priemonėmis, 
atliepiančiomis vaikų 
poreikius bei gebėjimus -  
visos (9) grupės 
aprūpintos kompiuteriais; 
įsigyta 20 planšetinių 
kompiuterių, praturtinant 
individualų vaikų 
ugdymąsi, salėje įrengtos 
interaktyvios grindys 
įvairiapusiškam vaikų 
ugdymuisi. 
 
 

Komentaras: pasiektas maksimalus rezultatas, kadangi:  
 Surengtas mokytojų tarybos posėdis „Pagrindiniai veiksniai, įtakojantys ugdomosios veiklos 

erdvių kūrimą“. 
 Surengtas Lopšelio-darželio bendruomenės tarybos posėdis „Dėl idėjų ir pasiūlymų naujų 

edukacinių erdvių įkūrimui ir papildymui“. 
 Praturtinta ir išplėtota ugdymosi aplinka.  Individualiam bei savarankiškam ugdymuisi erdvės 

įruoštos ir atnaujintos 4-iose grupėse visoms ugdymosi kompetencijoms. 
 Koridoriuje įrengtos erdvės: „Bibliotekėlė“ – knygų mainų erdvė; sieninių lavinamųjų 

priemonių erdvė. 
 Dviejose grupėse inicijuota „Zipio“ programa. 
 IKT 50 proc. daugiau taikoma ugdymosi procese. Planšetės pritaikomos individualiam vaikų 

ugdymuisi. Planšečių pagalba naudojamos programos, žaidimai ir užduotys atliepia vaikų 
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gebėjimus ir poreikius. Interaktyvios grindys leidžia veikti individualiai ar grupelėmis. 
 Pedagogės specialiai ruošėsi planšečių integravimui į ugdymo procesą – rinko informaciją apie 

panaudojimo galimybes, kaupė programėlių, užduočių ir edukacinių žaidimų paketus. 
 65 proc. pedagogių įtvirtino ir/ar atnaujino turimas IKT žinias. 
 Surengtas mokytojų tarybos posėdis „Dėl metinių veiklos rezultatų aptarimo“. 

Tikslas Minimalus lauktas 

2017 m. rezultatas 

2017 m. įstaigos 

pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

2017 m. rezultatas 

Gauti patalpas vienai 
lopšelio amžiaus 
grupei ir ją įrengti.  
 

Gautos patalpos 
lopšelio grupės 
įkūrimui. 

Pasiektas maksimalus 
rezultatas. 
 

Gautos patalpos, atlikti 
remonto darbai, įsigyti 
baldai, buities ir ugdymo 
priemonės lopšelio 
grupės įkūrimui. Grupę 
lanko 15 vaikų. 

Komentaras: pasiektas maksimalus rezultatas, kadangi: 
 Inicijavome Tarybos sprendimo rengimą dėl patalpų ir lėšų skyrimo patalpų remontui. 
 Atlikus viešuosius pirkimus įsigijome grupės, rūbinėlių baldus, ugdymo ir buities priemones. 
 Naujus mokslo metus ugdytiniai pradėjo naujai įrengtoje ankstyvojo amžiaus grupėje. 
 Priimamų vaikų skaičius įstaigoje padidėjo 11 vietų. 
 Sudarytos sąlygos ugdymo ir paslaugų kokybės gerinimui bei prieinamumui. 

 
Plačiojo įsivertinimo išvados 

 
Privalumai Trūkumai Tobulintini pasirinkti 

mokyklos veiklos aspektai  

1.1.2. 1.1.3. 1.3.2. 

1.3.3. 1.2.2.  

4.1.1.  1.3.2.  

 

Giluminio įsivertinimo išvados 

 
Komentaras. Giluminaim įsivertinimui buvo pasirinkti 4.2. veiklos rodiklio pagalbiniai rodikliai: 
4.2.2. „Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas ir 4.2.5. ,,Pagalba specialiųjų poreikių vaikams“. 
Atliekant įsivertinimą buvo nagrinėjami dokumentai, pateikti klausimynai pedagogams, tėvams, 
vyko diskusijos su įstaigos bendruomene. 

Stipriosios pusės:  

 Bendradarbiavimas su įstaigomis, nustančiomis vaiko specialiuosius poreikius. 
 Pakankamas pedagogų informavimas apie vaikų specialiųjų poreikių tenkinimą. 

Tobulintinos pusės: 
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 Psichologinė specialistų pagalba vaikui ir šeimai, įstaigoje nėra teikiama tiesiogiai; 

 Menkai atpažįstami ir įvertinami gabių vaikų gebėjimai, todėl ugdymas nėra orientuotas į 
specinfinius – išskirtinius gebėjimus. 

 Tobulintina pedagogų ir šeimos informavimo bei konsultavimo sistema specialiojo ugdymo 
bei gabumų ugdymo klausimais; 

Siūlymai dėl veiklos tobulinimo: 

Sukurti vaikų gabumų nustatymo sistemą ir parengti ugdymo(-si) programas, atsižvelgiant į 
individualius vaikų poreikius. Inicijuoti neformaliojo švietimo veiklas įstaigoje. Reikalinga tėvams 
sistemingai teikti savalaikę informaciją dėl vaikų pasiekimų; pedagogams aktyviai bendradarbiauti 
su švietimo pagalbos specialistais ir perimtą patirtį taikyti kasdienėje ugdomojoje veikloje. 
Organizuoti pedagogų pasitarimus, kuriuose aptariami ir analizuojami gabių vaikų pasiekimai ir 
pažanga, pristatomi specialistų darbo tikslai ir prioritetai. Skatinti aktyvesnį pedagogų ir specialistų 
bendradarbiavimą įdiegiant elektroninį dienyną. 

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų,   
 kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 

 
 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamento – patikrinimo aktas 2017-03-10 Nr. PA.2 193 (16.15.2.2.12). 

 Išvados: nustatyta, kad žaidimų aikštelėsįrengimas „Rūdiškių bokštas“, kuriuo naudojasi vaikų 

iki 3 metų amžiaus grupės ugdytiniai, pagal pateiktą įrengimo techninį pasą rekomenduojamas naudotis 

vaikams nuo 5 metų amžiaus (HN 75:2016 18 p. pažeidimas). Šalia šio įrengimo ant žemės likę 

betoniniai iškilimai, kurie buvo užpilti smėliu, tačiau po žiemos smėlis išplautas vandens (HN 75:2016 

12.1 p. pažeidimas). 

Pažeidimai pašalinti. 

 

 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamento – užkrečiamosios ligos epidemiologinės diagnostikos aktas 2017-03-10 Nr. PA.2-196 

(16.21.4.2.13). 

 Patikrinimo metu nustatyta, kad „Žiogelių“ grupėje naujų skarlatinos atvejų nėra. Patikrinimo 

dieną grupes lanko: 10 vaikų iš 17 ( „Saulučių“ gr.), 14 vaikų iš 23 („Zuikučių“ gr.) ir 12 vaikų iš 23 

(„Žirniukų“ gr.), auklėtojų teigimu, dalis dėl tėvų darbo grafiko ar kitų priežasčių, dalis dėl peršalimo 

ar kitų ligų. Patikrinimo metu grupėje nebuvo sergančių ar užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuojančių, 

kosinčių, sloguojančių ir pan.) turinčių vaikų. Po ligos vaikai priimami į įstaigą tik tėvams pateikus 

gydytojo pažymą. 
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 Patikrinimo metu suteikta konsultacija dėl dezinfekcijos vykdymo skarlatinos protrūkio atveju 

ir dezinfekcinių priemonių naudojimo. 

  

 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamento – patikrinimo aktas 2017-04-05 Nr. PA.2-306 (16.15.2.2.12). 

 Išvados: grįžtamoji valstybinė visuomenės sveikatos kontrolė atlikta tikslu įvertinti, ar pašalinti 

2017 m. kovo 10 d. patikrinimo akte Nr. PA.2-193 (16.15.2.2.12) nustatyti Lietuvos higienos normos 

HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. 

Įsakymo Nr. V-93 (toliau HN-75-2016), (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. 

sausio 26 d. Įsakymo Nr. V-93 redakcija), pažeidimai. 

 Kontrolės metu nustatyta, kad žaidimų aikštelės įrengimas „Rūdiškių bokštas“, kuriuo 

naudojosi vaikų iki 3 metų amžiaus grupės ugdytiniai, pagal pateiktą įrengimo techninį pasą 

rekomenduojamas naudotis vaikams nuo 5 metų amžiaus, nenaudojamas (įrengimas užtvertas STOP 

juosta, juo draudžiama naudotis (HN 75:2016 18 p. pažeidimas pašalintas). Žaidimų aikštelės dangos 

betoniniai iškilimai užpilti smėliu (HN 75:2016 12.1 p. pažeidimas pašalintas). 

            Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas 

2017-05-24 Nr. 33VMĮP-791. Tikrinta planine tvarka. 

            Išvados: 1. Virtuvėje atlikti dalį lubų remonto iki 2017-06-26.  

                          2. Puodus su išdilusia emale pakeisti naujais iki 2017-06-26.  

    3. Paruošti ir pristatyti Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybai trūkumų 

pašalinimo planą iki 2017-06-02. Pažeidimai buvo pašalinti. 

              Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas 

2017-09-22 Nr. 33VMĮP-1338. Tikrinta neplanine tvarka patiekalų porcijų atitikimas valgiaraščiams. 

              Išvados: užtikrinti, kad porcijų svoriai atitiktų norminius dokumentus, pateikti paaiškinimą dėl 

patikrinimo metu nustatytų porcijų svorio neatitikimo, registruoti ir analizuoti tėvelių nusiskundimus 

dėl vaikų maitinimo. Darbuotojų susirinkimo posėdyje buvo aptarti trūkumų pašalinimo būdai, imtasi 

priemonių. 

             Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamento – patikrinimo aktas 2017-10-11 Nr. PA.2-1227 (16.15.2.2.12). 

  Nustatyta, kad ,,Žirniukų“, ,,Zuikučių“, ,,Bitučių“ grupėse vaikų skaičius yra per didelis. Taip 

pat ,,Zuikučių“, ,,Bitučių“, ,,Žirniukų“, ,,Varpelių“ grupėse vienam vaikui tenkantis plotas neatitinka 
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higienos normoje reglamentuojamus plotus. ,,Zuikučių“, ,,Bitučių“, ,,Ramunėlių“, ,,Ežiukų“ grupėse 

vaikų lovos žymimos ne tuo pačiu numeriu kaip ir rankšluostinės.  

             Nurodymas: HN 75:2016 p. 69 pažeidimą pašalinti nedelsiant; HN 75:2016 p.5.4. 28 

pažeidimus pašalinti iki 2018-01-11. Trūkumai pašalinti. 

             Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamento – patikrinimo aktas 2017-10-17 Nr. PA.2-1249 (16.15.2.2.12). Patikrinimo rūšis - 

operatyvioji pagal gautą skundą. Tikrinta patalpų, lauko žaidimų aikštelės atitikimas higienos 

normoms. Nustatyta: higienos normų pažeidimų nerasta. 

             Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros 

skyriaus 2017-11-02 Nr. 21-621 patikrinimo metu nustatyta, kad gaisro aptikimo ir signalizacijos 

sistema nėra tvarkinga, Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės VIII, p.405. Nurodymas - pašalinti 

trūkumus. Trūkumai pašalinti. 

 
III SKYRIUS 

2018 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS 

FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016-2018 m. 1 strateginį tikslą „Atsižvelgiant į vaikų 

poreikius ir galimybes, patobulinti ugdymo turinio individualizavimą ir diferencijavimą“, 3 uždavinį – 

„Įstaigos specialistus įtraukti į grupių komadinį darbą“, atsižvelgiant į 2017 m. pagalbinių veiklos 

rodiklių: 4.2.2. „Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas ir 4.2.5. ,,Pagalba specialiųjų poreikių vaikams“, 

giluminio įsivertinimo išvadas, 2018 m. išsikėlėme tikslą - Pagerinti įstaigos pedagogų ir švietimo 

specialistų bendradarbiavimo galimybes, atsižvelgiant į vaiko individualius poreikius. 

Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojamos Mokinio krepšelio ir spec. lėšos. 

Plečiantis Aleksoto mikrorajonui pastebimai daugėja ikimokyklinio amžiaus vaikų, tad 

lopšeliai-darželiai, esantys Aleksoto seniūnijoje, negali patenkinti besikreipiančių tėvų poreikių. 

 Atsižvelgiant į tai,  kad 2017 m. lapkričio mėnesio duomenimis, į Lopšelį - darželį nepateko 97 

vaikai, o eilėje laukia 170 norinčiųjų patekti, taip pat į Lopšelio-darželio bendruomenės prašymus, 

apsvarstę šią problemą su įstaigos pedagogais, įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016 - 2018 

metams 2 strateginį tikslą „Įsteigti penkias ikimokyklinio amžiaus grupes, siekiant padidinti 

ikimokyklinio ugdymo prieinamumą Aleksoto seniūnijos vaikams“, 2018 metais sieksime įrengti tris 

ikimokyklinio ugdymo grupes.  

Tikslo įgyvendinimui panaudosime Savivaldybės biudžeto lėšas.  
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VI SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

1.Tikslas: Pagerinti įstaigos pedagogų ir švietimo specialistų bendradarbiavimo galimybes, 
atsižvelgiant į vaiko individualius poreikius. 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 
rezultatai 

Taikomas individualizuotas 
ugdymas, kokybiška partnerystė 
tarp įstaigos specialistų ir 
pedagogų. 
 
 
 
 
 

Įdiegtas elektroninis dienynas 
 
 
 
 
60 proc. įstaigos specialistų 
dalyvaus pedagogų inspiruotose 
kasdienėse veiklose. 
 
1 neformaliojo švietimo 
paslaugų teikėjas įstaigoje. 
 
 
60 proc. pedagogų įgytas žinias 
ir perimtą informaciją taikys 
individualizuojant ir 
diferencijuojant ugdymosi turinį. 
 
 
20 proc. gabių vaikų atpažinimas 
ir programų jiems parengimas. 
 
Psichologo atsiradimas įstaigoje 

Įdiegtas ir 100 proc. pedagogų 
naudojamas elektroninis 
dienynas. 
 
 
100 proc. įstaigos specialistų 
dalyvaus pedagogų inspiruotose 
kasdienėse veiklose. 
 
3 neformaliojo švietimo 
paslaugų teikėjai įstaigoje. 
 
 
100 proc. pedagogų įgytas žinias 
ir perimtą informaciją taikys 
individualizuojant ir 
diferencijuojant ugdymosi turinį. 
 
 
50 proc. gabių vaikų atpažinimas 
ir programų jiems parengimas. 
 
Psichologo ir specialiojo 
pedagogo atsiradimas įstaigoje 
 
 
 

 

 

Priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Socialiniai 
partneriai 

Ribinis 
atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

1. Mokytojų tarybos 
posėdis 
 „Vaiko gabumų 
atpažinimo 
problema ir 
būtinybė“ 

Mokytojų 
tarybos 
pirmininkė  

 2018 m.  
Sausis 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, 
Mokytojų 
tarybos nariai  
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2. Kauno 
pedagoginės 
psichologinės 
tarnybos 
specialistų 
paskaitos įstaigos 
auklėtojams ir jų 
padėjėjams 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

 2018 m. 
Sausis, 
Spalis 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, 
Kauno PPT 

 

3.  Neformaliojo 
švietimo paslaugų 
teikėjų programų 
įgyvendinimas 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

 2018 
Sausis, 
Spalis 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, NŠ 
paslaugų 
teikėjai 

 

4. Švietimo 
pagalbos 
specialistų 
atsiradimo 
Lopšelyje – 
darželyje 
inicijavimas 
(psichologas, 
spec. pedagogas) 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

 2018 
Sausis, 
Spalis 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

 

5. Tyrimas „Vaikų 
gabumų 
atpažinimas 
ikimokykliniame/
priešmokykliniam
e amžiuje“ 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

 2018 m.  
Vasaris 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui,  
darbo grupė 

 

6. Lopšelio-darželio 
bendruomenės 
tarybos posėdis 
„Neformaliojo  
švietimo veiklos 
pasiūlos 
tikslingumas 
įstaigoje“ 

Įstaigos 
bendruomenės 
tarybos 
pirmininkas 

 2018 m.  
Vasaris 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, 
Įstaigos 
bendruomenės 
tarybos nariai 

 

7. Pedagogų 
diskusija 
„Specialistų 
dalyvavimo 
kasdienėje 
ugdomojoje 
grupės veikloje 
problematika ir 
sprendimo būdai“ 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

 2018 m.  
Kovas 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, 
pedagogai, 
specialistai  

 

8. Elektroninio 
dienyno įdiegimas 
įstaigoje 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

 2018 m.  
Spalis 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
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2.Tikslas: Įrengti patalpas keturioms ikimokyklinio ugdymo grupėms, siekiant padidinti ikimokyklinio 
ugdymo prieinamumą Aleksoto seniūnijos vaikams. Padidėjus ugdytinių skaičiui padidinti salės 
kvadratūrą (įrengiant salės priestatą). 
 
  

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 
rezultatai 

  
9. Mokytojų tarybos 

posėdis 
„Bendradarbiavi
mo su šeima ir 
įstaigos 
specialistais 
svarba vaikų 
gabumamų 
atpažinimui ir 
ugdymui“ 

Mokytojų 
tarybos 
pirmininkė 

 2018 m.  
Balandis 

Mokytojų 
tarybos nariai 

 

10. Lopšelio-darželio 
bendruomenės 
tarybos posėdis 
„Dėl vaikų 
gabumų 
atpažinimo 
metodikos 
įstaigoje-salygų 
atsiskleisti 
sudarymo“ 

Įstaigos 
bendruomenės 
tarybos 
pirmininkas 

 2018 m.  
Gegužė 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, 
Įstaigos  
bendruomenės 
tarybos nariai 

 

11.  Individualių 
ugdymo 
programų 
parengimas 
gabiems vaikams 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

 2018 m. 
Spalis 
Lapkriti
s 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, 
pedagogai, 
specialistai 
 

 

12. Tyrimas „Įstaigos 
specialistų 
dalyvavimo 
kasdienėje grupių 
veikloje 
aspekatai“. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
 

 2018 m.  
Lapkri-
tis 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui,  
darbo grupė 

 

13. Mokytojų tarybos 
posėdis „Dėl 
metinių veiklos 
rezultatų 
aptarimo“. 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui  
 

 2018 m.  
Gruodis 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, 
pedagogai, 
specialistai 
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Aleksoto seniūnijos 
ikimokyklinio amžiaus vaikams 
sudarytos galimybės lankyti 
ikimokyklinio ugdymo įstaigą. 
Sukurtos naujos darbo vietos. 

Atlikti remonto darbai 
ikimokyklinio amžiaus grupių 
įkūrimui. 

Atlikti remonto darbai, įsigyti 
baldai, žaislai ir ugdymo 
priemonės 4 ikimokyklinio 
amžiaus grupių įkūrimui. 

 

Priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Socialiniai 
partneriai 

Ribinis 
atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pastabos 

1. Inicijuoti 
Tarybos 
sprendimą dėl 
patalpų skyrimo. 
 

Direktorė,  
Direktorės 
pavaduotoja 
ūkio 
reikalams  

 2018 m.  
Balandis 

  

2. Inicijuoti 
Tarybos 
sprendimo 
rengimą dėl lėšų 
skyrimo patalpų 
remontui. 

Direktorė, 
Direktorės 
pavaduotoja 
ūkio 
reikalams  

 2018 m.  
Gegužė 

  

3. Atlikti 
viešuosius 
pirkimus 
gautų patalpų 
remontui bei 
grupių ir 
rūbinėlių baldų 
įsigyjimui. 

Kauno 
miesto 
savivaldybė   

 2018 m.  
Gegužė 

  

4. Gautų patalpų 
remontas. 
 
 

Kauno 
miesto 
savivaldybė 

 2018 m. 
Birželis- 
Rugsėjis 
 

ES biudžeto 
lėšos  
618616,04 
EUR 

 

5. Grupių ir 
rūbinėlių baldų, 
ugdymo 
priemonių, žaislų 
ir kt. 
inventoriaus 
įsigijimas. 

Kauno 
miesto 
savivaldybė  

 2017 m.  
Birželis-
Rugsėjis 

ES biudžeto 
lėšos 
70000EUR 
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V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

 

Kas atsiskaito ir 

informuoja 

Kam atsikaitoma ar 

informuojama 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma 

Ribinis laikas 

Direktorė 
 

Įstaigos tarybai  
 
Įstaigos bendruomenei „Dėl 
įstaigai skiriamų lėšų 
panaudojimo“  
„Dėl spec. lėšų panaudojimo“ 
 

Žodinis pranešimas  
 
Ataskaita   
 
 
Pranešimas 

Sausis, lapkritis 

Direktorė  
 

Savininko teises 
įgyvendinančiai institucijai 

Vadovo veiklos 
ataskaita 

Balandis 

Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, 
metodinės tarybos 
pirmininkė  

Pedagogų tarybos posėdyje 
„Dėl metodinės veiklos ir 
projektų įgyvendinimo“. 

Vaizdinis pranešimas Gegužė 

Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
 

Įstaigos tarybai „ Dėl vaikų, 
priimtų ir nepatekusių į 
lopšelį-darželį skaičiaus“ 
 

Žodinis pranešimas Gegužė 

Neformaliojo ugdymo 
(kūno kultūra) 
mokytoja 

Pedagogų tarybai „Dėl gabių 
vaikų pasiekimų už įstaigos 
ribų“ 
 

Pranešimas 
  

Lapkritis 

Logopedė  
 

Tėvams „Dėl vaiko kalbos 
sutrikimų šalinimo“ 
 

Pranešimas Rugsėjis 

Direktorė  
Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

Tėvams „Dėl Kauno lopšelio-
darželio „Boružėlė“ 2018 
metų veiklos plano“  
 

Pranešimas visuotinio 
susirinkimo metu 

Gegužė  
Spalis 

Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui  

Direktorei už ugdomosios 
veiklos kryptingą vykdymą 
 

Žodinis pranešimas Birželis 
Gruodis 

Pedagogės, 
muzikos pedagogė, 
logopedė, 
neformaliojo ugdymo 
(kūno kultūra) 
mokytoja. 

Direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui 
„Dėl savianalizės ir veiklos 
tobulinimo anketų“ 

Savianalizės ir veiklos 
tobulinimo anketos už 
2017-2018 m. m.  

Birželis 

Direktoriaus 
pavaduotoja ūkiui 

Direktorei ir įstaigos tarybai 
„Dėl ūkinės veiklos 
organizavimo“ 
 

Ataskaita  Nuolat 
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Įsivertinimo grupė Direktorei ir įstaigos tarybai Plačiojo įsivertinimo 
ataskaita 

Gruodis 

Direktorė  
Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
 

Įstaigos tarybai  
 
Įstaigos bendruomenei „Dėl 
Kauno lopšelio-darželio 
„Boružėlė“ 2016-2018 metų 
strateginio plano 
įgyvendinimo tarpinio 
vertinimo“.  

Žodinė ataskaita 
 
Ataskaita įstaigos 
svetainėje 

Gruodis 

 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui      Oresta Augustanavičienė 
 
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui      Rita Pranaitienė 
 
 
 
 
PRITARTA 
Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ 
tarybos 2017 m. gruodžio 18 d. 
posėdžio protokolu Nr. 8 
 
 


