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PATVIRTINTA  

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ 

Direktoriaus 2020 m. vasario 10 d. 

įsakymu Nr. V- 54 

 

 

 

 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ 

 

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

Įstaigos socialinis kontekstas 

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ (toliau lopšelis-darželis) yra antras Aleksoto seniūnijoje 

pagal ugdytinių skaičių. Lopšelyje-darželyje veikia 9 grupės: 3 ankstyvojo ugdymo (3 lopšelio grupės – 

2 m. vaikams) 5 ikimokyklinio ugdymo grupės (5grupės – 3–5 m. vaikams)  ir 1 priešmokyklinio (6–7 

m. vaikams) ugdymo grupės. Grupėse vaikų ugdymas (-sis) organizuojamas pagal parengtus grupių 

ilgalaikius ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo ugdomosios veiklos planus, kuriuose taikomi 

„Geros pradžios“ ir į vaiką bei šeimą orientuoto Reggio Emilia metodų elementai, vadovaujamasi 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (ikimokykliniame amžiuje) ir Bendrąja priešmokyklinio 

ugdymo programa, naudojami „OPA PA“ integruotu ugdymo (-si) priemonių rinkiniu 

(priešmokykliniame amžiuje). 

Atsižvelgiant į 2019 m. rugsėjo mėn. duomenis, lyginant su 2018 m. duomenimis, lopšelyje-

darželyje stebimi tokie socialinio konteksto pokyčiai: 

 

Vaikų skaičius 2018 m. Proc. 2019 m. Proc. 

167  172  

Soc. remtinų šeimų, gaunančių socialinę paramą 3 2 proc. 4 2,3 proc. 

Vaikai iš šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų 17 10 proc. 21 12 proc. 

Vaikas auga studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų 

mokosi mokymo įstaigoje 
9 5 proc. 11 6 proc. 

Švietimo pagalbos gavėjai 30 18 proc. 36 21 proc. 

Nenurodytas tėvas vaiko gimimo liudijime 1 0,5 proc. - - 

Globojamas vaikas - - 2 1 proc. 
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Lopšelyje-darželyje teikiama švietimo pagalba: dirba psichologo asistentas, logopedas bei 

menų pedagogas, kuris dirba individualiai su ugdytiniais pagal psichologo asistento rekomendaciją. 

Taikoma tarptautinė vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programa „Zipio draugai“. 

Lopšelyje-darželyje plėtojama informavimo sistema: aktuali informacija talpinama įstaigos 

internetinėje svetainėje, taip pat veikia oficiali Facebook paskyra. Nuo 2018 m. lopšelyje-darželyje 

pilnai veikia elektroninio dienyno paslauga „Musudarzelis.lt“. 

Sudaromos sąlygos vystytis mentorystei: įstaigoje dirba apie du trečdaliai mažą pedagoginę 

patirtį turinčių pedagogų, todėl išnaudojant turimus resursus, ilgametę praktiką turintys pedagogai 

paskiriami mentoriais, sudaromos galimybės stebėti pedagogų veiklas įstaigoje, plėtojamas formalus ir 

neformalus bendradarbiavimas. Į administraciją dažnai kreipiasi ikimokyklinio ugdymo specialybių 

studentai, norintys atlikti praktiką. Mentoriai taip pat prižiūri studentų praktiką ir visokeriopai jiems 

padeda. 

Siekiant nuolat tobulėti lopšelis-darželis bendradarbiauja su socialiniais partneriais: Vytauto 

Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas, VšĮ „Baltai Juoda“, Kauno Jurgio Dobkevičiaus 

progimnazija, Odontologijos klinika „Neodenta“, VšĮ „Perkūno krepšinio mokykla“, Kauno sporto 

mokykla „Startas“, Kauno lopšelis–darželis „Varpelis“, Kauno lopšelis–darželis „Liepaitė“, Kauno 

lopšelis–darželis „Radastėlė“,  Klaipėdos r.  Vėžaičių lopšelis–darželis,  Kauno lopšelis–darželis 

„Želmenėlis“, VšĮ „Tikra mityba“. Partnerystė padeda plėtoti ugdymo idėjas už įstaigos ribų. Taip pat 

vykdome veiklas su Respublikine ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija 

(RIUKKPA), Kauno visuomenės sveikatos biuru, Sveikatiados projektu, pienasvaisiai.lt programa. 

 

Ugdytinių skaičiaus įstaigoje kaita 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaruosius dvejus mokslo metus, ugdytinių skaičius įstaigoje keitėsi nežymiai. 

Mokslo 

metai 

Viso 

vaikų 

įstaigoje 

Grupių skaičius 

2017-2018 m. 

m. 

167 9 

Ankstyvojo 

ugdymo 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

3 (44 vaikai) 4 (81 vaikai) 2 (42 vaikai) 

2018–2019 m. 

m. 

167 9 

Ankstyvojo 

ugdymo 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

3 (43 vaikai) 4 (84 vaikai) 2 (39 vaikai) 

2019-2020 m. 

m. 

172 9 

Ankstyvojo 

ugdymo 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

3 (43 vaikai) 5 (107 vaikai) 1 (22 vaikai) 
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Vaikų lankomumo duomenys  

2016–2017 m. m. ugdytinių lankomumo vidurkis – 68,53 proc.  

2017–2018 m. m. ugdytinių lankomumo vidurkis – 68,04 proc. 

2018–2019 m. m. ugdytinių lankomumo vidurkis – 65 proc. 

Nelankymo priežastys: vaikų ligos, tėvų atostogos, kintamas tėvų darbo grafikas ir kt. 

nepateisinamos priežastys. 

Vaikų lankomumas lopšelyje-darželyje išlieka reikšmingai nepakitęs. 

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

Mokytojų skaičiaus kaita: 

Mokslo 

metai 

Pedagogi

nių 

darbuoto

jų 

skaičius 

(viso) 

 

Pedagoginių darbuotojų pareigybės ir dirbančiųjų skaičius 

  Direktorius Direktoriaus 

pavaduotoja

s ugdymui 

Auklėtojas Neformalioj

o ugdymo 

(kūno k.) 

mokytojas 

Muzikos 

pedagogas 

Psicho- 

logas 

Logo- 

pedas 

Meninio 

ugdymo 

(šokių) 

mokytojas 

Meninio 

ugdymo 

(dailės 

mokytojas) 

2017-

2018 

m. m. 

22 1 1 15 1 1 1 1 1  

2018-
2019 

m. m. 

23 1 1 16 1 2 1 (psich. 

asist.) 
1 1 1 

2019-

2020 

m. m. 

21 1 1 16 1 1 1 (psich. 

asist.) 
1 1 1 

 

Stebimas reikšmingai nepakitęs pedagoginių darbuotojų skaičius. 

Mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis: 

Mokslo 

metai 

Pedagoginių 

darbuotojų skaičius 

Turi pedagoginę 

kvalifikaciją 

Turi dalykinę 

kvalifikaciją 

2017-

2018 m. 

m. 

22  11 6 

2018-

2019 m. 

m. 

23 11 12 

2019-
2020 m. 

m. 

21 12 10 

 

Aukštąjį universitetinį išsilavinimą yra įgiję 12 pedagogų, iš kurių 2 - magistro laipsnį. 2 – 

aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, 3 – aukštesnįjį išsilavinimą. 4 pedagogės įgijusios vyresniosios 

auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. 
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Ugdytinių pasiekimų vertinimo sistema 

Vaikų   pasiekimų    ir   pažangos   vertinimas   įstaigoje   atliekamas  pagal   aštuoniolika vaiko  

ugdymo(si) sričių,    vadovaujantis     kiekvienos  srities  išskirta  esmine  nuostata ir esminiu gebėjimu, 

kuriuos    vaikas    turėtų   įgyti   iki 6-erių metų, t.y. per  visą   ikimokyklinio ugdymo(si) laikotarpį. 

Grupių auklėtojai vertina ugdytinių daromą pažangą nuolat, o vaikų gebėjimai įvertinami ir  aprašomi 

du kartus per metus. Baigiamojo įvertinimo paskirtis - įvertinti vaiko pasiekimų ir pažangos lygį pasiektą 

per metus. Esant reikalui sausio mėnesį daromas tarpinis vertinimas. Švietimo pagalbos specialistai  

vertina vaikų pasiekimus ir pažangą nuolat, apibendrintą informaciją pateikia grupių auklėtojams, 

tėvams. Tėvai vertina vaiko ,,augimą“ grupėje. Įstaigos ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) 

pažangos pasiekimai žymimi elektroniniame dienyne. Vaiko pasiekimų vertinimo surinkti įrodymai 

dedami į „Vaiko aplanką“. Tėvai susipažinti su vertinimu gali elektroninėje sistemoje „musudarzelis.lt“. 

2019 m. vaikų ugdymo (-si) pasiekimai įstaigoje atitiko lūkesčius. 39 priešmokyklinio ugdymo 

amžiaus vaikai pasiekė mokyklinę brandą (tarp jų – 6, kurie pagal priešmokyklinio ugdymo programą 

buvo ugdomi būdami 5-erių metų). 

Įstaigoje vykdoma prevencinė veikla 

Lopšelyje-darželyje veikianti Vaiko gerovės komisija (VGK) organizuoja ir koordinuoja 

prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui aplinkos kūrimą. VGK įstaigoje 

veikia pagal veiklos planą bei darbo reglamentą. Yra vykdoma smurto ir patyčių prevencija  ir 

intervencija – pagal patvirtintą smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašą. 

Nuo 2017 m. vykdoma tarptautinė programa „Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti 5–7 m. vaikams 

įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. 

2019 m. VGK neteko spręsti krizinių situacijų, susijusių su socialinės rizikos šeimomis.  

Įstaigoje aktyviai organizuojami renginiai patyčių prevencijai. Bendradarbiaujama su Vaikų 

linija, kuruojant „Be patyčių“ renginius įstaigoje. 

Žemės panaudos sutartis 

 Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 8SUN-8-(14.8.53.) sudaryta 2018 m. kovo 9 d., Nr. 

8SUN-8-(14.8.53.) dėl 0,8472 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-4943-8693, kadastro Nr. 

1901/0226:53), esančio Bitininkų g. 21, Kaunas, neatlygintino naudojimo. Žemės sklypas perduotas 

naudotis 47 (keturiasdešimt septyneriems) metams, skaičiuojant nuo šios sutarties sudarymo dienos, bet 

ne ilgesniam laikotarpiui, nei reikia valstybės ar savivaldybės funkcijoms atlikti. 

Higienos pasas (yra ar nėra) 

Higienos pasas išduotas 2013 09 25 Nr. 9-0731(6), neterminuotai.  

Energijos vartojimo auditas  

Įstaigoje energijos auditas neatliktas. 
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II SKYRIUS 

2019 METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

2019 m. lopšelio – darželio  „Boružėlė“ metinis biudžetas 2019-12-31 d.: 

 

Gauta lėšų Suma Realizacija 

Savivaldybės biudžeto lėšos (5101) 331.00 tūkst. Eur 

 

297 066.00 tūkst. Eur panaudota 

darbo užmokesčiui, 5196,26.00 

tūkst. Eur socialinio draudimo 

įmokoms, 3899,50, Eur mitybai; 

19524,22 tūkst. Eur panaudota 

prekių ir paslaugų įsigijimui. 

Viso 2019 12 31 sąmata sudarė 

409 200.00 tūkst. Eur, gavome ir 

panaudojome 361 220,29 tūkst. 

Eur. 

 

Mokinio krepšelio lėšos (41), Pedagoginių 

darbuotojų skaičiui optimizuoti (4604) 

154 997,00 

tūkst. Eur 

137 225,30 tūkst. Eur panaudota 

darbo užmokesčiui, 2264,80 tūkst. 

Eur socialinio draudimo įmokoms, 

3240.00 tūkst. Eur įsigyta įvairios 

literatūros, skirtos priešmokyklinio 

ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, 

metodinės literatūros, žaislai, 

1294,00 tūkst. Eur kvalifikacijos 

kėlimui, 2700.00 tūkst. Eur 

mokymo priemonėms, 

kompiuteriams (2), )multimedijom, 

projektoroiams, ekranui – (2), 

257,60 tūkst. Eur panaudota 

ugdytinių pažintinei veiklai. 

Viso 2019 12 31 sąmata sudarė 

165 294.00 tūkst. Eur, gavome ir 

panaudojome 146 376,65 tūkst. 

Eur. 
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Įmokos už paslaugas biudžetinėse 

įstaigose (7301, 7101 ir 7302) 

64 600 tūkst. Eur 

 

43 400.00 tūkst. Eur panaudota 

maisto produktų įsigijimui, 

11 423.00 tūkst. Eur panaudota: 

priemonių įgūdžių lavinimui, 

medžiagų grupėms, žaislams, 

knygelėms, lauko priemonių 

atnaujinimui, multimedijų, 

projektorių įsigijimui, baldų, TV 

įsigijimui,remonto darbams 

grupėse. 

Viso 2019 12 31sąmata sudarė 63.8 

tūkst. Eur, gavome ir panaudojome 

64 600 tūkst. Eur. 

Gyventojų 2 proc. paramos ir labdaros 

lėšos 

6,1 tūkst. Eur 

Gavom 2,7 

Likutis  

4279,04 

Likutis 2019 01 01 buvo 0,8 tūkst. 

Eur, gavome 2,8 tūkst. Eur. 

Panaudota 18 eur tūkst. Eur. 

knygutėms, valgariaščio, 

technologinių kortelių sudarymui. 

2018 12 31 likutis 1,6 tūkst. Eur. 

„Pienas vaikams“ programa 3039,56 tūkst. 

Eur 

 

 

Panaudota 2706,32 tūkst. Eur,  

Europinio 1635,29 Eur. 

Nacionalinio 567,02 tūkst. Eur. 

2019 12 31 likutis: 

12202,31 

Valstybės investicijų programos dotacijos 

ES lėšos 

 

691.188,71 Eur 

104 544.00 Eur. 

 

Lėšos investuotos į darželio patalpų ir ugdomojo proceso pagerinimą
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KAUNO  LOPŠELIS-DARŽELIS „BORUŽĖLĖ“ 

 

Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 

 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2019 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. 

Siekiant didinti energetinių 

išteklių naudojimo efektyvumą, 

tikslinga atlikti šildymo 

sistemos modernizavimą, 

įrengiant balansinius ventilius, 

šilumos kiekio srauto 

reguliatorius, atlikti 

vandentiekio - kanalizacijos 

remonto darbus.  

 
 

Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP – atliktas 
paprastasis remontas. 
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
 

 

STRAPIS sistemoje 2019 m. buvo numatytos tokios reikšmės: Ikimokyklinio ugdymo 

turinio modernizavimas; Elektroninio ugdymo planavimo metodo taikymas; Tyrinėjimams skirtų 

erdvių grupėse įrengimas; Paraiškos parengimas ES projektui; Papildomų vietų ikimokyklinio 

amžiaus vaikams įrengimas. Atsižvelgiant į minėtas STRAPIS reikšmes, toliau pateikiamas 2019 m. 

tikslų įgyvendinimas. 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas. 2019 m. 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas. 

2019 m. 

Maksimalus lauktas 

rezultatas. 2019 m. 

Atnaujinti 

ikimokyklinio 

ugdymo turinį 

vadovaujantis 

inovatyviomis 

ugdymo 

praktikomis. 

 

 

Atnaujinta 
ikimokyklinio ugdymo 

programa 

Pasiektas maksimalus 

rezultatas 

Ikimokyklinio 

ugdymo programa 

parengta 

vadovaujantis į vaiką 

orientuoto ugdymo ir 

inovatyviomis ugdymo 

praktikomis 

100 proc. ikimokyklinio 
ugdymo pedagogų 

praktiškai įgyvendina 

atnaujintą programą 

Parengta Kauno 
lopšelio-darželio 

„Boružėlė“ 

ikimokyklinio ugdymo 

programa vadovaujantis 
į vaiką orientuoto 

ugdymo ir 

inovatyviomis ugdymo 
praktikomis 

100 proc. ikimokyklinio 

ugdymo pedagogų 
praktiškai įgyvendina 

atnaujintą programą 

Įdiegtas elektroninio 

ugdymo planavimo 

metodas „Plaukimo 

takelis“ 

Pasiektas maksimalus 

rezultatas 
Įdiegtas elektroninio 

ugdymo planavimo 

metodas „Plaukimo 

takelis“ 
100 proc. pedagogų įgijo 

„Plaukimo takelio“ 

įgyvendinimo 
kompetencijas ir 

sėkmingai naudoja 

metodą planuojant 

veiklas. 

Įdiegtas elektroninio 

ugdymo planavimo 

metodas „Plaukimo 

takelis“ 
100 proc. pedagogų 

įgyja „Plaukimo takelio“ 

įgyvendinimo 
kompetencijas 

Ugdymas grindžiamas 

patirtinio ugdymosi 

samprata – 40 proc. 
grupių patalpose 

įrengtos tyrinėjimų 

erdvės 

80 proc. grupių 

patalpose yra įrengtos 

tyrinėjimų erdvės: 

aprūpinta 

priemonėmis ir 

pedagogų bei tėvų 

pagalba, pilnai atlieka 

savo funkciją. 

Įrengtos tyrinėjimų 

laboratorijos 

kasdieniam, patirtiniam 
bei tyrinėjimu 

grindžiamam ugdymui (-

si) 100 proc. grupių 

patalpose  

Organizuojamas 

projektas 

ikimokyklinėms 

Pasiektas maksimalus 

rezultatas 

Organizuojamas 

projektas 

ikimokyklinėms 
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ugdymo įstaigoms 

„Mažasis mokslininkas - 

tyrinėjimų laboratorijų 
pristatymas“ miesto 

mastu. 

Suorganizuotas 

Respublikinis 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

projektas „Mažasis 

mokslininkas-

tyrinėjimo laboratorijų 

pristatymas“ 

ugdymo įstaigoms 

„Mažasis mokslininkas - 

tyrinėjimų laboratorijų 
pristatymas“ 

Respublikos mastu. 

2 nauji socialiniai 

partneriai siekiant gabių 

ir specialiųjų poreikių 
vaikų ugdymo 

persidengiančiu 

mokymo principu 

Pasiektas maksimalus 

rezultatas 

Pasirašytos 6 sutartys 

su šiais socialiniais 

partneriais: Kauno 

lopšelis – darželis 

„Varpelis“, Kauno 

lopšelis – darželis 

„Liepaitė“, Kauno 

lopšelis – darželis 

„Radastėlė“,  

Klaipėdos r.  Vėžaičių 

lopšelis – darželis,  

Kauno lopšelis – 

darželis „Želmenėlis“, 

VšĮ „Tikra mityba“. 

4 nauji socialiniai 

partneriai siekiant gabių 

ir specialiųjų poreikių 
vaikų ugdymo 

persidengiančiu 

mokymo principu 

Dalyvavimas ES 

projekte „Ikimokyklinio 

ugdymo ir bendrojo 
ugdymo mokyklų 

veiklos tobulinimas“ 
 

Pasiektas maksimalus 

rezultatas 

Paraiška pateikta; 

Projekto finansavimas 

laimėtas. 

Projekto pavadinimas: 

Mokymosi per judesį 

metodikos taikymas 

ikimokykliniame 

ugdyme integruojant 

specialiųjų poreikių 

vaikus. 

100 proc. paraiškos 

parengimas ES projektui 

„Ikimokyklinio ugdymo 
ir bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos 

tobulinimas“ 

Įsigyti 2 projektoriai 

grupių ugdymo (-si) 

proceso patobulinimui 

Įsigyti 5 projektoriai 

ugdymo proceso 

patobulinimui 

 

Modernios ugdymo 

priemonės 70 proc. 

taikomos ugdomojoje 
veikloje 

Komentaras Pasiektas maksimalus rezultatas 

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa pilnai įgyvendinama. 100 proc. pedagogų įgijo 

„Plaukimo takelio“ įgyvendinimo kompetencijas ir sėkmingai naudoja metodą planuojant veiklas. 
Grupėse įrengtos tyrinėjimų erdvės: aprūpinta priemonėmis ir pilnai atlieka savo funkciją. 

Suorganizuotas Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Mažasis mokslininkas-

tyrinėjimo laboratorijų pristatymas“, pasisemta patirties iš Respublikos įstaigų. Pasirašytos 6 

sutartys su šiais socialiniais partneriais ir yra vykdomas ir planuojamas ugdymas už įstaigų ribų 

persidengiančio ugdymo principu. Įsigyti 4 projektoriai ugdymo proceso patobulinimui ir 1 

išmanusis tv. 
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Pateikta paraiška ir laimėtas projekto finansavimas – Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0014 

„Mokymosi per judesį metodikos taikymas ikimokykliniame ugdyme integruojant specialiųjų 

poreikių vaikus“. Pasirašyta sutartis 2019-10-26 dėl projekto įgyvendinimo. 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas. 2019 m. 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas. 

2019 m. 

Maksimalus lauktas 

rezultatas. 2019 m. 

Įrengti keturias 

ikimokyklinio 

ugdymo grupes 

vieno iš dviejų 

korpusų antrame 

aukšte, siekiant 

padidinti 

ikimokyklinio 

ugdymo 

prieinamumą 

Aleksoto seniūnijos 

vaikams. Padidėjus 

ugdytinių skaičiui 

padidinti salės 

kvadratūrą 

(įrengiant salės 

priestatą). 

 

Atlikti remonto darbai 

ikimokyklinio 

amžiaus grupių 

įkūrimui. 

Pasiektas iš dalies 

maksimalus rezultatas 

Atlikti Kauno 

lopšelio-darželio 

„Boružėlė“ pastato 

rangos darbų ir scenos 

apšvietimo, baldų ir 

įrangos darbų viešieji 

pirkimai.  

Atlikta 35 % remonto 

darbų, įrengiant 

keturias ikimokyklinio 

ugdymo grupes; 

Pastatytas priestatas, 

jungiantis lopšelio-

darželio korpusus; 

Atliktas kapitalinis 

remontas 1 

ikimokyklinėje 

grupėje (pakeistos 

grindys, apšvietimas, 

atlikti dažymo darbai); 

Atliktas pastato 

modernizavimo 

projektas; 

Įsigyta įranga grupių 

tyrinėjimų erdvėms; 

Įsigyta 5 projektoriai ir 

ekranai grupėms; 

Įsigyta interaktyvių 

Bitučių komplektas su 

kilimėliais; 

Įsigyta lauko įrenginių 

vaikams: lauko 

pavėsinė, 3 žaidimų 

įrenginiai; 

Įsigyti staliukai ir 

kėdutės „Žiogelių“ 

grupei, „Bitučių“ 

grupei; 

 

Atlikti remonto darbai, 

įsigyti baldai, žaislai ir 

ugdymo priemonės 

ikimokyklinio 

amžiaus grupių 

įkūrimui. 

Komentaras: pasiektas iš dalies maksimalus rezultatas: 

 Atlikta Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ pastato ES rangos darbų viešieji pirkimai;  

 Atlikta Kauno lopšelio-darželio ‚Boružėlė“ scenos apšvietimo darbų viešieji pirkimai; 
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 Atlikta Kauno lopšelio-darželio ‚Boružėlė“ baldų ir įrangos įsigijimo viešieji pirkimai; 

 Atlikta 35 % remonto darbų, įrengiant keturias ikimokyklinio ugdymo grupes; 

 Pastatytas priestatas, jungiantis lopšelio-darželio korpusus; 

 Atliktas kapitalinis remontas 1 ikimokyklinėje grupėje (pakeistos grindys, apšvietimas, 

atlikti dažymo darbai); 

 Atliktas pastato modernizavimo projektas; 

 Atnaujinta lopšelio-darželio byla, įregistruota Valstybinėje įmonėje Registrų centre 

2008 m. darželio pastato langai; 

 Įsigyta įranga grupių tyrinėjimų erdvėms; 

 Įsigyta 5 projektoriai ir ekranai grupėms; 

 Įsigyta interaktyvių Bitučių komplektas su kilimėliais; 

 Įsigyta lauko įrenginių vaikams: lauko pavėsinė, 3 žaidimų įrenginiai; 

 Įsigyti staliukai ir kėdutės „Žiogelių“ grupei, „Bitučių“ grupei; 

 Įsigytas inventorius virtuvei (nerūdijančio plieno staliukas, lentynos, puodai, dubenys, 

pjaustymo lentelės su stovu); 

 Įsigytas inventorius maisto sandėliui (nerūdyjančio plieno lentynos, pramoninis 

šaldiklis); 

 Įsigyti darbo įrankiai lopšelio-darželio „Boružėlė“ ūkinėms reikmėms; 

 Įsigytas foto apartas grupių renginių akimirkoms fiksuoti; 

 

Plačiojo įsivertinimo išvados 

 
Privalumai Trūkumai Tobulintini pasirinkti 

mokyklos veiklos aspektai 

2.1.1. Programos atitiktis 

valstybės nustatytiems 

reikalavimams 

1.1.3. Mokyklos 

mikroklimatas 

1.1.3. Mokyklos 

mikroklimatas 

2.1.2. Programų tarpusavio 

dermė 

1.3.2. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

4.2.5. Pagalba specialiųjų 

poreikių vaikams 

2.2.1. Ugdymo turinio ir 

kasdieninės veiklos 

planavimas 

4.2.3. Psichologinė ir socialinė 

pagalba 

 

2.3.3. Mokytojo ir ugdytojo 

sąveika 

4.2.5. Pagalba specialiųjų 

poreikių vaikams 

 

2.4.1. Šeimos įtraukimas į 

vaikų ugdymo(si) procesą 

mokykloje 

  

 

Giluminio įsivertinimo išvados 
 

Komentaras. Giluminiam įsivertinimui buvo pasirinkti pagalbiniai veiklos rodikliai: 

4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams pagalbinio rodiklio vertinimo sritis buvo įvertinta 2,5 

lygmeniu. 
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4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė pagalbinis rodiklis buvo įvertintas 3 lygmeniu.  

Atliekant įsivertinimą buvo atliekama tėvų ir pedagogų anketinė apklausa, dokumentų analizė. 

Tiriamieji atrinkti atsitiktinės atrankos būdu. Anketinėje apklausoje dalyvavo 100 proc. įstaigos 

pedagogų ir 65 proc. tėvų. 

Stipriosios pusės:  

91 proc. bendruomenės narių mano, kad specialieji ugdymosi poreikiai nustatomi laiku ir greitai. 

Lopšelyje-darželyje yra nustatomi visų amžiaus tarpsnių specialieji ugdymosi poreikiai. Grupių 

auklėtojos ir specialistai, pagal parengtas individualias ikimokyklinio ugdymosi programa, ugdo 

visų amžiaus tarpsnių vaikus. Vyksta bendradarbiavimas su specialistais: logopedu ir psichologo 

asistentu.  

65 proc. bendruomenės narių mano, kad įstaigoje sukurta lanksti paslaugų teikimo sistema.  

Bendruomenė apie teikiamas paslaugas yra informuojama įvairiais būdais: bendraujant su grupės 

pedagogais, administracija; kompiuterinių medijų, kaip komunikavimo priemonių, pagalba: 

facebook paskyra, musudarzelis.lt, el. paštu, interneto svetainę. 

Periodiškai yra atliekamos tėvų poreikių apklausos dėl darželyje veikiančių būrelių. Rezultatai 

padeda organizuoti papildomą ugdymą įstaigoje ir atliepti bendruomenės poreikius. 

Tobulintinos pusės: 

Įstaigoje logopedo pagalba teikiama tik nuo 3 metų amžiaus. 

Lopšelyje-darželyje teikiant pagalbą nėra taikomi visi vaikų poreikių specifiką atitinkantys 

pagalbos būdai, nes įstaigoje trūksta mokytojo padėjėjo ir specialiojo pedagogo. 

Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė ir jos kokybė yra nuolatinis ir aktualus klausimas įstaigoje. 

Tobulėti šioje srityje reikia nuolat ir jau esantys metodai yra geri, tik turėtų aprėpti daugiau sričių 

ir būti lengvai prieinami. 

 

Siūlymai dėl veiklos tobulinimo: 

Norint, kad pagalba specialiųjų poreikių vaikams taptų efektyvesnė, reikalinga sudaryti sąlygas 

naujų, plačios specializacijos specialistų atsiradimui įstaigoje: psichologo, specialiojo darbuotojo, 

mokytojo padėjėjo bei plėtoti logopedo etatą. 

Reikalinga numatyti mažiausiai dviejų socialinių partnerių dalyvavimą vaikų ugdyme įstaigos 

viduje bei už jos ribų. 

Taip pat reikalinga pilnai išnaudoti ES finansuojamo projekto pagal teiktą paraišką Nr. 09.2.1-

ESFA-K-728-02-0014 „Mokymosi per judesį metodikos taikymas ikimokykliniame ugdyme, 

integruojant specialiųjų poreikių vaikus“, pagal kurią skirtas finansavimas, galimybes. 

 

Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė ir jos kokybė yra nuolatinis ir aktualus klausimas įstaigoje. 

Tobulėti šioje srityje reikia nuolat ir jau esantys metodai yra geri, tik turėtų aprėpti daugiau sričių 

ir būti lengvai prieinami. 

Vienas iš būdų padėsiančių dar plačiau aprėpti bendruomenę yra nuolatinės apklausos 

publikavimas įstaigos interneto svetainėje, kur kiekvienas užėjęs gali išreikšti savo nuomonę, kaip 

ir pamatyti viešai skelbiamus apklausos rezultatus. 
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Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 

 
Tikrinimo 

data 

Institucija Išvados ir nurodymai, 

rekomendacijos 

Trūkumų 

pašalinimas 

2018-10-16 Kauno miesto 

savivaldybės 

administracijos 

centralizuotas vidaus 

audito skyrius 

1. Numatyti papildomas vidaus 

kontrolės priemones viešųjų 

pirkimų organizavimo ir vykdymo 

srityse. 

2. Inicijuoti pastato įsigijimo vertės 

padidinimą nebaigtos statybos verte. 

1.Trūkumas 

pašalintas 

nedelsiant. 

 

2. Trūkumą pašalinti 

iki 2019-12-02. 

2019-04-12 Kauno valstybinė 

maisto ir veterinarijos 

tarnyba 

1.Gamyboje nenaudoti puodų su 

išdužusia emale. 

2.Vyr.virėjai ir pagalbinėms 

darbuotojoms, išdalinančioms 

maistą, išklausyti higienos žinių 

kursus, vyr. virėjai taip pat 

pasitikrinti sveikatą. 

3.Pilnam atsekamumui užtikrinti, 

kiaušinius gauti su ženklinimo 

etiketėmis. 

1.Trūkumai pašalinti  

iki 2019-04-12. 

 2.Trūkumai 

pašalinti iki 2019-

04-19. 

 

 

3.Trūkumai pašalinti 

iki 2019-04-19. 

 

 

III SKYRIUS 

2020 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

2020 m.  veiklos tikslai aktualizuojami ir grindžiami atsižvelgiant į STRAPIS sistemoje 

numatytas reikšmes, įstaigos veiklos įsivertinimo rezultatus, Kauno    lopšelio-darželio    ,,Boružėlė“ 

2019–2021 m. strateginį planą, bendruomenės siūlymus, tėvų bei ugdytinių poreikius, turimus 

išteklius, savivaldybės ir nacionalinius teisės aktus bei dokumentus: Kauno miesto savivaldybės 

2018–2020 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą Kauno miesto tarybos 2018 m. vasario 6 d. 

sprendimu Nr. T-4, Kauno miesto savivaldybės 2016–2022 metų strateginį plėtros planą, patvirtintą 

Kauno miesto tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-127, Geros mokyklos koncepciją, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-

1308. 

Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2019-2021 m. 1 strateginio tikslo „Pagerinti ugdymo 

(-si) kokybę, suteikiant galimybes vaikų individualių gebėjimų sklaidai ir patirtiniam ugdymui (-si)“ 

2 uždavinį – „Modernizuoti ugdymo  turinio įgyvendinimą, pritaikant šiuolaikines informacines 

technologijas“, 3 uždavinį – „Suteikti patirtinio ugdymo (-si) galimybes atsižvelgiant į ugdytinių 

individualius gebėjimus“, 4 uždavinį – „Siekti gabių ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymo 

persidengiančio mokymo principu“. Taip pat, įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2019-2021 m. 

2 strateginio tikslo „Racionaliai panaudojant ES ir savivaldybės biudžeto lėšas įrengti ir modernizuoti 
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edukacines erdves, siekiant padidinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą Aleksoto seniūnijos 

vaikams“ 1 uždavinį „Įrengti keturias ikimokyklinio ugdymo grupes vieno iš dviejų korpusų antrame 

aukšte“, 2 uždavinį „Metodinių priemonių įsigijimas įrengtoms grupėms bei erdvėms“ ir 4 uždavinį 

„Modernizuoti lauko aikšteles, įrengiant funkcines teritorijos zonas“ bei atsižvelgiant į 2019 m. 

pagalbinių veiklos rodiklių: 4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams  ir 4.3.1. Pagalbos ir paramos 

šeimai įvairovė, giluminio įsivertinimo išvadas ir visos lopšelio-darželio bendruomenės lūkesčius, 

galima teigti, kad svarbiausias ir aktualiausias klausimas įstaigoje, yra pokyčių ugdymo organizavime 

inicijavimas. Todėl  2020 m. išsikėlėme 1 veiklos tikslą – Siekiant ugdymo orientavimo į vaikų 

gebėjimus, diegti patirtinio ugdymo (-si) metodą STEAM ir 2 veiklos tikslą -  Siekiant pagerinti 

ugdymo (-si) sąlygas,  modernizuoti pastato ir lauko erdves ir įrengti  papildomas vietas 

ikimokyklinio amžiaus vaikams. 

Numatoma finansiniai šaltiniai ir lėšų panaudojimas 2020 m.: 

1. Valstybinių funkcijų vykdymo programa (mokinio krepšelis) – 250 tūkst. Eur., iš jų darbo 

užmokesčiui – 223  tūkst. Eur. 

2. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (savivaldybės lėšos) –500 tūkst. Eur., iš 

jų darbo užmokesčiui 431– tūkst. Eur., ilgalaikio turto įsigijimui – 8 tūkst.  Eur. 

3. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (specialiųjų programų lėšos) – 25 tūkst. 

Eur, iš jų mitybai – 21 tūkst.  Eur. 

4. Gyventojų 2 proc. paramos – 2,0 tūkst. Eur. – edukacinių erdvių atnaujinimui; 

5. Dalyvavimas ES projekte „Mokymosi per judesį metodikos taikymas ikimokykliniame 

ugdyme, integruojant specialiųjų poreikių vaikus“ – ES lėšos 104544,00 Eur.  

6. Diegiant patirtinio ugdymo (si) metodą STEAM, bus įsigytos metodinės priemonės ir 

literatūra MK lėšos, spec. lėšos 2300,00 Eur.  

7. Modernizuojant grupių patalpas bus perplanuotos, atvertos ir apjungtos ugdymo erdvės. Bus 

galima vykdyti veiklas atskirai ir apjungus į didesnes erdves. Grupės patalpas sudarys  

priėmimo – nusirengimo, žaidimų, miegamojo erdvės, tualetas – prausykla, virtuvėlė. Grupių 

plotas atitiks normatyvinių aktų reikalavimus. Bendras keturių grupių plotas bus 400 kv. m. 

bus sukurta 80 naujų ugdymo vietų. Įrengtos keturias darželio grupes vieno iš dviejų korpusų 

antrame aukšte – ES lėšos 491188,00 Eur.  

8. Baldų ir kitos įrangos įsigijimas ES lėšomis – 70000,00 Eur. 

9. Metodinių priemonių įsigijimas įrengtoms grupėms bei erdvėms ES lėšos – 12000,00 Eur. 

10.  Modernizuoti lauko teritoriją  SB lėšomis – 550000,00 Eur. 

11. Pastato apšiltinimas ir kamino griovimas SB lėšomis – 335219,61 Eur. 
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IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 Tikslas –  Diegti patirtinio ugdymo (-si) metodą STEAM, siekiant ugdymo orientavimo į vaikų 

gebėjimus ir ugdymo kokybės užtikrinimo. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

STEAM ugdymo diegimas, 

siekiant aktyvaus, patirtinio, 

natūralaus vaikų ugdymosi 

leidžiant atsiskleisti 

individualiems ugdytinių 

gebėjimams. 

40 proc. įdiegtas STEAM 

ugdymo metodas 

70 proc. įdiegtas STEAM 

ugdymo metodas 

40 proc. pedagogų dalyvavimas 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose STEAM tematika  

70 proc. pedagogų 

dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose 

STEAM tematika 

Ugdymas grindžiamas 

patirtinio ugdymosi samprata – 

40 proc. grupių patalpose 
įrengtos tyrinėjimų erdvės ir 

30 proc. – lauko teritorijoje. 

 

Įrengtos tyrinėjimų 

laboratorijos kasdieniam, 

patirtiniam bei tyrinėjimu 
grindžiamam ugdymui (-si) 

100 proc. grupių patalpose ir 

50 proc. – lauko teritorijoje. 

50 proc. įrengta ugdymo 
priemonių bei literatūros 

biblioteka tyrinėjimams ir 

STEAM veikloms 

70 proc. įrengta ugdymo 
priemonių bei literatūros 

biblioteka tyrinėjimams ir 

STEAM veikloms 

2 nauji socialiniai partneriai 
siekiant gabių ir specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymo 

persidengiančiu mokymo 
principu 

4 nauji socialiniai partneriai 
siekiant gabių ir specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymo 

persidengiančiu mokymo 
principu 

Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamo 

projekto Nr. 09.2.1-ESFA-

K-728-02-0014 „Mokymosi 

per judesį metodikos 

taikymas ikimokykliniame 

ugdyme, integruojant 

specialiųjų poreikių vaikus“ 

veiklų įgyvendinimas. 

Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamo 

projekto Nr. 09.2.1-ESFA-

K-728-02-0014 „Mokymosi 

per judesį metodikos 

taikymas ikimokykliniame 

ugdyme, integruojant 

specialiųjų poreikių vaikus“ 

veiklų įgyvendinimas 

apmokant 8 darželio 

darbuotojus darbui su iMO 

kubais, integruojant 

specialiųjų poreikių vaikus. 

Prisijungimas prie STEAM 

mokyklų tinklo 

Prisijungimas prie STEAM 

mokyklų tinklo ir STEAM 

veiksmų plano 

įgyvendinimas 
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Labai gerai ir gerai ugdymo 

kokybę vertinančių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) dalis 

60 proc. tėvų (globėjų, 

įtėvių, rūpintojų) ugdymo 

kokybę įstaigoje vertina 

labai gerai ir gerai. 

70 proc. tėvų (globėjų, 

įtėvių, rūpintojų) ugdymo 

kokybę įstaigoje vertina 

labai gerai ir gerai. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos lygio, 

atitinkančio vaiko raidą, dalis 

70 proc. ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos lygis, atitinka 

vaiko raidą. 

80 proc. ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos lygis, atitinka 

vaiko raidą. 

 

 

Priemonės 

Eil

. 
Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdym

o 
terminas 

Ištekliai Pastabo

s 

1. Projekto Nr. 

09.2.1-ESFA-K-

728-02-0014 

„Mokymosi per 

judesį metodikos 

taikymas 

ikimokykliniam

e ugdyme, 

integruojant 

specialiųjų 

poreikių vaikus“ 

mokymų 

organizavimas, 

tikslinės 

pedagogų grupės 

apmokymas 

Direktorius 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

Kauno L-d 

„Varpelis“, L-d 

„Radastėlė”, L-d 

„Liepaitė“, L-d 

„Želmenėlis“, 

Klaipėdos raj. 

„Vėžaičių“ l-d. 

2020 m. 

pagal 
veiklų 

grafiką 

Projekto Nr. 

09.2.1-ESFA-K-

728-02-0014 

„Mokymosi per 

judesį metodikos 

taikymas 

ikimokykliniam

e ugdyme, 

integruojant 

specialiųjų 

poreikių vaikus“ 

finansavimas 

57.250.00  

ES lėšos 

 

2. Socialinių 

partnerių paieška 
ir sutarčių 

sudarymas 

Direktorius 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

 2020 m. 

sausis-
gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 
ugdymui 

Socialiniai 

partneriai 

 

3. Gabių ir 
specialiųjų 

poreikių vaikų 

ugdymas 
persidengiančiu 

mokymo principu 

pajungiant 

socialinius 
partnerius 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

Pasitelkiant visus 
turimus ir naujus 

socialinius 

partnerius 

2020 m. 
sausis-

gruodis 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

Socialiniai 
partneriai 

Pedagogai 

Spec., 2 proc. 

lėšos 
500 EUR 

 

4. Pedagogų 

dalyvavimas 
kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose 

STEAM tematika 

Direktorius 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

 2020 m. 

sausis-
gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 
ugdymui 

Pedagogai 

Spec., ML, 2 proc. 

lėšos 
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500 EUR  

5. STEAM veiksmų 

plano parengimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 
ugdymui 

 2020 m. 

sausis 

Darbo grupė  

6. STEAM mokyklų 

tinklo narystė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 2020 m. 

vasaris 

Darbo grupė 

 

 

7. STEAM 

koordinatoriaus 

mokykloje 
paskyrimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 2020 m. 

vasaris-

kovas 

Darbo grupė 

 

 

8. Tėvų anketinė 

apklausa raštu 

„Ugdymo 
kokybės 

vertinimas, 

problemos, 
lūkesčiai“. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 2020 m. 

vasaris 

Darbo grupė  

9. STEAM veiksmų 

plano 

įgyvendinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 
STEAM 

koordinatoriu

s 

Pasirinkta/paskirt

a jau STEAM 

tinkle esanti 
mokykla 

2020 m. 

vasaris-

gruodis 

Pedagogai 

STEAM 

koordinatorius 
 

 

10. Vaikų pasiekimų 
ir pažangos, 

atitikimo raidai 

analizė ir 
problemų 

sprendimas. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

 2020 m.  

kovas 

Darbo grupė  

11. Tėvų anketinės 

apklausos 
rezultatų analizė, 

viešinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 
ugdymui 

 2020 m. 

kovas 

Pedagogai  

12. Vaikų pasiekimų 
ir pažangos, 

atitikimo raidai 

analizė, veiklos 

įsivertinimas ir 
aprašų rengimas. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ugdymui 

 2020 m.  

gegužė-

birželis 

Darbo grupė  

12. Ugdymo 

priemonių bei 
literatūros 

bibliotekos 

STEAM veikloms 

įrengimas 

Direktorius 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ūkiui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 
ugdymui 

STEAM 

koordinatoriu
s 

 2020 m.  

rugsėjis-
gruodis 

ML, SB, Spec. 

lėšos 
1000 EUR 

 

10. Metodinių 

priemonių 

rengimas STEAM 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 
ugdymui 

 2020 m. 

sausis-

gruodis 

Pedagogai 

STEAM 

koordinatorius 
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veikloms 

organizuoti 

Darbo grupė Spec., ML, 2 proc. 

lėšos 

300 EUR 

11. Tyrinėjimo erdvių 

įrengimas grupių 

patalpose ir lauko 
teritorijoje 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 
ūkiui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 
 

 2020 m. 

sausis-

gruodis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 
Pedagogai 

ML, SB, Spec. 

lėšos 

500 EUR 

 

12. Tyrimas „STEAM 

metodo 
tinkamumas 

Kauno l-d 

„Boružėlė“ 

Direktoriaus 

pavaduotojas 
ugdymui 

Įstaigos 

įsivertinimo 

darbo grupė 

 2020 m. 

lapkritis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 
ugdymui 

Įstaigos 

įsivertinimo darbo 

grupė 
Bendruomenė 

 

 

2. Tikslas  - Modernizuoti pastato ir lauko erdves ir įrengti  papildomas vietas ikimokyklinio amžiaus 

vaikams, siekiant pagerinti ugdymo (-si) sąlygas ir užtikrinti gerą vaiko savijautą 

  

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Modernizuotas įstaigos pastatas. 

Pagerintos ugdymo (-si) sąlygos. 

Sukurtos naujos darbo vietos. 

Atlikti remonto darbai, įrengtos 2 

papildomos ikimokyklinio 

ugdymo grupės, modernizuojant 

ir perplanuojant ugdymo (-si) 

erdves. Įsigyti baldai, žaislai, 

ugdymo priemonės. 

Atlikti remonto darbai, 

įrengtos 4 papildomos 

ikimokyklinio ugdymo 

grupės, modernizuojant ir 

perplanuojant ugdymo (-si) 

erdves. Įsigyti baldai, 

žaislai, ugdymo priemonės. 

 

Įrengta multifunkcinė erdvė 

jungiamajame korpuse, įsigyta 

įrenginiai multifunkcinėje 

erdvėje. 

 Įrengta multifunkcinė 

erdvė jungiamajame 

korpuse, įsigyta įrenginiai 

multifunkcinėje erdvėje. 

Modernizuota lauko aikštelė, 

suformuojant lauko takelius, 2 

tyrinėjimų erdves. 

 

Modernizuota lauko 

aikštelė, suformuojant 

lauko takelius, 4 tyrinėjimų 

erdves. 

Lauko aikštelės minkštos dangos 

įrengimas. 

Įsigyti 2 fizinį aktyvumą 

skatinantys lauko įrenginiai. 

Lauko ikštelės ir po 

įrengimais (2) minkštos 

dangos įrengimas. 

Įsigyti 3 fizinį aktyvumą 

skatinantys lauko 

įrenginiai. 

Labai gerai ir gerai vaiko 

savijautą vertinančių tėvų 

(globėjų, įtėvių, rūpintojų) dalis. 

60 proc. tėvų (globėjų, įtėvių, 

rūpintojų) vaiko savijautą 

įstaigoje vertina labai gerai ir 

gerai. 

70 proc. tėvų (globėjų, 

įtėvių, rūpintojų) vaiko 

savijautą įstaigoje vertina 

labai gerai ir gerai. 
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Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pastab

os 

1. Inicijuoti sprendimą 

dėl lėšų skyrimo lauko 

modernizavimui ir 

funkcinių zonų 

įrengimui. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 2020 m.  

Vasaris 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 

2. Atlikti viešuosius 2 

laiptinių, koridoriaus 

remonto darbams. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 2020 m.  

Sausis-

vasaris 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 

3. Atlikti viešuosius 

pirkimus baldų ir kitos 

įrangos įsigijimui 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 2019 m. 

gruodis-

2020 m.  

Sausis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 

4. Atlikti viešuosius 

pirkimus metodinių 

priemonių, IKT 

priemonių įsigijimui. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 2019 m. 

gruodis-

2020 m.  

Sausis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 

5. Atlikti viešuosius 

pirkimus drenažo 

įrengimui, trinkelių 

klojimui, aikštelių 

minkštos dangos 

įrengimui, lauko 

aikštelių įrangos 

įsigijimui. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 2019 m.  

Kovas-

Gegužė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 

6. 4 ikimokyklinio 

amžiaus grupių 

patalpų remontas. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 2019 m. 

Rugsėjis-

2020 m. 

Liepa 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

568824,48Eur 

ES lėšos 

15000 Eur 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

7. Tėvų anketinė 

apklausa raštu „Kaip 

jaučiasi vaikas 

įstaigoje. Kokie 

lūkesčiai?“ 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 2020 m. 

kovas 

Darbo grupė  

8. Metodinių priemonių, 

IKT priemonių 

įsigijimas įrengtoms 

grupėms aprūpinti. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 2020 m. 

Kovas-

Gegužė 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 



15 

 

18000 Eur ES 

lėšos 

9. Trinkelių klojimas, 

aikštelių minkštos 

dangos įrengimas, 

lauko įrenginių 

įsigijimas. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 2020 m. 

Gegužė- 

Gruodis 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

60000 Eur SB 

lėšos 

16000 Eur SB 

lėšos 

5000 Eur SB 

lėšos 

 

 

V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, 

kas informuojamas 

Atsiskaitymo 

ir informavimo 

forma  

Įvykdymo 

terminas 

Direktorius „Dėl finansinių išteklių panaudojimo“ – 

Įstaigos tarybai 

Metinė 

ataskaita 

2019 m. 

2020 m. sausio 

mėn. 

Direktorius Mokyklos tarybai „Dėl 2 % lėšų 

panaudojimo“ 

Ataskaita 2020 m. vasario 

mėn. 

Įstaigos tarybos 

pirmininkas 

Bendruomenės susirinkimui „Įstaigos 

tarybos veiklos apibendrinimas“ 

Ataskaita 2020 m. vasario 

mėn. 

Direktorius Savininko teises įgyvendinančiai 

institucijai, vadovo veiklos ataskaita 

Ataskaita 2020 m. gegužės 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

sūkiui 

Viešųjų pirkimų organizavimas, jų 

tvarkos rengimas 

Pranešimas Nuolat 

 

Mokytojai Direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui dėl savianalizės rezultatų 

Savianalizės 
anketos 

2020 m. 
rugpjūčio mėn. 

Direktorius Darbo grupė plačiajam įstaigos 

įsivertinimui atlikti  

Plačiojo 

įsivertinimo 

rezultatų 

ataskaita 

2020 m. lapkričio 

mėn. 

Įstaigos vidaus 

įsivertinimo 

vykdymo 

koordinatorius 

Mokytojų tarybai „Dėl 2020 m. plačiojo 

vidaus įsivertinimo duomenų rezultatų“ 

Ataskaita 

 

2020 m. gruodžio 

mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įstaigos  tarybai „Dėl 2020  m. veiklos 

plano įgyvendinimo“. 

Ataskaita 2020 m. gruodžio 

mėn. 
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Direktorius Bendruomenei už ugdymo sąlygų 

tenkinimui skirtų lėšų panaudojimą 

Ataskaita 2020 m. I, II, III ir 

IV ketv. 
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VI SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

1 tikslas - Pagerinti ugdymo (-si) kokybę, suteikiant galimybes vaikų individualių gebėjimų sklaidai ir patirtiniam ugdymuisi. 

 Pasiektas faktinis rezultatas  

(sutampantis su esančiu Strateginio 

planavimo sistemoje) 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 

2019 m. 2020 m. 2021 m.      

1 uždavinys Ikimokyklinio 

ugdymo 

programa 

parengta 

vadovaujantis į 

vaiką orientuoto 

ugdymo ir 
inovatyviomis 

ugdymo 

praktikomis. 
100 proc. 

ikimokyklinio 

ugdymo pedagogų 

praktiškai 
įgyvendina 

atnaujintą 

programą 

       

2 uždavinys Įdiegtas 

elektroninio 

ugdymo 

planavimo 
metodas 

„Plaukimo 

takelis“ 
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100 proc. 

pedagogų įgijo 
„Plaukimo 

takelio“ 

įgyvendinimo 
kompetencijas ir 

sėkmingai 

naudoja metodą 

planuojant 
veiklas. 

3 uždavinys 80 proc. grupių 

patalpose yra 

įrengtos 

tyrinėjimų 

erdvės: 

aprūpinta 

priemonėmis ir 

pedagogų bei 

tėvų pagalba, 

pilnai atlieka 

savo funkciją. 

    1000 EUR   

4 uždavinys Paraiška 

pateikta; 

Projekto 

finansavimas 

laimėtas. 

Projekto 

pavadinimas: 

Mokymosi per 

judesį metodikos 

taikymas 

ikimokykliniame 

ugdyme 

integruojant 

   200 EUR    
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specialiųjų 

poreikių vaikus. 

Išvada apie pasiektą tikslą  

Tikslas maksimaliai įgyvendinamas pagal numatytus terminus. Koreguoti tikslo pasiekimo etapų nenumatome 

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa pilnai įgyvendinama. 100 proc. pedagogų įgijo „Plaukimo takelio“ įgyvendinimo kompetencijas ir 

sėkmingai naudoja metodą planuojant veiklas. Grupėse įrengtos tyrinėjimų erdvės: aprūpinta priemonėmis ir pilnai atlieka savo funkciją. 

Suorganizuotas Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Mažasis mokslininkas-tyrinėjimo laboratorijų pristatymas“, pasisemta 

patirties iš Respublikos įstaigų. Pasirašytos 6 sutartys su šiais socialiniais partneriais ir yra vykdomas ir planuojamas ugdymas už įstaigų ribų 

persidengiančio ugdymo principu. Įsigyti 4 projektoriai ugdymo proceso patobulinimui ir 1 išmanusis tv. 

Pateikta paraiška ir laimėtas projekto finansavimas – Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0014 „Mokymosi per judesį metodikos taikymas 

ikimokykliniame ugdyme integruojant specialiųjų poreikių vaikus“. 

 

 

 

 

 

2 tikslas - Racionaliai panaudojant ES ir savivaldybės biudžeto lėšas įrengti ir modernizuoti edukacines erdves, siekiant padidinti ikimokyklinio ugdymo 

prieinamumą Aleksoto seniūnijos vaikams. 

 Pasiektas faktinis rezultatas  

(sutampantis su esančiu Strateginio 

planavimo sistemoje) 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 

2019 m. 2020 m. 2021 m.      

1 uždavinys Atlikti remonto 

darbai 

ikimokyklinio 

amžiaus grupių 

įkūrimui. 

   4500 EUR 4872 EUR ES 188149 

EUR 

 

Išvada apie pasiektą tikslą  
Tikslas iš dalies maksimaliai įgyvendintas 

Atlikti Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ pastato rangos darbų ir scenos apšvietimo, baldų ir įrangos darbų viešieji pirkimai.  

Atlikta 35 % remonto darbų, įrengiant keturias ikimokyklinio ugdymo grupes; 

Pastatytas priestatas, jungiantis lopšelio-darželio korpusus; 

Atliktas pastato modernizavimo projektas; 

Įsigyta 5 projektoriai ir ekranai grupėms; 
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Įsigyta interaktyvių Bitučių komplektas su kilimėliais. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   Oresta Augustanavičienė 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams  Rita Pranaitienė 

 

 

 

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ 

tarybos 2019 m. gruodžio 16 d. 

posėdžio protokolu Nr. 


