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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIEDELIS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
ĮVADAS

1. Įstaigos socialinis kontekstas.
Lopšelis - darželis „Žiedelis” yra įsikūręs Žaliakalnio mikrorajone, kuriame yra Kauno Ledo
Arena (Baltų Ainiai), futbolo ir lengvosios atletikos maniežai, Ąžuolyno bei Vytauto parkai,
Lietuvos zoologijos sodas. Netoli lopšelio – darželio yra Lietuvos sporto universitetas, Kauno
Jono Žemaičio - Vytauto mokykla – daugiafunkcinis centras ir Kauno Gedimino sporto ir
sveikatinimo gimnazija. Šiame rajone taip pat yra Šv. Antano bažnyčia, Dariaus ir Girėno
paminklas, Aušros biblioteka, Žaliakalnio seniūnija. Visa tai sukuria savitą socialinę ir kultūrinę
rajono aplinką.
Lopšelis - darželis „Žiedelis” yra bendrosios paskirties įstaiga.
Lopšelio - darželio „Žiedelis“ adresas: M. Jankaus g. 40A, LT- 50274 Kaunas.
Įstaigoje veikia 6 grupės:
1-a ankstyvojo amžiaus – 15 vaikų, 4 ikimokyklinio ugdymo grupės – 70 vaikų,
priešmokyklinio amžiaus ugdymo grupė – 19 vaikų.
Pagal įstaigos socialinį pasą darželį lanko:
Eilės
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pavadinimas

2017 -09 -01

2018-09-01

vaikai iš pilnų šeimų
vaikai iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų
vaikai, kuriuos augina vieniša mama/tėtis
vaikai, augantys neformaliose šeimose (nesusituokę)
globojami vaikai
vaikai iš šeimų gaunančių socialinę pašalpą
vaikai iš mažas pajamas gaunančių šeimų
vaikai iš socialinės rizikos šeimų
vaikai su negalia

99
8
1
11
1
2
0
0
1

92
4
3
9
1
4
0
0
2

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimus turi 48 vaikai, stuburo ir raumenų padėties sutrikimus turi 17
vaikų. Lyginant su 2017 metais, 2018 metais vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų,
skaičius padidėjo 6 vaikais, o judesio ir padėties sutrikimų turimų vaikų padidėjo 1.
Vaikams su specialiais poreikiais pagalbą teikia logopedas ir neformaliojo ugdymo
mokytojas.
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Kauno m. savivaldybės pakeistu tarybos sprendimu 2016 m. kovo 15 d. Nr. T-113
„Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo
programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą“ lengvatos taikomas šiems vaikams:
vaikai, už kurių išlaikymą nemokama – 4;
vaikai, už kurių išlaikymą mokama 50% - 18.
2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita.
Įstaigą 2017 m. spalio mėnesio duomenimis lankė 110 vaikų, o 2018 m. spalio mėnesio
duomenimis – 104 vaikų. Sumažėjo 6 vaikais.
Iš pateikusių prašymus nuo 2018-09-01 lankyti lopšelį-darželį „Žiedelis“ į lopšelio-darželio
grupes pateko visi norintys vaikai.
2017 m. įstaigą lankė 27 priešmokyklinio amžiaus vaikai, o 2018 m. įstaigoje yra 19
priešmokyklinio amžiaus vaikai. Sumažėjo 8 priešmokyklinio amžiaus vaikais.
3. Mokinių pasiekimai.
Įstaigoje 2 kartus metuose atliekamas vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas. Pedagogai
vertindami vaikus naudojasi „Vaikų pasiekimų aprašu“, įstaigoje patvirtinta ikimokyklinio
ugdymo programa ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Vaikų pasiekimų ir pažangos
vertinimo informacija padeda įstaigos pedagogams, tėvams įžvelgti vaikų gebėjimų ir pasiekimų
lygį, garantuoja ugdymo(si) ir mokymo(si) tęstinumą įstaigoje, šeimoje. Stiprina bendravimą ir
bendradarbiavimą tarp vaiko – pedagogo – šeimos.
Daugumos ikimokyklinio amžiaus vaikų pažanga ir pasiekimai atitinka nustatytus pažangos
žingsnius. Visi priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai, 2018 m. sėkmingai baigė priešmokyklinio
ugdymo programą, buvo brandūs mokyklai.
4. Mokytojų pedagoginė ir dalykinė kvalifikacija.
Pedagogai geba efektyviai tobulinti savo veiklą, ją sisteminti ir skleisti pozityvią darbo
patirtį. Įstaigoje dirba 13 pedagogių: direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, 4 auklėtojos metodininkės, 1 logopedė metodininkė, 3 vyresniosios auklėtojos, 1 vyresnioji muzikos
mokytoja, 1 neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė, meninio ugdymo pedagogė. 1
auklėtoja siekianti metodininkės kvalifikacijos.
5. Žemės panaudos sutartis.
Kauno lopšelis – darželis „Žiedelis“ 2017- 09 - 12 yra sudaręs valstybinės žemės panaudos
sutartį Nr. 8SUN - 59 su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
6. Higienos pasas.
Kauno lopšelio-darželio „Žiedelis“ pastatas turi higienos pasą, kuris išduotas 2012-02-28 ir
galioja neterminuotai Nr. 9-0178(6).
Įstaigos apšvietimas atitinka nustatytas higienos normas, temperatūra atitinka higienos
reikalavimus.
7. Energijos vartojimo auditas.
2006 m. įstaiga parengė energetinį – techninį auditą ir investicinį projektą. Energetinis techninis auditas gali būti panaudotas: ruošiant valstybės investicijų programas - planuojant
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reikalingas lėšas esamų pastatų renovacijai, vykdant su šilumos taupymu susijusias valstybines ir
tarptautines programas.

II SKYRIUS
PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ
Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Gautos
lėšos Finansavimo šaltiniai
(EUR)
116700,00
Valstybinių
funkcijų
vykdymo
programos
lėšos
269201,00
Savivaldybės
finansuojamų
įstaigų
veiklos programos lėšos
369,23
2 proc. paramos ir
labdaros lėšos

4.

48300,00

Įstaigos pajamų lėšos

5.

580,80

Parama iš fizinių
juridinių asmenų

Panaudotos
lėšos (EUR)
116700,00

Lėšų panaudojimas

269201,00

Darbo užmokestis, įstaigos
išlaikymas ir einamasis
remontas.
Įstaigos
civilinės
atsakomybės draudimas.

Priešmokyklinis ugdymas,
pedagogų darbo užmokestis.

1933,39
(1564,16
likutis
nuo
2017m)
36900,00
Mitybos
išlaidų
apmokėjimas, ūkio išlaidos,
ugdymo reikmės, darbo
užmokestis.
ir 580,80
Tautiniai drabužiai.

Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę

Įrenginiai

Šilumos punktas

Šildymo sistema

Vandentiekio sistema

Kanalizacijos sistema

Elektros instaliacija

Elektros skydinės

Šviestuvai

P

AK

AK

K

K

AP

AP

AP

Komentarai

-

Uždaros kabinos

Grindys
P

P

Vidaus durys
P

Patalpos

Lubos
P

AP

Vidinės sienos
P

Įrenginiai

Lauko durys
AK

Elektros sistema

AP

Langai
P

Vandentiekis,
kanalizacija

Patalpos

Stogas
AK

Šildymas,
vėdinimas

Tualetai

AK

Išorinės sienos
AK

K

Pamatai

Maisto
ruošimas

Pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams (jei reikia)

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2018 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis )

Santrumpos: NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP– atliktas
paprastasis remontas.

Pastabos:
1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus.
2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo statybos teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Statinio dalių ir inžinierinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir
aplinkos higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos
remonto ar rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą.
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Įstaigoje veikia vaiko gerovės komisija, parengti „Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos
aprašas“ bei „Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas“. Bendraujama ir
bendradarbiaujama su Kauno PPT specialistais. Vykdėme ir įgyvendinome projektą „Būk saugus“,
„Savaitė be patyčių“. Dalyvavome Kauno savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
organizuojamame projekte „Sveiki dantukai. Kauno vaikai šypsosi“. Projektinės veiklos dėka
lopšelyje – darželyje buvo sudarytos sąlygos vaikams jaustis saugiais, unikaliais ir mylimais juos
supančioje aplinkoje. 2017-2018 m.m. įvyko 6 VGK posėdžiai. Parengtas ir patvirtintas metinis
veiklos planas 2018 metams. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas vaikų, kuriems reikalinga
švietimo pagalba, ugdymo problemoms spręsti, švietimo pagalbos teikimui bei saugios ir palankios
vaiko ugdymui aplinkos kūrimui. Įstaigoje 2017-2018 m. m. logopedinė pagalba buvo teikiama 43
vaikams. Logopedė J.Jasiulevičienė skaitė pranešimą tėvams ir pedagogams: „Kalbėjimo ir kalbos
sutrikimų priežastys ir pasėkmės“. Logopedė J.Jasiulevičienė kartu su visuomenės sveikatos
priežiūros specialiste A.Čiukšiene parengė lankstinuką tėvams ir pedagogams „Prašome tylos“ ir
pravedė ugdomąją veiklą priešmokyklinės gr. vaikams „Triukšmas“. Nuolat bendradarbiaujama su
specialiųjų poreikių vaikų tėvais bei juos ugdančiais pedagogais. Jie supažindinami su vaikų
ugdymo programomis, pasiekimais, nuolat teikiamos konsultacijos ir rekomendacijos ugdymo(si)
klausimais.
2017 -2018 m.m įstaigoje nebuvo fiksuota nei vieno smurto ir patyčių atvejo.

Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus
Minimalus lauktas
Įstaigos pasiektas realus
rezultatas
rezultatas
50%
ugdytinių Vaikai įgijo žinių, įgūdžių
Plėtoti socialinę domėsis savo ir kitų išmoko atpažinti savo ir
emocijomis.
kitų emocijas, jausmus.
kompetenciją,
Sėkmingai
buvo
gerinant
vaikų
plėtojamas
įstaigos
emocijų
suvokimą
ir 40% tėvų įsitrauks į pedagogų ir ugdytinių tėvų
adaptacijos procesą.
bendravimas
ir
raišką.
bendradarbiavimas kuris
pagerino vaikų adaptacijos
laikotarpį.
Tikslas

Maksimalus
lauktas rezultatas
70% vaikų išmoko
atpažinti ir įvardinti
savo
ir
kitų
emocijas
ir
jausmus.
50% tėvų dalyvavo
vaikų adaptacijos
procese.

Komentaras: Vykdytų veiklų rezultatai rodo, kad tikslą pavyko įgyvendinti gerai.
Įgyvendinant 2018 m. tikslą pasiekta:
Įstaiga prisijungė prie elektroninės sistemos „Mūsų darželis“. Grupėse buvo įrengtos emocinės
erdvės. Buvo įgyvendinti 2 pozityvios emocinės aplinkos projektai. Įstaigos pedagogai
susipažino su socialinių, emocinių įgūdžių ugdymo programa „Kimochis“. Vyko tėvų apklausa
„Ką turėtumėte žinoti apie mane“, kuri padėjo tėvams atpažinti ir įvardinti vaikų emocijas ir
jausmus. Atliktas emocinio intelekto tyrimas padėjo išsiaiškinti ugdytinių tėvelių lūkesčius dėl
vaikų emocinio intelekto ugdymo.
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Tikslas

Minimalus lauktas
rezultatas
Atliktas 50% dviejų
Renovuoti
pirmo aukšto grupių
įstaigos vidaus remontas.
ir išorės aplinką Įsigyta
1
lauko
sukuriant
priemonė.
saugias
Pakeista
teritorijos
ugdymosi
tvora.
erdves.
Suremontuotos aktų
salės sieninės spintos.
Įsigytas
1
kompiuteris.

Įstaigos pasiektas realus
rezultatas
Atliktas 80% dviejų
pirmo aukšto grupių
remontas.
Įsigytos
lauko
priemonės:
,(3
spyruokliukai;1
namelis,1 pavėsinė, 2
žaidimų kompleksai ).
Lauke ,vaikų žaidimų
aikštelių teritorijoje
panaikinti seni
geležiniai žaidimų
įrenginiai, betono
liekanos, seni namo
pamatai.
Nugenėtos tujos,
išpjauti seni medžiai,
išrauti kelmai.
Pakeista teritorijos
tvora.
Pakeista stogo danga su
apšiltinimu.
Pakeisti stogo lietaus
latakai.
Suremontuotos aktų
salės sienos.
Įsigyti nauji baldai.
Įsigyti 4 kompiuteriai ir
jų priedai.
Įsigyti 4 spausdintuvai.
Įsigytos 4 indaplovės, 1
skalbimo mašina.

Maksimalus lauktas
rezultatas
Atliktas 100% dviejų
pirmo aukšto grupių
remontas.
Įsigytos
3
lauko
priemonės.
Minkštos dalies po
vaikų
žaidimų
įrenginiais įrengimas.
Lauke, vaikų žaidimų
aikštelių teritorijoje
išlyginta žemė.
Panaikintos betono
liekanos.
Pakeista
teritorijos
tvora.
Apšiltinti darželio
pamatai.
Pakeista stogo danga
ir latakai.
Suremontuotos aktų
salės grindys, sienos,
lubos ir sieninės
spintos.
Įsigyti nauji baldai.
Įsigyti 2 kompiuteriai
ir jų priedai.

Komentaras: Darbų atlikta daugiau negu planuota, prie jų atlikimo prisidėjo ir ugdytinių
tėveliai. Darželio pamatų apšiltinimo darbai nukeliami kitiems metams. Pagal sklypo
pertvarkymo projektą buvo atliekami kapitaliniai lauko darbai. Tikslą pavyko įgyvendinti gerai.
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Įsivertinimo išvados
2018 m.
Privalumai

Trūkumai

5.2.1. Vadovavimo
principai, lyderystė.
1.2.2. Informacija apie
įstaigos veiklą.

2.2.1. Pedagogo santykis su
vaikais.
2.2.4.Ugdymo metodai.

Tobulinti pasirinkti mokyklos
veiklos aspektai
2.2.1. Pedagogo santykis su
vaikais.
2.2.4.Ugdymo metodai.

Giluminio įsivertinimo išvados

Komentaras:
2018m. atliktas tobulinti pasirinkto pagalbinio rodiklio 2.2.3. Vaiko globa ir saugumas
giluminis auditas.

Stipriosios pusės:
Vaikų emocinio intelekto galimybių išsiaiškinimas mokslo metų eigoje;
Ugdytinių adaptacija iš dalies tenkina mokytojus ir tėvus;
Tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas su pedagogais, aiškinantis apie emocinio intelekto
ugdymo svarbą.
Silpnosios pusės:
Nepakankamai veiksmingas vaikų emocinio intelekto ugdymas;
Per mažas tėvų aktyvumas numatant tolesnes emocinio ugdymo gaires.

Tobulintinos pusės:
Tobulinti vaikų emocinio intelekto ugdymą, įgyvendinant 2019 m. įstaigoje
emocinių įgūdžių programą „Kimochis“.

socialinių

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

Kauno miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto tvarkymo subjekto
patikrinimas 2018-03-19. Patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta, poveikio priemonės netaikytos.
Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimas 2018-06-12. Patikrinimo metu buvo nustatyti šie
pažeidimai: HN75:2016.17. ir HN 752016.12.1 papunkčio pažeidimai. Visi reikalavimai bus
ištaisyti 2019 m.
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III SKYRIUS
2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS
IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI
Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2019-2021 metams 1 strateginį tikslą: „Siekiant sėkmingos
kiekvieno vaiko savirealizacijos, pasitelkti įvairesnes ugdymo(si) formas“, 2019 metais pirmas
tikslas „Užtikrinti emociškai saugią ir sveiką aplinką įgyvendinant emocinio ugdymo programą
„Kimochis“.
Šis metinis tikslas pagrįstas įsivertinimo išvadomis. 2019 m. ugdymą orientuosime į vaikų
emocijas, patirtį, išgales, mokymosi poreikius. Naujų įgūdžių ir gebėjimų pedagogai įgys
praktiniuose mokymuose ir seminaruose.
Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudotos lėšos: 2000,00 Eur. iš mokinio krepšelio.
Siekiant įgyvendinti 2019-2021 metų strateginio plano 2 strateginį tikslą –„Užtikrinant saugią,
higienos reikalavimus atitinkančią ugdymosi aplinką, sukurti naujas edukacines erdves
racionaliai panaudojant lėšas“. 2019 m. antruoju tikslu pasirinkome „Pastato, lauko ir vidaus
erdvių renovacija“.
Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojamos lėšos: 95657,03 Eur. Savivaldybės biudžeto
lėšos, 4000,00 Eur. spec. lėšos, 1500,00 Eur. mokinio krepšelis.
Visiems tikslams įgyvendinti bus panaudojamos lėšos: 95657,03 Eur. Savivaldybės biudžeto
lėšos, 4000,00 Eur. spec. lėšos, 3500,00 Eur. mokinio krepšelis.

IV SKYIUS
VEIKLOS TURINYS

1. tikslas Užtikrinti emociškai saugią ir sveiką aplinką įgyvendinant emocinio ugdymo programą
„Kimochis“
Sėkmės kriterijus
Laukiami minimalūs rezultatai
Laukiami maksimalūs
rezultatai
Įgyvendinant
Kimochis
programą turėsime galimybę 50% ugdytinių gebės suprasti bei 80% vaikų supras bei valdys
padėti vaikams įgyti žinių, valdyti savo emocijas, globoti savo emocijas, globos bei
įgūdžių, kurie reikalingi, kad bei rūpintis kitais.
rūpinsis kitais.
ugdytiniai galėtų suprasti bei
valdyti savo emocijas, globoti 40% tėvų įsitrauks į socialinių 70%
tėvų
dalyvaus
bei rūpintis kitais, kurti tvirtus emocijų ugdymo procesą.
įgyvendinant
„Kimochis“
santykius, priimti atsakingus
programą.
sprendimus ir konstruktyviai
spręsti keblias situacijas. Šie
įgūdžiai
būtini
kuriant
pozityvius
tarpusavio
santykius bei lavinant emocinį
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intelektą.
Priemonės:
Eil.
Priemonės pavadinimas
Nr.
1. Praktikumų ir seminarų
susijusių su vaikų
emocinio intelekto
naujovėmis lankymas.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Atsakingi
vykdytojai
Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui,
pedagogai.
Socialinių, emocinių
Direktorė,
įgūdžių ugdymo
direktorės
programos „Kimochis“
pavaduotoja
įgyvendinimas įstaigoje.
ugdymui,
pedagogai,
logopedas.
Emocinio intelekto
Direktorės
ugdymo projektas „Laikas pavaduotoja
drauge“.
ugdymui,
pedagogai,
ugdytinių
tėveliai.
Pedagogų ir tėvų švietimas Direktorė,
įgyvendinant socialinių,
direktorės
emocinių įgūdžių ugdymo pavaduotoja
programą „Kimochis“.
ugdymui,
pedagogai
Metodinis pasitarimas –
Direktorės
diskusija „Kimochis“
pavaduotoja
programa įstaigoje“.
ugdymui,
pedagogai.
Projektas „Vaikui saugios Direktorės
šeimos vertybė pavaduotoja
bendravimas“.
ugdymui,
pedagogai.
Parengti lankstinuką „Aš
pedagogai,
laimingas darželyje“.
logopedas,
VGK nariai.
Konsultacijos - diskusijos, Direktorės
tėvams apie vaikų emocinį pavaduotoja
saugumą.
ugdymui,
pedagogai,
bendradarbi
avimo su

Socialiniai
partneriai
KPKC,
informaciniai
ugdymo
centrai

Įvykdymo Ištekliai Pastabos
terminas
2019 m.
500 Eur.
vasario
mokinio
mėn. –
krepšelis
gruodžio
mėn.
2019 m.
400 Eur.
sausio
mokinio
mėn. –
krepšelis
gruodžio
mėn.

Lietuvos
zoologijos
sodas.

2019 m.
kovo
mėn.

100 Eur.
mokinio
krepšelis

2019 m.
sausio
mėn. –
gruodžio
mėn.
2019 m.
gegužės
mėn.

40 Eur.
mokinio
krepšelis

2019 m.
spalio
mėn.

30 Eur.
mokinio
krepšelis

2019 m.
lapkričio
mėn.
2019 m.
vasario
mėn. –
gruodžio
mėn.

50 Eur.
mokinio
krepšelis
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tėvais darbo
grupė.
2. tikslas. Pastato, lauko ir vidaus erdvių renovacija.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs
rezultatai

Pastato
energetinis
efektyvumas padidės 100%.
Bus sudarytos geresnės sąlygos
saugiai, aktyviai, kūrybiškai
veiklai.

90% baigti pastato renovacijos
darbai.
Demontuotos senos lauko
priemonės.
Įsigytos 3 lauko priemonės.
Parengtas sklypo pertvarkymo
ir lauko aikštelių renovacijos
projektas.
Pagal
parengtą
projektą
įvykdyta 50% darbų.
Įsigytas 1 kompiuteris.
Pakeistos vidaus durys 3vnt.

100%
baigti
pastato
renovacijos darbai.
Demontuotos senos lauko
priemonės.
Įsigytos 6 lauko priemonės.
Parengtas
sklypo
pertvarkymo ir lauko aikštelių
renovacijos projektas.
Pagal
parengtą
projektą
įvykdyta 70% darbų.
Įsigyti 3 kompiuteriai, jų
priedai ir interaktyvi lenta.
Pakeistos vidaus durys 6 vnt.
Įsigyti nauji baldai.
Suremontuotos laiptinės.
2 grupėse atnaujintos grindys
.

Priemonės:
Priemonės
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

1.

Pagal parengtą
projektą baigti
pastato išorės
remonto darbus
( cokolio ir
požeminės pamatų
dalies apšiltinimas;
lauko laiptų,
turėklų bei prieigų
renovacija).

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ūkiui.

2019 m.
Lapkričio
mėn.

18157,03 Eur.
Savivaldybės
biudžeto lėšos.

2.

Parengti sklypo
pertvarkymo ir
lauko aikštelių
renovacijos

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ūkiui.

2019 m.
Balandžio
mėn.

2000,00 Eur
Savivaldybės
biudžeto lėšos.

Eil.
Nr.

Socialiniai
partneriai

Įvykdymo
terminas

Ištekliai

Pastabos
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3.

projektą.
Pagal parengtą
projektą vykdyti
aikštelių
renovacijos darbus
( atnaujinti lauko
takus; vaikų
žaidimų aikštelių
su minkšta danga
įrengimas; sporto
aikštyno
įrengimas).

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ūkiui.

2019 m
BirželioGruodžio
mėn.

64500,00 Eur
Savivaldybės
biudžeto lėšos.

500 Eur
Savivaldybės
biudžeto lėšos.

4.

Demontuoti senas
žaidimų lauko
priemones.

Direktorės
pavaduotoja
ūkiui.

5

Organizuoti ir
vykdyti vidaus
patalpų
atnaujinimo darbus.

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ūkiui.

2019 m
GegužėsBirželio
mėn.
2019 m.
BirželioRugsėjo
mėn.

6.

Naujų baldų
įsigijimas.

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ūkiui.

2019 m.
BirželioGruodžio
mėn.

1000,00 Eur.
Spec. lėšos,
1000,00 Eur.
Savivaldybės
biudžeto lėšos.

7.

Įsigyti 5 lauko
priemones.

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ūkiui.

2019 m
GegužėsRugsėjo
mėn.

8.

IKT ir inovatyvių
technologinių
priemonių
įsigijimas.

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ūkiui.

2019 m.
Kovo –
Gruodžio
mėn.

3000,00 Eur.
Savivaldybės
biudžeto lėšos,
1500,00 Eur.
Spec. lėšos.
1500,00 Eur.
Mokinio
krepšelis,
5000,00 Eur
Savivaldybės
biudžeto lėšos.

1500,00 Eur.
Spec. lėšos.
1500,00 Eur.
Savivaldybės
biudžeto lėšos.
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Veiksmų alternatyva

Rizikos veiksnys
Negausime planuotų pinigų.

Tėvų labdara ir socialinių partnerių pagalba.

V SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA

Kas atsiskaito,
informuoja
Direktorė

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

Kam atsiskaitoma, kas
informuojamas

Atsiskaitymo ir
informavimo forma

Įvykdymo
terminas

Lopšelio - darželio tarybai,
bendruomenei, mokytojų
tarybai: apie įstaigos veiklos
plano vykdymą (tarpinių
rezultatų ir metų veiklos plano
įgyvendinimas).

Žodinis, vaizdinis
pranešimas.

2019 m. sausis
2019 m. birželis.

Savininko teises įgyvendinančiai
institucijai vadovo veiklos
ataskaita.

Raštiška ataskaita
internetinėje
svetainėje.

2019 m. iki
balandžio 30 d.

Bendruomenei: Apie gautas
atlyginimo už ugdymo sąlygų
tenkinimą lėšos ir jų
panaudojimas.

Raštiška ataskaita
internetinėje
svetainėje.

2019 m.
kiekvieną
ketvirtį.

Direktorei: 2019 m. veiklos
programos įgyvendinimas.

Žodinė ataskaita.

2019 m. birželis.

Direktorei ir bendruomenei: apie
ugdomąją veiklą įstaigoje.

Žodinė ataskaita.

2019 m.
gruodis.

Tarpinė žodinė darbų
vykdymo ataskaita.

2019 m.
rugsėjis.

Direktorės
Direktorei: dėl darbų vykdymo
pavaduotoja ūkiui situacijos.
Viešųjų pirkimų tarnybai: „Dėl
Viešųjų pirkimų organizavimo“

Ataskaita.

2019 m. sausis.

Direktorei: dėl remonto darbų
atlikimo.

Žodinė ataskaita.

2019m. birželis.

Raštiška ataskaita.

2019m. birželis.

Įstaigos
Bendruomenei: Apie įstaigoje
prevencinio darbo vykdomas prevencines
grupė
programas.
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Logopedė

Vaiko gerovės komisijos
pirmininkui: dėl spec. poreikių
vaikų situacijos įstaigoje.

Raštiška ataskaita.

2019 m. birželis.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jolita Kolojanskienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Loreta Pečeliūnienė

Logopedė

Jurgita Jasiulevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Jadvyga Dubrindienė

Neformaliojo ugdymo pedagogė

Beata Sakalauskienė

PRITARTA
Kauno lopšelio-darželio „Žiedelis“
tarybos 2018 m. gruodžio 14 d.
posėdžio nutarimu Nr. 1-10.

