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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS“ŠERMUKŠNĖLIS“  2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

I SKYRIUS 
ĮVADAS  

1. Įstaigos socialinis kontekstas. Lopšelis - darželis „Šermukšnėlis“ yra bendro tipo ikimokyklinė 

įstaiga, pagal projektą talpinanti 205 vaikus nuo 1,5 iki 7 metų. Veikia vienuolika grupių, iš jų: 3 – 

lopšelio grupės, 6 - darželio, 2- priešmokyklinės. Įvairus, palankus tėvams, darbo laikas: penkios 

darželio, viena lopšelio, viena priešmokyklinė grupės dirba 10,5 valandų, viena darželio, viena 

priešmokyklinė grupė-12 val., viena lopšelio grupė-24 valandas. 

2017m. rugsėjo mėnesį atlikta šeimų socialinė analizė: 

 2016 m. 2017 m. 
Ugdymo įstaigą lankančių vaikų skaičius 203 200 

Vienas iš tėvų miręs 1 - 
Augina globėjai 2 2 

Vienas iš tėvų studentas 5 9 
Šeimos, gaunančios socialinę pašalpą 14 5 

Gauna nemokamą maitinimą 
(priešmokyklinukai) 

3 2 

Vaikai augantys mažas pajamas 
gaunančiose šeimose 

6 18 

 
Atlikus šeimų socialinę analizę, rezultatai parodė, kad 2017m. padaugėjo  šeimų 

gaunančių mažas pajamas (12 šeimų) ir studentų šeimų (4 šeimom). Sumažėjo šeimų, gaunančių 

socialinę pašalpą (9 šeimom), priešmokyklinukų gaunančių nemokamą maitinimą (1) ir vaikų, 

kuriuos augina globėjai (1). Mokesčių lengvatomis naudojasi 20 šeimų(10,%), iš jų: 50 %  

mokesčio lengvata - 14 šeimų, 100 % mokesčio lengvata - 6 šeimos..  Nors įstaigos socialinis 

kontekstas įvairus, tačiau visos šeimos geba tenkinti vaikų socialinius poreikius, aprūpinti juos 

būtiniausiom reikmėm.   

Įstaigoje veikia vaiko gerovės komisija. Vaikams su spec. poreikiais pagalbą teikia 

logopedės. Vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimus - 40. Tai sudaro 20 % bendro vaikų 

skaičiaus. Vaikų turinčių judesio ir padėties sutrikimus – 27. Tai sudaro -14%. Jiems pagalbą teikia 

neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) pedagogė. Įstaigoje yra socialinė pedagogė, kuri padeda 

spresti iškilusias socialines-pedagogines problemas. 
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2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita. Vaikų skaičiaus kaita ugdymo įstaigoje buvo nedidelė. 2016 

09 01 sąrašinis vaikų skaičius - 203. 2017 09 01 sąrašinis vaikų skaičius – 200, iš jų 1 vaikas 

turintis didelius specialiuosius poreikius.Vaikų skaičius darželio grupėse -112(lyginant su 2016 

metais sumažėjo  12 vaikų). Vaikų skaičius lopšelio grupėse 47, toks pat kaip ir 2016 metais). 

Vaikų skaičius priešmokyklinio ugdymo grupėse 41 (lyginant su 2016 metais  padaugėjo 8 vaikais). 

Nepatekusių į ugdymo įstaigą nėra, visi norintys priimti. Eilėje: laukia – 67 vaikas.  Apibendrinant 

galima teigti, kad vaikų skaičius įstaigoje labai nežymiai sumažėjo.  

3. Mokinių lankomumo duomenys. Lankomumas lopšelio grupėse – 64%, lankomumas  darželio 

grupėse – 83,6%, lankomumas priešmokyklinėse grupėse – 90% Ugdymo lankomumas fiksuojamas 

kiekvieną mėnesį ir talpinamas centralizuoto priėmimo sistemoje. Nelankymo priežastys: tėvų 

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

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

Įstaigoje yra 24 mokytojai : 15 ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, 4- priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės, 2 logopedės, meninio ugdymo pedagogė, neformaliojo ugdymo (kūno kultūra ) 

pedagogė, socialinė pedagogė ir 2 vadovai. Aukštąjį išsilavinimą įgiję – 15(63%) aukštesnįjį – 9 

(37 %) Mokytojų metodininkių – 5(21%,) vyresniųjų mokytojų – 18(75%).. Dvi jaunos specialistės, 

šiuo metu esančios motinystės atostogose,  įtrauktos į įstaigos atestacijos programą: socialinė 

pedagogė ir ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja. Vadovai turi aukštąjį išsilavinimą ir įgiję III 

vadybinę kategoriją.  

      Įstaigoje  teikiamos krepšinio ir anglų kalbos paslaugos pagal sudarytas sutartis, nuomuojant 

patalpas. 

5. Žemės panaudos sutartis. Žemės panaudos sutartis sudaryta 2014-10-27 Nr. 8SUN-59. 

6. Higienos pasas (yra ar nėra).Higienos pasas išduotas  2013-04-02 Nr.9-0233(6) , galiojimo 

laikas- neterminuotas 

7. Energijos vartojimo auditas. Atliktas. Taip pat yra ir techninis bei investicinis projektai. 

 
II SKYRIUS 

2017 METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

2.1 Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija. 
            Išorės lėšų pritraukimo tendencijos. Nėra. 

Paramos 2 % lėšos. Nepanaudotas likutis 2017-01-01 buvo  4046 eur 
            Per 2017 metus gauta parama per VMI – 1426 eur 
            Išleista – 654 eur : 

 Pianino taisymui-50 eur. 

  Svetainės talpinimas serveryje, informacijos talpinimas svetainėje - 306 eur 
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 Žoliapjovė- 40 eur 

 Įstaigos iškabos gamyba - 40 eur 

 Pašto ženklai ir vokai - 20 eur 

 Langų remontas - 63 eur 

 Banko paslaugos - 40 eur 

 Lėšų likutis 2017-12-31 – 4818 eur. bus perkeltas į 2017m. 

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos lėšos.  
       Gauta ir išleista 380300 eur, iš jų 

 Atlyginimams –236600 eur 

 Sodrai – 73300eur 
 Mitybai – 9000 

 
 Ryšių paslaugoms – 1000 eur 

 
 Aprangai ir patalynei -2000eur 

 
 Prekėms  – 5200 eur, iš jų panaudota:  

 
 kanceliarinėms prekėms – 580 eur 

 švaros prekėms – 1003eur  

 statybinėms medžiagoms ir kt. ūkinėms prekėms – 
3111eur.  

 spausdintuvų kasetėm – 506 eur. 

 medikamentams – 200 eur 
                                                   

  Kvalifikacijos kėlimui – 600 eur 
  Ilgalaikio turto remontui -19000 eur 

 Komunalinėms paslaugoms – 29200eur. 

 Darbuotojų socialinei paramai – 400 eur 
 Įsigyta ilgalaikio turto - 800eur 

 Kitoms paslaugoms – 3000 eur., iš jų: 

 

 Už kenkėjų kontrolės paslaugas  - 159 eur  

 Už kompiuterinės programos priežiūrą –  207eur                           

 Banko paslaugoms – 225 eur.. 

 Gesintuvų patikrai– 40,00eur 

 Už apsaugos paslaugas -274 eur 

 Elektros ūkio priežiūrai -275 eur  

 Raktų gamybai ir kt. paslaugoms -196 eur. 
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Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (spec. lėšos). 

 
Gauta  ir išleista 88900 eur, iš jų: 

  

 Mitybai – 72900 eur 

 Medikamentams – 300 eur 

 Vaikiškai patalynei – 3500 eur 
 Kvalifikacijos kėlimui – 300 eur 

 Remonto darbams -3500 eur 

 Kitoms paslaugoms- 400 eu. 

 Prekėms – 8000 eur iš jų: 

 Kanceliarinėms prekėms – 115 eur  

 Švaros prekėms – 870 eur 

 Statybinėms medžiagoms ir kt. ūkinėms prekėms – 376 eur. 

 Įvairiems baldams- 1888 eur 

 Elektroninėm svarstyklėm- 288 eur 

  Žaliuzėms -489 eur 

 Kompiuteriams, spausdintuvams– 2054 eur 
. 

Mokinio krepšelio lėšos. Gauta ir panaudota: 182900 eur, iš jų:  

 Darbo užmokesčiui –135300eur, 
 Sodrai – 41900 eur‘ 
 Spaudiniams – 800 eur (įsigyta įvairios metodinės ir vaikiškos literatūros),  
 Prekėms -3300 eur (įsigyta įvairių priemonių, žaislų ir žaidimų),  
 Kitoms paslaugoms – 600eur  (sumokėta už edukacines pamokas ),  
 Kvalifikacijos kėlimui - 1000 eur 

 
Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji  dotacija minimalios algos kėlimui  skirtos ir 
panaudotos lėšos: 4500 eur darbo užmokesčiui, 1400 eur socialiniam draudimui. 
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2.2 Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklęInformacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2017 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
Maisto 
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2018m.. įstaigoje numatyti 
prioritetiniai remonto darbai: 
pamatų remontas - 50%, vidaus 
patalpos – 80%, maisto ruošimo 
patalpa - 50%, įrenginiai - 60%, 
tualetų patalpos ir įrenginiai - 40%, 
šildymas, vedinimas, elektros 
instaliacija, šviestuvai – 60%, 
vandentiekis kanalizacija - 20% 
elektros skydinė – 10% 

 
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 teisės aktų nustatyta tvarka. 
3. Statinio dalių ir inžinerinės 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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2.3. Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
 

Tikslas Minimalus lauktas 
rezultatas 

Įstaigos pasiektas 
realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 
rezultatas 

Patobulinti gabių 
vaikų ugdymą. 

60% muzikai gabių 
vaikų gaus papildomą 
muzikinį ugdymą. 
Parengta muzikai gabių 
vaikų programa. 
Veiks sportiškų 5-6 
metų vaikų ugdymo 

Visi muzikai gabūs  4-
7 m. vaikai gavo 
papildomą muzikinį 
ugdymą. Veikia dvi 
papildomo 
muzikinio  grupės 
gabiems vaikams.(4 
pogrupiai). Kryptingos 
muzikinės veiklos dėka  
atsiskleidė muzikalių 
vaikų gebėjimai, vaikai 
koncertavo įstaigos ir 
seniūnijos renginiuose. 
( Eigulių 
mikrorajono‚“Pilietinės 
dainos konkurse“, 
Kauno viešosios 
bibliotekos „Vitebsko“ 
padalinio renginiuose  
ir kt.). 
 Parengta muzikai gabių 
vaikų ugdymo programa. 
 Veikia 5-6 m. 
sportiškų vaikų  
grupė.Pagal sporto 
renginių planą  vaikai 
išmoko žaisti 
sportinius žaidimus 
turėjo galimybę 
rungtyniauti su kitų 
įstaigų vaikais, 
dalyvauti miesto 
sportiniuose  
renginiuose. („Trikrepio 
varžybuose“, LTOK 
akcijoje „Aktyvus 
rugsėjis 2017“ ir kt.) 
 

Visi muzikai gabūs 4-7 

metų vaikai gaus 

papildomą muzikinį 

ugdymą.  
Veiks sportiškų 5-6 

metų vaikų ugdymo 

grupė. 
Parengta muzikai gabių 

vaikų ugdymo 

programa 
Parengta sportui gabių 
vaikų ugdymo 
programa. 

Komentaras:Tikslas pasiektas 95 % ,   vertiname aukštu pasiekimo laipsniu. 
 

Tikslas Minimalus lauktas 
rezultatas 

Įstaigos pasiektas 
realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 
rezultatas 

Pagerinti pedagogų 90% apšiltintos ir 90% apšiltintos ir 100 % apšiltintos ir 
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darbo sąlygas ir 
higieninių 
reikalavimų 
vykdymą, įrengiant 
pasitarimų / poilsio 
kambarį, tęsiant 
pradėtus pastato ir 
patalpų 
atnaujinimo darbus 

nudažytos pastato 
sienos. Atliktas 
vienos grupės 
prausyklos ir tualeto 
remontas 

nudažytos pastato 
sienos. Atliktos 2 
grupių (“Saulučių” ir 
“Pelėdžiukų”) 
prausyklų ir tualetų 
remontas. Įrengtas 
pedagogų poilsio / 
pasitarimų kambarys( 
atliktas patalpos 
remontas, įsigyti 
baldai, 
komputeriai).Pakeista 
ilgojo koridoriaus 
grindų danga. 

nudažytos pastato 
sienos. Atlikti 3 
grupių prausyklų ir 
tualetų remontai. 
Įrengtas pedagogų 
poilsio/pasitarimų 
kambarys 

Komentaras: Galima teigti, kad pasiektas maksimalus lauktas rezultatas 85% , atliktos 
beveik visos  numatytos priemonės.Vertiname aukštu pasiekimo laipsniu. 

 
2.4. Plačiojo įsivertinimo išvados 

 
Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 
1.15   2.1.1. 2.1.2   2.3.4. 
3.1.1. 3.2.2.  4.1.1  4.1.3  4.2.4   
5.1.1  6.3.1 

1.2.3 . 4.1.1  4.1.2.   4.1.1. Vaikų teisių 
atspindėjimas  mokyklos veiklos 
dokumentuose. 
 4.1.2. Vaiko teisių garantavimas 
mokykloje.  

   
 
 
 

2.5.Giluminio įsivertinimo išvados 
 

2017 metais atliktas 2. srities „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ veiklos rodiklių 2.3.3.“Mokytojo 
ir ugdytinio sąveika“ ir    2.3.4 „Ugdymosi motyvacijos palaikymas“.Tirti rodikliai įvertinti:2 
lygiu. 
 Komentaras: :  Darbo grupės nariai rodiklius “Mokytojo ir ugdytinio sąveika“ ir   „Ugdymosi 
motyvacijos palaikymas“. įvertino ( anketuojant,  vertinant pedagogų planavimą ir kt. įstaigos 
dokumentus) 4 lygiu.Išvados:  Abu rodikliai smarkiai susiję ir įtakoja vienas kitą, nes kai kai 
ugdytojo ir ugdytinio sąveika grindžiama demokratišku bendravimu,  tai ir ugdymosi motyvacija 
palaikoma atsižvelgiant į individualius poreikius. Pedagogas yra pavyzdys ugdytiniams kaip 
asmenybė ir daro jiems įtaką daro jiems asmeninėm savybėmis  bei veikla Tinkamas pedagogo 
bendravimas, gebėjimas patraukliai pateikti užduotis, padrąsinti, pagirti pastebėti ir įvertinti vaiko 
pastangas skatina vaiko motyvaciją (80%).Ugdytinių motyvacijai skatinti labai svarbu parinktos 
vaiko galimybes atitinkančios užduotys, kad vaikas išgyventų  sėkmę (95%). 
Stipriosios pusės: ugdytojų  ir ugdytinių sąveika grindžiama partneryste ir abipusiu susitarimu 
80%,  ugdymosi motyvacija palaikoma atsižvelgiant į vaikų grupės specifiką ir individualius vaikų 
poreikius 
Tobulintinos pusės: Ugdymo motyvacijai palaikyti pedagogų taikomi metodai galėtų būti įvairesni, 
mažai taiko šiuolaikinius pasiekimus informacinių technologijų srityje.(20%). 

 
2.6. Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 
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 Per 2017 metus įstaigoje lankėsi ir veiklą vertino: Kauno valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba. Patikrinimo metu rasti nežymūs trūkumai ( atnaujinti daržovių pjaustymo 

lenteles) – pašalinti, esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta. 

 
III SKYRIUS 

2017 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 
IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 
2018 m veiklos plano tikslai atliepia 2016-2018 m.strateginio plano  uždavinius ir 

priemones jiems įgyvendinti.Įgyvendinant  įstaigos strateginio plano 2016-2018 m. II strateginį 

tikslą „Sudaryti sąlygas įstaigos personalo kvalifikacijos kėlimui ir tobulinimui, pagerinti  

pedagogų komunikacinę kompetenciją“ 2018m  ypatingą dėmesį skirsime pedagogų 

profesiniam tobulėjimai . Tam strateginiui tikslui   įgyvendinti  įstaiga 2018 metams numatė  2, 

glaudžiai susijusius, tikslus: 

            1 tikslas: Patobulinti  pedagogo darbo į(s)sivertinimo sistemą“.Šis metinis tikslas 

taip pat pagrįstas  plačiojo įsivertinimo duomenimis,  metine veiklos analize.Norint pasiekti 

aukštos darbo kokybės turime nuolat reflektuoti savo darbą, surasti kokybės matavimo būdus, 

rinkti įrodymus apie savo darbo  kokybę ir planuoti ką galime padaryti geriau.Kiekvienais 

metais  mūsų įstaigos pedagogės analizuoja ir  įsivertina savo  praktinę veiklą.Nustatyta, kad 

didžiausias dėmesys skiriamas atliktų darbų kiekybiniam fiksavimui, dauguma pateikiamų 

klausimų neskatina analizuoti ir vertinti savo veiklos, bet orientuoja į veiklos faktų išdėstymą 

.Pedagogams dar stinga savo veiklos analizavimo ir vertinimo žinių, gebėjimų bei įgūdžių . 

Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudojamos  1000 eur mokinio krešelio programos lėšų. 

            2.tikslas:“Pagerinti pedagogų  informacinių ir komunikacininių technologijų  

valdymo kompetenciją. “.Šis metinis tikslas  taip pat pagrįstas  plačiojo įsivertinimo 

duomenimis, giluminio įsivertinimo duomeninimis, metine veiklos analize, šių dienų 

aktualijomis tėvų lūkesčių duomenų analize. Šis tikslas aktualus mūsų įstaigai,  nes 2018 m. 

esame nusprendę prisijungti prie elektroninio dienyno  sistemos, o pedagogų silpni 

informacinių technologijų naudojimo įgūdžiai.  Tik maža dalis (20% ) geba  pritaikyti 

informacines technologijas  ugdomajame procese, o   pedagogas yra pavyzdys ugdytiniams 

kaip asmenybė ir daro jiems įtaką asmeninėm savybėmis  bei veikla. Bus organizuojami 

tiksliniai mokymai, kad pedagogai  įgiję naujas kompetencijas, skleistų naujas idėjas , žinias, 

naudotų informacines technologijas komunikacijai ir ugdomajame procese. Šiam tikslui 

įgyvendinti bus panaudota 4800eur. Iš jų 4200 savivaldybės biudžeto lėšos, 400- mokinio 

krepšelio lėšos ir 200 sav.b. spec. lėšos. 

             Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016-2018 m. III strateginį tikslą „Pagerinti 

materialinę bazę, atnaujinant ir modernizuojant infostruktūrą“ – 2017 metais ,sieksime 

Comment [A1]: en 
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pagerinti higieninių reikalavimų vykdymą tęsiant pradėtus pastato  ir patalpų atnaujinimo 

darbus.Šis tikslas pagrįstas  plačiojo įsivertinimo  lėšomis, metine veiklos analize, vertintojų 

išvadomis. Pradėti pastato renovavimo darbai, atlikta didelė dalis 90% sienų šiltinimo ir 

dažymo darbų, bet 2017m. negauta lėšų  vieno pastato pamatinės dalies („cokolio“) 

apšiltinimui ir nudažymui, įvardyta, kaip nebaigta statyba, todėl būtina ją baigti. 2 grupių ir 

sporto salės prausyklos ir tualeto patalpos neatitinka higienos normų, būtinas remontas. Šiam 

tikslui įgyvendinti bus panaudojamos 35000 eur.  Savivaldybės  biudžeto lėšų . 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas – tikslas: Patobulinti  pedagogo darbo į(s)sivertinimo sistemą 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Pedagogai įgis reflektavimo  
įgūdžių, gebės numatyti savo 
darbą bei numatyti tobulintinas 
kryptis. 

Sukurta – sudaryta pedagogų  

darbo įsivertinimo sistema. 
50% pedagogų numatys 

asmeninio  tobulėjimo kryptis 

Vadovaujantis sukurta-sudaryta 

pedagogų darbo įsivertinimo 

sistema, 100%pedagogų numatys 

asmeninio  tobulėjimo kryptis. 

 

Priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Socialiniai 
partneriai 

Įvykdymo 
terminas 

Ištekliai 
(eurais) 

Pastabos 

1. Darbo grupės,  
atnaujintai pedagogų 
veiklos įsivertinimo  
formai sukurti, 
sudarymas 
 

Direktorė  
 

 
 
 
 

2018 
sausis 

  

2. Tyrimas“Savianalizės 
įtaka tolimesniam 
profesiniam 
tobulėjimui. 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

 2018 
vasaris 

  

3. Seminaras “Pedagogo 
savianalizės rengimas: 
teorija ir praktika“ 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

‚Šviesos“Mokymo 
centras 

kovas 
2018 

MK iki 
450 

 

4. Metodinis pasitarimas 
„Patobulintos 
pedagogų įsivertinimo 
sistemos pristatymas“ 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

 2018 
balandis 

  

5 
 
 

Kvalifikacijos kėlimas 
pedagogų 
pasirinktuose 
seminaruose. 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

KPKC 2018 MK 
Iki 550 
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2.tikslas –  Pagerinti pedagogų  informacinių ir komunikacininių technologijų  valdymo 

kompetenciją 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Pagerės pedagogų kompiuterinis 

raštingumas, pedagogai aktyvai 

dalyvaus tikslinguose mokymosi , 

pritaikys informacines 

technologijas  ugdomajame 

procese  gebės operatyviai 

komunikuoti su kolegomis ir 

ugdytinių tėvais. 

60% pedagogų pagerins 

kompiuterinio raštingumo 

gebėjimus. 50 % pedagogų 

taikys informacines  

technologijas. 

90% pedagogų pagerins 
kompiuterinio raštingumo 
gebėjimus, 80% pedagogų  taikys 
informacines technologijas . 
Kiekvienas pedagogas pagamins 
po vieną priemonę. 

 

Priemonės 

Eil
. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas 
 

Atsakingi 
vykdytoja

i 

Socialiniai 
partneriai 

Įvykdym
o 

terminas 

Ištekliai 
(eurais) 

Pastabo
s 

1. Mokytojų tarybos 
posėdis“Informacinių 

technologijų naudojimo 
salygos ir galimybės 

ikimokyklinėje įstaigoje 
“  

Direktorė  2018 
gegužė 

  

2. Kompiuterių ir 
interaktyvios lentos 

įsigjimas“ 

Direktorės 
pavaduotoj
a ugdymui 

 2018 
gegužė 

Iki 4000 eur 
Savivaldybė
s biudžeto 

lėšų 

 

3. Mokymai pedagogams 
„“Elektroninės  

programos“Mano 
dienynas“ naudojimosi 

galimybės 

Direktorės 
pavaduotoj
a ugdymui 

 2018 
birželis 

Iki 200 eur 
.MK 

 

4. Mokymai 
pedagogams“Interaktyvi

os  lentos  valdymo 
ypatybės  ir įrankių 

naudojimo galimybės“ 

Direktorės 
pavaduotoj
a ugdymui 

 2018  
rugsėjis 

1ki 200 eur  
s.b.spec.lėšo

s 

 

5. Patikra „ Planavimo   
elektroninėje erdvėje 

kokybė „  

 Direktorė, 
Direktorės 
pavaduotoj
a ugdymui 

 2018 
spalis 

  

6. Metodiniai mokymai 
pedagogams“Interaktyvi
ų metodinių priemoniį 

kūrimas“ 

Direktorės 
pavaduotoj
a ugdymui 

 2018 
spalis 

Iki 200 eur. 
sav.biudžeto 

lėšos 
 

 

7. Projektas“Informacinių Direktorės 
pavaduotoj

Eigulių 2018 Iki 200eur  
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technologijų 
panaudojimas 
ikimokyklinėje 

įstaigoje“ 

a ugdymui mikrorajon
o darželiai 

lapkritis .MK 

8. 
 

Mokytojų tarybos 
posėdis“ Informacinių 

technologijų 
panaudojimas 

l.d“.Šermukšnėlis“ 

Direktorė  2018 
gruodis. 

  

9. Įstaigos tarybos posėdis“ 
Informacinių 
technologijų 

panaudojimas 
l.d.“Šermukšnėlis“  

  2018  
gruodis 

  

 
3 tikslas. Pagerinti higieninių reikalavimų vykdymą,  baigiant pradėtus pastato ir patalpų 
remonto  darbus. 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs 
rezultatai 

Laukiami maksimalūs 
rezultatai 

Pagerės pastato estetinis 
vaizdas, pagerės higieninės 
sąlygos grupių prausyklų ir 
tualetų patalpos. 

90% apšiltintos ir nudažytos 
pastato sienos. Atliktas 
vienos grupės prausyklos ir 
tualeto remontas 

100 % apšiltintos ir 
nudažytos pastato sienos. 
Atlikti 2 grupių  ir sporto 
salės prausyklų ir tualetų 
remontai..Atliktas vienos 
laiptinės remontas. 

 

Priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Socialiniai 
partneriai 

Įvykdymo 
terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Atlikti „Varlyčių“ 
grupės prausyklos 
ir tualeto patalpų 

remontą. 

Direktorės 
pavaduotoja 

ūkiui. 

 2018 
Sausis 

5000,0 
Savivaldybės  

biudžeto 
lėšos 

 

2. Pakeisti 
sanitarinius 

mazgus 
„Varlyčių“ 

grupėje 

Direktorės 
pavaduotoja 

ūkiui 

 2018 
Sausis 

5000,00 
Savivaldybės  

biudžeto 
ėšos 

 

3. Atlikti pastato 
cokolinės 

(pamato) dalies 
šiltinimo ir 

dažymo darbus 

Direktorės 
pavaduotoja 

ūkiui. 

 2018 
Kovas 

5000,00 
Savivaldybės 
specialiosios 
programos 

lėšos 

 

4. Atlikti vienos 
laiptinės remontą. 

Direktorės 
pavaduotoja 

ūkiui 

 2018 
Kovas 

3000,0 
2%  ir  

Savivaldybės 
specialiosios 
programos 

lėšos 

 

5. Atlikti „Kačiukų“ 
grupės prausyklos 
ir tualeto patalpų 

Direktorės 
pavaduotoja 

ūkiui. 

 2018 
balandis 

 

5000,0 
Savivaldybės 

biudžeto 
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remontą lėšos 
4. Pakeisti 

sanitarinius 
mazgus 

„Kačiukų“ 
grupėje 

Direktorės 
pavaduotoja 

ūkiui 

 2018 
Gegužė 

5000,0 
Savivaldybės 
investicinės 
programos 

lėšos 

 

6. Atlikti  sporto 
salės prausyklos ir 

tualeto patalpų 
remontą 

Direktorės 
pavaduotoja 

ūkiui. 

 2018 
lapkritis 

5000,00 
Savivaldybės 

biudžeto 
lėšos 

 

7. 
8. 

Pakeisti 
sanitarinius 

mazgus  sporto 
salėje. 

Direktorės 
pavaduotoja 

ūkiui. 

 2018 
lapkritis 

5000,0 
Savivaldybės 

biudžeto 
lėšos 

 

 
V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, 
informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas 
informuojamas 

Atsiskaitymo ir 
informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

Savininko teisės 
įgyvendinančiai 

institucijai dėl vadovo 
veiklos rezultatų. 

Ataskaita 2018 m.  
04 mėn. 

Įstaigos tarybai, 
mokytojų  tarybai : 
 Dėl 2018 m. l./d. 
tarpinių  veiklos  
rezultatų“,  
Dėl 2018 m.  veiklos 
plano įgyvendinimo. 
Dėl 2018 metų sąmatų 
vykdymo“. 

 

 Vaizdinis pranešimas 2018 m.  
06 mėn. 
12 mėn. 

Direktorė 

Visuomenei Finansinės ataskaitos 
įstaigos internetinėje 
svetainėje(VEIKLA),   

2018 m. kas ketvirtį 

Direktoriui , mokytojų 
tarybai „Dėl įstaigos 
2018veiklos plano I 

tikslo tarpinių 
rezultatų ir 

įgyvendinimo“ 

Pranešimas 2018m.  
 

06 mėn. 
12 mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 

ugdymui  

Direktoriui  
„Dėl mokinio 

krepšelio  programos 
lėšų panaudojimo 

Ataskaita 2018 m.  
12 mėn. 
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Direktoriaus 
pavaduotoja ūkiui  

Direktoriui, 
bendruomenės 
pasitarime „Dėl 

įstaigos finansinių 
išteklių panaudojimo 

2018 m. 

Ataskaita 2018 m.  
12 mėn. 

Įsivertinimo grupės 
pirmininkas 

Įstaigos tarybai          
bendruomenei 

Plačiojo ir giluminio 
įsivertinimo ataskaita 

2018 
lapkritis 

Vaiko gerovės 
komisija 

Direktoriui, mokytojų 
tarybai „Vaiko 

gerovės komisijos 
veikla“ 

Ataskaita 2018 m.  
12 mėn. 

Pedagogai Direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui 

„Dėl veiklos 
rezultatų“ 

Ataskaita 2018 m.  
06 mėn. 

Viešųjų pirkimų 
organizatorius 

Direktoriui „Dėl 2018 
metų viešųjų pirkimų 

organizavimo“ 

Ataskaita 2018m 
12 mėn. 

 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                      Regina Jarmulkienė 
 
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui                                                         Ingrida Grušelionienė 
 
Socialinė    pedagogė                                                                         Vilma Mieldažienė 
 
                                                 
 
 
 
 
PRITARTA 
Kauno lopšelio-darželio „Šermukšnėlis“ 
tarybos 2017 m. gruodžio 14 d. 
posėdžio protokolu Nr.2 
 


