
 

 

 

KAUNO ŢALIAKALNIO LOPŠELIO-DARŢELIO 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

ONOS DANUTĖS GRICIENĖS 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2021-01-......Nr. ________  

(data) 

          Kaunas____ 

(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 

Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2019-2021 metams 1 strateginį tikslą „Patobulinti vaiko 

specialiųjų poreikių atpaţinimą ir vaiko ugdymosi sunkumų sprendimą, praplečiant pedagogų 

profesines kompetencijas.“ 2020 metais pagerinome veiklą vaiko gerovei praplečiant pedagogų 

kompetencijas:  

 pedagogai taiko skaitmeninę ugdymo turinio planavimo ir vaikų pasiekimų vertinimo 

sistema (el. dienyną).  

 Teikėme individualias konsultacijas pedagogams ir specialistams dėl vaikų pasiekimų suvedimo 

į elektroninį dienyną „Mūsų darţelis“.  

 Pagerinom ugdymą vaikams turintiems sunkumų, praplėtėme pagalbos vaikui specialistų 

veiklą: logopedo darbo krūvį padidinome 0,48 et. ir įsteigėme spec. pedagogo 0,5 et. 

Taip pat specialistams darbo vietas pritaikėm esamas patalpas.  

 Siekiant bendradarbiavimo tarp pedagogų, pagalbos vaikui specialistų ir tėvų, teikiant 

veiksmingą pagalbą, parengėme metodinę medţiagą tėvams apie bendradarbiavimą dėl 

vaiko gerovės. 

Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2019-2021 metams 2 strateginį tikslą „Išplėtoti vaikų 

integruotą kompetencijų ugdymą per patirtinę veiklą, pagerinant ugdymosi sėkmės sąlygas.“ 2020 

metais pagerinome ugdymosi sėkmės sąlygas: 

 Atnaujinome grupių ir salės edukacines erdves, įgyjant muzikavimui, kūrybinei raiškai 

priemones.  

 Įvertinome projekto „Sveikatiada“ rezultatus.  

 Išsiaiškinome vartotojų pasitenkinimą teikiamomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo paslaugomis.  

 Atlikome tyrimą dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų ir 

paţangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalies nustatymo.  

 Atlikome giluminį įsivertinimą veiklos sritims 3.2.3. „Specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymosi paţanga“  2.4.3. „Šeimos gaunamos informacijos kokybė“. 

 Šie du strateginiai tikslai buvo apjungti į vieną 2020 m veiklos tikslą: pagerinti veiklą vaiko 

gerovei, įveiklinant socialinę partnerystę tarp pedagogų, pagalbos vaikui specialistų ir tėvų 

bei stiprinant bendradarbiavimą ir veiksmingos pagalbos teikimą. Šio metinio tikslo pasiekti 

maksimalūs rezultatai: 
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 100 proc. pedagogų taiko skaitmeninę ugdymo turinio planavimo ir vaikų pasiekimų vertinimo 

sistema (el. dienyną) „MūsųDarţelis.lt“ 

 Uţtikrintas specialistų darbo krūvis leidţia teikti pagalbą vaikų skaičiui nurodytam teisės aktų 

nustatytose normose: 0,5 et. specialiojo pedagogo bei papildomai - 0,48 et. logopedo. 

 Pedagogės įgyvendino projekto „Sveikatiada“  60 proc. veiklų nuo bendro projekto „Sveikatiada“  

veiklų skaičiaus. 

STRAPYJE numatytos rodiklių planinės ir faktinės reikšmės sutampa. 

   Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2019-2021 metams 3 strateginį tikslą „Pagerinti įstaigos 

veiklos efektyvumą, padidinant paslaugų prieinamumą, įgyvendinant dalies pastato modernizavimo 

projektą ir atnaujinant įtaigos materialinę bazę.“ 2020 metais pagerinome įstaigos materialinę 

bazę, sudarant sąlygas įvairesnių ugdymo organizavimo formų vykdymui bei tęsėme įstaigos 

modernizavimo projekto įgyvendinimą. Įgyvendinant šį tikslą surengėme įstaigos tarybos posėdį 

dėl įstaigos materialinės bazės tobulinimo racionaliai panaudojant lėšas, organizavome maţos 

vertės pirkimus (techninė prieţiūros darbai, baldų ir įrangos paslaugos), pastato ir vidaus 

rekonstravimo darbai buvo atlikti pagal grafiką, atliktas virtuvėlės ir miegamojo remontai, 

atnaujinome lauko įrengimus. Modernizacijos projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ įgyvendinamas laikantis darbų grafiko ir 

sutarties sąlygų. 

Šio metinio tikslo - pagerinti įstaigos materialinę bazę, sudarant sąlygas įvairesnių ugdymo 

organizavimo formų vykdymui bei tęsiant įstaigos modernizavimo projekto įgyvendinimą, 

pasiekti maksimalūs rezultatai: 

 30 proc. nupirkta inventoriaus;  

 15 proc. pritaikytos lauko erdvės;  

 10 proc. atliktas patalpų remontas nuo bendro pastato ploto. 

Įgyvendinant 2020 metų veiklos tikslus buvo panaudojamos šios lėšos: ES -156768,86, 

GPM 2 proc. – 1556,81 Eur, Valstybės biudţeto (ML) – 17003,87 Eur, savivaldybės biudţeto (SB) 

– 148007,9 Eur ir spec. lėšos – 17002,97 Eur. 

 

II SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų uţduotys 
(toliau – uţduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos uţduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Uţtikrinti 

gerus 

ugdymo(si) 

rezultatus. 

Padidės 

ikimokyklinio 

amţiaus vaikų 

pasiekimų ir 

paţangos lygio, 

atitinkančio vaiko 

raidą, dalis 

procentais 

 

 

 

 

Iki 2020-12-20 ne 

maţiau kaip 65 proc. 

(buvo 60 proc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remiantis sudarytos darbo 

grupės atlikta vaikų 

pasiekimų vertinimo 

išvadomis,  nustatyta, kad 65 

proc. ikimokyklinio amţiaus 

vaikų pasiekė paţangą pagal 

savo amţiaus tarpsnį ir raidą. 

5 proc. padidėjo 

ikimokyklinio amţiaus vaikų  

pasiekimų ir paţangos lygio, 

atitinkančio vaiko raidą, dalis 
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Padinės 

priešmokyklinio 

amţiaus vaikų 

pasiekimų ir 

paţangos lygio, 

atitinkančio vaiko 

raidą, dalis 

procentais 

 

 

 

 

 

 

Padidės tėvų 

(globėjų), labai 

gerai ir gerai 

(apklausos būdu) 

vertinančių 

ugdymo kokybę 

įstaigoje, dalis 

procentais 

 

Iki 2020-12-20 ne 

maţiau kaip 85 proc. 

(buvo 80 proc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labai gera – 45 proc. 

(buvo 40 proc.) 

Gera – 30 proc. 

(buvo 25 proc.) 

Patenkinama  – 25 

proc. 

Nepatenkinama – 0 

proc. 

Remiantis darbo grupės atlikta 

vaikų pasiekimų vertinimo 

išvadomis, priešmokyklinio 

amţiaus ugdytiniai  2019 – 

2020 m. m. sėkmingai baigė 

priešmokyklinio ugdymo 

programą, buvo pasiruošę 

mokyklai. Pasiekimų ir 

paţangos lygio, atitinkančio 

vaiko raidą, dalis – 85 proc.     

5 proc. padidėjo 

priešmokyklinio amţiaus vaikų 

pasiekimų ir paţangos lygio, 

atitinkančio vaiko raidą, dalis. 

 

 Remiantis tėvų (globėjų) 

apklausos duomenimis,  

ugdymo kokybė įvertinta:  

labai gerai – 45 proc.     

gerai –  30 proc. 

patenkinamai – 25 proc. 

nepatenkinamai – 0 proc.  

 

 

 

 

 

1.2. Uţtikrinti 

prasmingą ir 

saugią vaikų 

savijautą, 

puoselėjant 

bendruomenės 

bendradarbiavim

o kultūrą ir 

įrengiant naujas 

vidaus bei lauko 

aplinkas 

Padidės tėvų 

(globėjų), labai 

gerai ir gerai 

(apklausos būdu) 

vertinančių vaiko 

savijautą įstaigoje, 

dalis procentais 

 

 

 

Atnaujintos 

edukacinės erdvės 

moderniomis 

priemonėmis.  

 

 

 

Labai gera – 50 proc. 

(buvo 45 proc.) 

Gera – 25 proc. 

(buvo 20 proc.) 

Patenkinama  – 25 

proc. 

Nepatenkinama – 0 

proc. 

 

 

Iki 2020-12-31 

atnaujintos grupių ir 

salės edukacinės 

erdvės, įgyjant 

muzikavimui, 

kūrybinei raiškai 

modernios 

priemonės. 

Iki 2020-08-31 

atliktas vienos 

grupės miegamojo 

remontas. 

Iki 2020-12-31 

atnaujinti keturių 

grupių lauko 

įrengimai. 

Tėvų (globėjų) apklausos 

duomenimis vaikų 

savijauta įstaigoje 

įvertinta: labai gerai – 50 

proc.  

gerai – 25 proc. 

patenkinamai – 25 proc. 

nepatenkinamai – 0 proc.  

 

30 proc. atnaujinta edukacinių 

aplinkų dalis nuo bendro 

grupės ploto:  

 nupirkta (1863,24 Eur): 

magnetolos su CD, mikrofonai, 

mobilios muzikinės kolonėlės; 

 nupirkta priemonių 

(95.32 Eur + 39,76 atliktas 

vienos grupės miegamojo 

remontas. 

30 proc. erdvių, pritaikytų 

vaikų veiklai lauke, dalis nuo 

bendro įstaigos teritorijos 

ploto: nupirkta (3600 Eur); 

Dvivietės sūpuoklės „Saulės 

garsai“, lauko ksilofonai, 

didysis lietaus garso 

instrumentas. 

1.3. Taikyti Įstaigoje, didinant Iki 2020-12-31, 2020-02-20 UAB statybos 
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inovacijas 

ugdymo turinio 

įgyvendinimo 

modernizavimui 

ir sėkmingam 

įstaigos 

įvaizdţio 

formavimui 

paslaugų 

prieinamumą, 

įgyvendinamas ES 

struktūrinių fondų 

lėšų bendrai 

finansuojamas 

projektas  Nr. 

09.1.3-CPVA-R-

705-21-0003 

,,Kauno 

Ţaliakalnio 

lopšelio – darţelio 

modernizavimas 

didinant paslaugų 

prieinamumą“. 

 

 

 

 

Uţtikrinta gera 

vidaus darbo 

kontrolė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos interneto 

svetainė atitiks 

teisės aktuose 

nustatytus 

reikalavimus ir 

bendruomenės 

poreikius. 

pagal 

modernizavimo 

projektą atlikti 

darbai: 

Modernizavimo 

techninio darbo 

projekto tvirtinimas 

(UAB „Statybos 

projektų ekspertizės 

centras“)  

Rangos darbų 

pirkimas; 

Rangos darbų 

techninės prieţiūros 

paslaugų pirkimas; 

Rangos darbų 

vykdymas - antro 

aukšto statyba. 

 

Iš Savivaldybės 

audito ir kitų 

kontroliuojančių 

institucijų gautas 

labai geras arba 

geras įvertinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderni įstaigos 

interneto svetainė 

atitinka teisės 

aktuose nustatytus 

reikalavimus. 

projektų ekspertizės centras 

pateikė įvertinimą, kad techninį 

darbo projektą galima tvirtinti. 

2020-06-11 atliktas darbų 

rangos pirkimas 

Sudaryta 2020-07-15 Rangos 

darbų sutartis Nr. 200715 

2020-07-15 atliktas Rangos 

darbų techninės prieţiūros 

paslaugų pirkimas 

Sudaryta  2020-07-24 statybos 

darbų techninės prieţiūros 

sutartis Nr. 2020-07 

Rangos darbai vykdomi pagal 

rekonstravimo darbų grafiką. 

 

 

 

 

Iš kitų kontroliuojančių 

institucijų gautas labai gerai 

arba geras įvertinimas: 

 Valstybinės maisto 

veterinarijos tarnybos Kauno 

departamento viešojo 

maitinimo įmonės patikrinimo 

aktai: 

2020-02-05  - paţeidimų 

nenustatyta; 

2020-03-03 – paţeidimų 

nenustatyta. 

 Kauno priešgaisrinės  

gelbėjimo valdybos 

valstybinės priešgaisrinės 

prieţiūros skyrius (VPPS): 

2020-02-04 – trūkumų 

nenustatyta 

2020-06-03 – trūkumų 

nenustatyta. 

 

Moderni įstaigos interneto 

svetainė atitinka teisės aktuose 

nustatytus reikalavimus, 

uţtikrintas prieinamumas 

(pritaikymo neįgaliesiems), 

įdiegti saugos ir vidinis 

informacijos apie paţeidimus 

teikimo kanalai, kiti atitikties 

reikalavimai. Aktuali 

informacija nuolat 

atnaujinama. Paskelbus šalyje 

ekstremalios situacijos padėtį, 



5 

 

 

svetainė buvo pritaikyta vaikų 

ugdymui nuotoliniu būdu. 

Įstaigos svetainė atnaujinta ir 

papildyta šiais skyreliais:  

 Informacija darbuotojams; 

 Informacija tėveliams; 

 Virtuali vaikų darbelių, 

veiklų paroda; 

 Ugdymas nuotoliniu būdu.  

 

2. Uţduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Uţduotys Prieţastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Uţduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Papildytos darbo tvarkos taisyklės punktu: 

darbuotojas gali naudotis įstaigos kompiuterį 

namuose darbo tikslais, pateikęs prašymą. Nupirkta 

licencija „EDUKA klase“ platformos. Papildomai 

organizuoti pedagogų nuotoliniai mokymai dėl 

pasiruošimo vaikų nuotoliniam ugdymui. 

25 proc. pedagogų pasinaudojo 

galimybę naudotis įstaigos 

kompiuteriais karantino metu. 100 proc. 

pedagogų dalyvavo nuotoliniuose 

mokymuose ir sėkmingai vykdė 

nuotolinį ugdymą. Remiantis tėvų 

apklausa, kuri buvo atlikta Google 

platformoje, vertinant grupių auklėtojų 

pateikiamas nuotolinio ugdymo 

uţduotis, gauti tėvų atsakymai parodė, 

jog dauguma tėvų 93 proc., jas įvertino 

puikiai (68,6 proc.) arba gerai (24,4 

proc.) 

3.2. Parengtas „Covid-19“  atvejo maitinimo bloko 

valdymo planas (algoritmas). Bendruomenėje 

priimti bendri sprendimai, susitarimai dėl Covid-19 

atvejo situacijos valdymo ir prevencijos.   

Parengtas algoritmas maitinimo blokui 

uţtikrina situacijos suvaldymą kai 

nustatytas COVID-19 atvejis.  

Priimtas susitarimas reglamentuoja 

bendrą įstaigos darbuotojų darbo tvarką, 

prevenciją COVID-19 atvejams.   

3.3. Parengtas nuotolinio darbo ir ugdymo proceso 

organizavimo tvarkos aprašas, vidaus kontrolės 

politika. 

Uţtikrintas įstaigos ugdymo proceso 

valdymą šalyje paskelbus ekstremalią 

padėtį ir finansinių išteklių valdymą. 

3.4.Nupirktos ir pastatytos konvekcinės krosnelės Gaminti vaikams maistas naudojant 

įvairesnę, sveikesnę maisto gaminimo 

technologiją (tausojančiu rėţimu). 

3.5.Sudaryta sutartis su UAB ORDIN vaikų 

maitinimo paslaugos teikimui 

Buvo uţtikrintas vaikų maitinimas, 

uţdarant dėl atliekamų modernizacijos 

darbų, pastato  adresu Savanorių pr. 

179c, maisto gaminimo patalpas.  

3.6. Sudarytos sutartys, kuriose susitarta 

bendradarbiauti ugdymo įstaigoje vykdant 

Leido praturtinti vaikų mitybos racioną  

pieno ir vaisių produktais. 
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programas „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų 

ugdymo įstaigose“  ir „Pienas vaikams“ Programos 

finansuojamos iš ES. 

3.7. Parengtas darbo tvarkos aprašas karantino 

laikotarpiui 

Susitarta dėl prevencinių darbų 

karantino laikotarpiu. 

3.8. Parengtas prevencinių veiksmų, skirtų 

uţsikrėtimo koronavirusu (COVID-19) grėsmių 

valdymui Kauno Ţaliakalnio-lopšelyje darţelyje 

planas. 

Numatyti veiksmai, atsakingi 

vykdytojai, įgyvendinimo terminai , kai 

yra nepalanki epidemiologinė situacija 

šalyje. 

3.9.Parengtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo paslaugų teikimo tvarkos aprašas 

Susitarta dėl būtinų sąlygų ugdymo 

organizavimo pasibaigus karantinui 

3.10. Parengti elektroninio dienyno nuostatai 100 proc, pedagogai, specialistai, 

dietistas, sandėlininkai dirba naudodami 

elektroninį dienyną „MūsųDarţelis“ 

 

 

4. Pakoreguotų 2020 metų veiklos uţduočių nebuvo 
 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Paţymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (ţmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Ţinių, gebėjimų ir įgūdţių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (paţymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŢDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant uţduotis įsivertinimas 

Uţduočių įvykdymo aprašymas 
Paţymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos uţduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

6.2. Uţduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne maţiau kaip pusė uţduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau uţduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Švietimo politikos išmanymo, strategijos kūrimo, strateginio plano rengimo ir 

įgyvendinimo kompetenciją 
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7.2. Perkeliamosios (bendrosios) kompetencijos - pokyčių valdymo. 

 

V SKYRIUS 

2021 METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų uţduotys 
(nustatomos ne maţiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uţduotys) 

Uţduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

uţduotys įvykdytos) 

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uţduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias uţduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         _____ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                            (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Švietimo skyriaus vedėja                          __________            Ona Gucevičienė             __________ 
                                                                                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

 

Kauno miesto savivaldybės meras            _________          Visvaldas Matijošaitis         __________ 
                                                                                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipaţinau 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 


