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        ____ Nr. ________  

(data) 

Kaunas 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 

Įgyvendinant įstaigos strateginį planą 2019-2021 m., 2021 m. veiklos plane buvo iškelta metų 

prioritetinė veikla - įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams. Tai prisidėta prie 

2021-2023 metų SVP tikslo „Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo 

paslaugas“ ir uždavinio „Formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklų“. 

2021 metais pasiekti svarbiausi rezultatai bei rodikliai: 

 3 asmenys dalyvavo tarptautinio projekto "Netipinė aplinka - vaikų kūrybiškumo plėtotė" 

mokymuose, tai siejosi su švietimo įstatymo 5str.5d.14str.7d.,30str.papildymu. Tai atitinka 

metiniame plane siekiamą reikšmę. 

 Įgyvendintas modernizacijos projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.2020-09-01 – 170 vaikų, 2021-09-01 - 192 

vaikai, padaugėjo 22 vaikais, tai sudaro 12 proc. nuo bendro vaikų skaičiaus. 

 100 proc. suremontuota virtuvė ir sandėlio patalpos, jų būklė pagerėjo 60 proc. daugiau nei 

buvo planuota. Tai sudaro 2,4 proc. suremontuotų patalpų dalis nuo bendro patalpų ploto.  

 Įrengta daugiafunkcinė erdvė, tai sudaro 4,2 proc. nuo bendro patalpų ploto. 

 Įrengti keturi administracijos kabinetai, kuriuose įrengtos 5 darbo vietos administracijos 

darbuotojams ir 2 darbo vietos visuomenės sveikatos biuro specialistams. Įrengti kabinetai 

sudaro 3 proc. nuo bendro patalpų ploto. 

 Įrengti du specialistų kabinetai. Tai sudaro 1,21 proc. nuo bendro patalpų ploto. 

 Įrengtos dvi naujos grupės. Tai sudaro 12 proc. nuo bendro patalpų ploto. 

 Moderniai atnaujinta lopšelio grupė. Tai sudaro 7 proc. nuo bendro patalpų ploto. 

 Įrengtos dvi naujos vaikų kiemo aikštelės, tai sudaro 25 proc. nuo bendro kiemo ploto. 

 Įrengtos dvi prieigos (pandusai) neįgaliųjų patekimui į pastatą. 

 Įrengtas keltuvas, neįgaliųjų patekimui į antrą aukštą. 

 Įrengti du wc neįgaliesiems. 

 Atsižvelgiant į vaikų metinėse sveikatos pažymose įrašytus ligos kodus, pasirašyta 8 vaikams 

savirūpos planai, kuriais įstaiga įsipareigoja vadovaujantis gydytojos rekomendacijomis 

prisidėti prie vaiko sveikatos gerinimo. Tuo tikslu 5 vaikams parengti atskiri 5 meniu 

„Alergiškiems vaikams“. 

 Pagerinom ugdymą vaikams turintiems sunkumų, praplėtėme pagalbos vaikui specialistų 

veiklą: logopedo darbo krūvį padidinome 0,22 et.  

 Atnaujintas švietimo pagalbos gavėjų sąrašas; 

 Pagal 2021-09-01 sudarytą švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, švietimo pagalbą teikiama 75 

vaikams. 

 2021-12-31 atnaujinus švietimo pagalbos gavėjų sąrašas, švietimo pagalbą teikiama 79 

vaikams, iš jų 9 vaikai, turintys didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, t.y. 43,4 proc. visų 

darželį-lopšelį lankiusių vaikų. 

 Parengti Švietimo pagalbos planai 79 vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Su 
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šiais vaikais dirbama pagal šias programas: Fonologinio kalbos sutrikimo įveikimo programa; 

Garsų tarimo mokymo programa; Vaikų neišsivysčiusios kalbos ugdymo programa; 

Mikčiojimo įveikimo programa. 

 Parengtos individualios vaikų, turinčių specialiuosius poreikius,  pažangos analizės parodė, kad 

22 proc. vaikų sutrikimas buvo įveiktas, kitiems vaikams sutrikimas pašalintas iš dalies ir 

palikta tęstinei korekcijai, tai sudarė 78 proc. vaikų, gavusių švietimo pagalbą. 

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

veiksmingą vaikui švietimo pagalbą, vyko 400 konsultacijų atvejų. 

 Apklausos būdu išsiaiškinome vartotojų pasitenkinimą teikiamomis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo paslaugomis bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos lygį, atitinkantį vaiko raidą, STRAPYJE numatytos rodiklių planinės ir 

faktinės reikšmės sutampa. 

Įgyvendinant 2021 metų veiklos tikslus buvo panaudojamos šios lėšos: ES -169325,58 Eur, 

GPM 2 proc. –1033,19Eur, Valstybės biudžeto (ML) – 308280,40Eur, savivaldybės biudžeto (SB) 

– 898379,69 Eur ir spec. lėšos – 43763,55Eur. 

 

II SKYRIUS 

2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai 2021 metų veiklos rezultatai 

 

Metų 

užduotys(toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai(kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

-    

    

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. - - 

 

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

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

-  

 

4. Pakoreguotų  2021 metų veiklos užduočių nebuvo 

 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

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

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1□      2□       3□       4□ 
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5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas 1□      2□       3□        4□ 

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

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

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

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

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

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

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

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

 

 

 

V SKYRIUS 

2022 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. 2022 metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

8.1. Pagerinti modernizuotų 

ugdymo erdvių  

pritaikomumą. 

Padidės modernizuotų erdvių 

pritaikomumas įstaigos 

patalpose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padidės erdvių, pritaikytų 

vaikų veiklai lauke, dalis nuo 

bendro įstaigos teritorijos 

Iki 2022-12-31 d. įrengti: 

 baldai modernizuoto lopšelio 

miegamojo erdvėje, 

multifunkcinėje erdvėje (spinta 

archyviniams dokumentas ir 

stalas IT įrangai sudėti), salės 

inventoriaus erdvėje; 

 baldai 2 specialistų 

kabinetuose. 

Iki 2022-09-01 atidaryta nauja 

darželio grupė. 

Padidės įstaigą lankančių 

ikimokyklinio amžiaus vaikų  

skaičius iki 160 (buvo 147) 

2 proc padidės vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

dalis nuo bendro vaikų skaičiaus 

(proc.) 

 

10 proc. padidės erdvių, 

pritaikytų vaikų veiklai lauke, 
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ploto, proc.  dalis nuo bendro įstaigos 

teritorijos ploto, proc. 

8.2. Užtikrinti higienos 

normas dėl oro temperatūros 

grupėse karštuoju metų laiku 

Pagerės darbuotojų darbo 

sąlygos grupėse karštuoju 

metų laiku. 

Padidės tėvų (globėjų), labai 

gerai ir gerai (apklausos 

būdu) vertinančių vaiko 

savijautą įstaigoje, dalis. 

Iki 2022-12-31 įrengti grupėse 

kondicionierius. 

 

Tėvai vertins vaiko savijautą:             

Labai gera – 57 proc. (buvo 55 

proc.) 

Gera – 32 proc. (buvo 30 proc.) 

Patenkinama – 11 proc. 

Nepatenkinama – 0 proc. 

8.3. Pagerinti ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo 

praktiką, į ugdymo turinį 

integruojant ES projekto 

„Inovacijos vaikų darželyje“ 

metodinės medžiagos 

priemonių  rinkinius. 

Pagerės kasdieninės 

ugdomosios veiklos kokybė, 

didesnį dėmesį skiriant vaikų 

praktiniams įgūdžiams lavinti 

bei mažinant mokytojo 

dominavimą įvairių veiklų 

metu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padidės tėvų (globėjų), labai 

gerai ir gerai (apklausos 

būdu) vertinančių ugdymo 

kokybę įstaigoje, dalis. 

Iki 2022-12-31: 

 suorganizuotas ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo 

metodinės medžiagos priemonių 

rinkinių pristatymas; 

 įsigyti rinkiniai „Žaismė ir 

atradimai“, „Patirčių erdvė“; 

 20 proc. pedagogų taikys 

ikimokyklinio/priešmokyklinio 

ugdymo metodinės medžiagos 

rinkinius; 

 20 proc. tėvų susipažins su 

pedagogų taikomais 

ikimokyklinio/priešmokyklinio 

ugdymo metodinės medžiagos 

rinkiniais. 

 

Tėvai vertins ugdymo kokybę:                                            

Labai gera – 53 proc. (buvo 51 

proc.) 

Gera – 38 proc. (buvo 36 proc.) 

Patenkinama  – 9 proc. 

Nepatenkinama – 0 proc. 

 

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

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

9.1. Žmogiškieji ištekliai: laikinas nedarbingumas, darbuotojų kaita ir kt. 

9.2. Force majore: įvykiai ar aplinkybės, kurių negalima numatyti, išvengti ar kontroliuoti. 

9.3. Negautas finansavimas. 

 

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) 
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11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Veikla nevertinama. Nustatomos tik 2022 m. 

užduotys, kadangi Iveta Ledinskaitė 2022-07-20 mero potvarkiu Nr. MP-184 paskirta į Kauno 

Žaliakalnio lopšelio-darželio direktoriaus pareigas nuo 2022-07-28. 

 

Švietimo skyriaus vedėja                          __________            Ona Gucevičienė             2022-08-24 
                                                                                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

 

 

Kauno miesto savivaldybės meras            _________          Visvaldas Matijošaitis          2022-08-26 
                                                                                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau 

Direktorė                                      __________                      Iveta Ledinskaitė                2022-08-26 
                                                                    (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                             (data) 

 

 


