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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio 2022-2024 metų strateginiu planu bei 2022 m įstaigos 

veiklos planu buvo siekiama prisidėti prie Kauno miesto savivaldybės 2022-2024 metų strateginio 

veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.  

Įgyvendinant įstaigos strateginį planą 2022-2024 m., 2022 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“. 

2022 metais pasiekti svarbiausi rezultatai bei rodikliai: 

 2 asmenys dalyvavo nacionalinės švietimo agentūros organizuojamuose mokymuose 

Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, tai siejosi su švietimo įstatymo 

5str.5d.14str.7d.,30str.papildymu. Tai atitinka metiniame plane siekiamą reikšmę. Švietimo 

įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 7 d., 30 str. papildymas 

 Įgyvendintas mokslo paskirties pastato1C2p Savanorių pr. 179C, Kaune, paprastojo remonto 

(modernizavimo) projektas 2021-09-01 - 192 vaikai, 2022-09-01 -199 vaikai, padaugėjo 7 

vaikais, tai sudaro 4 proc. nuo bendro vaikų skaičiaus. Stebimas nežymus vaikų skaičiaus 

augimas. 

 100 proc įrengti baldai modernizuotose erdvėse; lopšelio grupėje, priešmokyklinėje grupėje, 

multifunkcinėje erdvėje, dvejuose specialistų kabinetuose, administracijos kabinetuose. Tai 

sudaro 19 proc. suremontuotų patalpų dalies nuo bendro pastato patalpų ploto.  

 STEAM priemonėmis  atnaujintos keturios vaikų kiemo aikštelės, tai yra 33 proc. nuo bendro 

kiemo ploto. 

 Įrengti nauji saugūs kiemo laiptai patekimui į pastate esančią lopšelio grupę. 

 2022 metais iš 8 savirūpos planų 2 vaikams pratęsti savirūpos planai. Naujų savirūpos planų 

2022 metais nebuvo sudaryta, kadangi nebuvo vaikų, kuriems reikėtų vartoti vaistus ugdymo 

įstaigoje. Vadovaujantis gydytojo rekomendacijomis ir atsižvelgiant į tėvų prašymus, 2022 

metais sudaryti 14 pritaikyto maitinimo meniu. Taip prisidėta prie vaiko sveikatos gerinimo ar 

palaikymo t.y. 7 proc. nuo bendro vaikų skaičiaus. 

 2022-01/08 mėn. logopedo pagalba teikta 88 vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 2022-09/12 mėn. atnaujinus švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, švietimo pagalba skirta 

76 vaikams, t.y. 38% vaikų, lankančių ugdymo įstaigą. Viso per metus švietimo pagalba 

suteikta 164 vaikams. 

 Per 2022 metus parengti 164 (88 ir 76) švietimo pagalbos planai vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių. Su šiais vaikais logopediniuose užsiėmimuose dirbama pagal 

šias programas: Fonologinio kalbos sutrikimo įveikimo programa; Garsų tarimo mokymo 

programa; Vaikų neišsivysčiusios kalbos ugdymo programa; Mikčiojimo įveikimo programa. 

 2022 m. birželio mėn. parengta vaikų, turinčių specialiuosius poreikius,  pažangos analizės 

parodė, kad 27 proc. vaikų sutrikimas buvo įveiktas, 73 proc. sutrikimas pašalintas iš dalies ir 

palikta tęstinei korekcijai. Lyginant su 2021 m. sutrikimai 2022 m. įveikti našiau 123 proc.. 



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

teikiant veiksmingą vaikui švietimo pagalbą, vyko 127 socialinio pedagogo konsultacijos, 25 

psichologo užsiėmimai, 72 psichologo konsultacijos vaikams ir 47 konsultacijos tėvams. Tai 

rodo specialistų pagalbos naudingumą ugdytiniams, pedagogams ir šeimoms. 

 Pagal planą ir esant poreikiui organizuoti  9 VGK posėdžiai. Efektyviau į veiklas integruoti 

SUP vaikai. 2022 m. 25 vaikai įvertinti PPT. Parengti pranešimai: ,,Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų kalbos raidos ypatumai“, ,,Įtraukusis ugdymas-specialistų bendradarbiavimas“. 

Pedagogai kėlė kvalifikaciją mokymuose ,,Normalu, jei neramu‘‘, vykdomuose remiantis 

Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašu 2020-

07-31 Nr. V-1733.  

 Suorganizuotos sveikatingumo dienos, siekiant efektyvinti SUP vaikų įtrauktį į lopšelio-

darželio veiklą. Suorganizuota įstaigoje respublikinė savaitė ,,Be patyčių‘‘. Surinkta ir sukaupta 

informacinė literatūra įvairiomis prevencijos temomis.  

 2 priešmokyklinėse grupėse įgyvendinta tarptautinė prevencinė programa ,,Zipio draugai“ ir 10 

ikimokyklinėse grupėse  ,,Kimochis“  socialinės emocinės prevenciijos programa. 100 proc. 

vakų mokėsi įveikti kasdieninius sunkumus, pagerintos bendrosios ir vertybinės nuostatos ir 

esminiai gebėjimai emocijų suvokimo bei raiškos , santykių su suaugusiais ir bendraamžiais 

srityse.  

 Mokytojos, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjos dalyvavo ilgalaikėje Besimokančių 

darželių tinklo 2022 programoje.  

 Bendradarbiauta su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, siekiant išvengti vaiko teisių ir teisėtų 

interesų pažeidimų. Išnarinėti 8 atvejai, bendradarbiaujant su VTAS, SPC. Vykdytos 

konsultacijos pedagogams su VS biuro specialiste.  

 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 2022 metų veiklos tikslus buvo panaudojamos šios lėšos: GPM 1,2 proc. –

6748,73  Eur, Valstybės biudžeto (ML) – 417366,24 Eur, savivaldybės biudžeto (SB) – 

1109082,85 Eur ir spec. lėšos – 56259,64 Eur. 

 

II SKYRIUS 

2022 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai 2022 metų veiklos rezultatai 

 

Metų 

užduotys(toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai(kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.Pagerinti 

modernizuotų 

ugdymo erdvių 

pritaikomumą. 

Padidės 

modernizuotų 

erdvių 

pritaikomumas 

įstaigos patalpose.  

 

 

 

Iki 2022-12-31 d. 

įrengti: 

 baldai 

modernizuoto 

lopšelio miegamojo 

erdvėje, 

multifunkcinėje 

erdvėje (spinta 

Remiantis Viešųjų pirkimų 2022 

m ataskaita, baigiamuoju 

pristatytų prekių bei atliktų 

darbų priėmimo – perdavimo 

2022-11-29 aktu bei PVM 

sąskaita faktūra serija ir Nr. 

SFKR4169, atlikta: 

 2022-10-07 baldų mažos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padidės erdvių, 

pritaikytų vaikų 

veiklai lauke, dalis 

nuo bendro įstaigos 

teritorijos ploto, 

proc.  

archyviniams 

dokumentas ir stalas 

IT įrangai sudėti), 

salės inventoriaus 

erdvėje; 

 baldai2 

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, 

dalis nuo bendro 

įstaigos teritorijos 

ploto, proc. 

vertės skelbiamos apklausos 

pirkimo konkursas; 

 100 proc. įrengti baldai 

modernizuotose erdvėse; 

lopšelio grupėje, 

priešmokyklinėje grupėje, 

multifunkcinėje erdvėje, 

dvejuose specialistų 

kabinetuose, administracijos 

kabinetuose. 

 

 Nuo 2022-09-01 atidaryta 

darželio grupė „Peledžiukai“ 

(adresu Seinų g.7). Direktorės 

2022-09-01 įsakymas Nr.U173-

176 Dėl Kauno Žaliakalnio 

lopšelio-darželio grupių vaikų 

sąrašų 2022-2023 m.m. 

patvirtinimo. 

 Padidėjo įstaigą lankančių 

vaikų skaičius - 199 (buvo147). 

Tai sudaro 26 proc. 

 Remiantis PVM sąskaitomis-

faktūromis: 2022-10-26 serija ir 

Nr. KDL01883; Nr.SFKR3972; 

2022-12-14 serija PTC Nr. 2254, 

atnaujintos lauko aikštelės:  

 Nupirktos STEAM 

priemonės 3 lauko aikštelėms 

 Nupirktos 2 smėlio dėžės su 

žaidimo erdve. 

33 proc padidėjo erdvių 

pritaikytų vaikų veiklai lauke, 

dalis nuo bendro įstaigos 

teritorijos ploto, proc. Rezultatas 

pasiektas 15 proc. daugiau nei 

planuota. Vaikų žaidimų 

aikštelės atitinka higienos 

normos HN131:2015 

bendruosius sveikatos saugos 

reikalavimus. 

2. Užtikrinti 

higienos normas 

dėl oro 

temperatūros 

grupėse 

karštuoju metų 

laiku. 

Pagerėjo 

darbuotojų darbo 

sąlygos grupėse 

karštuoju metų 

laiku. 

Padidėjo tėvų 

(globėjų), labai 

gerai ir gerai 

(apklausos būdu) 

vertinančių vaiko 

savijautą įstaigoje, 

Iki 2022-12-31 

įrengti grupėse 

kondicionierius. 

 

Tėvai vertins vaiko 

savijautą:             

Labai gera – 53 

proc. (buvo 52 

proc.) 

Gera – 32 proc. 

(buvo 32 proc.) 

Remiantis Viešųjų pirkimų 2022 

m ataskaita, atliktų darbų 

priėmimo – perdavimo 2022-09-

26 aktu Nr. FR_DPPA_22.09-

Žaliakalnio bei PVM sąskaita 

faktūra 2022-10-03 serija FRLT 

ir Nr. 17543, įrengti oro 

kondicionieriai darželio pastate 

adresu Savanorių 179C: 5 

grupėse, miegamajame, salėje, 2 

specialistų kabinetuose. 60 proc. 



dalis. Patenkinama – 11 

proc. 

Nepatenkinama – 0 

proc. 

pagerėjo darbuotojų darbo 

sąlygos grupėse, specialistų 

kabinetuose, salėje karštuoju 

metų laiku. 

2022 m. birželio mėn. atlikta 

tėvų apklausa parodė, kad tėvai 

vaiko savijautą vertina: 

o Labai gera – 53 proc. 

(buvo 52 proc.) 

o Gera – 32 proc. (buvo 32 

proc.) 

o Patenkinama – 9 proc. 

o Nepatenkinama – 0 proc. 

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/prieš

mokyklinio ugdymo 

metodinės 

medžiagos rinkinius; 

 20 proc. tėvų 

susipažins su 

pedagogų taikomais 

ikimokyklinio/prieš

mokyklinio ugdymo 

metodinės 

medžiagos 

rinkiniais. 

Tėvai vertins 

ugdymo kokybę:                                            

Labai gera – 52 proc. 

(buvo 51 proc.) 

Gera – 35 proc. 

(buvo 36 proc.) 

Patenkinama  – 9 

proc. 

Nepatenkinama – 0 

proc. 

 

 2022-02-21 suorganizuotame 

mokytojų tarybos posėdyje 

pristatyti, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

metodinės medžiagos priemonių 

rinkiniai „Žaismė ir atradimai“, 

„Patirčių erdvė“;  

 Remiantis PVM sąskaita 

faktūra 2022-03-21 serija ir Nr. 

VL09922 įsigyti 7 rinkiniai  

„Žaismė ir atradimai“, „Patirčių 

erdvė“; 

 2022 m gruodžio mėn. 

apklausa parodė, kad 20 proc. 

pedagogų taiko ikimokyklinio/ 

priešmokyklinio ugdymo 

metodinės medžiagos rinkinius 

„Žaismė ir atradimai“, „Patirčių 

erdvė“; 

 2022 m lapkričio mėn. 

dokumentų (tėvų susirinkimų) 

analizė parodė, kad 20 proc. tėvų 

susipažindinti su pedagogų 

taikomais ikimokyklinio/ 

priešmokyklinio ugdymo 

metodinės medžiagos rinkiniais. 

 2022 m. birželio mėn. atlikta 

tėvų apklausa parodė, kad tėvai 

ugdymo kokybę vertina Taip: 

o Labai gera – 53 proc. (buvo 

51 proc.) 

o Gera – 35 proc. (buvo 36 

proc.) 

o Patenkinama  – 7 proc. 

o Nepatenkinama – 0 proc. 

 

 



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 

2022-11-18 Atliktas mokslo 

paskirties pastato1C2p Savanorių pr. 

179C, Kaune, paprastojo remonto 

(modernizavimo) projektas, kurio 

metu atliktas pastato šiltinimas, 

įrengti nauji laiptai su turėklais, 

pakeista stogo danga, įrengta takelio 

nauja danga iš betoninių šaligatvio 

trinkelių, (techninės priežiūros aktai 

Nr. 1,2,3,4,5; PVM sąskaitos –

faktūros) 

Atliktas mokslo paskirties pastato1C2p Savanorių pr. 

179C, Kaune, paprastasis remontas (modernizavimas) 

leido: 

o sumažinti šildymo kaštus 60 proc.;  

o įgyvendinti Lietuvos higienos normos HN 

75:2016 ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimus; 

o pagerinti statinio techninę būklę;  

o pagerinti estetinį pastato vaizdą. 

2022-10-25 atlikta viešųjų pirkimų 

tiekėjų apklausa.  

2022-11-09 pasirašyta projektavimo 

darbų sutartis Nr. 2022-11-09. 

Parengta Projektavimo techninė 

užduotis, siekiant optimizuoti 

suvartotos energijos naudojimą ir 

pagerinti statinių techninę būklę bei 

estetinį pastato vaizdą. 

Per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo, 

projektuotojas parengia pastato Mokslo paskirties 

pastato (unik. Nr. 1993-7039-0017)pažymėtas plane 

1C1p, Vaistinės skg. 8., Kaune, atnaujinimo 

(modernizavimo) projektą, kuriuo bus siekiama 

atnaujinti pastatą, užtikrinant Lietuvos higienos normos 

HN 75:2016 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendruosius sveikatos saugos 

reikalavimus. Parengta projektavimo užduotis leis 

parengti projektą, organizuoti projekto ekspertizę, 

organizuoti konkursą dėl pastato modernizavimo darbų 

atlikimo. 

2022-09-05 Atlikta viešųjų pirkimų 

tiekėjų apklausa dėl Salės vitrininių 

langų montavimo. 

2022-11-30 sumontuoti saugūs salės 

vitrininiai langai (2022-11-30 

montavimo darbų perdavimo-

priėmimo aktas, PVM sąskaita –

faktūra serija MBVJ Nr. 22310)  

Sumontuoti salės vitrininiai langai užtikrino: 

o vaikų saugumą,  

o estetinį vaizdą,  

o garso izoliavimą,  

o pagerino sąlygas menų pedagogams, kai yra 

dirbama salės ir multifunkcinėje erdvėje tuo 

pačiu metu.  

 

4. Pakoreguotų 2022 metų veiklos užduočių nebuvo 

 

 

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 

Dalykinę kompetenciją 

Konceptualiąją kompetenciją  

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: Veikla nevertinama. Nustatomos tik 2022 m. 

užduotys, kadangi Iveta Ledzinskaitė 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 Matijošaitis2022-08-26 
(parašas)                        (vardas ir pavardė)                 (data) 

 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau 

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

 

 


