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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2019 METUS 

 

             Įgyvendinant 2019-2021 metų strategiją, bei 2019 m. veiklos planą, pravestos  planuotos  

veiklos pasiekti ženklūs pokyčiai ugdymo kokybės gerinimo ir materialinės bazės stiprinimo 

srityse , bei dalyvauta  miesto , respublikiniuose bei tarptautiniuose projektuose: Pasiekti tikslai, 

bei įgyvendinti  išsikelti uždaviniai: pravedėme įstaigoje per KPKC Respublikinį meninį -  

socialinį foto nuotraukų  bei įvairių veiklų aprašus,  projektą  ,,Iškylauju – atrandu“, kuriame 

dalyvavo  virš 50 pedagogių  iš 35 įstaigų bei dalyvavome gausybėje renginių:  Tarptautiniuose: 

ETwinning Label – išdykusios spalvos, kurios nori draugauti ETwinning Label Valentines Cards 

Exchange;   ETwinning Label – ,,Nors dar mažas, bet labai myliu Lietuvą“;  Tarptautinis Kalbos 

Projektas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas - dvi pedagogės skaitė pranešimą, 

dalijosi savo sukaupta patirtimi;  renginys tolerancijos dienai. Tarptautinė  ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių ugdymo mokytojų konferencija ,,Iššūkiai šiuolaikinėje ikimokyklinėje  

įstaigoje“ pristatė stendinį pranešimą bei tezes anglų k. 

Respublikiniame  renginyje ,,Metodų mugė ,,Žaidimų vaivorykštė“ pedagogės 

skaitė pranešimus ,,Kalbos kraitelė“ ir  ,,Spalvos vaiko gyvenime“. dalyvavo Respublikiniame  

kalbos projekte ,,Išauskime draugystės ir kalbos kilimą“. 

                    Didelis dėmesys skiriamas patyčių, smurto prevencijai. Nuo 2019 m. 

priešmokyklinio amžiaus grupės vaikai dalyvauja Tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo 

programoje „Zipio draugai” (dalyvauja 19 vaikų); visi darželio vaikai dalyvauja prevencinėje 

programoje ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymo” programoje, patvirtintoje LR ŠMM, 3-5 metų vaikams. 

Kauno miesto savivaldybės 2019 metų veiklos plano STRAPIS sistemoje nurodyti lankomumo 

procentai įrodo, kad ir ne žymų , bet lankomumo gerėjimą. (lankė geriau 278 d) 

 

           2019 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

2019 m. numatyti finansiniai prioritetai realizuoti 98 %. Buvo tęsiama taupymo programa 

ir atsižvelgta į būtiniausius poreikius. Finansiniai prioritetai buvo teikiami vidaus ir lauko aplinkų 

atnaujinimui bei IT diegimui: 



2019 m. taip pat dalyvauta “Pienas vaikams” ir “Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje” 

programose. 

Įvertinus skirtas lėšas ir įstaigos taupymo programą 2019 m. pakako darbo užmokesčio 

lėšų tiek iš valstybinių funkcijų vykdymo programos lėšų (MK), tiek iš savivaldybės lėšų. 

 1 tikslas. Dalyvauti visuomenės sveikatos biuro organizuojamoje programoje „Sveikas 

vaikas - sveika ateitis“;  RIUKPA, Olimpinio komiteto renginiuose; įtraukti gretimų darželių 

vaikus bei tėvelius.   

Vykdyti  prevensines  alkoholio, tabako bei  Smurto bei patyčių  programas. Dalyvavome 

sveikatos biuro organizuojamoje programoje „Sveikas vaikas - sveika ateitis“; RIUKPA 

Olimpinio komiteto renginiuose; Įstaiga dalyvauja ilgalaikiame sveikatinimo projekte ,,Sveikatai 

palankūs“ bei ,,Sveikatiada. bei tęstiniuose respublikiniuose projektuose ,,Žalia Pėda“ bei 

,,Žalioji palangė“ bei įstaigos tęstiniame  projekte ,,Mano atradimai sode ir darže,,, ,,Švarios 

rankos – sveikas vaikas“ – vaikai mokėsi taisyklingai plautis rankas, dalyvavom respublikiniame 

foto albumo kūrimo projekte ,,Sveikuoliškos salotos“; tarptautiniame judrios veiklos fotografijų ir 

aprašymų projekte – parodoje ,,Šaltis mums tai nebaisus – judam, krutam visada, sveikata mūsų 

gera“. 

2 tikslas Organizuoti mokymus pedagogėms elektronino dienyno sistemoje ,,Mūsų 

darželis“ – pedagogių veiklos planavimas  bei ugdytinių pažangos bei pasiekimų vertinimas 

Buvo organizuoti mokymai pedagogėms elektronino dienyno sistemoje ,,Mūsų 

darželis“ – pedagogių veiklos planavimas  bei ugdytinių pažangos bei pasiekimų vertinimas; 

moko vaikus naudotis planšetiniais  kompiuteriais 95 % pedagogų sėkmingai dirba Elektroninio 

dienyno sistemoje; 85 % išmoko naudotis informacinių technologijų galimybėmis, bei taikyti 

interaktyvias priemones ugdymo procese; pedagogės išmoko dirbti su išmaniosiom grindim. 

Vaikai mokomi IT pagrindų. Įrengtas darželyje Wi-Fi tinklas, gerėja bendradarbiavimas su 

ugdytinių tėvais,  bei informacinių technologijų įsisavinimas.  

3 tikslas – Atlikti ,,Drugelių“ grupės patalpų remontą – lubų, sienų bei pakeisti grindis. 

Nupirktos  ir keliose grupėse pakeistos senos spintelės, naujos „Boružėlių“ grupės vaikams 

lovytės, lentynos naujomis, įsigyta lauko inventoriaus- daugiafunkcinė žaidimų aikštelė; Atliktas 

,,Drugelių“ gr. miegamojo ir WC patalpų remontas. 
 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1.  Pasiekti 

2019 metų 

įstaigos veiklos 

plane numatytus 

tikslus 

Pasiekti 

numatytus 

rezultatus pagal 

suplanuotus 

sėkmės kriterijus. 

Įgyvendintos tikslui 

pasiekti numatytos 

priemonės. 

Visos priemonės 

įgyvendintos maksimaliai; 

2019 m. tikslai įgyvendinti 

– Organizuoti mokymai 

pedagogėms elektronino 

dienyno sistemoje ,,Mūsų 

darželis“ – pedagogių 



veiklos planavimas  bei 

ugdytinių pažangos bei 

pasiekimų 

vertinimas;organizuoti 

sveikatinimo 

renginiai,projektai į juos 

įtraukti tėvai; Vaikai 

mokomi IT pagrindų; 

 1.2. Ekologinių 

projektų 

įgyvendinimas  

 

Vaikai susipažins 

su daržovių bei 

gėlių sėklomis; 

sės, sodins, 

rūpinsis augalais; 

mokysis bendrauti 

ir 

bendradarbiauti. 

2019 metų veiklos 

plano STRAPIS 

sistemoje, 02.01.01.021 

rodiklio „Ugdymo 

kokybės gerinimas 

Kauno lopšelyje - 

darželyje  „Klausutis“ 

02.01.01.021.01 

Dalyvauti 

respublikiniuose 

ekologiniuose   

projektuose 

Respublikinių projektų  

,,Žalia pėda ‚“ ,,Žalioji 

palangė bei ,,Mano 

atradimai darželio sode bei 

darže,, „ tęstinumas; 

įrengtos daržo lysvės; 

vaikai su pedagogėmis 

beria sėklytes, jas prižiūri, 

laisto , stebi dygimo 

procesą bei rūpinasi 

augalais. Vaikai moka 

atskirti pasodintas 

daržoves, gėles. Supranta, 

kiek reikia laiko, kol 

augalas užauga. 

 

1.3 Organizuoti 

mokymus 

pedagogėms 

elektronino 

dienyno sistemoje 

,,Mūsų darželis“ – 

pedagogių veiklos 

planavimas  bei 

ugdytinių 

pažangos bei 

pasiekimų 

vertinimas. 

 

 

70 % gerės 

pedagogių veiklos 

planavimas, 

patobulės vaikų 

pažangos bei 

pasiekimų 

vertinimas išplės 

informacinių 

technologijų 

panaudojimo 

ugdymo procese 

galimybes, bei 

taikys 

interaktyvias 

priemones; 

pedagogės išmoks 

dirbti su 

Interaktyvių 

grindų programos 

įrankiais ir mokys 

gabesnius  vaikus 

naudotis 

 95 % pedagogų išmoko 

naudotis 

informacinėmis 

technologijomis, bei 

taikyti interaktyvias 

priemones ugdymo 

procese; pedagogės 

toliau mokys vaikus  

dirbti su Interaktyvių 

grindų programos   

įrankiais; ir mokys 

gabesnius  vaikus 

naudotis planšetiniais  

kompiuteriais bei atlikti 

užduotėles ,,Ema“ 

elektroninėse pratybose 

,,Mūsų darželis“ sistemoje 

pedagogės planuoja 

ugdymo turinį bei vertina 

vaikų ugdymo pasiekimus; 

Įdiegtas elektroninis 

dienynas. Išvedžiotas 

internetinis Wi-Fi ryšys. 

Sudaryta  metinė sutartis 

su EMA(elektr .pratybų 

rengėjais (5-6 m. 

vaikams), skirtos pasaulio 

pažinimui ir matematikai; 

organizuoti mokymai 

pedagogėms; 



planšetiniais  

kompiuteriais bei 

atlikti užduotėles 

,,Ema“elektroninė

se pratybose; 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

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

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Tarptautiniuose: ETwinning Label – 

išdykusios spalvos, kurios nori draugauti  

Vaikai susipažįsta su kitų šalių kultūra. 

3.2. ETwinning Label Valentines Cards Exchange;    Pasikeitė sveikinimo atvirutėmis su kitų 

šalių vaikais 

3.3. ETwinning Label – ,,Nors dar mažas, bet labai 

myliu Lietuvą“;   

Supažindino draugus su Lietuva, jos 

simboliais 

3.4. Tarptautinis Kalbos Projektas ,,Vaiko kelias į 

gražią kalbą. Laimingas vaikas. 

Tobulėja vaikų kalbiniai įgūdžiai. 

 

 

 

 


