
 

KAUNO M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA   

LOPŠELIS-DARŽELIS ,,LAKŠTUTĖ‘‘ 

įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 191641629 

 

2017 METŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 
 

 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1.1. Įstaigos juridinis adresas - Parko g. 10, Kaunas LT-52253 

1.2. Telefono Nr. 8 (37) 373588, 8 (37) 373575 

1.3. El. pašto adresas - dlakstute@yahoo.com 

1.4. Interneto svetainė - https://www.lakstute.kaunas.lm.lt 

1.5. Paskyros socialiniuose tinkluose 

1.6. Įstaigos įsteigimo metai: Kauno 48-asis lopšelis-darželis įsteigtas Kauno miesto liaudies  

švietimo skyriaus vedėjo 1973 m. kovo 15 d. įsakymu Nr.7. Kauno miesto mero 1993 m. lapkričio 

19 d. potvarkiu Nr. 1016 48-ajam lopšeliui darželiui suteiktas Kauno lopšelio - darželio „Lakštutė“ 

pavadinimas. 

1.7. Įstaigos savininkas Kauno miesto savivaldybė  

1.8. Įstaigos dalininkai  

1.8.1. Dalininkų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje  

1.8.2. Dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, FUNKCIJOS 

 

 2.1. Įstaigos veiklos tikslas (-ai): teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį 

 ir priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo 

gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas jo tolesniam 

sėkmingam ugdymui (si) mokykloje. 

2.2. Įstaigos veiklos pobūdis – švietimas (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 2-7 metų  

vaikams). 

2.3. Įstaigos funkcijos, atliekamos įgyvendinant savo tikslą (-us) 

2.3.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo(si) turinį; 

2.3.2. rengia Ikimokyklinio ugdymo(si) programą; 

2.3.3. vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programas, ugdymo sutartyse 

sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą; 
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2.3.4. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, 

specialiąją pagalbą, vykdo vaikų sveikatos priežiūrą; 

2.3.5. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

2.3.6. organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius, 

stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka; 

2.3.7. sudaro sąlygas darbuotojų dalykiniam tobulinimuisi; 

2.3.8. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi 

ir darbo aplinką; 

2.3.9. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, 

vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais; 

2.3.10. organizuoja vaikų maitinimą lopšelyje - darželyje; 

2.3.11. viešai skelbia informaciją apie lopšelio - darželio veiklą Švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka; 

2.3.12. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS,  ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖS  

STRUKTŪROS SCHEMA 

 

 3.1. Duomenys apie įstaigos darbuotojus.  

Etatų skaičius, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės 2017 m. balandžio mėn. 25 d. 

tarybos sprendimu Nr. T-236 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo ir pritarimo viešosios įstaigos Kauno 

vaikų darželio „Rytmetys“ didžiausiam leistinam pareigių (etatų) skaičiui“  : 

1 lentelė 

Etatų skaičius Mokytojų skaičius 

Administracija 

(direktorius ir 

pavaduotojai) 

Pedagoginių 

darbuotojų 

Pagalbinis/ 

techninis  

personalas 

Laisvi 

etatai 

Iš viso etatų 

(pagal etatų 

sąrašą 2017-

10-01) 

Neatestuotų 

mokytojų 

Atestuotų 

mokytojų 

Vyresn. 

mokytojų 

Mokytojų 

metodininkų 

Iš viso 

mokytojų 

3 16,43 19,05 - 38,48 5 12 9 1 17 
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3.2. Įstaigos organizacinės struktūros schema 

 

 

1 pav. Įstaigos organizacinės struktūros schema. 

 

3.3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį.  

Per 2017 metų ataskaitinį laikotarpį, siekiant užtikrinti aukštesnę švietimo kokybę, darbuotojai 

turėjo galimybę nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją. Daugumos pedagogų veikla atitinka 

kvalifikacines kategorijas, tai įrodo veiklą pagrindžiantys dokumentai.  Daugiausia kvalifikacija kelta 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuojamuose mokymuose ir seminaruose. Metų 

pabaigoje tikrinama pedagogų perspektyvinė atestacijos programa, kuri suderinama ir patvirtinama 

įstaigos pedagogų atestacijos komisijoje.  

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją įgijo 2 pedagogai, kompiuterinio raštingumo 

kvalifikacijos kursus baigė 1 pedagogas. 1 pedagogas baigė  „Ikimokyklinės ir priešmokyklinės 

pedagogikos studijų programą“ (90 studijų kreditų). 

Išklausyta akademinių valandų: pedagogų – 306, vadovų – 582, kt. darbuotojų – 23. 

2 lentelė 

Dalyviai Kvalifikacinė programa 

Pareigybė Vardas, 

pavardė 

Pavadinimas, pažymėjimo Nr. Data ir trukmė Organizator

ius 

Direktorė 

 

Ilona 

Mačionienė  

Darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos 

srityje:  „Viešieji pirkimai: 2017 metų didieji 

pasikeitimai“. Pažymėjimas  Serija PV Nr. 1079 

„Privalomų darbo tvarkų ir darbo sutarčių 

rengimas: naujojo darbo kodekso ir kitų teisės 

aktų reikalavimų taikymas nuo 2017 m. liepos 1 

d.“. Pažymėjimas LV-2017-1510 

Mokymai „Darbdavio, darbdaviui 

atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų 

2017-06-21 

(6 akad. val.) 

 

2017-12-01  

(6 akad. val.)  

 

 

2017  

(16 akad. val.) 

UAB 

„Pokyčių 

valdymas“ 

KPKC 
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saugos ir sveikatos klausimais programą“. 

Pažymėjimas D Nr. 17-437 

„Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, 

atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos 

tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių 

įmonėse, mokymo programa“  

Bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų 

tobulinimas: „Mokytojo autoritetas“ Nr. VS-

2017-0101 

„Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus 

kompetencijų ugdymasis“. Pažymėjimas Nr.VB-

2017-1012 

„Metinio darbuotojų vertinimo metodika ir 

praktika“. Pažymėjimas Nr.GA-2017-1224 

Mokymai „Jei tapai vadovu“. Pažymėjimas 

Serija Nr. 12794 

„Viešo kalbėjimo baimės įveikimas“. 

Pažymėjimas Serija PD Nr. 12810 

„Mokymų rinkinys Vadovams. Psichologinės 

manipuliacijos“. Pažymėjimas Nr.PK9 (GU) 658 

„Bendravimas su žiniasklaida“. Pažymėjimas Nr. 

PK9 (GU) 660 

Tarptautinė konferencija ,,Ateities švietimas 

šiandien“. Pažymėjimas Nr. 17-E-1785 

 

 

 

 

 

2017 

(2.5 sav.) 

 

 

 

 

2017-02-21 

(6 akad. val.) 

 

2017-04-26,27;  

2017-05-22   

(40 akad. val.)  

2017-12-12  

(6 akad. val.) 

 

2017-04-07 

(4 akad. val.) 

2017-04-07  

 

2017-05-19    

(18 akad. val.)  

2017-05-19 

(18 akad. val.) 

2017-07-07 

(6 akad. val.) 

UAB „Darbų 

saugos 

partneriai“  

UAB „Darbų 

saugos 

partneriai“ 

 

 

 

KPKC 

 

 

KPKC 

 

VŠĮ 

„Gyvenimo 

Universitetas 

LT“ 

www.pedag

ogas.lt 

 

 

UAB 

„Šviesa“ 

mokymo 

centras. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Virginija 

Jonaitienė  

,,Mokyklos vadybos pagrindai“ 

Pažymėjimas NR.VB-2017-0124 
2017-01- 24-27, 
(32 akad. val.)   

KPKC 

,,Mokyklos vadybos pagrindai“ 

Pažymėjimas Nr.MV-655 

2017-03-03  

 (200 akad. val.) 
KPKC 

,,Mokyklos vadybos pagrindai“ 

Pažymėjimas Nr.VB-2017-0290 

2017-02-20,28 

2017-03-1,2,3    

(40 akad. val.) 

KPKC 

Seminaras ,,Valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų pareigybių aprašymo rengimo 

privalomi reikalavimai ir darbuotojų veiklos 

vertinimo tvarka 2017 metais“. Pažymėjimas 

Nr. LV-2017-0788 

2017-04-14d 

( 6 akad. val.) 

 

KPKC 

Auklėtojos ir 

priešmokykli

nio ugdymo 

pedagogės (6 

žmonių kėlė 

kvalifikaciją) 

 Seminarai „Kaip sėkmingai pasirengti atestacijai, siekiant įgyti 

kvalifikacinę kategoriją“ .Pažymėjimas Nr. AA-2017-0107   

Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai 

tobulinti – Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos 

edukacinė dalis“. Pažymėjimas LD-2017-0018 

„Mokyklos vidaus įsivertinimas ir jo duomenų panaudojimas 

veiklos tobulinimui“. Pažymėjimas VB-2017-0660 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro kvalifikacijos tobulinimo 

renginyje ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo 

švietimo įstaigų pedagogams  Metodų mugė „Žaidimų 

vaivorykštė“. Pažymėjimas Nr.(1.8.)-V4-2515 

Strateginėje švietimo konferencijoje pedagogams ir švietimo 

įstaigų vadovams „Emocinė branda. Tikslai ir iššūkiai“. 

Pažymėjimas Nr. (1.8.)-V4-3027 

„Erdvinė balto popieriaus konstrukcija „Žodis tapo kūnu“ – 

vaikų kūrybingos ir prasmingos veiklos skatinimui“. 

Pažymėjimas AA-2017-1783 

2017-02-07  

(8 akad. val.) 

 

2017-01-25  

2017-02-15 

(40 akad. val.) 

2017-03-23 

(6 akad. val.) 

2017-05-12 

(6 akad. val.) 

 

 

2017-08-24 

(6 akad. val.) 

2017-11-21 

2017-12-15 

(18 akad. val.) 

KPKC 

 

KPKC 

 

 

KPKC 

KPKC  

 

Lietuvos 

respublikos 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerijos  

Vaikų ir 

jaunimo 

centras. 

KPKKC 

„Erdvinė balto popieriaus konstrukcija „Žodis tapo kūnu“ – 

vaikų kūrybingos ir prasmingos veiklos skatinimui“ 

Pažymėjimas Nr. AA-2017-1781 

2017-11-21 

2017-12-15 

(18 akad. val.) 

KPKC 

„Mokymosi motyvacijos skatinimo būdai. Kaip padėti mokiniui 

patirti mokymosi sėkmę“. Pažymėjimas  Nr.AA-2017-0485 

Kvalifikacijos tobulinimo renginyje Metodų mugė „Žaidimų 

vaivorykštė“. Pažymėjimas Nr.(1.8.)-V4-2501  

2017-03-22  

(6 akad. val.) 

2017-05-12 

(6 akad. val.) 

KPKC 

 

Lietuvos 

vaikų ir 
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jaunimo 

centras 

Seminaras ,,Ugdomosios veiklos planavimas ir vaikų 

pasiekimų vertinimas ikimokyklinėje įstaigoje“  

Pažymėjimas Nr. M-140  

2017-11-16 

(6 akad. val.) 
UIC  

 

Mokymai „Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir 

pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą“.  

Pažymėjimas Nr. AA2017-1052 

2017-05-19;23. 

2017-06-05;07. 

(80 akad. val.)  

 

KPKC 

„Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų 

programa“. Diplomas  Nr. 004710 (90 studijų kreditų) 

2016-2018.02.28  LEU 

Profesinių 
kompetencijų 
tobulinimo 

institutas. 

„Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų kompiuterinio 

raštingumo standarto“ technologinę dalį“ (nuotoliniu būdu) 

LD-2017-0064  

Strateginėje švietimo konferencijoje pedagogams ir švietimo 

įstaigų vadovams „Emocinė branda. Tikslai ir iššūkiai“ 

Pažymėjimas  Nr.(1.8.)-V4-3028  

 

2017-02-23 

2017-03-14. 

(40 akad. val.)  

2017-08-24 

(6 akad. val.)  

 

KPKC 

Lietuvos 

respublikos 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerijos  

Vaikų ir 

jaunimo 

centras 

Pedagogai 

specialistai 

(5) 

Neformaliojo 

ugdymo 

mokytoja 

(kūno 

kultūra), 

menų 

(muzikos, 

šokių) 

pedagogai, 

logopedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminaras „Saugus mankštinimasis praktiniai 

patarimai kūno kultūros mokytojui. Kas geriau – 

Pilates ar joga? Jogalates derinys“ Pažymėjimas  

Nr. LV- 2017 – 0302 

Teorinė praktinė konferencija: „Kūno kultūra 

ikimokykliniame amžiuje“ Nr. K4 – 77 

Konferencija: „Menas, dizainas ir meninis 

ugdymas“. Pažymėjimas  Nr. 34 – 2824 

Metodinis renginys: „Bendradarbiavimas su 

šeima, dalyvaujant fizinio skatinimo 

projektuose“ Pažymėjimas  Nr. R. 14- 1 

Metodinis renginys: „Sveiko vaiko diena“ 

Pažymėjimas Nr. S – 145 

2017-03-09        

(6 akad. val.) 

 

2017-12-12 

(8 akad. val.)  

2017-12-05 

 

2017- 09-05 

 

 

2017-11-28 

KPKC 

 

 

 

RIUKPA 

 

Kauno 

kolegija  

 

 

RIUKPA 

 

,,Netipiška kalbos raida“ 

 

,,Netipiško elgesio vaikai. Galimi sprendimo 

būdai“ Pažymėjimas Nr. VS-2017-158  

2017-11-06 

(4 akad. val.) 

2017-11-16  

(6 akad. val.) 

VDU 

 

KPKC 

 

„Vaikų poilsio stovykla. Stovyklų vadovų 

mokymai, neformalaus švietimo programai“ 

Metodų mugė ,,Žaidimų vaivorykštė‘‘ 

kvalifikacijos tobulinimo renginyje 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo 

ugdymo švietimo įstaigų pedagogams 

Pažymėjimas Nr. (1.8.)V4-2569  

2017-06-11 

(12 akad. val.)  

2017-05-12 

(6 akad. val.)  

VŠĮ ,,Vaikų 

poilsis“ 

Lietuvos 

vaikų  ir 

jaunimo 

centras 

Kiti 

darbuotojai 

Vyriausia 

buhalterė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams,  

dietistė 

„Biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo reforma“ 

Pažymėjimas Nr.9228 

„Privalomų darbo tvarkų ir darbo sutarčių 

rengimas: naujojo darbo kodekso ir kitų teisės 

aktų reikalavimų taikymas nuo 2017 m. liepos 1 

d.“. Pažymėjimas LV-2017-1509 

 „Viešieji pirkimai: 2017 metų didieji 

pasikeitimai“. Pažymėjimas  Serija PV Nr. 1079 

„Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo įstaigose: savikontrolės 

sistema, reikalavimai ir rekomendacijos maisto 

saugai ir higienai bei valgiaraščio sudarymui“ 

Pažymėjimas Nr. 11201 

2017-03-07 

(6 akad. val.)  

2017-12-01 

( 6 akad. val.)  

 

 

2017-06-21 

(6 akad. val.) 

2017-10-18 

(5 akad. val.)  

 

 UAB  

„FACTUS 
SUM“ 

KPKC 

 

 
 

KPKC 

AVGO 

GROUP 

(Training and 

consulting)  
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IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI PER 2017 METUS 

3 lentelė 

 

 

Eil. Nr. Finansavimo šaltiniai Suma, Eur Lėšų panaudojimas 

per ataskaitinį laikotarpį 

(atlikti darbai) 
1 2 3 4 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 377 327,87  

1.1. Iš jų  

(nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos): 

  

1.1.1.  „Ugdymo kokybės gerinimo lopšelyje – 

darželyje „Lakštutė“ programa“ 

 (5101) – 02.01.01.027 

305 261,49 Lėšos skirtos darbo užmokesčiui,  

soc. draudimo įmokoms, 

prekėms, kvalifikacijai, 

komunalinėms ir kt. paslaugoms. 

1.1.2.  „Pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir 

remontas programa“ (5101) - 02.01.01.184 

18 722,77 Lėšos skirtos dviejų grupių WC 

ir virtuvėlių remontui.  

1.1.3.  „Pastatų elektrotechninės dalies, vėdinimo 

sistemų remonto ir materialiojo turto 

įsigijimo programa“(5101) - 02.01.01.184 

7 050,90 Lėšos skirtos remontui. 

1.1.4.  „Pastatų inžinerinių sistemų rekonstrukcija ir 

remontas programa“(5101) - 02.01.01.185 

46,86 Lėšos skirtos remontui. 

1.1.5.  „Ugdymo kokybės gerinimo lopšelyje – 

darželyje „Lakštutė“ programa“ (7101) – 

02.01.01.027 

30,00 Lėšos skirtos prekių įsigijimui. 

1.1.6.  „Ugdymo kokybės gerinimo lopšelyje – 

darželyje „Lakštutė“ programa“ (7301) - 

02.01.01.027 

40 510,20 Lėšos skirtos maisto produktų, 

prekių, paslaugų įsigijimui. 

1.1.7.  „Ugdymo kokybės gerinimo lopšelyje – 

darželyje „Lakštutė“ programa (7302) - 

02.01.01.027 

5 705,65 Lėšos skirtos maisto produktų, 

prekių įsigijimui. 

2. Valstybės biudžeto lėšos  170 098,63  

2.1.  Iš jų  

(nurodyti, kokių institucijų / pagal kokias 

programas skiriamos): 

  

2.1.1. „Ugdymo kokybės gerinimo lopšelyje – 

darželyje „Lakštutė“ programa“(41) - 

02.01.01.027 

162 598,63 Lėšos skirtos darbo 

užmokesčiui,  soc. draudimo 

įmokoms, spaudiniams, 

prekėms, kvalifikacijai, kt. 

paslaugoms. 

2.1.2. „Ugdymo kokybės gerinimo lopšelyje – 

darželyje „Lakštutė“ 

programa“(Pedagoginių darbuotojų darbo 

apmokėjimo sąlygoms gerinti (4602)) - 

02.01.01.027 

3 100,00 Lėšos skirtos darbo 

užmokesčiui,  soc. draudimo 

įmokoms. 

2.1.3. „Ugdymo kokybės gerinimo lopšelyje – 

darželyje „Lakštutė“ programa“(Darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti 

(4603)) - 02.01.01.027 

4 400,00 Lėšos skirtos darbo 

užmokesčiui, soc. draudimo 

įmokoms. 

3 Fondų (nurodyti tikslius pavadinimus) lėšos -  

4. Kitos lėšos (nurodyti tikslų šaltinio 

pavadinimą) 

-  

5 Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) 

grąžinimas įstaigai, turinčiai  paramos 

gavėjo statusą 

1667,47 Lėšos skirtos prekėms ir 

paslaugoms įsigyti. 

6. Parama  -  

 Iš viso 549 093,97  

 Iš jų: teikiant mokamas paslaugas įstaigos 

uždirbtos lėšos 

 

46 245,85 
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V SKYRUS 

ĮSTAIGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (ĮSTAIGOS IŠLAIDOS) PER 2017 METUS PAGAL 

EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 
4 lentelė 

Kodas Straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

1 2 3 

2. IŠLAIDOS (2.1+2.2) 547 426,50 

2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 381 112,68 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 291 749,79 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 89 362,89 

2.2. Prekės ir paslaugos  166 313,82 

2.2.1.1.1.1. 

Mityba (maisto produktų įsigijimo ir jų 

gamybos išlaidos) 

45 219,98 

2.2.1.1.1.2. 

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos 

tikrinimas) 

200,00 

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 2 181,55 

2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas  

2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė 2 000,00 

2.2.1.1.1.8. Spaudiniai 799,42 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 37 686,18 

2.2.1.1.1.11. 

Komandiruotės (transporto, 

apgyvendinimo, ryšio ir kitos 

komandiruotės išlaidos) 

 

2.2.1.1.1.14. 

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo 

turto nuoma 

 

2.2.1.1.1.15. 

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis 

remontas 

25 917,46 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 1 255,00 

2.2.1.1.1.17. 

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, 

konsultantams ir komisinių išlaidos 

 

2.2.1.1.1.18. Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas  

2.2.1.1.1.20. KOMUNALINĖS PASLAUGOS 48 374,75 

  Šildymas 39 329,70 

  Elektros energija 5 788,10 

  Vanduo 2 256,95 

  Šiukšlių išvežimas 1 000,00 

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 2 279,48 

2.7. Socialinės išmokos (pašalpos) 400,00 

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais 400,00 

3. 

Sandoriai dėl materialiojo ir 

nematerialiojo turto 

2 200,00 

3.1. 

Materialiojo ir  nematerialiojo turto 

įsigijimo išlaidos 

 

3.1.1.2.1.2. Negyvenamieji pastatai  

3.1.1.3.1.1. Transporto priemonės  

3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai 2 200,00 

3.1.2.1.1.2. 

Kompiuterinė programinė įranga, 

kompiuterinės programinės įrangos licencijos 

 

3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas  

  Iš viso (2+3) 
549 626,50 
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VI SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VALDOMĄ, ĮSIGYTĄ, PERLEISTĄ ILGALAIKĮ 

TURTĄ  

5 lentelė 

Eil. 

Nr.  

Turto pavadinimas ir adresas Kiekis Vertė Pastabos 

(valdomas (nurodyti 

nuo kada), įsigytas, 

perleistas turtas) 
1 2 3 4 5 

1. Darželio pastatas 2 384550,56 1973 

2. Tvora 1 7313,95 2016 

3. LED projektorius  1 600,00 2017 

4.  Nešiojamas kompiuteris  2 1600,00 2017 

 

VII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 

6 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas  

(vadovas, pavaduotojai,  skyrių vedėjai) 

Išlaidos darbo 

užmokesčiui  

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 

Išlaidos kitoms 

išmokoms 

(iš viso, Eur už 

ataskaitinius metus) 
1 2 3 4 

1. Direktorius 11563,11 5394,06 

2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 10491,60 - 

3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 9340,71 - 

 Iš viso: 31395,42 5394,06 

 

VIII SKYRIUS 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS  

 

8.1. Įstaigos vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data.  

Ilona Mačionienė, 2017 m. balandžio 28 d. (Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas 

2017 m. balandžio 25 d.  Nr. T-226) 

8.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, mokslo laipsnis (-iai), studijų sritis, kita svarbi 

informacija. Aukštasis, edukologijos magistras, švietimo vadyba. 

 

                                                                                                                                                                       7 lentelė 

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas 

Vytauto Didžiojo universitetas  

2012-2014 

Edukologijos magistro diplomas (Švietimo 

vadyba) 2014 m. birželio 20 d., Nr.SM – 0001230 

Klaipėdos universitetas Pedagogikos fakultetas 

 1995-1998 

Aukštojo mokslo diplomas AB Nr.000084 

Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla (Kauno 

skyrius) 

Aukštesniojo mokslo diplomas (Ikimokyklinis 

ugdymas) 1995 m. birželio 21 d. B Nr.025134 

 

8.3.  Darbo užmokestis, kitos išmokos įstaigos vadovui.  

Tarifinis mėnesinis atlygis  846,41 EUR. Kitų išmokų negauta. 
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IX SKYRIUS 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS 
 

(Pildo tik viešosios įstaigos ir įstaigos, kuriose sudaromi kolegialūs organai) 

 

X SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE 

(Pildo tik viešosios įstaigos) 

 

XI SKYRIUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS 

AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO 

TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS 
 

8 lentelė 

Tikrinimo data Tikrinusi institucija Išvados ir įvykdytos priemonės 

2017-05-10  

neplanine tvarka  

Kauno valstybinė maisto ir 

veterinarinė tarnyba 

Patikrinimo metu akto Nr. 33VMĮP-700 pažeidimų  nenustatyta. 

2017-11-06 

planine tvarka  

Kauno valstybinė maisto ir 

veterinarinė tarnyba 

Patikrinimo metu akto Nr. 33NPGĮ-316 pažeidimų nenustatyta. 

 

XII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

 Labai gerai   Gerai   Patenkinamai   Silpnai  Nevertinama  
 

XIII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER 

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

 

13.1. Įstaigos veiklos rezultatai 

Veiklos tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus  

9 lentelė 

Tikslas, tikslo pasiekimo planuoti rezultatai 

(uždaviniai) 

Įstaigos pasiektas faktinis rezultatas 

1 2 

1 tikslas - patobulinti vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistemą. 

Planuoti rezultatai: pakoreguoti pažangos ir 

pasiekimų vertinimo kriterijai. 60 proc. 

patobulintas pedagogų gebėjimas atpažinti vaikų 

pasiekimus ir pritaikyti ugdymo turiniui. 90 proc. 

vaikų aplankuose kaupiama informatyvi 

medžiaga. 

Tikslo įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotą 

laukiamą rezultatą vertinamas  gerai  (80 proc.) 
90 proc. pedagogų dalyvavo pažangos ir 

pasiekimų vertinimo mokymuose. Atnaujinti 

pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijai 2-6 

m. vaikams. 80 proc. pedagogų planuodami 

ugdomąją veiklą geba atpažinti vaikų 

pasiekimus, pagal veiklos sritis. 60 proc. tėvų 

susirinkimų, individualių pokalbių metu 

supažindinti su vaiko ugdymo(si) pasiekimų 

aprašu. 90 proc. vaikų aplankuose kaupiama 

informatyvi medžiaga. Realų pasiekto tikslo 

rezultatą vertiname gerai. Įgyvendintos visos 

numatytos metinės veiklos priemonės. 

Atnaujinta vaikų ugdymo(si) pasiekimų 
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vertinimo diagrama pagal pasiekimų 

žingsnius, leidžia pedagogams tiksliau įvertinti 

vaikų gebėjimus ir informaciją panaudoti 

planuojant tolimesnę veiklą. 20 proc. 

pedagogams reikia tobulinti praktinio 

planavimo įgūdžius. 

2 tikslas - pagerinti įstaigos veiklos įsivertinimo 

sistemą 

Planuoti rezultatai: veiklos įsivertinimo grupė 

įtrauks į įsivertinimą visus įstaigos darbuotojus. 

 

Tikslo įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotą 

laukiamą rezultatą vertinamas  gerai  (80 proc), 

Pasiektas maksimalus rezultatas. Veiklos 

įsivertinimo grupė įtraukė į įsivertinimo 

procesą visus įstaigos darbuotojus. Realų 

pasiekto tikslo rezultatą vertiname gerai. 

Suburta įstaigos koordinacinė įsivertinimo 

grupė. Pravesti įsivertinimo proceso mokymai, 

įstaigos darbuotojai informuoti dėl 

įsivertinimo tvarkos, suburta tėvų aktyvo 

grupė, kuri teiks siūlymus administracijai ir 

savivaldos institucijoms dėl vaikų ugdymo 

kokybės gerinimo, organizuos renginius, 

įgyvendins projektus. Pedagogai ir kitas 

personalas įsitraukia į įstaigos veiklos 

įsivertinimą, analizuoja savo ar visos įstaigos 

veiklą ir gautą informaciją panaudoja ugdymo 

procesui tobulinti, bei veiklai planuoti. 

3 tikslas - atnaujinti įstaigos vidaus aplinką bei 

padidinti lauko teritorijos saugumą 

Planuoti rezultatai: atliktas 1 lopšelio grupės 

kapitalinis remontas. 100 proc. atnaujinta 

seklytėlės patalpa. Rekonstruoti šaligatviai ir 

takeliai, atskirtas tvorele šaligatvis nuo 

įvažiavimo. 

Tikslo įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotą 

laukiamą rezultatą vertinamas  gerai  (70 proc.), 
100 proc. išremontuota 1 lopšelio grupė 

Atnaujintos grupės, miegamojo, prausyklos, 

virtuvėlės, tualeto patalpos, 50 proc. atnaujinta 

seklytėlės patalpa, tualetas, prausykla, 

virtuvėlė. Realų pasiekto rezultato tikslą 

vertiname gerai. Tikslas įgyvendintas 70 proc. 

Atliktas 1 lopšelio grupės kapitalinis remontas 

- atnaujintos grupės, miegamojo, prausyklos, 

virtuvėlės, tualeto patalpos. Pakeista 

miegamojo kambario apšvietimo sistema, 

sumontuotos pakabinamos lubos, roletai, 

pakeistos visos grupėje esančios durys. Vidaus 

aplinkos funkcionalumas išaugo įkūrus 

bibliotekėlę, įvedus internetą visose darželio 

patalpose. Sustiprintas papildoma įranga Wi-fi 

interneto ryšys, nešiojama kompiuterine įranga 

aprūpintos visos 8 grupės, nupirktos 3 

planšetės, nupirkti 2 projektoriai, 10 

kompiuterių. Įsigytos IT ugdymo priemonės 

leis individualizuoti vaikų ugdymą. Dalinai 

atliktas 1 darželio grupės (seklytėlės) 

remontas. Atnaujintos prausyklos, tualeto, 

virtuvėlės patalpos. Reikalingas grupės, 

rūbinėlės ir miegamųjų patalpų remontas. 

Kiemo takelių atnaujinimas atidėtas dėl 

finansų trūkumo kitiems metams. 
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13.2. Pateikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinio, atliekančio 

įstaigos veiklos priežiūrą ir kontrolę, nustatyta informacija, atsižvelgiant į juridinio asmens 

teisinę formą ir veiklos pobūdį 

13.2.1. Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita  

Šiuo metu įstaigą lanko 139 vaikai. Lopšelyje - darželyje „Lakštutė“ veikia 8 grupės: 2 lopšelio 

grupės, 5 darželio grupės, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė. Atsižvelgiant į grupių patalpų dydį, 

Kauno m. Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. gegužės mėn. 26 d. įsakymu Nr. 35-387 vietų skaičius 

padidintas 20 vietų. Vaikų, nepatekusių į ugdymo įstaigą nėra.                                              

                         10 lentelė 

 Ugdytinių skaičius 2016 m. Ugdytinių skaičius 2017 m. 

2 lopšelio grupės 27 27 

5 darželio grupės 109 91 

1 priešmokyklinio amžiaus grupė 19 19 

                              Viso ugdytinių: 155 139 

 

         13.2.2 Vaikų skaičius grupėse pagal teritoriją                                                                      11 lentelė 

Įstaigos vaikų skaičius grupėse Kitų miestų ir rajonų, vaikų skaičius 

grupėse 

Nepatekusių vaikų skaičius grupėse 

lopšelio darželio 

priešmo-

kyklinio lopšelio darželio 

priešmoky

klinio lopšelio darželio 

priešmoky

klinio 

27 91 19 
_ 

______ 

_ _ 

______ 

_ 

______ 

_ _ 

 

          13.2.3 Įstaigos socialinis kontekstas                                                                                            12 lentelė 

 2016 m. 2017 m. 

Vaikų, iš daugiavaikių šeimų skaičius  29 30 

Vaikų, augančių nepilnose šeimose, skaičius   17 14 

Vaikų, iš socialiai remtinų šeimų, skaičius 1 2 

Vaikų, kurių tėvai/vienas iš tėvų studentas  6 5 

Vaikų, kurių šeimose vienam šeimos nariui per mėnesį tenka iki 1,5 VRP  3 4 

Vaikų, kuriems nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa  1 1 

Vaikų su negalia 2 2 

Vaikų, iš socialinės rizikos šeimų 4 4 

Vaikų, kurių vienas iš tėvų miręs - - 

          13.3. Pastato būklės analizė                        13 lentelė                                                                                                                                                                  

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m2) Pastabos 

Parko 10 g. Kaunas 1695,39 Reikalingas remontas: pamatai, vidinės sienos, lubos, 

grindys, šildymo sistema, vidaus durys. 

Reikalingas kapitalinis remontas: išorinės sienos, 

vandentiekio sistema. 

Pastato būklė patenkinama. Pastatas neatrodo 

estetiškai. Yra nedidelių įtrūkimų. Vietomis įtrūkę  

sienų plokštės, ištrupėjęs tinkas. Senesnės statybos 

pastato sienos turi didelį šilumos pralaidumą, todėl 

fasadą reikia šiltinti.  
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Žemės panaudos sutartis. Parengta 2006 m. lapkričio 7 d. M19/2006-299.  

Higienos pasas. Higienos pasas išduotas 2012 m. birželio 11 d. Nr. 9-0469(6) neribotam laikui. 

Energijos vartojimo auditas. Atliktas 2007 m. Nr. EA -2007-127. 

 

13.4. Projektinė veikla – nėra. 

13.4.1. Bendra informacija apie įstaigos teiktas paraiškas – nėra. 

                 14 lentelė 

 

13.4.2. Detali informacija apie finansuotus projektus    

                15 lentelė 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 

Finansuoti projektai  

 

Projekto pavadinimas Skirta suma, Eur 
1 2 3 

   

 

13.4.3. Savarankiški vykdyti įstaigos projektai – nėra. 

13.4.4. Planuojami vykdyti projektai  

2018 metais, bus vykdomi 2 ilgalaikiai projektai: „Linksmi vaikai - gyvenkime sveikai“, 

„Mažomis akelėmis pažvelk į vandens lašą“. 

XIV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU ANKSTESNIŲ METŲ 

REZULTATAIS 

      16 lentelė 

1 tikslas – patobulinti ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimą, bendradarbiaujant su šeima. 
 

 

Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas 

Per tarpinį matavimą  

2016 m. 

Per tarpinį matavimą 

 2017  m. 

Per galutinį matavimą 

2018 m. 

1 uždavinys. 

Siekti 

visapusiškos 

pedagogų ir 

tėvų veiklos 

dermės 

skatinant 

vaiko 

pasiekimus ir 

juos vertinant, 

panaudojant 

mokinio 

krepšelio 

lėšas. 

 

25 proc. pagerės 

ugdytojų kompetencija 

vaikų pasiekimų 

vertinimo klausimais. 

 

 

 

 

 

100 proc. 

informacija 

pasiekiama visiems 

tėvams. 

 
 

Parengta, išanalizuota, 

pradėta taikyti nauja 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo sistema. 

Lankyti 6 seminarai 

pedagogams tema 

,,Ikimokyklinio ugdymo 

kokybės gerinimas“, 

organizuoti 8 tėvų 

susirinkimai tema ,,Vaiko 

pažangos stebėjimas ir 

refleksija“. Įvestas bevielis  

šviesolaidinis internetas, 

socialiniuose tinkluose 

auklėtojos įkūrė uždaras 

Įkurta nauja mobili 

internetinė svetainė 

www.lakstute.lt 

Mobili versija leidžia 

patogiai peržiūrėti 

informaciją, telefonu, 

planšetiniu kompiuteriu ir 

kitais išmaniais įrenginiais. 

Informacinė sistema 

prieinama visoms 

bendruomenės grupėms.  

 

Finansavimo šaltinis  

(fondo, institucijos pavadinimas) 

Teiktų projektų 

skaičius 

Finansuotų projektų 

skaičius 

Skirtos lėšos, 

Eur  

 
1 2 3 4 

    

Iš viso    
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grupes tėveliams. Tėvai 

išsamiau informuojami apie 

vaikų pasiekimus ir pažangą. 

 

2 uždavinys. 

Pagerinti 

ugdymo 

procesą, 

taikant 

pradėtą 

diegti   

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimo 

sistemą, 

panaudojant 

valstybinių 

funkcijų 

programos 

lėšas.   

 

Pakoreguoti 

vertinimo kriterijai, 

aiški vertinimo 

sistema. 

 

 

100 proc.  vaikų 

aplankuose kaupiama 

informatyvi medžiaga 

 

 7 pedagogės sudalyvavo 

seminarų ciklo ,,Vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimas“  mokymuose. 

Atnaujinti pažangos ir 

pasiekimų vertinimo 

kriterijai 2-6 m. vaikams. 

Aiški vertinimo sistema, 

gera gaunamos 

informacijos kokybė 

šeimai. Vaikų aplankuose 

kaupiama informatyvi 

medžiaga. Aiški vertinimo 

sistema, gera gaunamos 

informacijos kokybė 

šeimai.  

 

Išvada apie pasiektą tikslą:  

2016 m. tikslas įgyvendintas gerai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas 

sudėtingas, reikalaujantis daug laiko ir žmogiškųjų išteklių procesas. Išanalizavus šios sistemos svarbą ir 

sudėtingumą planuojame tobulinti dar vienerius metus.  

2017 m.  tikslas įgyvendintas gerai. Vaikų vertinimo informacija panaudojama individualių pokalbių su 

tėvais, kolegomis metu, iliustruojant vaikų pasiekimų augimą. Atnaujinta pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistema. 

2 tikslas - siekiant ugdymo proceso kokybės gerinimo, atnaujinti įsivertinimo ir vertinimo procesą. 
 Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas 

Per tarpinį matavimą  

2016 m. 

Per tarpinį matavimą  

2017 m. 

Per galutinį matavimą 

2018 m. 

1 uždavinys.  

Atnaujinti 

personalo 

vertinimo ir 

skatinimo 

Sistemą. 

Pravesta anketinė 

apklausa ,,Kas  

motyvuoja geriau 

dirbti“ , sukurta 

skatinimo sistema. 

Pravesti seminarai, 

diskusijos praktinės 

veiklos analizės 

klausimais, 

patobulintos 

pedagogų veiklos 

vertinimo formos. 

 

Pravesta įstaigos darbuotojų 

apklausa ,,Kas motyvuoja 

geriau dirbti“.   

Atnaujintos darbo tvarkos 

taisyklės ir darbuotojų 

skatinimo tvarka. 

Išanalizuota , parengta ir 

pritaikyta pedagoginės 

praktinės veiklos 

savianalizės forma.  

Pravesta diskusija ,,Praktinės 

veiklos privalumai ir 

tobulintinos sritys“ 

  

2 uždavinys. 

Pagerinti 

įstaigos 

veiklos 

įsivertinimo 

sistemą 

100 proc. pedagogų, 

30 proc. darbuotojų 

sugeba įvertinti 

įstaigos veiklą 

rezultatai 

panaudojami , 

planuojant įstaigos 

veiklą. 

 Suburta koordinacinė 

įsivertinimo grupė. 

Pravesti įsivertinimo 

proceso mokymai (2 

seminarai). Įsivertinimo 

procese dalyvauja proc. 

pedagogų, 30 proc.  

techninio personalo 

darbuotojų, tėvų aktyvas. 

Efektyvus komandinis 

darbas. 

 

Išvada apie pasiektą tikslą : 

2016 m. realų pasiekto tikslo rezultatą vertiname gerai. Įstaigos darbuotojai skatinami bei motyvuojami 

daugiau stengiasi gerai atlikti pavestas užduotis, yra atsidavę darbui, neturi neigiamo požiūrio į įstaigą, 

jaučia pasitenkinimą darbu. 

2017 m. realų pasiekto tikslo rezultatą vertiname gerai. Pedagogai vertinimo rezultatus panaudoja 

rengdami ugdymo planus. 
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3 tikslas - pagerinti materialinę bazę, atnaujinant išorės ir vidaus patalpas. 
 Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas 

Per tarpinį matavimą  

2016 m. 

Per tarpinį matavimą  

2017 m. 

Per galutinį matavimą 

2018 m. 

1 uždavinys.  

Atnaujinti 

įstaigos 

vidaus 
aplinką. 

 

100 proc. atnaujintos 

rūbinėlės. 

 

100 proc. atnaujintos 

2 grupių patalpos. 

 

 

100 proc. pakeistos 7 grupių 

rūbų spintelės. 

 

 

Atliktas 1 lopšelio grupės 

kapitalinis remontas. 

 
 

Atliktas 1 lopšelio grupės 

kapitalinis remontas.  

Atnaujintos grupės, 

miegamojo, prausyklos, 

virtuvėlės, rūbinėlės WC 

patalpos. Pakeista 

miegamojo kambario 

apšvietimo sistema, 

sumontuotos pakabinamos 

lubos, roletai, pakeistos 

visos grupėje esančios 

durys. Pakeista miegamojo 

grindų danga, pakeistos 

palangės.  

50 proc. atnaujinta 1 

darželio grupės (seklytėlės) 

patalpa, (tualetai, 

prausykla, virtuvė). 

 

2 uždavinys. 
Modernizuoti 
aktų salės ir 

grupių 

ugdymosi 

aplinką. 

   Įkurta bibliotekėlė.   

3 uždavinys.  

Padidinti 

lauko 

teritorijos 

saugumą. 

Panaikinti neveikiantį 

fontaną. 

100 proc. 

Sutvarkyti teritoriją.  
Rekonstruoti 

šaligatvius ir takelius. 

Panaikintas neveikiantis 

fontanas. Panaikinta grėsmė 

vaikų saugumui 

 
  

  

Išvada apie pasiektą tikslą : 

2016 m.  pasiekto tikslo rezultatą vertiname labai gerai. Visos numatytos priemonės įvykdytos. Pakeistos 

7 grupių drabužinių spintelės. Atliktas 1 lopšelio grupės kapitalinis remontas. Panaikintas neveikiantis 

fontanas. 

2017 m. pasiekto tikslo rezultatą vertiname  gerai. Vidaus aplinkos funkcionalumas išaugo įkūrus 

bibliotekėlę, įvedus internetą visose darželio patalpose. Nešiojama kompiuterine įranga aprūpintos visos 

8 grupės, nupirktos 3 planšetės, 2 projektoriai. Įsigytos IT ugdymo priemonės leis individualizuoti vaikų 

ugdymą. 

 

Susumavus įstaigos 2016-2017 metų veiklos rezultatus, atlikus stebėjimų analizę, 

galime daryti išvadą, kad 70 proc. įgyvendintos 2016-2018 metų strateginiame plane suplanuotos 

priemonės.  Suplanuotos, ir iš dalies įgyvendintos priemonės, perkeliamos į 2018 m. veiklos planą. 

 

XV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VADOVO PAPILDOMOS INICIATYVOS IR PASIŪLYMAI 

 

            15.1. Įstaigos vadovo papildomos iniciatyvos ir veikla, prisidedant prie ataskaitinių 

metų įstaigos veiklos gerinimo. 

Turtinama, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, skirtų metodinių priemonių 

bazė. Grupės papildytos šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis, skatinančiomis kurti, tyrinėti, patirti 
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kiekvieno vaiko sėkmę. Ugdymo procese diegiamos informacinės technologijos. Įvestas internetas 

visose darželio patalpose. Nešiojama kompiuterine įranga aprūpintos visos, 8 grupės, nupirkti 3 

planšetiniai kompiuteriai, 2 spausdintuvai, 2 projektoriai. 

Nupirktas buitinis inventorius ir priemonės: virtuvinis trintuvas, 8 dulkių siurbliai, pakeisti 

virtuvės indai, valgyklos baldeliai, pakeista valgyklos grindų danga. Visoms grupėms nupirkta nauja 

patalynė, kilimai.  Visuose  miegamuosiuose įmontuoti roletai.  

Vaikų žaidimų aikštelėse, terasinėmis lentomis, atnaujintos smėlio dėžės. Apsaugant smėlį nuo 

užteršimo, smėlio dėžės uždengtos tampriais uždangalais. 

 Įstaigos koridoriuje įrengta biblioteka, metodiniam kabinetui nupirkti nauji baldai. 

Modernizuojant įstaigos aplinkas, lėšos buvo naudojamos ekonomiškai, pagal paskirtį.  

Teikta pedagoginė pagalba tėvams (specialistų konsultacijos, individualūs pokalbiai, tėvų 

susirinkimai).  

Užtikrinant skaidrų ir efektyvų darželio valdymą, sudarytas tėvų aktyvas, priimant įstaigai 

reikalingus sprendimus. 

 Inicijuotos ir surengtos 3 ugdytinių edukacinės, pažintinės išvykos, inicijuoti įstaigos 

bendruomenės renginiai, šventės, minėjimai. Dalyvauta Kauno miesto, rajono, šalies  parodose, 

konkursuose, akcijose.  

Sudaryta komisija materialiojo turto inventorizacijai vykdyti. 

Atsižvelgiant, į tėvelių pageidavimus, vadovaujantis, „Renginių ir neformaliojo švietimo 

veiklos, vykdomų į Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigas atvykstančių paslaugų teikėjų“, 

organizavimo tvarkos aprašu, nuo 2017 m. spalio mėn. vykdoma papildoma apmokama veikla 

(šokiai), kurią lanko 27 ugdytiniai.  

Sudarytos dvi  projektinio darbo grupės, projektinės veiklos 2018 m. organizavimui įstaigoje. 

Sudarytos darbo grupės - bibliotekėlės įkūrimui, pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos 

atnaujinimui.   

Patrauklios įstaigos įvaizdžio kūrimui, sukurtas naujas logotipas.  

Leidinyje „Palemonietis“ esame publikavę savo įstaigos savitumo sklaidą.  

Edukacinės aplinkos turtinimui ir gerinimui sudarytos sutartys su: Kauno moksleivių 

aplinkotyros centru, Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešosios bibliotekos Palemono 

padaliniu. 

Atnaujintas ugdymo turinio planavimo modelis,  orientuotas į vaikų ugdymosi rezultatų 

siekimą, vaikų poreikius. 2017 m. veiklos plane suplanuotos priemonės išryškino trūkumus, 

susijusius su ugdymo turinio planavimu, bei vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimu. Suplanuotos, iš 

dalies įgyvendintos priemonės perkeliamos į 2018 m. veiklos planą.  

Sudaryta prevencinio darbo grupė, kurios paskirtis – tinkamai ir laiku spręsti prevencinio darbo 

klausimus įstaigoje, keistis informacija, vykdant bei organizuojant pagalbą vaikui, pedagogui, 
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tėvams. Parengtas lopšelio - darželio „Lakštutė“ 2017 m. smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo aprašas, pranešimo apie patyčias forma.  

Parengta lopšelio-darželio ‚,Lakštutė“ 2017 - 2019 m. korupcijos prevencijos programa ir 

įgyvendinimo priemonių planas.  

Įstatymų nustatyta tvarka, parengti darbuotojų pareigybių aprašymai, atnaujinti lopšelio-

darželio „Lakštutė“ nuostatai, parengtas netiesioginio darbo su vaikais (metodinės veiklos) valandų 

panaudojimo tvarkos aprašas, darbo tarybos komisijos sudarymo ir darbo tarybos rinkimų tvarkos 

aprašas, metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas, lygių galimybių politikos 

ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas. 

2017 metais iš įstaigoje atleisti 4 darbuotojai, 2 iš jų  pedagogai. Organizuotas auklėtojų 

atrankos konkursas, kurį laimėjo trys pedagogai, turintys aukštąjį universitetinį pedagoginį 

išsilavinimą.  

Lopšelyje-darželyje „Lakštutė“  įgyvendinama personalo formavimo politika yra aiški, skaidri, 

pagrįsta ikimokyklinio ugdymo įstaigos tikslais ir uždaviniais, privalomais teisės aktais. Įstaigoje  

dirba pakankamai kvalifikuoti darbuotojai. Jų išsilavinimas ir kvalifikacija užtikrino darželio 

uždavinių įgyvendinimą.  

15.2. Įstaigos vadovo pasiūlymai dėl ateinančio ataskaitinio laikotarpio įstaigos veiklos 

efektyvumo didinimo. 

Įgyvendinant  2018 metų įstaigos veiklos programą, planuojami kaitos pokyčiai: 

• stiprinti ugdymo proceso gerinimą per projektinę veiklą, įtraukiant visus bendruomenės 

narius. Bus vykdomi 2  projektai : „Linksmi vaikai - gyvenkime sveikai“, „Mažomis akelėmis 

pažvelk į vandens lašą“; 

• dalyvauti nuotoliniuose akredituotų video mokymuose pedagogams (VšĮ „Gyvenimo 

universitetas LT“ www.pedagogas.lt);  

• taikant pradėtą diegti pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą, numatoma galutinai pasiekti 

šį tikslą, naudojantis nuotoline informacine sistema „Mūsų darželis“; 

• tėvų pageidavimu, organizuoti daugiau papildomo ugdymo; 

• pateikti paraišką tarptautinės prevencijos programos ,,Zipio draugai“ įgyvendinimui; 

• siekti pedagogų ir tėvų dermės vaikų pažangos ir pasiekimų vertinime, naudojant IT; 

• rekonstruoti šaligatvius ir takelius, panaikinti neveikiantį, vaikų saugumui grėsmę keliantį 

kaminą, suremontuoti  grupių prausyklas, tualetų patalpas; 

• įrengti patalpą, tėvų ir darbuotojų bendravimui; 

• sudaryti darbo grupę lauko aplinkos kūrimui. Atnaujinti įstaigos kiemelį – pasodinti 

dekoratyvinių augalų, krūmų, atnaujinti krepšinio lentas, patiesti dangą.   
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XVI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI 

 

16.1.  Kaune 

Įstaiga bendradarbiauja su 11 socialinių partnerių:  

• Kauno pedagogų kvalifikacijos centras; 

• Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba; 

• V. Kudirkos viešosios bibliotekos Palemono padalinys;  

• Kauno vaikų lopšelis-darželis  „Šilelis“;  

• Petrašiūnų seniūnija; 

• Kauno moksleivių aplinkotyros centras;  

• Palemono gimnazija; 

• Kauno valstybinis lėlių teatras; 

• Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla; 

• VDU Kauno botanikos sodas; 

• Kauno visuomenės sveikatos biuras. 

16.2. Lietuvoje  nėra. 

16.3. Užsienyje  nėra. 

 

XVII SKYRIUS 

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ 

 

Didžiausią rūpestį kelia pastato fasadas, prasta 5 grupių tualetų,  prausyklų ir virtuvėlių 

būklė. Grėsmę kelia, ugdytinių saugumui, ištrupėjusi lauko takelių danga,  nesaugios žaidimų 

aikštelių dangos, darželio teritorijoje stovintis, nenaudojamas kaminas. Apie lėšų poreikį šioms 

problemoms spręsti, informuotas Kauno miesto  savivaldybės administracijos aprūpinimo skyrius.  

Įstaigoje, daugėjant priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiui, atsiranda būtinybė nuo 

rugsėjo įrengti ir paruošti dar vieną edukacinę aplinką, šio amžiaus grupės vaikams. Dalinai 

suremontuotoje seklytėlėje, įsigijus tinkamus baldelius ir edukacines priemones, pakeitus modelį, 

būtų išspręstas ir antros priešmokyklinio amžiaus grupės įkūrimo klausimas. 

 

 

Direktorė       Ilona Mačionienė                   


