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Kauno lopšelis-darţelis ,Bitutė“ – juridinė, pelno nesiekianti Kauno miesto savivaldybės 

institucija. Lopšelyje-darţelyje ,,Bitutė” veikia 6 grupės: 2 ankstyvojo amţiaus grupės (12 val. ir 10,5 

val. trukmės), 3 ikimokyklinio amţiaus grupės (10,5 val., 12 val. ir 24 val. trukmės), 1 

priešmokyklinio amţiaus grupė, kurios darbo trukmė 24 val. Įstaigą lanko 101 vaikai. 

Ikimokyklinio amţiaus vaikų ugdymas lopšelyje-darţelyje ,,Bitutė“ organizuojamas pagal 

Kauno lopšelio-darţelio „Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą 2012 metais, atnaujintą 

2017 metais. Ikimokyklinio amţiaus vaikų pasiekimai vertinami remiantis „Ikimokyklinio amţiaus 

vaikų pasiekimų aprašu“ (2014).  

Priešmokyklinio amţiaus vaikai ugdomi ir jų pasiekimai vertinami pagal Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo programą (2014).  

 Į visas grupes integruojami vaikai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 

 Įstaigoje dirbantys specialistai (logopedas, menų pedagogas, kūno kultūros pedagogas, muzikos 

pedagogas, socialinis pedagogas,) teikia įvairiapusę kvalifikuotą pagalbą vaikams, pedagogams, 

tėvams.  

 Ypatingas dėmesys skiriamas specialiosios pedagoginės ir socialinės pagalbos organizavimui ir 

vykdymui: tėvų (globėjų) auginančių vaikus, stokojantiems gerų tėvystės įgūdţių, gyvenantiems 

Kartų namuose, konsultavimui. 

Įstaigos socialinis kontekstas. 

Remiantis 2018 m. duomenų analize įstaigą lankė: vaikai iš pilnų šeimų 59, vaikai iš 

daugiavaikių šeimų įstaigoje – 20; vaikai, augantys neformalioje šeimoje – 26, kai vaiką augina vieniša 

mama/tėvas – 13, kai vienas iš tėvų studentas – 4 vaikai, globojamų vaikų – 8, vaikai, iš kitataučių 

šeimos 1 (romų), 11 vaikų iš socialinės rizikos šeimų.  

2018 m. gruodţio 1 d. duomenimis, šeimų gaunančių socialinę pašalpą – 17 vaikų. Lyginant su 2017 

m. m. padaugėjo 7 vaikais; šeimų, kurių vidutinės pajamos vienam nariui neviršija 1,5 LRV nustatytų 

remiamų pajamų dydţio – 2 vaikai. Vidutiniškai mokesčio uţ ikimokyklinę įstaiga lengvata naudojasi 
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35 vaikai. Tai sudaro apie 35,3 proc. bendro vaikų skaičiaus. Įstaigos socialinis kontekstas labai 

įvairus. Ne visos šeimos geba tenkinti vaikų socialinius poreikius, aprūpinti juos būtiniausiomis 

reikmėmis. Tenka glaudţiai bendradarbiauti su Kauno socialinių paslaugų centru, Kartų namais. 

Lopšelyje-darţelyje teikiama krepšinio papildomo ugdymo paslauga. Šia paslauga naudojasi 15 vaikų, 

t.y. 13 proc. ugdytinių. Kita dalis vaikų naudojasi mieste teikiamomis papildomo ugdymo 

paslaugomis. Tėvų apklausos duomenimis, pageidaujama, kad įstaigoje vyktų keramikos, dailės, šokių 

papildomi uţsiėmimai. Tačiau įstaigoje nėra tinkamų patalpų, kuriose būtų galima organizuoti šiuos 

būrelius.  

Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita. Lopšelį-darţelį ,,Bitutė“ lanko 107 vaikai. Lyginant su 2017 

m m. vaikų skaičius ţenkliai sumaţėjo. 2018-09-01 sąrašinis vaikų skaičius įstaigoje buvo 107. 2018 

m. priešmokyklinę grupę lankė ir į mokyklą (pasiekę mokyklinę brandą) išvyko 15 vaikų. Lyginant su 

2017 metais, 2018 metais į mokyklą išvyko 6 vaikai maţiau. 2018-2019 m. m. priešmokyklinę grupę 

lanko 20 vaikų. 

Įstaigoje ugdomi 36 specialiųjų poreikių turintys vaikai, integruoti į bendro ugdymo grupes. Iš 

jų: 32-iems yra nustatytas kalbos ir komunikacijos sutrikimai, 4 vaikams – mokymosi sutrikimai dėl 

sulėtėjusios raidos. Jiems nustatytas neįgalumas. Tai sudaro 29,9 % bendro vaikų skaičiaus. Lyginant 

su 2017 metais, 2018 metais vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, skaičius padidėjo 4 %. Vaikams su 

specialiais poreikiais pagalbą teikia logopedė ir kūno kultūros pedagogė, socialinė pedagogė.  

Vaikai į darţelį priimami pagal Kauno miesto centralizuoto vaikų priėmimo tvarką. 2018-09-01 d. 

buvo patenkinti visų tėvų prašymai. Laukiančių eilėje 2018-2019 m. m. pateikti prašymai patenkinti, 

laukiančių eilėje 2019-iems metams – 21. Laukiančių eilėje prašymai bus patenkinti.  

Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis. 

Lopšelyje darţelyje „Bitutė“ yra 43 darbuotojai. Iš jų 16 mokytojų. 10 mokytojų – įgiję aukštąjį 

išsilavinimą, 6 mokytojos – aukštesnįjį. 2 mokytojos įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją, 13 

mokytojų – vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. Dėl nepakankamo pedagoginio darbo 

staţo, viena auklėtoja dar neįgijusios kvalifikacinės kategorijos. Visos pedagogės turi pedagogo 

kvalifikaciją. Lyginant su 2017 metais, mokytojų kvalifikacijos koeficientas išliko stabilus. 

Įstaigos vadovai (direktorė ir direktorės pavaduotoja ugdymui) įgiję edukologijos magistro laipsnį. 

Direktorei 2014 gruodţio mėn. patvirtinta turima III vadybinė kategorija, direktorės pavaduotoja 

ugdymui 2015 metais įgijo III vadybinę kategoriją.  

1. Ţemės panaudos sutartis parengta. Ţemė įstaigai perduota pasitikėjimo teise valdyti. 

Nekilnojamo turto registre įregistruota. Ţemės panaudos sutartis sudaryta 2003-07-17 Nr. 

M19/2003-1574 (galioja nuo 2003-07-17 iki 2076-07-16). 

2. Higienos pasas yra. Higienos pasas išduotas 2011-01-31 Nr.9-0070 (6) neribotam laikui. 

3. Energetinis auditas atliktas. Parengti investicinis, techninis projektai. 
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II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

Siekiant švietimo paslaugų prieinamumo, įstaigoje tenkinami vaikų saugumo, sveikatos, 

judėjimo, ţaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, paţinimo, saviraiškos poreikiai, atsiţvelgiama į 

individualiuosius ir specialiuosius vaikų gebėjimus, kalbinę ir socialinę šeimų padėtį. Skatinamos tėvų 

inicijuotos ir VGK narių, sveikatos prieţiūros specialistės atsakingai organizuotos vaikų sportinės 

veiklos ,,Aš maţasis olimpietis“, ,,Kad būtume stiprūs ir vikrūs“, ,,Kaip elgtis namuose pasilikus 

vienam“. Organizuotos ţalingų įpročių prevencijai vykdyti viktorinos ugdytiniams, paskaitos 

darbuotojams, tėvams. Dalyvauta Kauno visuomenės sveikatos biuro organizuotoje programoje 

,,Kauno vaikai šypsosi“.  

Siekiant vaikų, tėvų, pedagogų iniciatyvumo, sėkmingai įgyvendinami įstaigos tradicija tapę ir 

apimantys Ţaliakalnio seniūnijos ikimokyklines įstaigas edukaciniai projektai: ,,Kuriu apie Lietuvą“, 

,,Mūsų miestas Kaunas“, ,,Aš labai myliu Lietuvą“, ,,Mano šeimos herbas, skirtas Lietuvos šimtmečiui 

paminėti.  

2018 m. finansiniai prioritetai buvo teikiami vaikų sąlygų gerinimui įstaigos viduje: visų šešių grupių 

vaikų tualetų, virtuvėlių, patalpose. Atlikti kapitalinei remontai, atitinkantys HN reikalavimus. IKT 

technologijų naudojimui grupių ir įstaigos veiklose pradėta diegti ir naudoti e-dienyno sistema. 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos. 

 VIP dotacijos. Negauta. 

Savivaldybės lėšos įstaigai sudarėv339709,00 eurų. 

Specialiųjų programų metinis planas sudarė 35428,04eurų.  

Mokinio krepšelio metinis planas sudarė 105752,00eurų. 

Finansinių išteklių gavimo ir panaudojimo analizė pagal atskirus finansavimo šaltinius (gyventojų 2% 

paramos ir labdaros lėšos, valstybinių funkcijų vykdymo programos lėšos ir kt.) pateikiama lentelėje: 

 

Įstaigos metinis biudţetas „Biudţetinių įstaigų veiklos programa“ 

Skirta pagal patikslintą sąmatą                                                                                     339709,00 

Panaudota biudţeto lėšų 2018-12-01 (eurais):                    

Darbo uţmokestis, socialinis draudimas, pajamų mokestis 226229,74 

Prekių ir paslaugų naudojimas: 

Vaikų mitybai  12500,00 

Apsaugos paslaugos 382,10 

Šildymui  8071,10 

Elektros energijai 2516,91 

Ryšių paslaugos 1225,64 

Apranga ir patalynė 1000,00 
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Vandentiekis ir kanalizacija 1243,68 

Kvalifikacijos kėlimas 341,00 

Kitos paslaugos (banko paslaugos, UAB „Dezinfa“, patikros, ir kt.) 2173,01 

Kitos prekės 9473,06 

Šiukšlių išveţimas 982,58 

Ilgalaikio turto remontui 11693,18 

Viso:  

                   Valstybinių funkcijų vykdymo programa (krepšelio lėšos) 

Pagal patikslintą sąmatą skirta (eurų) 105752,00 

Panaudota 2018-12-01 (eurų): 82821,77 

Spaudiniams 1000,00 

Darbo uţmokestis 60988,12 

Kvalifikacijos kėlimui 256,00 

Socialinio draudimo išlaidos 19016,93 

Paţintinei veiklai 273,72 

Kitos prekės  1287,00 

Viso: 82821,77 

Specialiųjų programų vykdymo programa (tėvų mokestis uţ vaikų mitybą ir ugdymo reikmėms) 

Faktiškai gauta 2018-12-01  (eurų):                                                                               35428,04 

Panaudota 2018-12-01 (eurų):                                                                                        35428,04 

Vaikų mitybos organizavimui 19584,32 

Vaikų patalynės atnaujinimui 2000,00 

Kitoms prekėms (trumpalaikio inventoriaus, ugdymo priemonių įsigijimui ir 

kanceliarinėms prekėms)  

1843,72 

Kitoms paslaugoms  12000,00 

Viso: 35428,04 

 

Finansiniai ištekliai naudojami efektyviai, planingai, atsiţvelgiant į įstaigos strateginį planą.  
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Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 
 

Statinio dalių ir inţinerinės įrangos būklės įvertinimas (20... m. statinio kasmetinės apţiūros duomenimis) 
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Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP – atliktas 

paprastasis remontas. 

 

Pastabos: 
 

1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inţinerinės įrangos būklė vertinama atsiţvelgiant į statinio kasmetinės apţiūros rezultatus. 

2. Įstaiga naudojamo pastato techninę prieţiūrą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Statinio dalių ir inţinerinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apţiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir 

aplinkos higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto prieţiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inţinerinės įrangos remonto 

ar rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą. 
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

1.Uţtikrinti 

sąlygas pedagogų 

kvalifikacijos 

gerinimui, 

profesiniam 

augimui bei 

profesionalios 

patirties sklaidai, 

siekiant sėkmingos 

ir kokybiškos 

ugdytinių 

paţangos. 

50 proc. aiškūs 

pedagogų profesinio 

augimo prioritetai, 

tobulėjimo poreikiai 

ir galimybės 

95 proc. aiškūs 

pedagogų profesinio 

augimo prioritetai, 

tobulėjimo poreikiai 

ir galimybės. 

95 proc. aiškūs 

pedagogų profesinio 

augimo prioritetai, 

tobulėjimo poreikiai 

ir galimybės. 

Komentaras: 

Pirmas tikslas įgyvendintas maksimaliai. Siekiant uţtikrinti 2018 m. plane išsikeltą sėkmės 

kriterijų ,,Aiškūs pedagogų profesinio ir asmeninio augimo prioritetai, uţtikrins sėkmingą 

ugdytinių paţangą ir pasiekimus“. Pedagogai aiškiai išdėsto savo tobulėjimo poreikius ir 

galimybes, ţinoma reali situacija. Planuoti ir organizuoti pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo seminarai, atsiţvelgiant į įstaigos bei asmenų poreikius, tuo pačiu stiprinama 

pedagogų savivertė, pedagogo profesijos prestiţas. Organizuoti seminarai, kurie: 

 ugdė profesines ir bendrąsias kompetencijas; 

 orientuotasi į nemokamų seminarų lankymą; 

 dalyvauta seminaruose, kurie apmokami iš mokinio krepšelio lėšų. 

Pedagogių įgytos specialiosios kompetencijos leido siekti geresnių ugdytinių įgūdţių, 

kokybiškos vaiko paţangos. Todėl siekiant tobulinti ir ugdyti pedagogų, specialistų, 

vadovų profesinį augimą, seminarai, mokymai organizuoti įstaigoje, pasirinkta bendra 

tema, kurie tenkino saviugdos poreikį: savęs paţinimo, emocijų, konfliktinių situacijų 

valdymą. 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

2. Siekiant 

ugdytinių 

visapusiškų 

kompetencijų 

paţangos, taikyti 

aktyviuosius ir į 

vaiką orientuotus 

ugdymo(si) 

metodus. 

60 proc. ugdytinių 

pagerins tikslingą ir 

saugią veiklą 

įstaigos viduje ir 

lauke, siekiant 

visapusiškų 

kompetencijų 

ugdymo(si) 

paţangos 

90 proc. ugdytinių 

pagerins tikslingą ir 

saugią veiklą 

įstaigos viduje ir 

lauką, siekiant 

tikslingų 

kompetencijų 

ugdymo(si) 

paţangos 

90 proc. ugdytinių 

pagerins tikslingą ir 

saugią veiklą 

įstaigos viduje ir 

lauką, siekiant 

tikslingų 

kompetencijų 

ugdymo(si) 

paţangos 

Komentaras: 

Antras tikslas įgyvendintas ir pasiektas įstaigos maksimalus rezultatas.  

Siekiant uţtikrinti 2018 m. plane išsikeltą sėkmės kriterijų ,,Įgyti pedagogų profesinio 

augimo prioritetai, uţtikrins kokybišką vaikų pasiekimų – kompetencijų paţangą“ 

įgyvendintos plane visos priemonės, tiesiogiai turinčios įtakos vaikų kompetencijų 

ugdymui  

Tikslas Minimalus lauktas Įstaigos pasiektas Maksimalus lauktas 
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rezultatas realus rezultatas rezultatas 

3. Uţtikrinant 

ugdytinių 

saugumą, 

paţintinę-tiriamąją 

ir aktyvią fizinę 

veiklą, atnaujinti 

lauko vaikų 

ţaidimų aikštelės, 

tam skiriant 

mokinio krepšelio 

ir 2 proc. lėšas 

 

1.Vienos vaikų 

ţaidimų aikštelės su 

minkšta danga 

įrengimas.  

2. Trūkstamų tentų 

smėlio dėţėms 

uţdengti įsigijimas 

1.Praplėstos 

vaistaţolių lysvės.  

2.Įrengtos 2 

kokybiškos lauko 

priemonės 

siuţetiniams, 

judėjimo ţaidimams. 

3. Vaikų grupių (4) 

aplinkų atnaujinimas 

1.Įrengtos 2 

kokybiškos lauko 

priemonės 

siuţetiniams, 

judėjimo ţaidimams. 

2.Dviejų aikštelių su 

minkšta danga 

įrengimas. 

3.Praplėstos 

vaistaţolių lysvės.  

4. Vaikų grupių (4) 

aplinkų atnaujinimas 

Komentaras: 

Trečias tikslas įgyvendintas. Pasiektas realus rezultatas. 

Įrengtos 2 kokybiškos lauko priemonės siuţetiniams, judėjimo ţaidimams. Atnaujintos 4 

vaikų grupių aplinkos, atliktas salės kapitalinis remontas. Nepavyko įrengti aikštelėse 

minkštas dangas. Ši priemonė bus vykdoma sekančiais metais. 

 

Plačiojo įsivertinimo išvados 
 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

2.1.3.  2.3.1. 

2.1.4.  4.2.1. 

 

 

Giluminio įsivertinimo išvados 
 

Komentaras  
Giluminiams įsivertinimui pasirinkta pagalbiniai rodikliai 3.2.1. ir 4.2.1. Jiems ištirti 

pasirinkta anoniminė tėvų apklausa. Jos gauti duomenys rodo, kad apie 50 proc. tėvų, 

vaiko pasiekimų vertinime dalyvauja formaliai. 25 proc. tėvų pasigenda išsamios 

informacijos iš grupių pedagogių. Tad kompiuterinės programos ,,Mūsų darţelis“ 

įdiegimas ir naudojimas ugdymo turinio planavime, paskatintų pedagogų veiklos dermę 

skatinant vaikų pasiekimus bei juos vertinant. 

Išanalizavus tėvų apklausos rezultatus apie pedagogų ir tėvų veiklos dermę skatinant vaikų 

pasiekimus, paaiškėjo, kad į tėvų nuomone, jų vaikų ugdymo klausimais atsiţvelgia 70 

proc. pedagogų. Ne visiems įstaigos pedagogams yra priimtina ir suprantama, kad įstaigos 

veiklos veiksmingumas priklauso nuo tėvų dalyvavimo vaikų ugdymo procese ir jų 

pasiekimų ir paţangos vertinime, kad tam reikia skirti pakankamai laiko ir dėmesio. 

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 
 

2018 metais išorės vertinimo ir vidaus audito skyriaus patikrinimų nebuvo. 

Kauno valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba 2018 m. balandţio 19 d. atliko patikrinimą. 

Išvados ir nurodymai: 

Esminių teisės aktų paţeidimų nenustatyta.  
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Registruoti šaldiklio temperatūrą nuo 2018-04-19. 

Kauno valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba 2018 m. spalio 25d. atliko patikrinimą. 

Išvados ir nurodymai: tikrinimo metu esminių teisės aktų paţeidimų nenustatyta, poveikio 

priemonės netaikytos, ankstesni duoti nurodymai įvykdyti.  

Lietuvos metrologijos Kauno apskrities skyriaus inspekcija atliko patikrą. 

Išvados ir nurodymai: 

1. Nepaţeisti teisinės metrologijos reikalavimai.  

2. Paţeidimų ir neatitikimų nerasta.  

III SKYRIUS 

2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

Įgyvendinant įstaigos veiklos prioritetus, tikslus, uţdavinius, siekiama sudaryti sąlygas 

visapusiškam vaikų ugdymui ir ugdymuisi, uţtikrinti vaikų socialinį ir psichologinį saugumą, 

tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, paţintinius vaikų poreikius, 

formuoti jų saugios ir sveikos gyvensenos įgūdţius. Planingai ir nuosekliai vertinama ir, 

analizuojama įstaigos veikla, vadovaujamasi veiksminga vadyba – tinkamais ir laiku 

priimamais sprendimais. Uţtikrindama kokybišką ugdymą, įstaiga siekia laiduoti ugdymo 

programų įvairovę, sudaryti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui, uţtikrinti sveiką ir 

saugią ugdymo (-si) aplinką. Stiprinant švietimo paslaugų veiksmingumą įstaigoje 

įgyvendinama tarptautinė prevencinė socialinių įgūdţių programa ,,Zipio draugai", kurios 

tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įveikti socialinius bei emocinius sunkumus. 

Priešmokyklinio ugdymo grupėje, ugdytiniams į priešmokyklinę programą integruojama 

,,Aukoholio, tabako ir kt. psichiką veikiančių medţiagų vartojimo programa“. Realizuojama 

„Socialinių įgūdţių ugdymo prevencinė programa“ (sudaryta įstaigos specialistų ir pedagogų 

pagal „Ikimokyklinio amţiaus vaikų socialinių įgūdţių ugdymo programą“. Įstaiga kasmet 

dalyvauja akcijose „Savaitė be patyčių“, „Tolerancijos diena“, vykdomi tęstiniai įstaigos 

projektai „Mėnuo be smurto“, „Smagi dienelė darţelyje su mama ir tėčiu“. Įstaigoje 

vykdomas, socialiniam ir emociniam vaikų ugdymui/-si skirtas projektas ,,Ebru – tapymo 

menas ant vandens“.  

Siekiant švietimo paslaugų prieinamumo, įstaigoje tenkinami vaikų saugumo, 

sveikatos, judėjimo, ţaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, paţinimo, saviraiškos 

poreikiai, atsiţvelgiama į individualiuosius ir specialiuosius vaikų gebėjimus, kalbinę ir              

socialinę šeimų padėtį. Skatinamos tėvų inicijuotos ir VGK narių, sveikatos prieţiūros 

specialistės atsakingai organizuotos vaikų sportinės veiklos ,,Aš maţasis olimpietis“, ,,Kad 
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būtume stiprūs ir vikrūs“, ,,Kaip elgtis namuose pasilikus vienam“. Organizuotos ţalingų 

įpročių prevencijai vykdyti viktorinos ugdytiniams, paskaitos darbuotojams, tėvams. 

Dalyvauta Kauno visuomenės sveikatos biuro organizuotoje programoje ,,Kauno vaikai 

šypsosi“.  

Siekiant vaikų, tėvų, pedagogų iniciatyvumo, sėkmingai įgyvendinami įstaigos tradicija 

tapę ir apimantys Ţaliakalnio seniūnijos ikimokyklines įstaigas edukaciniai projektai: ,,Kuriu 

apie Lietuvą“, ,,Mūsų miestas Kaunas“, ,,Aš labai myliu Lietuvą“, ,,Mano šeimos herbas, 

skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti.  

Rengiant lopšelio-darţelio ,,Bitutė“ 2019 metų veiklos planą, vadovautasi 2019-2021 

metų strateginiu planu, įstaigos plačiojo įsivertinimo rezultatais, bendru įstaigos pedagogų 

sutarimu. Remiantis ,,plačiojo“ įsivertinimo išvadomis, galime teigti, kad ,,Vaiko paţangos ir 

pasiekimų vertinimo“ sritis sukelia sunkumų ir neaiškumų daugeliui pedagogų, fiksuojant 

duomenis el. dienyne ,,Mūsų darţelis“, kuriuo naudojamės nuo 2017 m. spalio mėn. 

Pedagogai vaikų pasiekimus ir paţangą fiksuoja, analizuoja, tačiau rezultatų planuojant 

ugdymo turinį yra tobulintinas. Pedagogams trūksta ţinių ir įgūdţių, kaip patraukliai ir 

veiksmingai informaciją apie vaikų pasiekimus ir paţangą pateikti tėvams bei įtraukti juos 

įvertinimo procesą. Todėl ši sritis lieka aktuali 2019 metų veiklos plane.  

Bendru pedagogu sutarimu, atsiţvelgdami į 2019 metų švietimo prioritetus, tobulinsime 

srities „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ veiklos rodiklį „Šeimos ir mokyklos 

bendradarbiavimas ugdymo procese“ ir 2019-2021 m. strateginio plano I tikslą ,, siekiant 

pagerinti vaiko poreikių tenkinimą ir ugdymo(si) kokybę, išplėsti partnerystės ryšius su 

šeima“, toliau plėtosime ir sieksime kokybės informuojant šeimą apie vaiko paţangą. Tam 

įsisavinsime ir panaudosime elektroninio dienyno „Mūsų darţelis“ galimybes.  

Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2019-2021 metams II strateginį tikslą „Siekiant 

ugdymo (si) proceso įvairovės  įdiegti lauko pedagogikos elementus ir IKT“ 2019 metais 

parengsime ir įgyvendinsime vaikų ugdymo lauke projektus. Pedagogai tobulins ţinias 

lankydami seminarus bei įstaigas, kurios diegia lauko pedagogikos idėjas. Šis metinis tikslas 

pagrįstas 2018 metų įstaigos veiklos analize bei 2019 metų švietimo prioritetais. Tikslui 

įgyvendinti bus naudojamos Mokymo lėšos ir spec. lėšos. 

Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2019-2021 metams III strateginį tikslą „Įrengti 

lauko teritorijoje naujas ţaidimų erdves“ 2019 metais įrengsime lopšelio grupės aikštelėje 

kūrybinių priemonių, įsigysime naujų, lauko priemonių vaikams, kurios skatins vaikus kurti, 

judėti, sportuoti bei palaikyti dţiugią emocinę būseną. 
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IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1. tikslas – Patobulinti vaikų pasiekimų ir paţangos vertinimo sistemą, įtraukiant į 

procesą ugdytinių šeimas.  

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Atnaujinta bendradarbiavimo 

su šeima, vertinant vaikų 

pasiekimus ir paţangą, 

sistema. 

50% tėvų aktyviau domėsis 

vaikų pasiekimais ir paţanga. 

 

 

Pagerės 50% ugdytinių 

pasiekimai ir paţanga 

70% tėvų aktyviau 

domėsis vaikų 

pasiekimais ir paţanga. 

 

Pagerės 90% ugdytinių 

pasiekimai ir paţanga 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Anketinės tėvų 

apklausos, kaip 

(kokiais būdais) 

jie išsiaiškina 

vaikų pasiekimus 

bei paţangą, 

analizė. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

auklėtojos 

 2019 m. 

sausis 

Mokytojų 

taryba 

 

2. Pokalbis-

diskusija 

„Taikytinos 

bendradarbiavimo 

su šeima, 

aptariant vaikų 

pasiekimus bei 

paţangą, 

formos“. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos, 

specialistai 

 2019 m. 

vasaris 

  

3. Paskaitos, 

pokalbiai-

diskusijos tėvams 

apie sąlygų 

sėkmingam vaikų 

ugdymui(si) 

darţelyje ir 

namuose, 

sudarymą, 

ugdymo 

tęstinumo 

namuose svarbą. 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 2019 m 

kovas – 

geguţė 

spalis - 

lapkritis 

VGK  

4. Informacijos 

tėvams, 

atspindinčios 

individualius 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

 2019 m. 

vasaris - 

gruodis 
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vaiko gebėjimus, 

jo pasiekimus bei 

daromą paţangą, 

pateikimas grupės 

erdvėse.  

auklėtojos 

5. Tėvų 

informavimas 

apie vaikų 

pasiekimus bei 

paţangą, 

naudojant 

elektroninį 

dienyną „Mūsų 

darţelis“ 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos, 

specialistai 

 2019 m. 

sausis- 

gruodis 

Mokytojų 

taryba 

 

6. Tyrimas 

„Taikomos 

bendradarbiavimo 

su šeima formos, 

vertinant vaikų 

pasiekimus bei 

paţangą“. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

auklėtojos, 

specialistai 

 2019 m. 

gruodis 

  

 

2. tikslas – Siekiant pagerinti ugdymo organizavimo sąlygas praplėsti lauko 

edukacines erdves. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Praplėsta pedagogų patirtis, 

taikant lauko pedagogikos 

idėjas, įrengtos naujos lauko 

edukacinės erdvės; 

galimybės vaikams rinktis juos 

dominančią veiklą lauke. 

50 % pagerės ugdymo 

organizavimo sąlygos lauko 

edukacinėse erdvėse. Vaikai 

galės rinktis juos dominančias 

veiklas lauke. 

90 % pagerės ugdymo 

organizavimo sąlygos 

lauko edukacinėse 

erdvėse. Vaikai galės 

rinktis juos dominančias 

veiklas lauke. 
 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Tyrimas 

„Ugdymo 

priemonių 

įsigijimas vaikų 

veiklai lauke“ 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos, 

specialistai 

  

2019m. 

sausis-

vasaris 

Mokytojų 

taryba 

 

2. Seminarai, 

paskaitos 

pedagogams 

apie lauko 

pedagogikos 

idėjas 

Įstaigos 

direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Šviesos 

leidyklos 

mokymo 

centras 

2016 m. 

vasaris 

  

3. Vizitai į 

įstaigas, 

Įstaigos 

direktorė, 

 2019 m. 

kovas- 
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diegiančias 

lauko 

pedagogikos 

idėjas  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

balandis 

4. Projektų, 

numatančių 

vaikų veiklas 

lauke, 

parengimas ir 

įgyvendinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos, 

specialistai 

  

2019m. 

balandis -

spalis 

 

VGK  

5. Stebėjimų, 

eksperimentų, 

tyrinėjimų 

lauke 

organizavimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

auklėtojos, 

specialistai 

 2019 m. 

balandis-

birţelis 

  

6. Sportinių, 

meninių, 

kūrybinių 

pramogų lauke 

organizavimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos, 

specialistai 

 2019 m. 

geguţė – 

birţelis, 

rugsėjis - 

spalis 

Mokytojų 

taryba 

 

7. Tyrimas „Naujų 

formų bei 

metodų 

taikymas 

organizuojant 

vaikų 

ugdymą(si) 

lauke“. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 2019 m. 

lapkritis 

Mokytojų 

taryba 

 

8. Lankstinukas 

„Lauko 

pedagogikos 

idėjų taikymas 

įstaigoje“. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Auklėtojos: 

Laima 

Porcikienė,  

Ramutė 

Parnarauskienė 

Laura 

Juodzevičienė 

 2019 m. 

lapkritis 

Mokytojų 

taryba 

 

 

3. tikslas – Įtraukiant tėvus ir socialinius partnerius atnaujinti lauko erdves. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Įrengta tyrinėjimų ir 

vaidmeninių ţaidimų erdvės 

ankstyvojo amţiaus vaikų 

aikštelėse. Įsigyta naujų 

ugdymo priemonių tyrinėjimų, 

kūrybinių, vaidmeninių 

ţaidimų erdvėms.. 

50% įstaigos ugdytinių turės 

galimybę vystyti įvairesnius 

kūrybinius, vaidmeninius 

ţaidimus, stebėti bei tyrinėti 

aplinką. 

80% įstaigos ugdytinių 

turės galimybę vystyti 

įvairesnius kūrybinius, 

vaidmeninius ţaidimus, 

stebėti bei tyrinėti 

aplinką. 
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Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Projektų 

rengimas lauko 

priemonių, 

aikštelių 

atnaujinimui 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui 

  2019 m 

sausio-

vasario 

mėn. 

200 eur. 

Mokymo 

lėšos 

 

2. Įstaigos 

bendruomenės 

talkų 

organizavimas 

tvarkant 

ţaidimų, 

tyrinėjimų ir 

vaidmeninių 

ţaidimų erdves 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui. 

  

2019 m. 

kovas 

Įstaigos 

bendruomenė 

 

3. Stacionarių 

priemonių 

tyrinėjimų ir 

vaidmeninių 

ţaidimų 

erdvėms 

įsigijimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui ir 

ūkiui 

 Geguţė   

4. Vaistaţolių 

lysvės 

praplėtimas. 

Grupių 

auklėtojos, 

grupių tėvai 

 2019 m. 

balandţio-

birţelio 

mėn. 

100 eur.  

spec. lėšos 

 

5. Ugdymo 

priemonių, 

tyrinėjimams, 

eksperimentams, 

ţaidimams 

lauko erdvėse 

įsigijimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 2019 m. 

birţelis 

 

 

 

6. Grupių 

paruošimas 

naujiems 

mokslo metams. 

Direktoriaus 

pav. ūkiui 

 2019 m. 

rugpjūtis 

2 % GPM  

200.00 eur. 

Spec. lėšos 

1000 eur. 

 

7. Viešųjų pirkimų 

organizavimas: 

maţos vertės 

pirkimai. 

Direktorės pav. 

ūkiui 

 2019 m. 

gruodis 

Viešųjų 

pirkimų 

komisija 

Vykdoma 

įstaigoje ir 

CVP IS 

sistemoje 
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V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas 

informuojamas 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

Direktorius Savininko teises  

įgyvendinančiai 

institucijai 

 

Įstaigos tarybai, 

mokytojų tarybai, 

įstaigos bendruomenei 

1) dėl 2019 m. įstaigos 

veiklos tarpinių rezultatų, 

2) dėl veiklos plano  

įgyvendinimo. 

3) finansinių išteklių  

panaudojimo ataskaita 

4) ataskaita uţ ugdymo 

sąlygų tenkinimui skirtų 

lėšų panaudojimą 

Vadovo veiklos  

2018 m. ataskaita 

 

 

 

 

Pranešimas 

Vaizdinis pranešimas 

www.bitute.lt 

Pranešimas 

 

 

 

 

Sausio mėn. 

 

 

 

 

 

Birţelio mėn.  

 

Gruodţio mėn. 

 

Rugsėjo mėn. 

tėvams 

 

Kartą į ketvirtį 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė 

(VKĮG) 

Įstaigos tarybai 

 

Giluminio 

įsivertinimo ataskaita 

Plačiojo įsivertinimo 

ataskaita 

Geguţės mėn. 

 

Gruodţio mėn. 

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 
Mokytojų tarybai  
apie 2018–2019 m. m. vaiko 

gerovės komisijos veiklą. 

Pranešimas Gruodţio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Direktoriui dėl ugdymo 

kokybės tobulinimo ir 

ugdymo lėšų panaudojimo 

Pranešimas Gruodţio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

Direktoriui dėl 2 proc. ir 

ugdymo lėšų panaudojimo 

Pranešimas Gruodţio mėn. 

Pedagogai Direktorės pavaduotojai 

ugdymui dėl savianalizės 

rezultatų 

Savianalizės anketos Rugpjūčio mėn. 

Biudţetinių įstaigų 

buhalterinės 

apskaitos specialistas 

Direktoriui dėl biudţeto 

sąmatos vykdymo 

Ataskaita  

www.bitute.lt 

Kas ketvirtį 

 

Planą parengė darbo grupė: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui     Audronė Karklelienė 

Direktorė        Ritutė Širmulienė 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui     Evelina Šapošnikovienė 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė     Laura Judzevičienė 

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darţelio ,,Bitutė“ 

tarybos 2018 m. gruodţio 17 d. 

posėdţio protokolu Nr.  


