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I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

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

institucija. Lopšelyje-darželyje ,,Bitutė” veikia 6 grupės: 2 ankstyvojo amžiaus grupės (12 val. ir 

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

priešmokyklinio amžiaus grupė, kurios darbo trukmė 24 val. 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis 

įstaigą lanko 113 vaikų.  

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas lopšelyje-darželyje ,,Bitutė“ organizuojamas pagal 

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

atnaujintą 2017 metais. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami remiantis 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ (2014).  

Priešmokyklinio amžiaus 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, stokojančių gerų tėvystės 

įgūdžių, konsultavimui. 

Įstaigos socialinis kontekstas. 

2019 m. vidutiniškai ugdymo įstaigą lankė 107 vaikai. Iš jų: vaikai iš pilnų šeimų 75, 

vaikai iš šeimų, auginančių tris ir daugiau nepilnamečių ir besimokančių vaikų 13, vaikai turi 

vieną iš tėvų – 8; vaikai auga moksleivių ir studentų šeimoje, kurių vienas iš tėvų mokosi – 5; 

globojamų – 2, socialinę paramą gauna 6 vaikai. Nors įstaigos socialinis kontekstas įvairus, 

tačiau visos šeimos geba tenkinti vaikų socialinius poreikius, aprūpinti juos būtiniausiomis  
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reikmėmis. Mokesčio už išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje lengvata naudojasi 27 vaikai, tai 

sudaro apie 25 proc. nuo bendro vaikų skaičiaus. 

Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita. 

2019 m. rugsėjo 1 d. lopšelį-darželį ,,Bitutė“ lanko 113 vaikų. Lyginant su 2018 m. m. 

vaikų skaičius padidėjo 7 vaikais. Vietų skaičius įstaigoje – 110. 2018-2019 m. m.. 

priešmokyklinę grupę lankė ir į mokyklą (pasiekę mokyklinę brandą) išvyko 20 vaikų.  

Įstaigoje ugdomi 34 specialiųjų poreikių turintys vaikai, integruoti į bendro ugdymo 

grupes. Iš jų: 33-iems yra nustatytas kalbos ir komunikacijos sutrikimai, 1 vaikui – mokymosi 

sutrikimai dėl sulėtėjusios raidos. Jam nustatytas neįgalimas. Lyginant su 2018 metais, 2019 

metais vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, skaičius sumažėjo 4 %.  

Nuolat bendradarbiaujama su specialiųjų poreikių vaikų tėvais bei juos ugdančiais 

pedagogais. Jie supažindinami su vaikų ugdymo programomis, pasiekimais, nuolat teikiamos 

konsultacijos ir rekomendacijos ugdymo(si) klausimais. 2018-2019 m. m. įstaigoje nebuvo 

fiksuota nei vieno smurto ir patyčių atvejo. Vaikams su specialiais poreikiais pagalbą teikia 

logopedė ir kūno kultūros pedagogė, socialinė pedagogė.  

Vaikai į darželį priimami pagal Kauno miesto centralizuoto vaikų priėmimo tvarką. 2019-

09-01 d. buvo patenkinti visų tėvų prašymai. Laukiančių eilėje 2019-2020 m. m. pateikti 

prašymai patenkinti, laukiančių eilėje 2020-iems metams – 11. Laukiančių eilėje prašymai bus 

patenkinti. 

Mokinių pasiekimai. 

Įstaigoje ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimas atliekamas pagal sukurtą 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą. Tai 

atliekama 2 kartus metuose. Pedagogai vertindami vaikus naudojasi „Vaikų pasiekimų aprašu“, 

įstaigoje patvirtinta Ikimokyklinio ugdymo programa ir Priešmokyklinio ugdymo bendroji 

programa. Priešmokyklinių grupių ugdytinių pasiekti kompetencijų rodikliai: sveikatos 

saugojimo – 92%, socialinės – 89%, komunikavimo – 88%, pažinimo – 90% ir meninės – 92%. 

Visi priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai (21), 2019 m. sėkmingai baigė priešmokyklinio 

ugdymo programą, buvo brandūs mokyklai. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų (65) pažanga ir pasiekimai atitinka nustatytus pažangos 

žingsnius. 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija padeda įstaigos pedagogams, tėvams įžvelgti 

vaikų gebėjimų ir pasiekimų lygį, garantuoja ugdymo(si) ir mokymo(si) tęstinumą įstaigoje, 

šeimoje. Stiprina bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vaiko – pedagogo – šeimos.  
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Mokinių lankomumo duomenys. 

2018 m. vaikų lankomumo vidurkis lopšelio-darželio grupėse sudaro 75% nuo bendro 

vaikų skaičiaus. 2019 m. vaikų rugsėjo – lapkričio mėn. duomenimis, vaikų praleistų dienų 

skaičius padidėjo, o tuo pačiu ir vaikų sergamumo rodiklis. Tam įtakos turėjo tėvų 5 praleistų 

dienų pateisinimas. 

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

Lopšelyje darželyje „Bitutė“ yra 43 darbuotojai. Iš jų 15 mokytojų. 12 mokytojų – įgiję aukštąjį 

išsilavinimą, 3 mokytojos – aukštesnįjį. 2 mokytojos įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją, 

11 mokytojų – vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. Dėl nepakankamo pedagoginio 

darbo stažo, dvi auklėtojos dar neįgijusios kvalifikacinės kategorijos. Visos pedagogės turi 

pedagogo kvalifikaciją. Lyginant su 2018 metais, mokytojų kvalifikacijos koeficientas išliko 

stabilus. 

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

laipsnį.  

Žemės panaudos sutartis parengta. Žemė įstaigai perduota pasitikėjimo teise valdyti. 

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

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

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

Energetinis auditas atliktas. Parengti investicinis, techninis projektai. 

 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 
 

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

judėjimo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos poreikiai, 

atsižvelgiama į individualiuosius ir specialiuosius vaikų gebėjimus, kalbinę ir socialinę šeimų 

padėtį. Skatinamos tėvų inicijuotos ir VGK narių, sveikatos priežiūros specialistės atsakingai 

organizuotos vaikų sportinės veiklos ,,Kad būtume stiprūs ir vikrūs“, ,,Kaip elgtis namuose 

pasilikus vienam“. 

Įstaigoje veikia vaiko gerovės komisija, parengti „Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos 

aprašas“ bei „Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas“. Bendraujama ir 

bendradarbiaujama su Kauno PPT specialistais. Vykdėme ir įgyvendinome projektą „Būk 

saugus“, „Savaitė be patyčių“. Dalyvavome ir savarankiškai tęsiame Kauno savivaldybės  
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visuomenės sveikatos biuro organizuotą projektą „Sveiki dantukai. Kauno vaikai šypsosi“. 

Projektinės veiklos dėka lopšelyje-darželyje buvo sudarytos sąlygos vaikams jaustis saugiais, 

unikaliais ir mylimais juos supančioje aplinkoje. VGK inicijavo ugdytinių tėvų apklausą ir gauti 

rezultatai bus panaudoti 2020 m. miesto 2020-2022 metų Strateginiame plane (STRAPYJE). 

Gauti duomenys rodo, kad : 

 ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą 

sudaro 85 proc.; 

 dėl labai gerai ir gerai ugdymo kokybę vertinančių tėvų 82 proc.;  

 dėl labai gerai ir gerai vaiko savijautą vertinančių tėvų 75 proc.;  

2018-2019 m. m. įvyko 6 VGK posėdžiai. Parengtas ir patvirtintas metinis veiklos planas 2019-

2020 mokslo metams. Didžiausias dėmesys skiriamas vaikų, kuriems reikalinga švietimo 

pagalba, ugdymo problemoms spręsti, švietimo pagalbos teikimui bei saugios ir palankios vaiko 

ugdymui aplinkos kūrimui. Reguliariai atliekamas specialiųjų ugdymo(si) poreikių pirminis 

įvertinimas, nustatomi švietimo pagalbos priemonių prioritetai. Vykdomas 2 kartus metuose 

pritaikytų ir individualių programų sudarymas, aptarimas ir vertinimas.  

Specialistų parengtos ir rekomendacijos pateiktos ugdytinių tėvams, dėl specialiojo 

ugdymo. VGK ir grupių mokytojai organizavo vaikų adaptacijos stebėseną rugsėjo mėn. 

ankstyvojo amžiaus, ikimokyklinėse ir priešmokyklinėje grupėje. Pateiktos dviem auklėtojoms 

rekomendacijos, kaip adaptacijos laikotarpiu organizuoti vaikų sutikimą, dienos ritmą, kurie 

padėtų lengviau adaptuotis grupėje. Organizuotos 3 konsultacijos ugdytinių tėvams, kurių 

vaikams  sunkiai sekėsi adaptuotis grupėse. Pateiktos išsamios rekomendacijos. Visuomenės 

biuro specialistė organizavo diskusija pageidaujantiems tėvams dėl vaikų, kurie, tėvų teigimu, 

nemiega pietų miego.  

Džiaugiamės, kad neteko organizuoti posėdžių skundų nagrinėjimo, konfliktinėms 

situacijoms spręsti. Galime teigti, kad pedagogai, administracija konstruktyviai organizuoja 

pokalbius su ugdytinių tėvais, sprendžia kylančias problemas. 

Prevencinė veikla įstaigoje (vykdomos programos, respublikiniai, įstaigos projektai). 

Lopšelyje-darželyje vykdoma tarptautinė socialinių, emocinių sunkumų įveikimo programa 

„Zipio draugai“, realizuojama „Socialinių įgūdžių ugdymo prevencinė programa“ (sudaryta 

įstaigos specialistų ir pedagogų pagal „Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymo 

programą“ (ŠMM)). Įstaiga kasmet dalyvauja respublikinėse akcijose „Savaitė be patyčių“, 

„Tolerancijos diena“. Lopšelyje-darželyje vykdomas tęstiniai įstaigos projektai „Mėnuo be 

smurto“, „Smagi dienelė darželyje su mama ir tėčiu“. 2019 metų pirmame pusmetyje 

įgyvendintas projektas „Saugi lauko aplinka“, ,,Padovanok draugui knygelę“. Pedagogai ir  
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specialistai stengiasi, kad visų minimų prevencinių veiklų idėjos rastų tęstinumą ugdytinių 

namuose: tėvai kviečiami dalyvauti veiklose, akcijose, grupėje ir/ar namuose drauge su vaikais 

atlikti projektų užduotis ir kt. Tėvai skatinami nebijoti konsultuotis su įstaigoje dirbančiu 

socialiniu pedagogu. 

Siekiant vaikų, tėvų, mokytojų , specialistų iniciatyvumo, sėkmingai įgyvendinami įstaigos 

tradicija tapę ir apimantys Žaliakalnio seniūnijos ikimokyklines įstaigas edukaciniai projektai: 

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

,,Ką sako knygelės lapeliai“, skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti.  

2019 m. finansiniai prioritetai buvo teikiami vaikų sąlygų gerinimui įstaigos viduje, bei lauko 

edukacijų erdvių, skirtų žaidimam, tyrinėjimams ir eksperimentavimui praplėsti.  

2019 metais, buvo galimybė dalyvauti ir teikti paraišką projektui pagal 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą konkursinės paramos priemonei Nr. 09.2.1-ESFA-

K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimo” siekiant pagerinti 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybę, taip skatinant pokyčius švietimo įstaigų 

veikloje” teikimas. Šis projektas bus įgyvendintas 2020-2021 metais.  

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos. 

 Savivaldybės lėšos įstaigai planas sudarė 365200,00 eurų. 

 Mokinio lėšos metinis planas sudarė 132473,00 eurų. 

 2 proc. 1700,00 eurų 

Įstaigos metinis biudžetas „Biudžetinių įstaigų veiklos programa“ 

Skirta pagal patikslintą sąmatą                                                                                     339709,00 

Planuojama panaudoti biudžeto lėšų 2019-12-01 (eurais):                    

Darbo užmokestis, socialinis draudimas, pajamų mokestis 309254,00 

Vaikų mitybai,                                                                                                               12500,00 

Apsaugos paslaugos, medikamentai 200,00 

Šildymui  9860,00 

Elektros energijai 3100,59 

Ryšių paslaugos 1169,23 

Apranga ir patalynė 264,00 

Vandentiekis ir kanalizacija 1372,33 

Kvalifikacijos kėlimas 232,00 

Kitos paslaugos (banko paslaugos, UAB „Dezinfa“, patikros, ir kt.) 2047,38 

Kitos prekės 2550,00 

Šiukšlių išvežimas 1200,00 

Ilgalaikio turto remontui 3840,00 

Darbdavio soc. parama 23500,00 

  

                   Valstybinių funkcijų vykdymo programa (krepšelio lėšos) 

Pagal patikslintą sąmatą skirta (eurų) 132473,00 

Planuojama panaudoti 2019-12-01 (eurų): 132473,00 

Spaudiniams 1000,00 
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Darbo užmokestis, socialinis draudimas 127870,00 

Kvalifikacijos kėlimui 745,00 

Informac. technol (prekės) 312,00 

Informac. technol. paslauga) 234,00 

Pažintinei veiklai 207,00 

Kitos prekės  225500 

Darbdavio socialinė parama 850,00 

 82821,77 

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

Faktiškai gauta (2019 m. planas) (eurų):                                                                       40894,41 

Planuojam panaudoti 2019 m.-12(eurų):                                                                        36640,33 

Vaikų mitybos organizavimui 30494,41 

Vaikų patalynės atnaujinimui 1700,00 

Kitoms prekėms (trumpalaikio inventoriaus, ugdymo priemonių įsigijimui ir 

kanceliarinėms prekėms)  

4300,00 

Turto einamasis remontas 145,92 

 

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

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (20... m. statinio kasmetinės apžiūros 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 inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus. 

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

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

aplinkos higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės 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.Patobulinti vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimo sistemą, 

įtraukiant į 

procesą ugdytinių 

šeimas.  

 

50% tėvų aktyviau 

domėsis vaikų 

pasiekimais ir 

pažanga. 

 

Pagerės 50% 

ugdytinių pasiekimai 

ir pažanga 

70% tėvų aktyviau 

domėsis vaikų 

pasiekimais ir 

pažanga. 

 

Pagerės 90% 

ugdytinių pasiekimai 

ir pažanga 

70% tėvų aktyviau 

domėsis vaikų 

pasiekimais ir pažanga. 

 

 

Pagerės 90% ugdytinių 

pasiekimai ir pažanga 

Komentaras  
Pirmas tikslas įgyvendintas maksimaliai. Įvykdytos numatytos priemonės. Siekiant užtikrinti 

2019 m. plane išsikeltas sėkmės kriterijus ,,Patobulinti vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo 

sistemą, įtraukiant į procesą ugdytinių šeimas“. Mokytojai aiškiai išdėsto savo patyrimą, kad 

informuojant tėvus apie vaikų ugdymo pasiekimus, prioritetas teikiamas: 

 lauktas ir tikėtas faktas, kad tėvai noriai jungsis prie el. dienyno ,,Mūsų darželis“, 

nepasitvirtino. Tėvus domina tiesioginis mokytojų ir tėvų dialogas; 

 individualioms konsultacijos, kurių metu aptariama vaikų pasiekta pažanga, teikiamos 

įvairios rekomendacijos; 

 tėvų aktyvus dalyvavimas vaiko ugdymo(si) procese (priešmokyklinės grupės tėvų 

vykdomi ilgalaikiai projektai ,,Mano profesija“, ,,Šeimų prisistatymai“, Kalėdinių 

žaislių gamyba, ir t.t.); 

 kaupiamas vaiko ugdymo pasiekimų aplankas, vaikų darbai analizuojami ir aptarimas 

su tėvais, vaikais; 

 išsamiai rengiami vaikų pasiekimų aprašai, suvestinės. 

Pirmo tikslo rezultatai dera su STRAPIO planinėmis ir faktinėmis reikšmėmis. 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

2. Siekiant 

pagerinti ugdymo 

organizavimo 

sąlygas praplėsti 

lauko edukacines 

erdves. 

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. 

Komentaras  
Įgyvendinant antrą tikslą, pasiekta realūs rezultatai. Įgyvendintos visos numatytos priemonės. 

Mokytojai aktyviai dalyvavo sisteminant metodines rekomendacijas ugdymo proceso 

organizavimui lauke, dalyvavo metodiniame renginyje ,,Ugdymas lauke: kai užauginti 

laimingesnį vaiką“. Organizuotos sportinės, menininės-kūrybinės pramogos lauke. Įrengtos 4 

vaikų erdvės, leidžiančios ugdytiniams žaisti, stebėti, tyrinėti.  

2020 metams numatoma toliau plėtoti lauko idėjas, įrengiant tyrinėjimo sieneles, 

sveikatingumo takelius.  

Antro tikslo rezultatai dera su STRAPIO planinėmis ir faktinėmis reikšmėmis. 
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Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

3. Įtraukiant tėvus 

ir socialinius 

partnerius 

atnaujinti lauko 

erdves. 

 

Įrengta tyrinėjimų ir 

vaidmeninių žaidimų 

erdvės ankstyvojo 

amžiaus vaikų 

aikštelėse. Įsigyta 

naujų ugdymo 

priemonių tyrinėjimų, 

kūrybinių, vaidmeninių 

žaidimų erdvėms.. 

50% įstaigos 

ugdytinių turės 

galimybę vystyti 

įvairesnius kūrybinius, 

vaidmeninius 

žaidimus, stebėti bei 

tyrinėti aplinką. 

80% įstaigos 

ugdytinių turės 

galimybę vystyti 

įvairesnius 

kūrybinius, 

vaidmeninius 

žaidimus, stebėti bei 

tyrinėti aplinką. 

Komentaras  
Tikslo įgyvendinimą vertiname labai gerai, pasiektas maksimalus lauktas rezultatas. Sudaryta 

4 grupių ugdytiniams galimybė vystyti kūrybinius, vaidmeninius žaidimus. Bendradarbiaujant 

su firma 4GRUOP IQ įsigyti 4 spalvoti mediniai nameliai, skatinantys vaikus kurti, žaisti  

tyrinėti. Kiemo aplinka tapo žaismingesnė. Įrengti takeliai leidžia patogiai judėti paspirtukais, 

dviratukais. Įrengti saugaus eismo takeliai: perėjos, šviesoforai. Ugdymo priemonėmis 

pasipildė lauko edukacines erdves, suaktyvėjo vaikų ugdymo procesas lauke.  

Trečio tikslo rezultatai dera su STRAPIO planinėmis ir faktinėmis reikšmėmis. 
 

Plačiojo įsivertinimo išvados 
 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 
2.3.1. Ugdomosios veiklos 

tikslingumas, veiksmingumas, 

kūrybiškumas, sistemingumas. 

5.3.1. Finansavimas. 

 

2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų 

ugdymo(si) procesą mokykloje. 
 

2.3.3. Mokytojo ir ugdytinio 

sąveika. 
5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė 

mokykloje. 
 

 

 

Giluminio įsivertinimo išvados 
 

Komentaras: 2019 m. buvo atliktas 2 – os srities įsivertinimas „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ 

rodiklio 2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje. Organizuota tėvų 

anketinė apklausa internetu. 

Išvados: 

 29 proc. tėvų niekas netrukdo bendradarbiauti ir įsijungti į ugdymo procesą; 

 30 proc. tėvų akcentuoja didelį užimtumą, laiko stoką; 

 19 proc. tėvų padėtų organizuoti išvykas;  

 10 proc. prisijungtų planuojant ir organizuojant šventinius renginius;  

 15 proc. paremtų metodinėmis priemonėmis iš namų; 

 13 proc. ir aktyviai dalyvautų projektuose. 

 60 proc. tėvų pageidautų ir noriai dalyvautų specialistų organizuojamuose 

seminaruose, paskaitose; 

 35 proc. tėvų pageidautų girdėti psichologo, logopedo parengtų pranešimų, paskaitų 

ciklą. 

Aktualios šių dienų temos: „Vaikų elgesio formavimas“, „Pasirengimas mokyklai“  

„Emocinio intelekto lavinimas“ ,,Vaiko ugdymo būdai ir metodai“. 

Apibendrinant rezultatus, galime planuoti tolimesnę veiklą, atsižvelgiant į tėvų poreikius, norą 

bendrauti ir bendradarbiauti, organizuojant vaikų ugdymą ir siekiant ugdymo kokybės.  
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Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 
 

Kauno miesto valstybinės maisto veterinarijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 

prie sveikatos apsaugos ministerijos tarnybų patikrinimo nebuvo. 

2019 m. balandžio 16 d. buvo atlikta civilinės saugos būklės patikra. Patikrinimo išvada: 

įstaigos veikla atitinka LR civilinės saugos įstatyme ir kituose civilinę saugą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.  

 

III SKYRIUS 

2020 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

2020 m. planas parengtas vadovaujantis 2019-2021 m. strateginio plano nuostatomis, 

plačiojo ir giluminio įsivertinimo išvadomis, ugdytinių 2019 m. pasiekimų vertinimo analizės 

išvadomis, 2020 metams numatytomis miesto strateginio plano planinėmis reikšmėmis. 

2019-2021 m. strateginio plano 1 tikslo ,,pagerinti vaiko poreikių tenkinimo ir ugdymo(si) 

kokybę, išplėsti partnerytės ryšius su šeima“, 2020 metais toliau plėtosime nenutrūkstamą 

bendravimą ir bendradarbiavimą tarp pedagogų ir ugdytinių tėvų, vertinant vaikų pasiekimus ir 

pažangą, planuojant ugdymo turinį, organizuojant veiklas, taikant aktyvius ugdymo(si) metodus. 

2020 m. numatoma ugdymo turinį papildyti kūrybiškomis pedagogų ir tėvų iniciatyvomis, 

aktyviai bendraujant ir bendradarbiaujant, sudarant sąlygas ugdytinių tėvų saviraiškai. Šeimos 

įtraukimo į ugdymo procesą kokybės gerinimui parengsime ir įgyvendinsime bendradarbiavimo 

su tėvais projektus. Tikimės, kad įsijungdami į projektinę veiklą darželyje, tėvai bus aktyvūs 

partneriai. Šis metinis tikslas taip pat parengtas atsižvelgiant į plačiojo ir giluminio audito 

išvadas (tobulintinas 2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje) bei 

įstaigoje atlikto tyrimo „Šeimos dalyvavimas ugdymo procese“ duomenis. Šiam tikslui 

įgyvendinti bus panaudojamos valstybinių funkcijų vykdomos programos lėšos. 

Antru įstaigos veiklos tikslu pasirinkome parengto ir laimėto projekto pagal 2014-2020 

metų ES fondų investicijų veiksmų programą konkursinės paramos priemonei Nr. 09.2.1-ESFA-

K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimo” siekiant pagerinti 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybę, telkiant ikimokyklinio ugdymo mokyklos 

bendruomenę. Pagrindinė projekto idėja ta, kad ugdymo kokybės gerinimas bei ugdomųjų 

aplinkų tobulinimas be veiksmingo bendradarbiavimo su tėvais ir visa įstaigos bendruomene 

neįmanoma pasiekti proveržio ugdymo kokybėje. Naujas grupės modelis yra optimalus būdas  
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prisitaikyti prie naujų šeimų poreikių, nes dabar esama padėtis neužtikrina pakankamai dėmesio 

vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

Planuojamas projekto modelis prisideda prie ikimokyklinio ugdymo formų įvairovės: trys 

žmonės – mokytoja, asistentė ir mokytojo padėjėja dirba kartu. Į veiklas įtraukiami ugdytinių 

tėvai-savanoriai. Šio projekto pagrindinis tikslas yra sukurti prielaidas ugdymo kokybei gerinti, 

telkti mokyklos bendruomenę inovatyvių bendradarbiavimo metodų bei ugdymo formų paieškai 

ir įstaigos ugdomųjų aplinkų ir struktūros tobulinimui. Projektas bus vykdoma du metus (2020-

2021 m.). Vykdys bendradarbiaujančios 5 įstaigos. Šio projekto įgyvendinimui yra skirta 

115500,00eur.  

Įgyvendinant 3 strateginį tikslą ,,Siekiant vaikų saugumo ir poreikių tenkinimo, patobulinti 

vidines ir išorines edukacines aplinkas, racionaliai naudojant lėšas“ sieksime pagerinti 

ugdymą(si) įstaigos lauko erdvėse, pritaikant jas edukacinėms reikmėms, inicijuoti materialinių 

ir finansinių išteklių paiešką, siekiant užtikrinti fiziškai ir psichologiškai saugią, sveiką ir jaukią 

vaikų ugdymo(si) aplinką. 2020 metų veiklos programos tikslams realizuoti pagrindiniai 

finansavimo šaltiniai yra Savivaldybės biudžeto lėšos ir 2 proc. gyventojų paramos lėšos. 2 proc. 

gyventojų paramą panaudosime būtiniausių įstaigos funkcionavimui reikalingų priemonių 

įsigijimui. Savivaldybės biudžeto lėšos – kaip ir kasmet – bus skiriamos įstaigos funkcionavimui 

panaudojant jas pagal atskirus biudžeto sąmatos straipsnius.  

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas – gerinti ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų poreikius ir pasiekimus, 

išnaudojant inovatyvių, šiuolaikiškų ugdymo technologijų galimybes ir užtikrinant ugdymo 

kokybę. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs 

rezultatai 

Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Pedagogų, taikančių 

inovatyvius, šiuolaikiškus ir 

aktyvius ugdymo metodus, dalis 

nuo bendro jų skaičiaus.   

40 proc. pedagogų taikys 

inovatyvias, šiuolaikiškas 

technologijas ugdymo 

procese. 

80 proc. pedagogų taikys 

inovatyvias, šiuolaikiškas 

ugdymo technologijas 

ugdymo procese. 

Bendruomenės, dalyvaujančios 

netradicinėse aplinkose 

vedamose veiklose, dalis nuo 

bendro narių skaičiaus  

 

60 proc. bendruomenės 

įsitrauks į netradicinėse 

aplinkose vedamas veiklas 

90%proc.bendruomenės 

įsitrauks į netradicinėse 

aplinkose vedamas veiklas 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos lygio, 

atitinkančio vaiko raidą, dalis 

80 proc. ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos lygis, atitinka vaiko 

raidą. 

85 proc. ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos lygis, atitinka 

vaiko raidą. 
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Labai gerai ir gerai ugdymo 

kokybę vertinančių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) dalis 

75proc. tėvų (globėjų, įtėvių, 

rūpintojų) ugdymo kokybę 

įstaigoje vertina labai gerai ir 

gerai. 

82 proc. tėvų (globėjų, 

įtėvių, rūpintojų) ugdymo 

kokybę įstaigoje vertina 

labai gerai ir gerai. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Atvirų ugdomųjų 

veiklų 

organizavimas 

komandoje su 

specialistais 

taikant 

IKT 

Direktoriaus 

pav. 

ugdymui 

 

 

 

 

 

 

2020 m. 

I-IV 

ketvirčiai 

 

Mokytojų 

komanda 

 

 

 

2. Vaikų, turinčių 

specialiųjų 

poreikių 

atpažinimas ir 

įvertinimas. 

Direktoriaus 

pav. 

ugdymui 

VGK 

 2020 m. 

II ketvirtis 

VGK  

3. Tėvų anketinė 

apklausa raštu 

„Ugdymo 

kokybės 

vertinimas, 

problemos, 

lūkesčiai“. 

Direktoriaus 

pav. 

ugdymui 

VGK 

 2020 m. 

II ketvirtis 

Mokytojų  

komanda 
 

4. Tėvų anketinės 

apklausos 

rezultatų analizė. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

tęstinumo 

pagerinimas 

priimant bendrus 

sprendimus dėl 

ugdymo rezultatų 

ir jų vertinimo. 

Direktoriaus 

pav. 

ugdymui 

 2020 m. 

I-IV 

ketvirčiai 

Mokytojų  

komanda 
 

5. Pranešimas 

„Ugdymo turinio 

planavimas, 

atsižvelgiant į 

vaikų 

pasiekimus“. 

Direktoriaus 

pav. 

ugdymui 

 2020 m. 

I ketvirtis 

 

Mokytojų 

komanda 
 

6. Vaikų pasiekimų ir 

pažangos, 

atitikimo raidai 

analizė, veiklos 

įsivertinimas ir 

Direktoriaus 

pav. 

ugdymui 

 2020 m. 

II ketvirtis 

 

Mokytojų 

komanda 
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aprašų rengimas. 

5 SMART 

programos 

panaudojimas 

vaikų motyvaciją 

skatinančių 

interaktyvių 

veiklų kūrimui. 

Direktoriaus 

pav. 

ugdymui 

 2020 m. 

I-IV 

ketvirčiai 

Mokytojų 

komanda 
 

6 VGK posėdis 

„Išmaniųjų 

technologijų 

naudojimas 

gerinant 

specialiųjų 

ugdymo(si) 

poreikių vaikų,, 

pasiekimus. 

VGK 

pirmininkė 
 2020 m. 

II ketvirtis 

 

VGK  

7 Seminaras 

įstaigos 

pedagogams apie 

interaktyvių 

priemonių ir 

žaidyklių 

naudojimo 

galimybes. 

Direktoriaus 

pav. 

ugdymui 

 2020 m. 

II ketvirtis 

 

Mokymo lėšos 

250 eur. 
 

8 Edukacinių 

veiklų 

organizavimas 

netradicinėse 

aplinkose. 

Direktoriaus 

pav. 

ugdymui 

 2019 m. 

I-IV 

ketvirčiai 

Mokytojų 

komanda 
 

 

2 tikslas – projekto ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas, telkiant 

bendruomenę ugdymo kokybės ir aplinkų gerinimui“ įgyvendinimas 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Pedagogų, įgyvendinančių 

projektą, skaičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsisavintų projektui vykdyti 

skirtų lėšų dalis nuo bendros 

sumos 

Tikslinė mokytojų grupė, įgijusi 

teorinių žinių ugdymo kokybei ir 

aplinkų tobulinimui, taiko jas 

praktiškai. Vienoje 

ikimokyklinėje grupėje, 

tobulinant ugdymo kokybę, 

veikia naujas grupės modelis: 

mokytojas, vienas mokytojas 

padėjėja ir vienas mokytojas 

asistentas. 

 

Įsisavinta 60 proc. projekto lėšų. 

 

Tikslinė mokytojų grupė, 

įgijusi teorinių žinių ugdymo 

kokybei ir aplinkų 

tobulinimui, taiko jas 

praktiškai. 

 

Naujo modelio grupėje 

ugdymo turinys papildytas 

naujais, patirtiniais metodais. 

 

 

Įsisavinta 70 proc. projekto 

lėšų. 

Priemonės 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojo 

padėjėjo  

įdarbinimas 

Direktorius  2020 m. 

sausis-

gruodis  

ESF lėšos  

6681.6 

eur. 

 

2. Mokytojų tikslinės 

grupės, 

dalyvausiančios 

mokymuose 

sudarymas 

Direktorius , 

direktoriaus 

pav. 

ugdymui 

 2020 m. 

sausio mėn. 

 

  

3. Tikslinės grupės 

mokytojų 

dalyvavimas ES 

projekto 

mokymuose  

Direktoriaus 

pav. 

ugdymui 

 Pagal 

sudarytą 

grafiką iki 

2020 m. 

gruodžio 

mėn. 

ESF lėšos  

3510,00 

eur. 

 

4. Naujo grupės 

modelio 

,,Dobiliukų“ gr. 

darbo 

koordinavimas 

Direktorius , 

direktoriaus 

pav. 

ugdymui 

 Nuolat, 

visus metus 

  

5. Konsultacijos 

tikslinės grupės 

mokytojams 

Mokymų 

vykdytojai 

 Pagal 

sudarytą 

grafiką iki 

2020 m. 

gruodžio 

mėn. 

 

 
 

6.  Prekių projekto 

veikloms įsigijimas 

direktoriaus 

pav. ūkiui 

 iki 2020 m. 

gruodžio 

mėn. 

ESF lėšos  

3740,00 

eur. 

 

 

3 tikslas – modernizuoti darželio kiemo edukacines erdves, užtikrinant saugią funkcionalią 

lauko aplinką. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 

Ugdytinių dalis, turinčių 

galimybes vystyti savo fizines 

galias, nuo bendro jų skaičiaus. 

 

 

 

Įrengtų edukacinių lauko 

erdvių, skirtų fizinių galių 

vystymui, skaičius. 

 

50 proc. įstaigos ugdytinių turės 

galimybę vystyti savo fizines 

galias, įvairesnius kūrybinius, 

vaidmeninius žaidimus, stebėti 

bei tyrinėti aplinką.  

 

Įrengtas lauko labirintas, 

žaidimų, tyrinėjimo-

eksperimentavimo siena, 

įrengtas ,,Sveikatingumo“ 

takelis. 

80 proc. įstaigos ugdytinių 

turės galimybę vystyti 

savo fizines galias, 

įvairesnius kūrybinius, 

vaidmeninius žaidimus, 

stebėti bei tyrinėti aplinką. 

Įrengtas lauko labirintas, 

žaidimų, tyrinėjimo-

eksperimentavimo siena, 

įrengtas ,,Sveikatingumo“ 

takelis. 

Priemonės 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Įstaigos 

bendruomenės 

talkų 

organizavimas 

tvarkant žaidimų 

erdves 

Direktoriaus 

pav. ūkiui. 

 2020 m. 

kovas 

Įstaigos 

bendruomenė 

 

2. Stacionarių 

priemonių 

(labirintų, 

žaidimų sienų) 

lauko erdvėms 

įsigijimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui ir 

ūkiui 

 2020 m. 

gegužė 

2 % GPM  

200.00 eur. 

Spec. lėšos 

500 eur. 

 

3. Alpinariumo 

atnaujinimas, 

praplėtimas. 

Grupių 

auklėtojos, 

grupių tėvai 

 2020 m. 

balandžio-

birželio 

mėn. 

100 eur.  

spec. lėšos 

 

4. Grupių 

paruošimas 

naujiems 

mokslo metams. 

Direktoriaus 

pav. ūkiui 

 2020 m. 

rugpjūtis 

2 % GPM  

200.00 eur. 

Spec. lėšos 

1000 eur. 

 

5 Viešųjų pirkimų 

organizavimas: 

mažos vertės 

pirkimai. 

Direktorės pav. 

ūkiui 

 2020 m. 

gruodis 

Viešųjų 

pirkimų 

komisija 

Vykdoma 

įstaigoje ir 

CVP IS 

sistemoje 

 

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 2020 m. įstaigos 

veiklos tarpinių rezultatų, 

2) dėl veiklos plano  

įgyvendinimo. 

3) finansinių išteklių  

panaudojimo ataskaita 

4) ataskaita už ugdymo 

sąlygų tenkinimui skirtų 

lėšų panaudojimą 

Vadovo veiklos  

2019 m. ataskaita 

 

 

 

 

Pranešimas 

Vaizdinis pranešimas 

www.bitute.lt 

Pranešimas 

 

 

 

 

Sausio mėn. 

 

 

 

 

 

Birželio mėn.  

 

Gruodžio mėn. 

 

Rugsėjo mėn. 

tėvams 

 

Kartą į ketvirtį 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė 

Įstaigos tarybai 

 

Giluminio 

įsivertinimo ataskaita 

Gegužės mėn. 
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(VKĮG) Plačiojo įsivertinimo 

ataskaita 

Gruodžio mėn. 

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 
Mokytojų tarybai  
apie 2019–2020 m. m. vaiko 

gerovės komisijos veiklą. 

Pranešimas Gruodžio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Direktoriui dėl ugdymo 

kokybės tobulinimo ir 

ugdymo lėšų panaudojimo 

Pranešimas Gruodžio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

Direktoriui dėl 2 proc. ir 

ugdymo lėšų panaudojimo 

Pranešimas Gruodžio mėn. 

Pedagogai Direktorės pavaduotojai 

ugdymui dėl savianalizės 

rezultatų 

Savianalizės anketos Rugpjūčio mėn. 

Biudžetinių įstaigų 

buhalterinės 

apskaitos specialistas 

Direktoriui dėl biudžeto 

sąmatos vykdymo 

Ataskaita  

www.bitute.lt 

Kas ketvirtį 

 

Planą parengė darbo grupė: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui     Audronė Karklelienė 

Direktorė        Ritutė Širmulienė 

Logopedė        Jūratė Buckiūnienė 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė     Laura Judzevičienė 

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio ,,Bitutė“ 

tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. 

posėdžio protokolu Nr. 4 


