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KAIŠIADORIŲ  LOPŠELIO-DARŽELIO  „ŽVAIGŽDUTĖ“ 
2017 METŲ   VEIKLOS   PLANAS 

 
   Trumpa 2016 metų veiklos įgyvendinimo analizė: 

 

 Teigiami pokyčiai: 2016 metais įgyvendinant 1 tikslo „Bendradarbiaujant su tėvais kokybiškai ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikus, padedant jiems įgyti gebėjimus, žinias ir nuostatas būtinas tolimesniam ugdymuisi “ uždavinius  ir priemones, vyko projektai „Mokomės 
taisyklių su nykštukais“, „Žengiu, jaučiu, patiriu“, „Laimingas vanduo – laimingas žmogus“, „Judėk – sveikai gyvenk“, „Ugdykime kartu“, „Augu sveikas ir 
stiprus“, gerosios patirties sklaida apie sėkmingų  ugdymo metodų taikymo patirtį   („Nykštukų taisyklės“, „Kartu su personažu“, „Kalbėk per mikrofoną“),  
konkursai („Mano sėkmingiausia pamoka. Metodo galia“, „Saugaus eismo ABC“ „Mano gimtinė Lietuva“ „Bičiulis žalia uniforma“ ), parodos („Mano 
gimtinė“, „Pavasaris su margučiais“, „Jau ruduo“, „Antrasis daiktų gyvenimas“, „Žingsnis kokybės link“), išvykos į Žaislų muziejų, Gedimino pilį,  Kauno 
mažąjį ir lėlių teatrą. Įvairiose veiklose skiriamas dėmesys patirtiniam ugdymuisi: vaikai atliko bandymus ir tyrinėjimus, diskutuodami sprendė problemas, 
dalinosi išvykų patirtimi. 
 Visų pedagogų pastangomis atnaujinome ikimokyklinio ugdymo programą. 

Vyko kryptingas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. Kvalifikaciją kursuose ir seminaruose pedagogai kėlė 104 dienas. Tęsiant 
bendradarbiavimą su tėvais ir siekiant vieningo ugdymo šeimoje ir darželyje pedagogai ir tėvai dalyvavo seminare „Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas 
ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus“.  Visi kartu mokėmės, kaip padėti vaikams  laikytis taisyklių ir susitarimų, kaip sustabdyti nepageidaujamą vaikų 
elgesį.  
 Įgyvendindami 2 tikslo uždavinius ir priemones įsigijome įrengimų sportiniams žaidimams: krepšiniui, futbolui, tinkliniui; suoliukų poilsiui. 

Problemos: pedagogai pageidauja psichologo pagalbos sprendžiant kai kurių vaikų elgesio problemas. Lauko įrengimai neatitinka sveikatos ir 
saugos reikalavimų. Pedagogams trūksta įgūdžių taikant IKT ugdomojoje veikloje. 



2017 metų finansiniai ištekliai. 
 

 
Valstybinės tikslinės specialiosios  
dotacijos (mokinio krepšelio 
lėšos) 
                    ( €) 

Savivaldybės lėšos 
                  (€) 

Tėvų įnašai ugdymo priemonėms 
ir ugdymo aplinkai turtinti 

   ( €) 

Kitos lėšos 
(€) 

Viso: 195100 Viso: 284900 Viso: 72100 Viso: 1980 
Darbo užmokestis ir 
socialinis draudimas 

167650 Darbo užmokestis 233670 Mityba 51600 Už nuomą 1000 
Pedagogai 72530 Įmokos už ugdymą 

Iš jų: 
20500 2 % GPM lėšos 980 

Sodros mokesčiai 22470 
Mokymo priemonės 16150 Kiti darbuotojai 105870 Paslaugos 1000   
Spaudiniai 1200 Sodros mokesčiai 32800 Patalynė 700   
Turtas 6500 Mityba 9100 Spaudiniai  400   
Paslaugos / pažintinė 
veikla 

2000 Ryšių paslaugos 1292 Kitos prekės 10800   

Kvalifikacija 1600 Transporto išlaidos 3283 Turtas 7600   
  Patalynės skalbimas 2687     
  Prekės (sanitarijos 

palaikymui ir kt.) 
2855     

  Komandiruotės 367     
  Kvalifikacija 256     

  Komunalinės 
paslaugos 

29300     

  Kitos paslaugos 2090 
 

    

        
 
2017 metų prioritetai. 
1. Patirtinio ugdymosi metodai skatinantys vaikų pažangą 
2. Lopšelio-darželio ir šeimos partnerystės vystymas 
3. Sveikos ir saugios aplinkos kūrimas 
4. Psichologinė pagalba vaikui ir šeimai 
 



 
Tikslo 
kodas 

  Uždaviniai           Priemonės Proceso ir/ar 
indėlio vertinimo 
kriterijai, mato 
vienetai, reikšmės 

Atsakingi  
vykdytojai 

   Laikas                  Asignavimai (€urai) 
Mokinio 

krepš.  
Savivaldybės 

biudžetas 
Spec. 

progra-
mų lėšos 

Kitos lė- 
šos (2 %, 
projekt.) 

01 UGDYMO PROCESO TOBULINIMO PROGRAMA 
Bendradarbiaujant su tėvais kokybiškai ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, padedant jiems įgyti gebėjimus, 
žinias ir nuostatas būtinas tolimesniam ugdymuisi. 

0101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Įgyvendinti  
ikimokyklin
io ir prieš- 
mokyklinio  
ugdymo 
programas, 
kuriant 
patirtinio 
ugdymosi 
aplinką, 
mokantis 
vieniems iš 
kitų 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikimokyklinio 
ugdymo programos  
vykdymas. 
Priešmokyklinio 
ugdymo programos 
vykdymas. 

Darbo užmokestis 
ir socialinis 
draudimas 

Direktorė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui, 
pedagogai 

2017 metai 167650 95000   

Atvirų veiklų ciklas 
„Mokomės vieni iš 
kitų“ 

Atvirų veiklų 
skaičius 

Pedagogai, 
direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

2017 metai Žmogiškieji ištekliai 

Seminarai ir konferen- 
cijos apie patirtinius, 
inovatyvius  ugdymosi 
metodus 

Seminaruose 
dalyvavusių 
pedagogų skaičius 
/ dienų skaičius 

Pedagogai,  
vadovai 

2017 metai 650    

Seminarai vadybinių 
gebėjimų tobulinimui 

Seminaruose 
dalyvavusių 
pedagogų skaičius 
/ dienų skaičius 

Pedagogai,  
vadovai 

2017 metai 150    

Seminarai apie saugų 
elgesį ir saugią 
ugdymo aplinką 

Seminaruose 
dalyvavusių 
pedagogų skaičius 
/ dienų skaičius 

Pedagogai,  
vadovai 

2017 metai 100    

Ugdomosios veiklos 
netradicinėse 
aplinkose 

Surengtų išvykų 
skaičius 

Pedagogai 2017 metai 2000    



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaikų pažangą 
laiduojančių ugdymo 
priemonių įsigijimas 

Įsigytos ugdymo 
priemonės 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

2017 metai 1150  4500  

Aktualios metodinės ir 
vaikų literatūros 
įsigijimas / 
prenumerata 

Įsigyta metodinė  
ir vaikų literatūra 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

2017 metai 1100  400  

Įvairių medžiagų  ir 
priemonių vaikų 
veiklai įsigijimas 

Įsigytos 
medžiagos ir 
priemonės 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

2017 metai 1000  4400  

Renginių, projektų, 
parodų, konkursų 
organizavimas (pagal 
renginių planą) 

Renginių skaičius Pedagogai 2017 metai   500  

Aptarnaujančio 
personalo 
kvalifikacijos 
tobulinimas 

Seminaruose 
dalyvavusių 
žmonių skaičius 

Aptarnaujan-
tis personalas 

2017 metai  256   

Aptarnaujančio 
personalo išlaikymas 

Personalo, kurio 
darbas 
apmokamas iš 
savivaldybės 
biudžeto darbo 
užmokestis 

Direktorė,  
pavaduotoja 
ūkio reik., 
buhalterė 

2017 metai  138670   

 
0102 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendradar- 
biaujant su 
šeima 
pagerinti 
pedagoginę 
psichologi- 
nę pagalbą 
vaikams 
 

Seminarai apie 
pagalbą vaikui ir 
šeimai 

Seminaruose 
dalyvavusių 
pedagogų skaičius 
/ dienų skaičius 

Pedagogai,  
vadovai 

2017 metai 400    

Individualūs pokalbiai 
apie vaikų pasiekimus 
ir pažangą 

Tėvų aktyviai 
dalyvaujančių 
vertinant vaikų 
pasiekimus dalis 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui, 
pedagogai 

2017 metai Žmogiškieji ištekliai 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Papildyti tėvų 
bibliotekėlę naujomis 
knygomis 

Įsigytų knygų 
skaičius 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

2017 metai  100    

Renginių su tėvais 
organizavimas 

Surengtų renginių 
skaičius / Dalyva- 
vusių tėvų dalis 

Pedagogai / 
tėvai 

2017 metai   200  

Tėvų ir vaikų 
kūrybinės dirbtuvės 

Surengtų renginių 
skaičius / Dalyva- 
vusių tėvų dalis 

Pedagogai 
tėvai 

2017 metai   200  

0103 Patobulinti 
pedagogų 
kompeten- 
cijas taikant 
IKT 

Seminarai apie IKT 
panaudojimą ugdymo 
procese 

Seminaruose 
dalyvavusių 
pedagogų skaičius 
/ dienų skaičius 

Pedagogai 2017 metai 100    

Konsultacijos apie 
elektroninės sistemos 
„Mūsų darželis“ 
taikymą veikloje 

Konsultacijose 
dalyvavusių 
pedagogų skaičius 

Pedagogai 2017 metai     

Vaikų pasiekimų 
pristatymas tėvams 
panaudojant IKT 

Pedagogų, 
pristatančių vaikų 
pasiekimus 
naudojant IKT 
dalis 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui, 
pedagogai 

2017 metų 
balandžio, 
gegužės 
mėn. 

Žmogiškieji ištekliai 

IKT mokymo 
priemonių įsigijimas 

Įsigytų priemonių 
skaičius 

Direktorė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ūkio 
reikalams 

2017 metai 3000    

02 
UGDYMO APLINKOS APRŪPINIMO PROGRAMA 

Tikslingai panaudoti materialinius išteklius kuriant sveikatai  ir aktyviai veiklai palankią ugdymosi aplinką 
0201 
 
 
 
 
 

Kurti 
patrauklias 
edukacines 
erdves, 
atitinkan-
čias 

Žaidimų aikštelių 
kompleksų įsigijimas 

Apmokėta už 
žaidimų komplek- 
sų įsigijimą 

Direktorė, 
pavaduotoja 
ūkio reik., 
buhalterė 

2017 metų I 
pusmetis 

6500    

Smėlio dėžių 
įsigijimas 

Įsigytų smėlio 
dėžių skaičius 

Direktorė, 
pavaduotoja 

2017 metai 1300    



 
 
 
 

sveikatos ir 
saugos 
reikalavi- 
mus 
 
 
 
 
 
 

ūkio reik., 
buhalterė 

Žaidimų aikštelių 
kompleksų įsigijimas 

Apmokėta už 
žaidimų komplek- 
sų įsigijimą 

Direktorė, 
pavaduotoja 
ūkio reik., 
buhalterė 

2017 metai 6740    

Žaidimo namelių 
įsigijimas 

Apmokėta už 
namelių įsigijimą 

Direktorė, 
pavaduotoja 
ūkio reik., 
buhalterė 

2017 metai 3160    

Tvoros įrengimo 
finansavimas 

Apmokėta už 
tvoros įrengimo 
darbus 

Direktorė, 
pavaduotoja 
ūkio reik., 
buhalterė 

2017 metai   7600  

Sportinių žaidimų 
įrengimų sumontavi-
mas, spyruokliukų 
sumontavimas 

Apmokėta už 
montavimo 
darbus 

Direktorė, 
pavaduotoja 
ūkio reik., 
buhalterė 

2017 metai   1000  

0202 

Bendradar- 
biaujant su 
tėvais kurti 
lauko 
aplinką 
pritaikytą 
vaikų 
poreikiams 

Talkų organizavimas 
aplinkos tvarkymo 
darbams 

Dalyvavusių tėvų 
dalis 

Direktorė, 
pedagogai 

2017 metai     

Aplinkos tvarkymui 
reikalingų priemonių 
ir medžiagų įsigijimas 

Apmokėtos 
išlaidos 

Direktorė, 
pavaduotoja 
ūkio reik., 
buhalterė 

2017 metai    1230 

0203 
 
 
 
 
 
 
 
 

Užtikrinti 
sėkmingą 
įstaigos 
funkcionavi
mą 
 
 
 
 

Tinkamos sanitarinės 
būklės užtikrinimas 
(komunalinės paslau- 
gos, sanitarinės prie- 
monės,  skalbimo 
paslaugos) 

Įsigytos 
priemonės 
higieninės būklės 
užtikrinimui, 
mokestis už 
paslaugas 

Direktorė, 
pavaduotoja 
ūkio reik., 
buhalterė 

2017 metai  34842 700 500 

Baldų įsigijimas Įsigytų baldų 
kiekis 

Direktorė, 
pavaduotoja 
ūkio reik., 

2017 metai   1000 250 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

buhalterė 
Komunikacijos užtik- 
rinimas (transportas, 
komandiruotės, ryšių 
paslaugos, spaudiniai) 

Mokestis už 
suteiktas 
paslaugas 

Direktorė, 
pavaduotoja 
ūkio reik., 
buhalterė 

2017 metai  4942   

Vaikų maitinimo 
organizavimas 

Tėvų mokestis už 
maitinimą 

Direktorė, 
buhalterė 

2017 metai   51600  

Soc. remtinų vaikų 
maitinimas 

Vaikų skaičius Direktorė, 
buhalterė 

2017 metai  9100   

Kitų funkcijų 
vykdymas 

Laiku apmokėtos 
visos paslaugos ir 
išlaidos už 
įsigytas prekės 

Direktorė, 
pavaduotoja 
ūkio reik., 
buhalterė 

2017 metai  2090   

 
ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito ir 
informuoja 

Kam atsiskaitoma ar informuojama Atsiskaitymo ar informavimo 
forma 

Ribinis laikas 

Direktorė, direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

Mokytojų tarybai „Dėl ugdymo kokybės 
tobulinimo programos įgyvendinimo“. 

Žodinė ataskaita 
 

2017 metų gruodžio mėnuo 
 

Direktorė 
 
 

Mokytojų tarybai „Dėl darželio aplinkos 
aprūpinimo ir modernizavimo programos 
įgyvendinimo“. 

Žodinė ataskaita 2017 metų gruodžio mėnuo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


