
FORMA PATVIRTINTA 
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų 
valdybos direktoriaus 2013 m. kovo 4 d.  
įsakymu Nr. 401-12

KAUNO LOPŠELIO - DARŽELIO „ŠILELIS“  DIREKTORĖS 2014 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA             

1. Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita (2013 m. rugsėjo 30 d. ir 2014 m. rugsėjo 30 d.) (įstaigos veiklos programa)
Per 2013-2014 m. m. bendras vaikų skaičius įstaigoje padidėjo 0,7 %:

2. Vidutinio vaikų skaičiaus grupėse kaita: lopšelio, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse
(įstaigos veiklos programa).

 Ankstyvojo amžiaus vaikų skaičius padidėjo 2 %.

Darželio amžiaus vaikų skaičius sumažėjo 4 %.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius padidėjo 2 %.

Vaikų skaičiaus vidurkis 2013-2014 m. m. – 139.
Esminių vaikų skaičiaus  pokyčių nebuvo.
Metinis vaikų lankomumo vidurkis 62 %.
Suteiktos 3 vietos naujai atvykusiems priešmokyklinio amžiaus vaikams.
Norinčiųjų lankyti įstaigą skaičius didėja.

3. Aptarnaujama mokyklos teritorija (įstaigos duomenys)

Įstaigos vaikų skaičius grupėse Įstaigos, kitų miestų ir rajonų, vaikų
skaičius grupėse

Nepatekusių vaikų skaičius grupėse

lopšelio darželio
priešmok
yklinio lopšelio darželio

priešmokyk
linio lopšelio darželio

priešmoky
klinio

33 73 32 2 4 2 9 6 -

4. Įstaigos socialinis kontekstas (įstaigos veiklos programa):

Vaikai likę be tėvų globos -
Vaikai iš socialiai remtinų šeimų 8
Vaikai augantys nepilnose šeimose 6

5. Įstaigos organizacinė struktūra (įstaigos duomenys, įstaigos veiklos programa).

Etatų skaičius Mokytojų skaičius

Administracija
(direktorius ir
pavaduotojai)

Kiti
darbuotojai

(spec.
pedagogas,
socialinis,

psichologas
ir kt.)

Pagalbinis/
techninis

personalas

Laisvi
etatai

Iš viso
etatų

(pagal
etatų
sąrašą
01-01)

atestuot
ų

mokytoj
ų

vyr.
mokytojų

mokytojų
metodininkų

mokytojų
ekspertų

Iš viso
mokytojų

3 17,59 19,5 - 40,09 13 12 1 - 15

6. Pastato būklės analizė. Žemės sutarties situacija. Higienos paso situacija (yra/nėra). Energetinis

auditas ir investicinis projektas. Techninis projektas (įstaigos duomenys, veiklos programa).

- Sudaryta ir galioja Kauno lopšelio – darelio „Šilelis“      žemės panaudos sutartis.
- Įstaiga turi   leidimą-higienos   pasą (2012-03-19; Nr. 9-0219(6)). Kauno lopšelis- darželis “Šilelis”-
ikimokyklinio vaikų ugdymo įstaiga.



-  Įstaigoje 2006 - 08  atliktas energetinis auditas ir investicinis projektas.  Projekto Nr. PP- 2006-

05/11.  

7. Įstaigos finansavimo šaltiniai ir lėšos (įstaigos veiklos programa):

Finansavimo
šaltinis

Skirta lėšų (Lt.) Panaudota
(Lt.)

Paskirta, atlikta, įsigyta

Valstybinių
funkcijų vykdymo
programa

2014m.  mokinio
krepšelio  lėšos
sudarė 
331000Lt.

Panaudota
331000lt.

- Darbo užmokesčiui - 242900 Lt.;
- Socialiniam draudimui- 75200 Lt.;
- Spaudiniams- 2000 Lt.;
- Kitoms prekėms -9000 Lt. (5000 Lt. žaislų 
lentynos; 4000 Lt. kanceliarinės priemonės 
vaikams);
- Kvalifikacijos kėlimui -1000 Lt;
- Kitos paslaugos 900 Lt.

Biudžetinių
įstaigų  veiklos
programa

Viso buvo skirta
827400 Lt.

Panaudota
827400 Lt.

- Darbo užmokesčiui - 498000 Lt.;
- Socialiniam draudimui- 154300Lt;
- Mitybai- 21000 Lt.;
- Medikamentams - 100 Lt.;
- Šildymui-108100 Lt.;
- Elektros energijai - 22600 Lt.;
- Ryšių paslaugoms -  4600 Lt.;
- Aprangai, patalynei, skalbimui - 2700 Lt.;
- Spaudiniams - 400 Lt.;
- Kitoms prekėms - 3000 Lt.;
- Vandentiekiui ir kanalizacijai - 6100 Lt.;
- Ilgalaikio materialinio turto einamajam 
remontui -200 Lt.;
- Kvalifikacijos kėlimui - 500 Lt.;
- Kitoms paslaugoms - 5300 Lt;
- Darbdavių socialinėms pašalpoms- 500 Lt.

Labdaros  ir
paramos lėšos

- - -

2  %  paramos
lėšos

2%  paramos lėšų
likutį  sudarė
11307,53 Lt.
2014m.  2%
paramos  lėšų
buvo  surinkta
(informacija
gauta iš VMI)
9821,39 Lt.

Panaudota
11307,29L
t.

- Ūkio prekėms - 425,29Lt.;
- Įstaigos tvorai- 9841Lt;
- Kvalifikacija- 241Lt.;
- Paslaugoms - projektavimo darbai šilumos 
punkto remontui - 800 Lt.

Savivaldybės
finansuojamų
įstaigų
įmokų  į  biudžetą
lėšos

Šių  lėšų  sumą
sudarė 
171500 Lt.

Panaudota
171500 Lt.

- Darbo užmokesčiui - 6500 Lt.;
- Socialiniam draudimui- 2000 Lt;
- Mitybai - 142400 Lt.;
- Medikamentams- 300 Lt.;
- Aprangai, patalynei - 2400 Lt.;
- Kitoms prekėms -12911Lt.;(ūkio prekės , 



kanceliarinės prekės, snatechnika,kasetės, 
švaros prekės, dažai, kt. inventorius)
- Kitoms paslaugoms - 2900 Lt.;
- Kvalifikacijos kėlimui - 1300 Lt.;
- Spaudiniams - 200 Lt.
- Kitiems pastatams, statiniams (tvorai)- 
589LT.

Valstybės lėšos Skirta lėšų (Lt.) Panaudota
(Lt.)

Atlikti darbai

Specialios tikslinės dotacijos - - -
VIP - - -
Privatizavimo fondo lėšos - - -
ES struktūrinių fondų lėšos - - -

Svarbi papildoma informacija dėl lėšų:

-  2014m.  II  kevirtį  įstaigai  buvo  skirtos  papildomos  Kauno  miesto  savivaldybės  investicinės
programos lėšos -29 500Lt. įstaigos teritorijos dalinei tvoros rekostrukcijai.  Taip pat panaudojus
Savivaldybės  finansuojamų  įstaigų  veiklos  programų  -  švietimo  įstaigų  pajamų  lėšas-  589Lt.
(nurodyta paryškintai  lentelėje) bei surinktas įstaigos 2 % lėšas - 9841 Lt.(nurodyta paryškintai
lentelėje),  visa įstaigos teritorija buvo aptverta nauja tvora. 

8.  Savivaldybės  vidaus  audito  skyriaus,  kontrolieriaus  tarnybos  ir  kitų  institucijų

patikrinimo išvados (jei buvo) (įstaigos veiklos programa).

Kauno  visuomenės  sveikatos  centro  patikrinimo  akto  (2014-04-28  Nr.  36-  645(7))  išvados
(pažeidimai): Nustatyti HN 75; 2010 pažeidimai: lopšelio grupėse 16, darželio grupėse yra daugiau
kaip 20 vaikų (p.9,); Įstaigos teritorija aptverta žemesne negu 1,5m. tvora (p.22);3 grupėse sienos
suskilę,  nuo sienų ir  lubų atsilupę dažai (p.54);  vienoje grupėje yra 15 lovų, nors vaikų yra 16
(p.45.1); Visų grupių žaidimo kambarių ir kai kurių miegamųjų langai neapsaugoti nuo tiesioginių
saulės spindulių; (p.67.2). 
Nurodymas : 1. HN 75:2010 p. 45.1 pažeidimą pašalinti iki 2014-05-12.
                      2. HN 75:2010 p. 9, p. 22, p. 54, p. 67.2 pažeidimus pašalinti iki 2014-07-28.
Iki 2014-07-28  trūkumai (išskyrus p.9 ir nepilnai pašalintas p.67.2) pašalinti.

Kauno  miesto  valstybinės  maisto  veterinarijos  tarnybos  patikrinimo  akto  (2014-04-14  Nr.
33VMĮP-  441-)  išvadomis  ir  nurodymais:  tikrinimo  metu  esminių  teisės  aktų  pažeidimų
nenustatyta. 
Nurodymas:  peržiūrėti  antrų  patiekalų  gamybos  technologijos  aprašymus,  nurodyti  jų  gamybos
termino apdorojimo laiką ir temperatūrą. 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atlikto įstaigoje
2014-12-05 audito ataskaitos Nr.21-6-31 rekomendacijos: Darželio vidaus kontrolė vertinama gerai.
Rekomendacijos  yra  vidutinio  reikšmingumo.  Atsižvelgiant  į  tai,  kad  Darželyje  nebuvo
užtikrinamas tinkamas LR viešųjų pirkimų įstatymo laikymasis, auditorė siūlo Darželio direktorei
iki 2015-03-02:

1. nustatyti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką;



2. užtikrinti, kad Darželyje būtų skaičiuojama numatomo pirkimo vertė;

3.  nustatyti  Lietuvos  respublikosd  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  7  straipsnio  3  dalyje  nurodytos
informacijos paskelbimo darželio tinklapyje tvarką, formą ir terminus;

4. pagal Darželio supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 128 punktą darželyje vedamą mažos vertės
pirkimų žurnalą įtraukti į darželio dokumentacijos planą;

5. užtikrinti, kad darželio mažos vertės pirkimų žurnale tinkamai būtų registruojami visi darželio
atlikti mažos vertės pirkimai;

6.nustatyti papildomas priemones Darželio supaprastinto viešojo pirkimo pažymų pildymo srityje;

7. užtikrinti, kad maisto produktai darželyje būtų įsigyjami laikantis LR viešųjų pirkimų įstatymo
reikalavimų.

Vadovaujantis  2014-12-05  vidaus  audito  kontrolės  ataskaitoje  Nr.21-6-31  pateiktomis
rekomendacijomis  parengtas (patvirtintas direktorės įsakymu 2014-12-12 Nr. V-56) ir  iki 
2015-02-20  įgyvendintas priemonių planas.

9. 2014 metų  tikslų realizavimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus (įstaigos
veiklos programa).

1. Tikslas Minimalus  lauktas
rezultatas

2014m.  įstaigos
pasiektas  realus
rezultatas

Maksimalus  lauktas
rezultatas

1.  Tikslas  -  pagerinti
ugdymo  proceso
kokybę,  suformuojant
įstaigos  ugdymo
kokybės sampratą bei
suaktyvinant  vaikų
saviraišką  ir
kūrybiškumą
skatinančias  veiklas
netradicinėje
aplinkoje.

Parengtas  ugdymo
kokybės   kriterijų
aprašas; 
30 %  patobulintas į
vaiką  orientuoto
ugdymo procesas

20 %  vaikams skirtų
veiklos  priemonių
atnaujintos  savo
turiniu  ir  pravestos
netradicinėje
aplinkoje  -  miške,
poilsio,  saviraiškos
kambariuose 

Parengtas  ugdymo
kokybės  kriterijų
aprašas; 
Suformuota  ugdymo
kokybės samprata 
60  %   patobulintas  į
vaiką  orientuoto
ugdymo procesas

30  %   vaikams  skirtų
veiklos  priemonių
atnaujintos  savo  turiniu
ir  pravestos
netradicinėje aplinkoje -
miške,  poilsio,
saviraiškos kambariuose

Parengtas  ugdymo
kokybės  kriterijų
aprašas; 
Suformuota  ugdymo
kokybės samprata
60 %  patobulintas į
vaiką  orientuoto
ugdymo procesas

50 %  vaikams skirtų
veiklos  priemonių
atnaujintos  savo
turiniu  ir  pravestos
netradicinėje
aplinkoje  -  miške,
poilsio,  saviraiškos
kambariuose

Komentaras:  Įgyvendinant šį tikslą buvo pasiekta:
- Direktorės įskymu ugdymo kokybės sampratos formavimui ir netradicinių veiklų su vaikais
organizavimui buvo sudarytos komandinės darbo grupės;
-  Suorganizuota laisvos formos apklausa   (raštu)  tėvams „Kas (jų manymu) yra ugdymo
kokybė ?“; sudalyvavo apie 37 % tėvelių; 



- Suorganizuotos saviraiškos dienos, piešinėlių apklausos, interviu ugdytiniams tema „Ar aš
esu laimingas darželyje?“ (priemonė skirta išanalizuoti vaikų poreikius ir norus formuojant
ugdymo kokybės kriterijus), sudalyvavo apie  65% ugdytinių; 
- Vyko aktyvi pedagogų savišvieta, organizuoti metodiniai, pedagogų tarybos posėdžiai, kitų
benruomenės narių pasitarimai, kuriuose vyko gili ugdymo kokybės įstaigoje analizė;  
- Parengti 7  ugdymo kokybės vertinimo kriterijų modeliai; 
- Sukurti ir detaliai aprašyti ugdymo kokybės kriterijai bei juos apibūdinantys požymiai; 
- Parengta ir direktorės įsakymu patvirtinta įstaigos ugdymo kokybės samprata (2014-04-30
Nr. V-17), patalpinta internetinėje svetainėje;
- Su įstaigos ugdymo kokybės samprata pasirašytinai supažindinta 84 % tėvų;

-  Atnaujintas  netradicinių  ugdymosi  priemonių  -  sveikatingumo dienų,  saviraiškos  dienų,
ryto  rato  turinys;  nustatyti pagrindiniai šių renginių kriterijai, pritaikyti praktiškai ; 
 - Parengti ir pravesti vaikams savaitiniai netradicinio ugdymo projektai, akcentuojantys 
netradicinės aplinkos ir priemonių svarbą ugdytinio saviraiškai. 

2. Tikslas Minimalus 
lauktas rezultatas

2014 m. įstaigos pasiektas 
realus rezultatas

Maksimalus lauktas 
rezultatas

Pagerinti 
pedagoginės 
priežiūros 
(inspektavimo) 
procesą, naujai 
apsibrėžiant 
įvairių renginių, 
užsiėmimų su 
vaikais vertinimo 
kriterijus ir 
sustiprinant 
formalųjį 
pedagogų 
vertinimą

30% pagerinta 
įvairių renginių ir
užsiėmimų su 
vaikais kokybė

Įstaigoje stebėta 
ir formaliai 
įvertinta apie 
30% su vaikais 
vykdomos 
veiklos

Pagerinta  renginių kokybė:
30%   grupės pramogų  su 
šeima;
20 % šventinių mąsinių 
renginių;
10 % užsiėmimų su vaikais 
grupėje;

 
Įstaigoje stebėta ir formaliai 
įvertinta apie 40 % su vaikais
vykdomos veiklos

60 % pagerinta įvairių 
renginių ir užsiėmimų 
su vaikais kokybė

Įstaigoje stebėta ir 
formaliai įvertinta apie 
60 % su vaikais 
vykdomos veiklos

Komentaras:   Įgyvendinant šį tikslą buvo pasiekta:

- Siekiant išsiaškinti tėvų ir pedagogų požiūrį į įstaigoje organizuojamo ugdymo proceso bei
paslaugų  kokybę    (teikiamos  specialistų  pagalbos,  vedamų  užsiėmimų  grupėje  bei
organizuojamų įstaigoje renginių kokybę ) buvo atliktas tyrimas.  Apklausoje dalyvavo  
42,4%  tėvų bei 100% pedagogų. Ir  tėvai ir pedagogai siūlė tobulinti  bendrų renginių su
šeima kokybę, didesnį dėmesį skirti grupėje vykstančios veiklos tobulinimui; Kitos paslaugos
ir veiklos įvertintos l. gerai arba gerai;
- Pedagogai kryptingai lankė kvalifikacinius renginius, susijusius su renginių organizavimo
klausimais, studijavo literatūrą;
- Organizuoti posėdžiai, pasitarimai, aptariant renginių, veiklų su vaikais tobulinimą;
- Parengti ir pritaikyti nauji šventinių renginių, pramogų su tėvais, grupės užsiėmimų,  bei
specialistų veiklų su vaikais vertinimo kriterijai;



-  Suaktyvintas pedagoginės priežiūros procesas: stebėjimas, vertinimas refleksija;
-  Vadovaujantis  pedagoginės  priežiūros  proceso  vertinimu,  pedagogų  atliktų  savianalizių
aprašais, tyrimo, apklausų rezultatais, galima teigti, jog labiausiai patobulinta bendrų renginių
su  šeima  kokybė.  Tačiau  užsiėmimų  grupėje  kokybė  (pati  svarbiausia  ugdomoji  veikla)
pagerėjo  labai  neženkliai  ir  tebeišliko  pačia  aktualiausia  tobulintina  ugdomojo  proceso
sritimi;
- 2015m.  ir toliau bus aktyviai inspektuojami grupėje vykstantys užsiėmimai.

3. Tikslas Minimalus lauktas
rezultatas

2014 m. įstaigos pasiektas 
realus rezultatas

Maksimalus lauktas 
rezultatas

Užtikrinti  saugią
ugdymo(si)
aplinką  kiemo
teritorijoje,
sveikos  vaikų
mitybos
paruošimą
virtuvėje  bei
atnaujinti  įstaigos
vidaus  koridorius,
panaudojat  2%  ir
spec. lėšas

Pabaigta
apželdinti  naujais
želdiniais  visose
reikiamose vietose
įstaigos teritorija. 
Atnaujintos  vaikų
žaidimų  smėlio
dėžės kieme

Pakeista  dalis
aliuminio
inventoriaus
įstaigos virtuvėje

Pakeista  vieno
įstaigos  korpuso
koridoriaus  grindų
danga

Visa  įstaigos  teritorija
aptverta nauja tvora
Atnaujintos  vaikų  žaidimų
smėlio  dėžės  kieme,
perdažytos  lauko
priemonės
Suremontuoti  įstaigos
stogo dangos  kraštai 

Pakeista  dalis   aliuminio
inventoriaus  įstaigos
virtuvėje

Atliktas  dalinis  įstaigos
koridorių sienų remontas

Pabaigta  apželdinti
naujais  želdiniais  visose
reikiamose  vietose
įstaigos teritorija 
Atnaujintos  vaikų
žaidimų  smėlio  dėžės
kieme,  perdažytos  lauko
priemonės
Suremontuoti  įstaigos
stogo dangos  kraštai 

Pakeistas visas aliuminio
inventorius  įstaigos
virtuvėje

Pakeista  visos  įstaigos
koridorių  grindų  danga.
Atliktas  dalinis  sienų
remontas

Komentaras:  Įgyvendinant šį tikslą buvo pasiekta:

-  2014m. II kevirtį įstaigai buvo skirtos papildomos Kauno miesto savivaldybės investicinės
programos  lėšos  -29  500Lt.  įstaigos  teritorijos  dalinei  tvoros  rekostrukcijai.  Taip  pat
panaudojus Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programų - švietimo įstaigų pajamų
lėšas- 589Lt. bei surinktas įstaigos 2 % lėšas - 9841 Lt., visa įstaigos teritorija buvo aptverta
nauja tvora. Dėl tikslingai tvorai panaudotų  2% lėšų (9841 Lt.) nepakeista įstaigos koridorių
grindų danga, nepabaigta apželdinti želdiniais įstaigos teritorija (reikėjo išrauti net ir esamus
želdinius).
- Vadovaujantis Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktuose  (2014-04-28 Nr. 36-
645(7))  nustatytais  pažeidimais  3  grupėse  skubos  tvarka  atliktas  dalinis  sienų  ir  lubų
remontas.  Taip  pat  keturių  grupių  žaidimo  kambariuose  sumontuotos  žaliuzės.   Žaliuzėm
įsigyti  panaudotos  Savivaldybės  finansuojamų įstaigų  veiklos  programų -  švietimo įstaigų
pajamų lėšos - 3108,19 Lt., todėl nupirkta tik nedidelė dalis aliuminio inventoriaus į įstaigos
virtuvę.  Visos kitos plane numatytos priemonės įgyvendintos laiku, tikslingai ir racionaliai
panaudojant lėšas.

10. Įstaigos problemos.



Direktorė                      _________________                                    ________________
                                           (parašas)                                                           (vardas ir pavardė)


