PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darţelio „Šilelis‖
direktoriaus
2013 m. vasario 18 d.
įsakymu Nr. V-09

.

KAUNO LOPŠELIO – DARŢELIO „ ŠILELIS“
2013 M. VEIKLOS PLANAS
I. ĮVADAS
Įstaigos socialinis kontekstas
- Vaikų augančių šeimose, auginančiose tris ir daugiau vaikų - 14.
- Vaikų augančių nepilnose šeimose (išsituokę, vieniši) skaičius - 9.
- Vaikų, likusių be tėvų globos, našlaičių nėra.
- Vaikai, iš socialiai remtinų šeimų, gaunančių socialines pašalpas - 5.
- Vaikai, kurių vienas (abu) tėvai dirbtų uţsienyje - 4.
- Vaikų, kurių šeimose vyrautų krizės (alkoholizmas, smurtas ar pan.) nėra.
- Vaikai, kurių vienas iš tėvų yra moksleivis ar studentas - 3.
- Vaikų, iš kitakalbių šeimų nėra.
Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita. Mokinių skaičiaus vidurkio kaita lopšelio, darţelio,
priešmokyklinio ugdymo grupėse
Per 2011-2012 m. m. bendras vaikų skaičius įstaigoje padidėjo 4,4 %
- ankstyvojo amţiaus vaikų skaičius padidėjo 0,32 %.
- darţelio amţiaus vaikų skaičius sumaţėjo 5,09 %.
- priešmokyklinio amţiaus vaikų skaičius padidėjo 0,82 %.
Vaikų skaičiaus vidurkis 2011-2012 m. m. – 136.
Esminių vaikų skaičiaus pokyčių nebuvo.
Metinis vaikų lankomumo vidurkis 69 %.
2012 m.(rugsėjo mėn. 1 dienai) į įstaigą nepateko 6 darţelio amţiaus vaikai, pateko visi ankstyvojo
amţiaus vaikai.
Norinčiųjų lankyti įstaigą skaičius didėja.
Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją dalis
- Įstaigoje dirba 15 mokytojų, 2 vadovai (direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui); 9 mokytojai
turi aukštąjį, 6 aukštesnįjį išsilavinimą. 12 mokytojų turi reikiamą pedagoginę ir dalykinę
kvalifikaciją bei atestuoti: 12 - turi vyr. mokytojų kvalifikacines kategorijas, 1 - logopedo
metodininko kategoriją. 1 mokytojas įtrauktas į pirminės atestacijos perspektyvinę programą .
Vadovai turi III vadybines kategorijas. 1 mokytojas laikinai vaduojantis, dirba pagal terminuotą
sutartį. Šiuo metu nėra studijuojančių pedagogų. 2012m. mokytojų skaičius įstaigoje nekito.

- Sudaryta ir galioja Kauno lopšelio – darelio „Šilelis“ ţemės panaudos sutartis.
- Įstaiga turi leidimą-higienos pasą (2012-03-19; Nr. 9-0219(6)). Kauno lopšelis- darţelis
―Šilelis‖- ikimokyklinio vaikų ugdymo įstaiga.
- Įstaigoje 2006 - 08 atliktas energetinis auditas ir investicinis projektas. Projekto Nr. PP2006-05/11.
II. PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ
1. Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija
Finansavimo šaltinis

Skirta lėšų (Lt.)

Valstybinių
funkcijų 2012m.
vykdymo programa
krepšelio
sudarė
13650lt.

Atlikti
darbai,
įsigytos
priemonės
Kvalifikacijos kėlimui- 750Lt.
Nupirkta
kanceliarinių
priemonių vaikams - 2866Lt.
Kietasis inventorius - ţaislų
lentynos grupėms - 4000Lt.
Lavinamosios
dekoracijos,
šviečiantys stalai, geometrinės
šviesos figūros - 6034Lt.
(pastaba: nepanaudotos lėšos
spaudiniams,
likusios
kvalifikacijos lėšos 5400Lt.,
buvo pervestos į kt. prekes, iš
kurių buvo nupirktos anksčiau
paminėtos
lavinamosios
priemonės).
Panaudota
Mityba - 4000 Lt.
202618,63Lt. Medikamentai -100Lt.
Šildymas -125000Lt.
El. energija - 16000Lt.
Ryšiai - 3600Lt.
Apranga, patalynė-2300Lt.
Spaudinai - 400Lt.
Kt. ūkio prekės -1700Lt.
Vandentiekis,
kanalizacija4600Lt.
Ilgalaikio turto remontas 2128,63 Lt.
Kvalifikacijos kėlimas-790Lt.
Kt.
paslaugos
6000Lt.(šiūkšlių
išveţimas,
dezinfekcinės
stoties
paslaugos, banko paslaugos,
šildymo sistemos prieţiūra,
internetinės
svetainės
prieţiūros paslaugos)

Panaudota
(Lt.)
mokinio Panaudota
lėšos 13650Lt.

Biudţetinių
įstaigų Viso buvo skirta
veiklos programa
202618,63Lt.

Labdaros ir paramos lėšos
2 % paramos lėšos
2% paramos lėšų Panaudota
likutį
sudarė 11586,00Lt.
17231,35Lt.
2012m.
2%
paramos lėšų buvo
surinkta
7555,94 Lt.

Savivaldybės
finansuojamų įstaigų
įmokų į biudţetą lėšos

Šių
lėšų
sumą Panaudota
sudarė 165800Lt.
141215Lt.

Ūkio prekės,
atsargos -3245Lt.
Kanceliarinės prekės -212Lt.
Daţai- 594Lt.
Darţovių pjaustymo mašina2395 Lt.
Lovytės, inventorius - 3580Lt.
Paslaugos - 1560Lt.
Panaudota mitybai -127415Lt.
Aprangai, patalynei -2000Lt.
Kt. prekėms - 15000Lt. tai:
- nupirktos lovytės - 5400Lt.
- ūkinis inventorius, atsargos 2230Lt.
- švaros prekės - 1200Lt.
- kanceliarinės prekės- 470Lt.
- varţų matavimai - 300Lt.
- paslaugos(kasečių pildymas,
termometrų patikra, gesintuvų
patikra -1000Lt.

Valstybės lėšos

Skirta lėšų (Lt.)

Panaudota
(Lt.)

Atlikti darbai

Specialios tikslinės dotacijos
VIP
Privatizavimo fondo lėšos
ES struktūrinių fondų lėšos

-

-

-

Vandentiekis,
kanalizacija
Elektros sistema
Pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (jei reikia)

Šviestuvai

Elektros skydinės

Elektros instaliacija

Kanalizacijos sistema

Šildymo sistema

Šildymas,
vėdinimas

Vandentiekio sistema

Tualetai

Šilumos punktas

Įrenginiai

Uţdaros kabinos

Maisto
ruošimas

Patalpos

Įrenginiai

Patalpos

Grindys

Vidaus durys

Lubos

Vidinės sienos

Lauko durys

Langai

Stogas

Išorinės sienos

Pamatai

II.2. Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę (2012 m. statinio kasmetinės apţiūros duomenimis).

Statinio dalių ir inţinerinės įrangos būklės įvertinimas:

Komentarai

nepritaikyta

AK- 10 proc.; K-90 proc.

K-100 proc.

AK-5 proc.; K-95 proc.

AK-5 proc.; K-75 proc.; AB-20 proc.

AK-30 proc.; K-70 proc.

AK-5 proc.; K-95 proc.

K-80 proc.; AK-20 proc.

AK-70 proc.; K-30 proc.

Įrengtos 100 proc.

AK-70 proc.; K-30 proc.

Dalinai atnaujinta (30 proc.)

AP-20 proc.;K-80 proc.

AP-30 proc.;P-70 proc.

K-100 proc.

AP—40 proc.; P-60 proc.

AK-10 proc.; AP-35; P-25 proc.; K-30 proc. (galinių sienų šiltinimui)

AK-100 proc.

AK – 100 proc.

AK-50 proc.; K-50 proc.

AP-20 proc.(uţsandarintos siūlės; K-20 proc.(svyra dvi galinės sienos)

P-20 proc.; K-80 proc.

Sėda pamatai, svyra galinės sienos.
2004 m. atliktas kapitalinis stogo
remontas (be apšiltinimo)

Santrumpos: NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP– atliktas
paprastasis remontas.

II. 3. Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus

1. Tikslas

Minimalus
lauktas
rezultatas

1. Tikslas Sustiprinti
vaikų
sąmoningu
mo ir infor
muotumo
aplinkosaugos
klausimais
patirtį
įgyvendinant
renginių ciklą
„Ekologinė
abėcėlė― bei
skatinant visą
įstaigos
bendruomenę
rinktis
draugiškesnį
ir
saugesnį
aplinkai
gyvenimo
būdą.

Pravestos
vaikams
ekologine
tema
individualios
priemonės
grupėse
bei
bendro
pobūdţio
renginiai
įstaigos mastu.

2012m. Įstaigos pasiektas realus rezultatas

Metų pradţioje skūrėme kūrybinę „Ţaliosios
veiklos― darbo grupę, kuri inicijavo ir kuravo
bendruomenės renginius, susijusius su
ekologine veikla.
Vaiko gerovės komisijos nariai atliko tyrimą
„Ekologiška gyvensena―, išsiaiškino tėvų
poţiūrį ir domėjimąsi ekologiniu gyvenimo
būdu. Su tyrimu supaţindinti 76% tėvų ir 94%
pedagogų. Atnaujinant ikimokyklinę programą
ugdymo
turinys
papildytas
ekologine
tematika. Parengti ekologinės gerosios darbo
patirties sklaidos stendiniai pranešimai.
Parengti
Įsigyjome įstaigą prezentuojančios atributikos
ekologinės
- vaikiškų marškinėlių, kepurėlių bei reikiamo
gerosios darbo papildomo ekologiniam ugdymui inventoriaus
patirties
- vaikiškų kastuvų, grėblių, kibirų ir kt.
sklaidos
priemonių.
pranešimai
Pravesti
grupėse
ekologiniai
veiklai
įstaigos
propaguoti skirti projektiniai paminėjimai
bendruomenei. pasaulinei sveikatos dienai, be tabako dienai,
pasaulinei be automobilio dienai, sveikos
mitybos ir kt. pan. pobūdţio dienoms.
Organizuotos ţiemą globos akcijos miške „
Pagalba paukšteliui ir ţvėreliui―.
Pavasarį pravesti : masinis visos įstaigos
renginys, skirtas Ţemės dienai, sveikatingumo
diena „Saugau aplinką, saugau save―(inkilų
įkėlimas, aplinkos tvarkymas, medelių
sodinimas), atviri darţelio grupių renginiai
tėvams „Mes puošiame, mylime, branginame
ţemę―.
Metų
pabaigoje
kūrybingos,
aktyvios
bendruomenės narių (ypač šeimų) iniciatyva
įstaigoje buvo suorganizuota darbų paroda iš
antrinių ţaliavų „Galvoju ţaliai―.
Bendradarbiavome su ekologinę veiklą
propaguojančiais socialiniais partneriais.
Ugdytiniai dalyvavo ţurnalo „Lututė―
organizuojamuose akcijose ir konkursuose,
prisijungę prie „Lutučiukų― klubo narių

Maksimalus
lauktas
rezultatas
Pravestos
vaikams
ekologine
tema
priemonės,
turiningai
bendra
darbiaujant
su ekologinę
veiklą
inicijuojan
čiomis
institucijomis
rajono,
miesto,
respublikos
mastu.
Surengta
ekologinės
gerosios
darbo
patirties
sklaidos
konferencija
įstaigos
bendruome
nei bei rajono
darţelių
pedagogams,
parengta foto
stendinių
pranešimų
paroda
„Ekologinė
abėcėlė―

sėkmingai aplankė mieste organizuojamą
Ţemės dienai skirtą renginį.
Bendradarbiaujant su „Lietuvos idėjų forumu―
vykdėme švaros akcijas bei turtinom
gamtosauginę vaikų patirtį.
Dalyvavome tarptautinio projekto ŢALIASIS
KODAS organizuojamame konkurse
„Ţalieji ţaidimai maţiesiems―,
kuriame
ugdytiniai su pedagogais pristatė sukurtus
ţaidimus iš antrinių ţaliavų.
Prisijungėme prie bendro VŠĮ „Elektronikos
gamintojų ir importuotojų organizacijos― bei
UAB
„Atliekų
tvarkymo
centro―
organizuojamo aplinkosaugos projekto „Mes
Rūšiuojam―sudarėme bendradarbiavimo
sutartį, visi bendruomenės nariai aktyviai
dalyvavo, surenkant elektros ir elektroninės
įrangos atliekas.
Komentaras: Manome, jog veiklą šiam tikslui pasiekti galima įvertinti gerai.
Patobulinti pagrindiniai ekologinės krypties aspektai:
- Sustiprintos pirminės vaikų ţinios ir pradinis supratimas apie gamtos, gyvybės ir
artimiausios aplinkos saugojimą, tausojimą, teisingą poţiūrį į daiktus, jų funkcijas, prieţiūrą,
kenksmingumą. Su ugdytiniais pravesta 90 % suplanuotų ekologinių renginių įstaigoje.
- Suaktyvinome tėvų poţiūrį, sprendţiant atliekų rūšiavimo klausimą. Prie bendro VŠĮ
aplinkosaugos projekto „Mes Rūšiuojam― bei „Lietuvos idėjų forumo― organizuojamų
rūšiavimo akcijų prisijungė apie 37 % ugdytinių šeimų.
- Paskatinome bendruomenės narių kūrybinių idėjų ugdymo procese realizavimą. Antrinių
ţaliavų parodoje dalyvavo 62 % tėvų ir 85 % pedagogų darbų..
- Praturtinome vaikų edukacinę aplinką . Iš mokinio krepšelio lėšų nupirkome ugdytinių
veiklai gamtoje skirto inventoriaus beveik uţ 500lt.
- Sukuriant įdomią ir tikslingą ekologinę ugdymo(si) aplinką, sudarėme galimybes
ugdytiniams dalyvauti netradiciniuose miesto renginiuose ir konkursuose. Dėl transporto
priemonių, uţtikrinančių realų vaikų saugumą stokos nepavyko aplankyti kai kurių
edukacinių institucijų.
- Skatinant visą įstaigos bendruomenę rinktis sveikesnį ir saugesnį aplinkai gyvenimo būdą
30% suaktyvinom sezonines sveikatingumo dienas, globos akcijas, kt. ekologinio pobūdţio
renginius .
Nors ne visus veiklos rezultatus galima išmatuoti ir procentaliai įvertinti, tačiau
analizuojant iš įvairių ugdymosi šaltinių sukauptą informaciją (tyrimo duomenis, dienynus,
auklėtojų savianalizės, vaikų paţangos vertinimo aplankus, parengtas brandumo mokyklai
anketas) galima daryti išvadą, kad parinkta veikla ugdytiniams buvo įdomi, svarbi,
suprantama, atskleidė ţmogaus ir gamtos sąveiką, išugdė ekologinius pradmenis- saugoti,
branginti, puoselėti gamtą., artimiausią aplinką.

2. Tikslas

Minimalus lauktas 2012 m. Įstaigos pasiektas Maksimalus
rezultatas
realus rezultatas
rezultatas

Pagerinti
sanitarines,
higienines
sąlygas vidaus
patalpose,
pastato išorėje
bei
vaikų
ugdymosi
aplinkoje
lauke,
panaudojant
2% paramos ir
specialiąsias
lėšas

Į „Geniukų―grupės
rūbinėlę nupirktos
naujos
spintelės
vaikų rūbams ir
asmeniniams
daiktams

Atliktas
kapitalinis
„Geniukų― grupės rūbinėlės
remontas - patiestas naujas
linoleumas,
perdaţytos
sienos, nupirktos naujos
spintelės vaikų rūbams ir
asmeniniams daiktams

Atliktas
kapitalinis
„Geniukų―grupės
rūbinėlės
remontas,
nupirktos
naujos
spintelės vaikų rūbams ir
asmeniniams daiktams

Atnaujintos kelios
lauko ţaidimams
skirtis priemonės:
suremontuoti
ir
perdaţyti
2
metaliniai
nameliai.

Atnaujintos visos lauko
ţaidimams
skirtos
priemonės: suremontuoti ir
perdaţyti
2
metaliniai
nameliai, 6 smėlio dėţės,
perlakuotos 6 medinės lauko
ţaidimų aikštelės.

Atnaujintos visos lauko
ţaidimams
skirtos
priemonės: suremontuoti
ir perdaţyti 2 metaliniai
nameliai, 6 smėlio dėţės,
perlakuotos 6 medinės
lauko ţaidimų aikštelės.

Reikiamose pastato
išorės
vietose
uţdėti nauji latakai
(lietaus nutekėjimo
vamzdţiai)

Reikiamose pastato išorės
vietose uţdėti nauji latakai
(lietaus
nutekėjimo
vamzdţiai).
Naujai
suremontuoti visų (4) įėjimų
į įstaigą tambūrai.

Reikiamose
pastato
išorės vietose uţdėti
nauji latakai (lietaus
nutekėjimo vamzdţiai).
Naujai suremontuoti visų
(4) įėjimų į įstaigą
tambūrai.

lauktas

Komentaras: Manome, jog veiklą šiam tikslui pasiekti galima įvertinti l. gerai.
Teisingas darbų paskirstymas, racionalus lėšų ir tikslingas laiko panaudojimas šiam tikslui
pasiekti suplanuotas priemonės leido įgyvendinti 100 %.

II. 4. Plačiojo įsivertinimo išvados
Privalumai

Trūkumai

Tobulinti
aspektai

2.1.1.
2.1.3.
2.4.3.
6.2.1.
6.2.3.

2.2.1.
2.2.2
2.3.1.
2.3.2.
5.2.2.

2.2.1.
2.3.2.
2.4.3.
5.2.2.

pasirinkti

mokyklos

veiklos

II. 6. Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų,
kontrolieriaus, Vidaus audito skyriaus ir kitų institucijų išvados
Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimo akto (2012-01-27 Nr. 36- 68(7)) išvados
(paţeidimai): Įstaigos teritorija aptverta ţemesne kaip1,5m. aukščio tvora (p.22) ;
Paţeidimas dėl per ţemos įstaigos tvoros (p.22) negalimas pašalinti dėl pernelyg didelių
finansų įstaigos lėšomis. Daugiau trūkumų nerasta.
Kauno miesto valstybinės maisto veterinarijos tarnybos patikrinimo akto (2012-03-29 Nr.
0178175) išvados ir nurodymai: 1. Maisto produktų priėmimo zonoje atlikti sienų ir lubų
valymą ir daţymą. 2. Atidaromuose languose įrengti tiklelius nuo vabzdţių. 3. Atnaujinti
ţalios mėsos tvarkymo stalo paviršių. 4. Tinkamai laikyti darbo ir asmeninius drabuţius.
( iki 2012-05 trūkumai panaikinti).
III. 2013 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS
IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI
2012m. buvo parengtas naujas Kauno lopšelio-darţelio „Šilelis― strateginis planas 2013-2015
metams, kuris atliepia Valstybės švietimo 2013-2022 m. strategiją, orientuotas į Kauno miesto
2005-2015 m. strateginį planą kartu su 2008-2015 metų strateginio plano pakeitimais, ir
nusako lopšelio-darţelio „Šilelis― ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros
strateginius tikslus.
2012m. atnaujinta įstaigos ikimokyklinė ugdymo programa. Šios programos atnaujinimas
labiau orientuotas ne į pedagogų bet į pasikeitusius vaikų poreikius. Vyrauja ikimokyklinės
programos bei strateginio plano dermė.
Analizuojant nacionalinius ir Kauno miesto savivaldybės teisės aktus, nacionalinius tyrimus
bei įvairią metodinę medţiagą, esminius 2012m. įvykius ir pokyčius Lietuvos Respublikos
švietimo ir ugdymo sistemoje, galima teigti, jog kelerių metų laikotarpyje turėtų būti įvykdyti
šie esminiai pokyčiai :
- padidinta atsakomybė už vaikų saugumą bei ugdymo rezultatus;
- išplėtota švietimo pagalbos teikimo bei ugdymo formų įvairovė;
- patobulinta kompleksiškai teikiama švietimo pagalbos sistema.
Atlikta detali lopšelio-darţelio „Šilelis― strateginio plano 2013-2015m. išorinių ir vidinių
veiksnių analizė, o taip pat 2012m. pabaigoje įstaigoje atlikto plačiojo audito išvados
(dalyvavo 14 pedagogų) leido aiškiai įsivertinti silpnąsias ir stipriąsias įstaigos veiklos stritis.
Atsiţvelgiant į ikimokylinės ugdymo programos pakeitimus bei orientuojantis į paminėtas
švietimo ir ugdymo sistemos aktualijas galima išsikelti aiškius, išmatuojamus metinius
įstaigos veiklos tikslus.
Metų laikotarpyje prioritetai bus skiriami- į vaiką orientuoto
ugdymo proceso kokybės gerinimui, planavimo procedūrų tobulinimui bei įstaigos
materialinės bazės užtikrinančios sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką gerinimui
Vykdysime lopšelio-darţelio tik svarbiausius ir būtiniausius (reikalui esant) ilgalaikio
materialinio turto atnaujinimo veiksnius, vandens, šilumos ir elektros taupymo programą,
pastovią lėšų panaudojimo stebėseną, pagal sąmatą neviršijant Kauno miesto savivaldybės
skirtų lėšų.
Atsiţvelgiant į išorės audito, Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktų išvadas,
įstaigos savivaldos institucijų posėdţių (darţelio tarybos posėdis 2012-12-06 Nr. 2; mokytojų
tarybos posėdis 2012-11-30 Nr. 2 ) siūlymus ir nutarimus organizuosime higienos normų
neatitinkančių veiksnių šalinimą. Įgyvendinant veiklos 2012m. plano tikslus numatome
panaudoti 2 % paramos, mokinio krepšelio bei Savivaldybės finansuojamų įstaigų įmokų į
biudţetą lėšas.

IV. VEIKLOS TURINYS
1. Tikslas - pagerinti į vaiką orientuoto ugdymo proceso kokybę, sukuriant vaikų
ugdymąsi skatinančią aplinką bei išplėtojant informacinio, kvalifikacinio pobūdţio
priemones įstaigos bendruomenei.
Sėkmės kriterijus

Laukiami
rezultatai

minimalūs Laukiami maksimalūs rezultatai

Išplėtotos kvalifikacinės bei
įsteigtos naujos informacinio
pobūdţio
priemones
pedagogams ir tėvams į vaiką
orientuoto
ugdymo
klausimais.
Sustiprintos pedagogų ir tėvų
ţinios, pedagogų praktinė
patirtis kuriant į vaiką
orientuotą ugdymą.

30 % organizuojamų
įstaigoje metodinių
priemonių
pedagogams
(pasitarimai, diskusijos,
pranešimai,
atviros
veiklos ir kt.) bus
susijusios su į vaiką
orientuoto
ugdymo
klausimais

90 % organizuojamų įstaigoje
metodinių
priemonių
pedagogams
(pasitarimai,
diskusijos, pranešimai, atviros
veiklos ir kt.) bus susijusios su į
vaiką
orientuoto
ugdymo
klausimais

60
%
pedagogų
sudalyvaus kvalifikacijos
tobulinimo seminaruose
bei kitokio pobūdţio
miesto
renginiuose,
skirtuose
į
vaiką
orientuoto
ugdymo
klausimams analizuoti

100 % pedagogų
kryptingai
sudalyvaus
kvalifikacijos
tobulinimo seminaruose bei
kitokio
pobūdţio
miesto
renginiuose, skirtuose į vaiką
orientuoto ugdymo klausimams
analizuoti.

30 % tėvų supaţindinti
70 % tėvų supaţindinti
su į vaiką orientuoto su į vaiką orientuoto ugdymo
ugdymo paradigmos esme paradigmos esme

Anaujinta,
išplėtota
edukacinė ugdymosi aplinka,
skatinanti
ugdytinio
saviraišką, kūrybiškumą bei
pasirinkimo laisvę.

20%
kūrybiškai 50 % kūrybiškai modernizuota,
modernizuota, atnaujinta
atnaujinta visų grupių ugdymosi
visų grupių ugdymosi aplinka
aplinka

Priemonės
Eil. Priemonės pavadinimas
Nr.

Atsakingi
vykdytojai

Socia
liniai
part
neriai

Įvyk
dymo
termi
nas

Ištekliai

Pasta
bos

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Metodinis pasitarimas „Į
vaiką orientuotos aplinkos
kūrimas.
Aplinkos
tvarkymo ir vaikų saugumo
atmintinės analizė―
Inventoriaus - lentynų,
ţaislų spintų, pertvarėlių,
būtinų
grupių
zonų
atskyrimui
įsigyjimas
(atnaujinimas)

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

01-30

Metodinės
tarybos
nariai

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui,
Direktorės
pavaduotoja
ūkiui
Kūrybiškumą skatinančių Direktorės
netradicinių
priemonių- pavaduotoja
šviečiančių stalų įsigyjimas ugdymui,

01-30

MK lėšos,
3000 Lt.

01-30

MK
lėšos
3000Lt.

Metodinių
penkminučių
(skirtų
kvalifikaciniuose
renginiuose
į
vaiką
orientuoto
ugdymo
klausimais
gautos
iformacijos
perteikimui)
įsteigimas
Metodinė
priemonėvaizdinių grupės aplinkos
kūrimo
modelių
pristatymas, analizė
Pranešimo
„Į
vaiką
orientuotos aplinkos įtaka
priešmokyklinio amţiaus
vaiko
kompetencijų
ugdymui―
Inspektavimas-atnaujintų,
naujai
įrengtų
veiklos
centrų ir zonų apţvalga
grupėse
Atvira veikla „Į vaiką
orientuotos
veiklos
organizavimas
grupėje,
aplinkos
įtaka
vaiko
saviraiškai, iniciatyvoms―

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

01-30

Metodinės
tarybos
nariai

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

02-20

Visų
gr.
pedagogai

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

02-28

Direktorė,
Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
Direktorė,
Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

02-28

Priešmoky
klinės
„Kodėlčiu
kų― grupės
pedagogai
Visų
gr.
pedagogai

Inspektavimas- vyresniųjų Direktorė,
gr. ugdytinių veiklų vedimo Direktorės
grupėse apţvalga
pavaduotoja
ugdymui
Fotostendinių pranešimų
Direktorės
„Netradicinės,
vaiko pavaduotoja
kūrybiškumą skatinančios ugdymui
aplinkos kūrimas―

04-30

03-30

L-d.
05-30
„Drevin
ukas―,
„Rudnos
iukas―

Darţelio
amţiaus
„Smalsu
čių―,
„Voveriu
kų― grupių
pedagogai
Visų
gr.
pedagogai
Visų
gr.
pedagogai,
specialista
i

11.

12.

Pranešimų tėvams „ Į vaiką
orientuoto
ugdymo
paradigmos
esmė―
pristatymas
Internetinės
svetainės
papildymasinternetinio
puslapio „Į vaiką orientuoto
ugdymo
aktualijos―
sukūrimas

Visi
pedagogai

09-30

Tėvai

Direktorės
įsakymu
paskirta
darbo grupė

10-30

2% ,
100Lt.

2. Tikslas - patobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimo
procedūras
Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai
Laukiami maksimalūs rezultatai
Sukurta
lanksti,
integruoto
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio
ugdymo proceso
turinį atskleidţianti
bei individualius
vaikų
poreikius
tenkinanti
planavimo sistema

50 % patobulintos esamos Sukurta
ir
pritaikyta
nauja
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo
turinio
planavimo ugdymo turinio planavimo sistema
sistemos procedūros

Priemonės
Eil Priemonės pavadinimas Atsakingi
.
vykdytojai
Nr.
1

2

3

4

Tyrimo
„Ugdymo
turinio
planavimo
propcedūrų kokybė―
atlikimas
Apskrito stalo diskusija
„Ilgalaikių
ir
trumpalaikių planavimo
formų analizė―
Stendiniai pranešimai
„Individualių ilgalaikių
ir
trumpalaikių
planavimo
modelių
pavyzdţių pristatymas―

Socia
liniai
partne
riai

Įvykdy
Ištekliai
mo
terminas

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

01-30

Visų
gr.
pedagogai,
specialistai

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

02-15

Visų
gr.
pedagogai,
specialistai

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

04-10

Visų
gr.
pedagogai,
specialistai

Metodinis pasitarimas
Direktorės
„Planavimo procedūrų pavaduotoja
(temų,
problemų ugdymui

05-20

Metodinės
tarybos
nariai

Pastabos

5

6

parinkimas
tikslų
formulavimas, aprašai,
refleksijos
ir
kt.)
tobulinimas―
Naujai
pasirinktų,
ilgalaikių
ir
trumpalaikių
planavimo
formų
parengimas
ir
pritaikymas
Inspektavimas- naujai
pasirinktų ilgalaikių ir
trumpalaikių
planavimo
formų
efektyvumas

Direktorė
Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

09-02

Visų
gr.
pedagogai,
specialistai

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui

10-30

Visų
gr.
pedagogai,
specialistai

3. Tikslas - uţtikrinti įstaigos teritorijos estetiškumą, vaikų saugumą ir sveikatingumą
kieme bei aprūpinti grupes reikiamu minkštuoju ir
kietuoju inventoriumu,
panaudojant mokinio krepšelio bei 2 % paramos lėšas.

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Uţtikrintas
įstaigos
teritorijos
estetiškumas,
vaikų saugumas
ir sveikatingumas
kieme

Visos lauko priemonės sutaisytos
perdaţytos, perlakuotos, estetiškos.
Naujais ţeldiniais (gyvatvorei, apie
100 vnt. ) apţeldinta dalis įstaigos
teritorijos.

Pastatyti nauji įstaigos tvoros vartai,
reikiamose vietose sutaisyta tvora,
sutvarkyti šaligatviai.
Visos lauko priemonės sutaisytos
perdaţytos, perlakuotos, estetiškos.
Naujais ţeldiniais (gyvatvorei, apie
300 vnt. ) apţeldinta visose
reikiamose vietose įstaigos teritorija.

Grupės
2 naujos, modernios, estetiškos
aprūpintos
dviejų grupių ţaidimų kambariuose
reikiamu
ţaislų lentynos
minkštuoju
ir 1
grupei
nupirktos
naujos,
kietuoju
estetiškos, atitinkančios higienos
inventoriumu.
normas miegamojo lovytės

2 naujos, modernios, estetiškos
dviejų grupių ţaidimų kambariuose
ţaislų lentynos
2 grupėms nupirktos naujos,
estetiškos, atitinkančios higienos
normas miegamojo lovytės

Atnaujinta
inventorius

Priemonės
Eil. Priemonės
Nr. pavadinimas

50%

Atsakingi
vykdytojai

minkšto Atnaujintas 100% (visas) minkštas
inventorius

Socialiniai
partneriai

Įvykdy
mo
termin
as

Ištekliai

Pastab
os

1

2

2 vaikiškų ţaislų
lentynų 2 grupių
ţaidimų kambariams
nupirkimas
Minkšto inventoriuspatalynės, rakšluosčių
nupirkimas

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

UAB „Vaiko 01-04
erdvė―

MK lėšos,
4000 Lt.

Direktorės
pavaduotoja
ūkio
reikalams

UAB „Artom 01-04
baldai―

Savival
dybės
finansuoja
mų įstaigų
įmokų
į
biudţetą
lėšos
1200Lt.
Savival
dybės
finansuoja
mų įstaigų
įmokų
į
biudţetą
lėšos
5500Lt..
Auklėtojų
padėjėjos,
virtuvės
darbuotojai
techninis
personalas
2% ,
2000Lt.
Savival
dybės
finansuoja
mų įstaigų
įmokų
į
biudţetą
lėšos
500Lt.
Įstaigos
bendruome
nės nariai,
2% ,
2000Lt.

3

Naujų
miegamojo Direktorės
lovyčių nupirkimas
pavaduotoja
ūkio
reikalams

4

Posėdţio techniniam,
aptarnaujančiam
personalui
dėl
higienos ir normų ir
taisyklių
grupėse
pravedimas
Darţelio
teritorijos
įrenginių - tvoros,
vartelių ir kt. lauko
priemonių
atnaujinimas

5

6

V.

Direktorės
pavaduotoja
ūkio
reikalams,
vyresnioji
slaugytoja
Direktorės
pavaduotoja
ūkio
reikalams

Darţelio
teritorijos Direktorė,
apţeldinimas naujais direktorės
ţeldiniais
pavaduotoja
ūkio
reikalams

UAB
„Gevaina―

01-04

01-30

04-30

06-30

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA

Kas
atsiskaito,
informuoja
L-d.
„Šilelis―
direktoriaus 2012m.
veiklos ataskaita

Kam atsiskaitoma, kas Atsiskaitymo
ir Įvykdymo terminas
informuojamas
informavimo forma
Kauno m. savivaldybės Ataskaita raštu
iki 04-30
administracijos

Švietimo, kultūros ir
turizmo plėtros reikalų
valdybos direktoriui
Gr.
pedagogai, Metodinei tarybai
specialistai
uţ tarpinius veiklos
komandinės
darbo rezultatus
grupės nariai

Metodinės
tarybos 05 -30
posėdţio metu
savianalizės anketų
bei atlikto darbo
planų pristatymas

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui,
Direktorės
pavaduotoja ūkiui
Direktorė

Direktorei dėl 2013 m. Mokytojų
tarybos 05-31
įstaigos
tarpinių posėdţio metu
veiklos rezultatų
ţodinis pranešimas

Gr.
pedagogai,
specialistai,
vaiko
gerovės
komisisjos
nariai
komandinių
darbo
grupių nariai
Direktorės
pavaduotoja
ugdymui,
Direktorės
pavaduotoja ūkiui

Direktorei dėl 2013 m. Mokytojų
tarybos 11-30
įstaigos
veiklos posėdţio metu
rezultatų

Direktorė

Darţelio tarybai dėl Darţelio
tarybos 12-30
2013m. surinktų ir posėdţio
metu
panaudotų lėšų, metų ţodinis pranešimas
veiklos rezultatų

Tėvams dėl įstaigos Visuotinio
tėvų 05-31
veiklos rezultatų uţ pasitarimo
metu
2012-2013 m. m.
ţodinis pranešimas

Direktorei dėl 2013 m. Mokytojų
tarybos 11-30
įstaigos
veiklos posėdţio metu
rezultatų
raštu pranešimas;
tėvams atsiskaitymas 12-15
raštu
įstaigos
stenduose

Darţelio ugdytinių tėvams informacija, susijusi su Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Švietimo ir mokslo ministerijos bei mokyklos vykdoma švietimo politika, gali būti teikiama:
1. darţelio tėvų susirinkimuose;
2. grupių tėvų susirinkimuose;
3. darţelio sieniniuose stenduose.

Informacija , susijusi su darţelio švietimo politikos vykdymu, yra grindţiama Lietuvos
Respublikos įstatymu, darţelio nuostatų, darţelio strateginės veiklos programos bei metinės
veiklos programos pagrindu.
Lopšelis - darţelis teikia informaciją apie ugdymo procesą bei turinį ţodţiu ar telefonu, jeigu
klausiantis asmuo prisistato ir jo prašymas neprieštarauja asmens duomenų apsaugos
įstatymui.
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
Buhalterė
Kūno kultūros mokytoja
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Auklėtoja
(programos rengėjų
pareigų pavadinimas)
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