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įsakymu Nr. V(1.3)- 14 

          
GARLIAVOS LOPŠELIO – DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS  
 

I. ĮVADAS 
 

Įstaigos struktūra. Nuo 2019 m. rugsėjo 1d. veikia 3 priešmokyklinio (darbo laikas 9 val.) ir 
9 ikimokyklinio (darbo laikas  10,5 val.) grupės. Patvirtinti ugdymo modeliai: I, V, VI, VIII .  

Ugdytiniai.  2019 m. gruodžio 1 d. lankė 230 vaikai, iš jų 56 priešmokyklinio amžiaus vaikai. 
Nepateko 87 vaikai (pagal I pasirinkimą). 90 ugdytinių, turi  kalbos ir komunikacijos sutrikimų, 10 
vaikų rekomenduojama psichologo pagalba. 

Darbuotojai. 2019 rugsėjo 1d. patvirtintas pareigybių skaičius 47,95. Iš jų vadovų – 2 et., 
pagalbos specialistai – 2,5 et. (ir  0,25 et. pagal projektą  „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas), 
mokytojų – 19,7 et. 

Mokytojų kvalifikacija. 2019 m. mokytojų kvalifikacinės kategorijos nepakito. Atestacijos 
programoje 2020-2023 metams numatyta 8 mokytojų kvalifikacinės kategorijos kėlimas. Šiuo metu 
dirba 2 besimokantys, neturintys kvalifikacijos mokytojai. 

Ugdymo programos. Ugdoma pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės takeliu 
vedini“ ir „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą“. Vykdoma socialinių įgūdžių 
formavimo programa „Zipio draugai“ priešmokyklinėse grupėse, „Kimochis“ emocinio intelekto 
ugdymo programa ikimokyklinio ugdymo grupėse (penkiamečių grupėse ir  nuo rugsėjo 1 d. vienoje 
trimečių grupėje). Įstaigoje vykdoma „Sveikatos stiprinimo programa 2018-2022 m.". 
 Vadyba. Parengti ir direktorės įsakymu patvirtinti šie dokumentai: Garliavos lopšelio-darželio 
„Eglutė“ veiklos kokybės įsivertinimo aprašas; viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės 
vykdymo taisyklės; Ugdytinio nebuvimo įstaigoje dėl ligos pateisinimo tvarka; Papildyti elektroninio 
dienyno tvarkymo nuostatai; Informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu 
teikimo ir tvarkos aprašas; Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo tvarkos aprašas; 
pasirašyta sutartis dėl asmens apsaugos audito, įskaitant informacinių technologijų saugumo 
vertinimą ir tinklapio modernizavimo darbų. 

Siekiant pritraukti papildomas lėšas ir užtikrinti vaikų užimtumą po įstaigos darbo valandų, 
pasirašytos trumpalaikės salės ir kitų patalpų nuomos sutartys.  

Siekiant kokybiško fizinio vaikų ugdymo, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ 
„Garliavos futbolo klubas“, „Tornado“ krepšinio mokykla.  
 Finansavimas. Finansavimas vykdomas iš savivaldybės, mokinio krepšelio (valstybės), 2 
proc., paramos, maisto antkainio, salės nuomos ir tėvų mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose lėšų.  2019 m. lėšų panaudojimas (žr. 1 
priedas).  
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 Papildomos lėšos. Parengta paraiška ir nuo lapkričio 1d. gautas Nacionalinės mokėjimo 
agentūros prie žemės ūkio ministerijos finansavimas  ekologiškiems produktams.  Gautas Kauno 
rajono savivaldybės. Aplinkos skyriaus 420 eur. finansavimas medžių atsodinimui. Parengta 
socializacijos programa „Sveikatos  raktas” ir gautas Kauno raj. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus 
600 eur. Finansavimas. 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

2019 metų veiklos plano tikslai, uždaviniai, įgyvendinimas 
Vadovaujantis Strateginiu planu 2019-2022 metams kelti ir gyvendinti šie  tikslai ir 

uždaviniai.  
1 tikslas.  Stiprinti bendradarbiavimo kultūrą užtikrinant vaikų gerovę ir kokybišką ugdymą. 
1.1.uždavinys. Organizuoti mokymus tėvams, darbuotojams. 
1.2. uždavinys. Stiprinti mokytojų profesinius gebėjimus ir lyderystę. 
1.3. uždavinys. Taikyti modernias priemones ugdymo procese. 
1.4. uždavinys.  Kurti ir palaikyti teigiamą mikroklimatą. 
Pasiekti rezultatai 
 Įstaigos psichologė organizavo tėvystės įgūdžių  mokymus „Bendravimo su vaikais įgūdžių 
stiprinimas“. Dalyvavo 6 tėvai, 95 % mokytojų  ir 30 % - mokytojų padėjėjų. Mokymuose dalyvavę 
mokytojai įsivertino pokyčius: 28,57 % mokytojų  teigia, kad geba geriau pažinti vaiką, 25% - pakito 
bendravimas su vaiku, 21,43 % - įgijo pasitikėjimo savimi, 14,29 % - pakeitė asmeninį požiūrį.  
88% mokytojų   dalyvavo lektorės psichologės A.Bružienės paskaitoje apie vaiko psicinę sveikatą. 

 100% mokytojų kėlė savo kvalifikaciją ir gilino kompetencijas seminaruose, konferencijose, 
susitikimuose  socialinio emocinio ir kitų ugdymo sričių temomis. 40% mokytojų tobulino vadybinę 
kompetenciją. Mokytojai rinkosi seminarus jiems aktualiomis temomis sistemoje pedagogas.lt , 44% 
mokytojų gavo nuotolinio mokymosi kvalifikacijos pažymėjimus .   
2 tikslas. Plėtoti ugdymą lauko pedagogikos elementais. 
2.1. uždavinys. Pagerinti vaikų ugdymo (si) sąlygas lauko erdvėse.   
2.2. uždavinys.  Patobulinti ugdymo gamtoje organizavimą. 
Pasiekti rezultatai 
 Bendruomenės nariai pagamino 20 edukacinių lauko priemonių, įrengtos 6 ilgalaikės 
edukacinės lauko priemonės ( “Miško knyga”, “Edukacinių erdvių planas”, “Knyga apie lopšelį-
darželį “Eglutė” „Labirintas“, “Buomai-krokodilai“, pavėsinė).  

 Sukaupta 16 mokytojų metodinė-praktinė medžiaga apie praktinį  ugdymą gamtoje įvairiais 
metų laikais. 40 ikimokyklinio amžiaus vaikų birželio mėn. dalyvavo Vasaros sveikuolių stovyklos 
veiklose. Įgijo sveikos gyvensenos įgūdžių: miegojo  palapinėse, iškylavo, sportavo, valgė „kiemo 
valgykloje“.  
3 tikslas. Į ugdymo turinį integruoti  Kauno r. Garliavos lopšelio - darželio ,,Eglutė“ Sveikatos 
stiprinimo programą 2018-2022 m. 
3.1. uždavinys.   Stiprinti vaikų fizinę sveikatą. 
3.2. uždavinys.   Stiprinti vaikų psichinę sveikatą. 
Pasiekti rezultatai 
 Parengta ir įgyvendinta socializacijos programa “Sveikatos raktas”, kurios tikslas plėtoti 
vaikų socializacijos galimybes, bendradarbiaujant suaugusiems ir kuriant saugią, sveiką  aplinką. 
Organizuotos 10 trumpalaikių ir ilgalaikių priemonių vaikų fiziniam aktyvumui skatinti ir stiprinti 
vaiko psichinę sveikatą. Viena iš priemonių – dalyvavimas respublikiniame konkurse  „Visa mokykla 
šoka“ (laimėta III vieta).  
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 Tęsiamas sveikos gyvensenos ugdymo projektas „Sveikatiada” (bendra valstybinių 
institucijų, socialiai atsakingo verslo bei nevyriausybinio sektoriaus iniciatyva) – organizuoti 3 
renginiai sveikai mitybai skatinti ir 1 – fiziniams aktyvumui skatinti.  
 

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS 
 

 Vykdytas Kauno rajono savivaldybės kontrolės audito tarnybos vertinimas. Rekomendacijos 
įvykdytos.  
 Atliktas Vytauto Didžiojo universiteto Kauno rajono darželių mikroklimato tyrimas. 
 2019 m. direktorės įsakymu paskirta darbo grupė, organizavo įstaigos veiklos įsivertinimą 
pagal neformaliojo vaikų švietimo kokybės rodiklius. Didžioji dauguma mokytojų, tėvų, darbuotojų 
visas sritis vertina “labai gerai” ir “gerai”. Yra pavienių nuomonių (1-3 žmonės) kurie mano, kad 
tvarką ir procedūras dėl mokytojų pavadavimo, darbuotojų paieškos ir įdarbinimo; gerinti ugdymosi 
sąlygas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 
  Vadovų kvalifikacijos kėlimas paskatino tiriamąją veiklą: direktorė inicijavo ir atliko tyrimą 
„Kaip eiti į pozityvią komunikaciją organizacijoje?“. Analizuota, kaip dažnai informacija apie vaiko 
veiklas ir pasiekimus tėvams teikiama elektroninėmis priemonėmis. Mokytojų tarybai pateiktos 
išvados ir tobulinimosi rekomendacijos apie elektroninio dienyno panaudojimo galimybes pozityviai 
komunikacijai vystyti. Pavaduotoja ugdymui inicijavo „Komandos į(si)vertinimą“.  Nustatytos 
stiprybės: bendravimas ir bendradarbiavimas atliekant įvairias užduotis; asmeninis efektyvumas 
įstaigos labui; bendrų vertybių puoselėjimas. Tobulintinos sritys – mokytojų ir kitų darbuotojų 
socialinės emocinės kompetencijos; profesinis tobulėjimas, saviugda. 

Siekiant vaikų savarankiškumo ir sveikos mitybos nuostatų formavimo, atliktas tyrimas „Vaikų 
pasiruošimas pietums ir valgymas“. Atskleistos gerosios vaikų maitinimo organizavimo praktikos:  
vienoje grupėje taikomas „švediško stalo“ principas, pradėtas taikytis visose trijose priešmokyklinėse 
grupėse.  

III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

Vadovaujantis Strateginiu planu 2019-2022 metams, įsivertinimo rezultatais, VDU atlikto 
mikroklimato tyrimo išvadomis,  2020 metams keliami šie tikslai ir uždaviniai.  

1. Tikslas. Ugdyti bendruomenės narių sveikos gyvensenos nuostatas, gebėjimus ir įgūdžius 
Uždaviniai: 

1.1. Ugdyti bendruomenės narių ekologinį sąmoningumą. 
1.2. Plėtoti etninės kultūros ir tautinio tapatumo veiklas.  
1.3. Puoselėti įstaigos tradicijas, susijusias su  vaikų fizinis aktyvumu ir emociniu ugdymu. 
2. Tikslas. Stiprinti mokytojų lyderystę.  

Uždaviniai: 
2.1. Mokytojų veiklos įsivertinimo kompetencijos ugdymas(is). 
2.2. Organizuoti pagalbą mokytojams. 
3. Tikslas. Formuoti ir palaikyti modernios ugdymo įstaigos įvaizdį. 

Uždaviniai: 
3.1. Tobulinti komunikaciją su tėvais/globėjais. 
3.2. Tobulinti edukacinę aplinką. 
3.3. Įdiegti “Šeimos darželio” modelį, pagal steigėjo numatytą tvarką. 
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V. VEIKLOS TURINYS 
 

1. Tikslas. Ugdyti bendruomenės narių sveikos gyvensenos nuostatas, gebėjimus ir įgūdžius 
Priemonės Terminas Atsakingi Ištekliai Įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 
1.1.  Ugdyti bendruomenės narių ekologinį sąmoningumą 

Darbo grupės, skirtos 
ekologinio ugdymo 
projektui parengti, 
formavimas. 

Sausis Direktorė  Direktorės įsakymas dėl darbo 
grupės skyrimo. 

Projekto rengimas ir 
vykdymas.  

Vasaris - 
spalis 

Darbo 
grupė 

Mokymo 
lėšos 

Projekte dalyvauja 230 
ugdytinių, jų šeimos nariai, 
darbuotojai, socialiniai 
partneriai. 
Pasiekti išsikelti projekto 
tikslai. 

Projekto įsivertinimas ir 
pristatymas bendruomenei. 

Lapkritis Darbo 
grupė 

 Projekto rezultatai pristatyti 
Mokytojų tarybos posėdyje. 
Projekto veiklos viešinamos 
www.eglutegarliava.lt  

Ekologiškų ir pagal 
nacionalinę žemės ūkio ir 
maisto kokybės sistemą 
pagamintų maisto produktų 
(NKP) vartojimas.  

Sausis-
balandis 

Direktorė Paramos 
lėšos 

Vaikams patiekalai gaminami 
naudojant ekologiškus ir NKP 
produktus. Sėkmingai 
įsisavintos paramos lėšos. 

1.2. Plėtoti etninės kultūros ir tautinio tapatumo veiklas 
Dalyvavimas Lietuvos 
nacionalinis kultūros centro 
skelbtame  Lietuvos 
mokyklų konkurse „Visa 
mokykla šoka“.  

Sausis-
birželis 

Meninio 
ugdymo 
mokytoja 
J.Ačienė 

 Iki birželio 25 d. parengtas ir  
pateiktas konkurso 
organizatoriams tradicinių 
lietuvių šokių mokymo ir 
populiarinimo veiklos aprašas 
ir video.   

Darbo grupės, skirtos 
etninės kultūros ir tautinio 
tapatumo skatinimui, 
telkimas 

Sausis Direktorė  Direktorės įsakymas dėl darbo 
grupės skyrimo 

Priemonių, skirtų etninės 
kultūros ir tautinio 
tapatumo skatinimui,  
plano įgyvendinimas. 

Vasaris-
gruodis 

Darbo 
grupė 

 Parengtas ir įgyvendintas 
etninės kultūros ir tautinio 
tapatumo skatinimo priemonių 
planas.  

Tradicinė Kauno rajono 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus 
vaikų šventė „Nors esi 
maža, bet esi didi“.  

Gegužė Darbo 
grupė 

Paramos 
lėšos 

Sutelktos Kauno r. 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
įstaigos  kūrybiniam  
bendradarbiavimui ir vaikų 
pilietiškumo ugdymui. 

Darbo grupės veiklos 
įsivertinimas ir veiklos 
viešinimas. 

Gruodis Darbo 
grupė 

 Etninės kultūros ir tautinio 
tapatumo skatinimo  rezultatai 
pristatyti Mokytojų tarybos 
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posėdyje. Veiklos viešinamos 
www.eglutegarliava.lt 

1.3.  Puoselėti įstaigos tradicijas, susijusias su  vaikų fiziniu aktyvumu ir emociniu ugdymu 
Judėjimo sveikatos labui 
diena (su bendruomene ). 

Gegužė Sveikos 
gyvensenos 
ugdymo 
koordinacinė 
taryba 

 230 ugdytinių judėjimo 
sveikatos labui dieną paminėjo 
judėdami, sportuodami. 

Prevencinis renginys 
bendruomenei tolerancijos 
dienai paminėti. 

Lapkričio 
16 d. 
 
 

Psichologas  Bendruomenės nariai įgijo 
žinių ir praktikos ugdant(is) 
toleranciją. 

Konkursas 
„Sveikuoliukai“.  

Spalis Sveikos 
gyvensenos 
ugdymo 
koordinacinė 
taryba 

 Organizuotas konkursas 4-5 ir 
5-6 m. vaikams. Apdovanotos 
komandos, turinčios 
geriausius fizinius gebėjimus 
ir sveikos mitybos ir saugaus 
elgesio žinias.  

2. Tikslas. Stiprinti mokytojų lyderystę 
2.1. Mokytojų veiklos įsivertinimo kompetencijos ugdymas(is) 
Tyrimas „Informacinių 
technologijų panaudojimas 
ugdant vaikus“.  

Sausis - 
vasaris 

Pavaduotoja 
ugdymui  

 Išanalizuota, kaip turimos IKT 
naudojamos  ugdymo(si) metu. 

Mokytojų, siekiančių įgyti 
vyresniojo mokytojo 
kvalifikacinę kategoriją, 
į(si)vertinimas. 

Kovas, 
lapkritis 

Atestacijos 
komisija 

Mokymo 
lėšos 

Įvertinta trijų mokytojų 
praktinė veikla ir nustatyta 
vyresniojo mokytojo 
kvalifikacinės kategorijios 
atitiktis. 

Sveikatą stiprinančios 
mokyklos (SMM) veiklos 
įsivertinimas pagal SSM  
veiklos vertinimo rodiklius. 

Gruodis Sveikos 
gyvensenos 
ugdymo 
koordinacinė 
taryba 

 Mokytojų tarybai pateikti 
Sveikatą stiprinančios 
mokyklos (SMM) veiklos 
įsivertinimo rezultatai. 

 
2.2. Organizuoti pagalbą mokytojams 
Garliavos lopšelio-darželio 
„Eglutė“ metodinės tarybos 
formavimas.  

Vasaris Direktorė  Direktorės įsakymu patvirtinta 
Metodinė taryba (pagal 
atnaujintus Garliavos lopšelio-
darželio „Eglutė“ nuostatus).  

Kauno rajono 
priešmokyklinio ir 
ikimokyklinio ugdymo 
mokytojų metodinė diena: 
mokymai ir pasidalinimas 
patirtimi prie interaktyvių 
įrenginių ( SMATR lenta, 
ir interaktyvių  grindų 
MagicBox) 

Balandis Priešmokyklini
o ugdymo 
mokytoja 
A.Sareikienė 

 Kauno rajono priešmokyklinio 
ir ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai įgijo žinių ir 
gebėjimų, kaip taikyti IKT 
ugdymo(si) procese.  

Organizuoti profesinius 
pokalbius. 

Sausis-
gruodis 

Direktorė  Bendradarbiaujant su 
Ilgakiemio mokykla darželiu, 
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 (pagal 
sutartą 
grafiką) 

vyko  bendri  profesiniai 
pokalbiai tema “Kimochi 
programos įgyvendinimas” 
Vyko profesiniai pokalbiai 
tema: 
“IKT panaudojimas siekiant 
ugdymo(si) rezultatų”. 

Kolegialiaus grįžtamojo 
ryšio stiprinimas. 

Sausis-
gruodis 
(pagal 
individuali
us 
sutarimus) 

Metodinė 
taryba 

 100 proc. mokytojų tikslingai 
kviečiasi (patys dalyvauja) 
kolegas stebėti kaip geba 
diferencijuoti ir 
individualizuoti  ugdymą, 
naudojant vaiko pasiekimų 
įvertinimą. 

Metodinė išvyka į „Žaliąją 
gamtos mokyklą“. 

Vasaris Direktorė Savivaldybė
s biudžeto 
lėšos  
(transportui) 

Mokytojai susipažino su 
„Žaliosios gamtos mokyklos“ 
veiklos organizavimu, kitokiu  
požiūriu į mokymą. 

Seminaras mokytojams 
socialinio emocinio 
ugdymo tema. 

Spalis Pavaduotoja 
ugdymui 

Mokymo 
lėšos 

Seminare dalyvavo 75 proc. 
mokytojų.  

Mokytojų, specialistų 
susitikimai prie apvalaus 
stalo „Man pasisekė”.   

1 kartą per 
mėnesį 

Pavaduotoja 
ugdymui 

 60 proc. mokytojų patyrė 
profesinę sėkmę.   

Mokytojų kompetencijos 
kėlimas nuotoliniu būdu. 

 Pavaduotoja 
ugdymui 

Mokymo 
lėšos 

Mokytojai, siekiantys įgyti 
aukštesniąją kvalifikacinę 
kategoriją dalyvavo nuotolinio 
mokymo kursuose "Mokytojo 
kompiuterinio raštingumo 
programos edukacinė dalis“. 
Mokytojai naudojasi 
pedagogas.lt nuotolinio 
mokymosi paslaugomis. 

3. Tikslas. Formuoti ir palaikyti modernios ugdymo įstaigos įvaizdį.  
3.1. Tobulinti komunikaciją su tėvais/globėjais. 
Komunikavimas naudojant 
vidinio ir išorinio 
komunikavimo sistemą 
www.musudarzelis.lt   

Sausis-
gruodis 

Pavaduotoja 
ugdymui 

 Mokytojos el. dienyne 
fiksuoja individualius vaiko 
pasiekimus ne mažiau kaip 1 
kartą per mėnesį. 
Mokytojos ir tėvai  svarbią 
informaciją gauna ir teikia per 
elektroninį dienyną.  

Įstaigos elektroninės 
svetainės 
www.eglutegarliava.lt 
atnaujinimas. 
 

Kovas Direktorė  Įstaigos svetainė parengta 
pagal Bendrųjų reikalavimų 
valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų interneto 
svetainėms ir mobiliosioms 
programoms aprašą, atitinka 
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duomenų apsaugos 
reglamentą.  

Tėvų švietimas Spalis Direktorė  14 proc. ugdytinių tėvų ir 
įgijo/atnaujino žinias ir 
pagerino socialinę – emocinę 
kompetenciją. 

Grįžtamojo ryšio su tėvais 
stiprinimas. 

Gegužė, 
rugsėjis 

Mokytojos  Mokytojų ir  tėvų suderinti 
individualių pokalbių apie 
vaiko pasiekimus grafikai. 
Dalyvavo mažiausiai 50 proc. 
tėvų.  
Parengti vaikų pasiekimų 
aplankai (100 proc.). 

3.2. Tobulinti edukacinę aplinką. 
Lauko grindinio dangos 
(takelių) atnaujinimas (500 
kv.m.). 

Birželis -
rugpjūtis 

Ūkvedys Tėvų lėšos 
edukacinių 
aplinkų 
gerinimui 

Išasfaltuoti visi  takeliai. 

Įstaigos deklaruojamų 
vertybių vizualizacija. 

Rugsėjis Direktorė 2 procentai 
pajamų 
mokesčio 

Surinktas idėjų bankas kaip 
vizualizuoti deklaruojamas 
įstaigos vertybes ir realizuotos 
idėjos (parengti stendai, 
užrašai, plakatai ar pan.). 

3.3. Įdiegti “Šeimos darželio” modelį, pagal steigėjo numatytą tvarką. 
Maisto tiekimo “Šeimos 
darželiui” paslaugos 
pirkimas.  

Sausis Ūkvedys  Pasirašyta sutartis su maisto 
tiekėjais.   

“Šeimos darželio” grupių 
komplektavimas.   

Sausis, 
rugsėjis 

Direktorė  Sukomplektuotos 4 šeimos 
darželio grupės. 

Darbuotojų įdarbinimas. Sausis Direktorė  Įdarbinti 4 vaiko priežiūros 
paslaugos tiekėjai. 

Inventoriaus pirkimas. Sausis Ūkvedys Biudžeto 
lėšos 

Šeimos darželio grupės 
aprūpintos lovelėmis ir 
minkštu inventoriumi. 

Paslaugos viešinimas. Sausis-
gruodis 

Direktorė  Apie naują paslaugą  viešinama 
įstaigos svetainėje 
wwweglutegarliava.lt 

 
VI. LAUKIAMI REZULTATAI 

 
 Parengtas bei bendruomenės narių įgyvendintas ekologinio ugdymo projektas ir etninės 
kultūros ir tautinio tapatumo skatinimo priemonių planas.  

 Išaugusi mokytojų lyderystė - mokytojai dalyvauja profesiniuose pokalbiuose, 100 proc. 
mokytojų tikslingai kviečiasi (patys dalyvauja) kolegas stebėti veiklos, 60 proc. mokytojų patyrė 
profesenę sėkmę.  

 Pagerėjo komunikacija - mokytojos el. dienyne fiksuoja individualius vaiko pasiekimus ne 
mažiau kaip 1 kartą per mėnesį. Mažiausiai 50 proc. tėvų dalyvavo individualiuose pokalbiuose apie 
vaiko pasiekimus. 
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 Išasfaltuoti pasivaikščiojimo ir aplink aplink stadioną takeliai.   

 Įkurtos „Šeimos darželio” 4 grupės. 
 

 
VII. ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

 
 Kas atsiskaito Kam atsiskaitoma  Atsiskaitymo forma  Ribinis laikas 

Mokytojai, specialistai Mokytojų tarybai 2020-2021 m. m. vaikų ugdymosi 
pažangos ataskaita 

gegužė 

Mokytojai, specialistai  Pavaduotojai ugdymui Savianalizė Iki gegužės 31 d. 

Darbuotojai Tiesioginiam vadovui Pagal patvirtintą formą. Metų veiklos 
užduočių įvykdymas  

Iki vasario 1 d. 

Metodinė taryba Mokytojų tarybai Pranešimas. 2020 m. veiklos 
įsivertinimas.  

gruodis 

Vaiko gerovės komisija Mokytojų tarybai Pranešimas. 2020 m. veiklos 
įsivertinimas  

gruodis 

Darbo grupių koordinatoriai Mokytojų tarybai Pranešimas. Veiklos įsivertinimas Atlikus užduotį 

Ūkvedė  Direktorei Lėšų panaudojimo 2020 m. ataskaita. gruodis 
Direktorė Mokytojų tarybai 

Lopšelio-darželio tarybai 
2020 m. veiklos plano  
įgyvendinimas. 

gruodis 

Direktorė  Steigėjui Vadovo ataskaita. Steigėjo 
nurodymu 

 
Programą rengė darbo grupė:   
   
Direktorė         N.Okunienė 

Pavaduotoja ugdymui       D.Jankauskienė  

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja       A.Sareikienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja     V.Raškauskienė 
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1 priedas 

2019 m. lėšų panaudojimas 
Kam skirta Panaudota (eur) 

Finansavimo šaltinis- Mokymo lėšos 

Paslaugos ir informacinės komunikacinės technologojos (IKT): 
Projektorius -2 vnt (IKT) 
Projektorių pakabinimo įranga 
Maršrutizatoriai 
Edukacija (vaikams) 
Programa “Zipio draugai” 
Kitos paslaugos (IKT diegimas ir aptarnavimas, vaikų edukacija)  
Prekės: 
Žaislai  
Kanceliarinės prekės 
Kanklės 
Žemėlapis 
 
Kvalifikacijos kėlimas 
Seminarai 

 
1057,18 
268,83 
100,00 
 733,50 
254,00 
906,71 
Viso: 3320,22 
2527,91 
1395,94 
266,20 
90,40 
Viso:4280,45 
1360,00 
Viso:1360,00 

Finansavimo šaltinis- Mokesčio už edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų pažinimo 
kompetencijai ugdyti 

Pavėsinė 
Ekranas projektoriui 
Rekuperatorius  2vnt, įrengimo darbai 
Interaktyvios grindys 
Neš. kompiuteriai 

5600,00 
208,10 
1195,00+180,00 
3600,00 
943,27 
Viso: 11726,37 

Finansavimo šaltinis- 2% MP lėšos 

Medžių genėjimas 
Kraujo tyrimai (darbuotojams) 
Pašto ženklai 
Prizai bendruomenės šventei 
Lauko stendai 

1500,00 
  231,68 
   24,80 
 114,22 
 874,83 
Viso: 2745,53 

Finansavimo šaltinis- Spec.lėšos: 
(Maisto antkainio lėšos) 
Svarstyklės 
Maišytuvai virtuvei 
Šluotelių  rinkinys 
Mentelės 
Žvakės 
Valymo įrankiai 
Šakutės ir peiliai 
(Salės nuoma) 
Rėmeliai 
Rašomieji stalai 
Švaros priemonės 
Valikliai 

 
124,99 
71,36 
7,89 
38,72 
108,49 
93,92 
55,96 
Viso: 501,33 
160,00 
529,00 
257,48 
21,79 
Viso:968,27 

 


