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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
ĮVADAS
1. Įstaigos socialinis kontekstas.


Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“ yra viešasis juridinis asmuo, pelno nesiekianti Kauno
miesto savivaldybės institucija, neformaliojo švietimo mokykla.



Įstaigos adresas – K. Genio g. 7, LT-50167 Kaunas. Darželis įsikūręs Žaliakalnio
seniūnijoje.



Kauno lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ integruotai ugdomi regos ir kompleksinių
sutrikimų turintys vaikai.



Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“ vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas.



Kauno lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ veikia 6 grupės: 1 lopšelio, 4 darželio, 1
priešmokyklinio ugdymo. 3 grupių darbo laikas -10,5 val., 3 grupių darbo laikas -12
val.



Remiantis 2017 m. gruodžio 1 dienos duomenų analize įstaigą lankančių vaikų
socialinis kontekstas:
Mokslo
metai

2015-

Vaikų
skaičius

118

Vaikų iš
daugiavaikių
šeimų
% nuo
bendro
vaikų
skaičiaus
22
18,6

Vaikų iš nepilnų
šeimų

114

23

20,17

-

-

12

10,52

-

-

40

35,08

115

18

15,65

-

-

16

13,91

-

-

45

39,13

-

% nuo
bendro
vaikų
skaičiaus
-

Vaikų iš studentų
šeimų

11

% nuo
bendro
vaikų
skaičiaus
9,3

Vaikų iš soc.
remtinų šeimų

Vaikų su spec.
poreikiais

-

% nuo
bendro
vaikų
skaičiaus
-

46

% nuo
bendro
vaikų
skaičiaus
38,98

2016
20162017
20172018

Vadovaujantis Kauno m. savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu
Nr. T-83 „Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio
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ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ pakeitimu“ 2016 m.
liepos 12 d. sprendimu Nr. T-389, įstaigoje atlyginimo už darželį lengvatomis naudojasi 35
šeimos,

t.y. 30,43 %

nuo bendro vaikų skaičiaus (115). Šioms šeimoms atlyginimas

mažinamas 50 %. 2017 m. padaugėjo studentų šeimų (4 daugiau) ir tai sudaro 3,47 % nuo
bendro vaikų skaičiaus (115 vaikų). Sumažėjo daugiavaikių (5 mažiau) šeimų, t.y. 4,34 % nuo
bendro vaikų skaičiaus (115 vaikų), neturime vaikų iš socialiai remtinų šeimų.
Vadovaujantis Kauno m. savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. „Dėl maitinimo
paslaugų teikimo Kauno m. savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir
priešmokyklinėse grupėse“ sprendimo Nr. T-350 pakeitimu, 2014-11-06 sprendimu Nr. T611, 8 šeimoms, t. y. 6,95 % nuo bendro vaikų skaičiaus (115 vaikų), suteikta galimybė
pasirinkti maitinimų skaičių ir mokėti pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia
įstaigoje.
Įstaigą lankančių vaikų tėvų pageidavimu (atlikus anketinę tėvų apklausą) įstaigoje
teikiamos papildomo ugdymo paslaugos: šokių ir anglų kalbos užsiėmimai. Užsiėmimams
organizuoti sudarytos trumpalaikės salės nuomos sutartys. Papildomo ugdymo paslaugomis
naudojasi 75 vaikai, tai sudaro 65,21 % nuo bendro vaikų skaičiaus (115). Iš 75 vaikų 53
lanko šokių pamokėles – 46,08 % nuo bendro vaikų skaičiaus, 22 vaikai anglų kalbos
užsiėmimus – 19,13% nuo bendro vaikų skaičiaus. 2017 m. papildomo ugdymo paslaugomis
naudojasi 17,39 % mažiau vaikų (75 vaikai), negu 2016 m. (95 vaikai). Daugelis vaikų
naudojasi mieste teikiamomis papildomo ugdymo paslaugomis.
2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita.
2017 m. gruodžio

mėn. duomenimis įstaigą lanko 115 vaikų, iš jų 45 ugdytinių turi

specialiuosius ugdymosi poreikius, iš kurių 5 ugdytiniai turi vidutinius ir didelius specialiuosius
ugdymosi poreikius, jie yra prilyginami dviems grupės vaikams. Bendras nepatekusių į įstaigą
vaikų skaičius - 32 (8 į lopšelio gr., 24 į darželio gr.), 52 laukiantys eilėje (20 į lopšelio grupę,
32 į darželio grupę).
Įstaigos projektinis vietų skaičius 115.
Ugdytinių skaičius:
Mokslo metai

Sąrašinių vaikų
skaičius

118

Vaikų, turinčių
specialiuosius
ugdymosi poreikius,
skaičius
46

Specialiųjų
ugdymosi poreikių
turinčių vaikų
skaičius %
38,98

2015-2016 m. m.
rugsėjo mėn.
2016-2017 m. m.
rugsėjo mėn.
2017-2018 m. m.
rugsėjo mėn.

112

40

35,71%

114

45

39,47
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Ugdytinių skaičiaus vidurkio kaita per m. m.:
Mokslo metai

Vaikų skaičiaus vidurkis

2015-2016

118

2016-2017

111



Ugdytinių skaičiaus vidurkio kaita rugsėjo- gruodžio mėn.:
Vaikų skaičiaus vidurkis

Mokslo metai
2015-2016 m. m. rugsėjo – gruodžio mėn.

117

2016-2017 m. m. rugsėjo – gruodžio mėn.

113

2017-2018 m. m. rugsėjo – gruodžio mėn.

114

Lyginant su praėjusiais metais vaikų skaičius įstaigoje sumažėjo.
4. Ugdytinių, ugdomų pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, dalis:
Bendrąją
priešmokyklinio
ugdymo ir ugdymosi
programą
baigusių
skaičius
21
18

Mokslo metai

2015-2016
2016-2017

Procentas nuo
bendro vaikų
skaičiaus
vaikų

Vidurkis nuo bendro vaikų
skaičiaus įstaigoje

17,94
15,92

117
113

5. Ugdytinių lankomumo duomenys. 2017 m. duomenys.
Metai

Lankytų
dienų
skaičius

Praleistų
dienų
skaičius

Lankomumas
%

Praleistų
dienų skaičius
dėl ligos

Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Rugsėjis
Spalis
Vidutiniškai
per mėn.

1588
1477
2053
1587
1939
1569
1904
1754
1733

920
670
523
484
459
785
490
754
635

63,31
68,79
79,69
76,62
80,85
66,65
79,53
69,93
73,17

307
329
202
126
96
99
163
264
198

Praleistų
dienų
skaičius dėl
kitų
priežasčių
613
341
321
358
363
686
327
490
437

Liepos, rugpjūčio mėn. įstaigoje ugdymo procesas nevyko. Lyginant su 2016 m.,
2017 m. lankomumas buvo (2,86 proc.) didesnis. Lankomumo didėjimą įtakojo sumažėjęs
vaikų sergamumas.
6. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis.

4

Per 2017 metus atvyko 1 pedagogė, 4 pedagogėms suteiktos vaiko auginimo
atostogos.
Pedagogų , turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, skaičius:

Mokslo metai

Pedagogų skaičius

2015-2016
2016-2017
2017-2018

18
19
21

Turinčių pedagoginę
Turinčių dalykinę
kvalifikaciją
kvalifikaciją
procentais nuo bendro procentais nuo bendro
pedagogų skaičiaus
pedagogų skaičiaus
100
100
100
100
100
100

Įstaigoje dirba 21 pedagogų: iš jų 2 vadovai, direktorė ir direktorės pavaduotoja ugdymui,
įgijusios aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir edukologijos magistro laipsnį, direktorė turi I
vadybos kategoriją, direktorės pavaduotoja ugdymui - II vadybos kategoriją; 19 pedagogų: 2
pedagogės įgiję eksperto, 3 metodininko, 5 vyresniojo auklėtojo, 8 – auklėtojo, 1 neįgijusi
kvalifikacinės kategorijos, nes tai jauna specialistė turinti nedidelį darbo stažą. Iš 19 pedagogų,
2 pedagogės įgijusi magistro laipsnį 10,52 % nuo bendro pedagogų skaičiaus (19), 14 turi
aukštąjį universitetinį išsilavinimą – 73,68 % nuo bendro pedagogų skaičiaus (19), 4 aukštąjį
koleginį išsilavinimą – 21,05 % nuo bendro pedagogų skaičiaus (19).
7. Žemės panaudos sutartis.
2013-08-26 sudaryta valstybinės žemės panaudos sutartis, Nr. 8SUN-18. Žemės sklypo
panaudos sutartis įregistruota Nekilnojamojo turto registre.
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2015
m. birželio 23 d. įsakymu Nr.8VĮ-839-(14.8.2) „Dėl 2013 m. rugpjūčio 26 d. valstybinės žemės
panaudos sutarties Nr. 8SUN-18 pakeitimo“ pakeista žemės panaudos sutartis. Pakeista
panaudos sutartis įregistruota Nekilnojamojo turto registre.
8. Higienos pasas.
Higienos pasas išduotas 2014-04-22, Nr. 9-0348(6).
9. Energijos vartojimo auditas.
2006 m. atliktas energetinis auditas įstaigos ekonominiam energijos suvartojimo ir energijos
taupymo priemonių įvertinimui. Parengtas įstaigos investicinis projektas (2006 m.): detalus
energijos taupymo priemonių finansinis įvertinimas, investicijų ir sutaupymų ekonominis
įvertinimas. 2006 m. parengtas projektavimo darbų techninis projektas. Paruoštas projektavimo
sąlygų sąvadas. Atlikti pastato renovacijos darbai: 100 % renovuotas pastatas (apšiltintos
sienos, pakeista stogo danga, pakeisti pastato langai, išorinės durys); renovuotas šiluminis
punktas.
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2017 m. rugsėjo mėn. parengtas šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos paprastojo
remonto projektas.
Prioritetiniai darbai: šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos paprastojo remonto darbai
bus vykdomi gavus finansavimą.

II SKYRIUS
2017 METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ
Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija
Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016-2018 metams 2 strateginį tikslą
„Patobulinti bendruomenės narių mokymosi ir bendradarbiavimo kompetencijas, siekiant
plėtoti patirtinio mokymosi modelį“, 2017 metais įgyvendinome 2 tėvų savanorystės projektus
„Kūrybos meistrai“ ir „Ištieskim draugui ranką“. Dalyvaujant tarptautiniuose projektuose:
Erazmus + projekte “Say Hello to the world” („Pasakyk pasauliui labas“), bendrose veiklose,
organizuojant

bendruomenės

projektus,

tobulinama

mokymosi

ir

bendradarbiavimo

kompetencija, stiprėja bendruomenės narių tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas,
patirtinis vaikų mokymasis. Tikslo įgyvendinimui buvo panaudotos tėvų paramos lėšos – 200 €.
Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016-2018 metams 3 strateginį tikslą „Vykdyti
ilgalaikio turto atnaujinimo ir vaikų ugdymo sąlygų gerinimo programą“, 2017 metais vykdėme
numatytus prioritetinius darbus. Atlikus platųjį auditą, 95 % bendruomenės narių nurodė, kad
2017 m. tikslingai panaudotos finansinės lėšos: įrengtos 5 vaikų žaidimų aikštelių smėlio dėžės
panaudotos švietimo ir ugdymo programos specialiosios lėšos - 1602,02 €; nugriautos 4
stoginės, panaudotos gyventojų 2% pajamų mokesčio paramos ir labdaros lėšos – 3200 €;
įsigyti kompiuteriai 6 grupėse, panaudotos švietimo ir ugdymo programos specialiosios lėšos –
2360 €; spausdintuvai 4 grupėse, panaudotos MK lėšos – 735 €; įsigyta ugdomųjų priemonių
visoms grupėms, panaudotos švietimo ir ugdymo programos specialiosios lėšos – 261,15 €,
MK lėšos – 765 €; atliktas vidaus patalpų kasmetinis remontas, panaudotos švietimo ir ugdymo
programos specialiosios lėšos – 117,02 €, savivaldybės biudžeto lėšos – 282,35 €; pagerintos
vaikų higieninės-sanitarinės, ugdomosios sąlygos, įrengtos papildomos ugdomosios erdvės,
įsigyjant lovas – stalčius 1 grupėje ( 21 vnt.), panaudotos 1680,00 €, savivaldybės biudžeto
lėšos- 960,00

€, specialiosios programos (tėvų įmokų už paslaugas) lėšos – 240,00

€,

gyventojų 2% pajamų mokesčio paramos ir labdaros lėšos – 480,00 €.
2017 m. gautos ir panaudotos lėšos:
2017 m. 2% GPM sudarė 3980.26 €. 2016 m. 2% GPM sudarė 4508.30 €, 2017 m. 2% GPM `
11,7% mažiau.
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Dalyvavome Nacionalinės paramos už pieną ir pieno produktus „Pienas vaikams“ ir vaisių
vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose programose.
Gyventojų 2% pajamų mokesčio paramos ir labdaros lėšos panaudotos – 4934,19 €:


Įstaigos gerbūvio tvarkymas – 4009,77 €: lauko apšvietimo montavimo darbai – 249,77 €;

lietaus sistemų valymo darbai – 560 €, pavėsinių griovimo darbai – 3200 €;


Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas – 58 €;



Sanitarinių – higieninių sąlygų gerinimas – 274,98 € : kilimėlių nuoma prie įėjimų –
86,25 €; grupės kilimų valymas – 38,73 €, roletaų įrengimas – 150 €;



Kitos paslaugos – 591,44 €; : internetinės svetainės palaikymas – 551,76 €;
registavimo dokumentai - 39,68 €;

Specialiųjų lėšų (tėvų įmokų už paslaugas) programos lėšos panaudotos – 41676,36 €:


Ugdymo(si) sąlygų gerinimas - 4458,06 €: smėlio dėžės -1602,02 €, dėžės lauko
žaislams-249,86 €, kompiuteriai – 2360,00 €, žaislai, edukaciniai žaidimai – 216,15 €,
eglė -30,00 €;



Įstaigos gerbūvio tvarkymas – 1400,00 €: juodžemis – 1100 €, smėlis – 300,00 €;



Medžiagos reikalingos sėkmingam įstaigos funkcionavimui (remonto darbai) – 106,39
€;



Higienos prekės – 466,09 €;



Kitos paslaugos – 80,85 €: programavimo darbai-54,20 €, įstaigos nuostatų
registravimas - 26,65 €;



Mityba – 35130,00 €;



Kvalifikacijos kėlimas – 35,00 €.

Mokinio krepšelio lėšos panaudotos – 102565,00 €:


Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 96800,00 €;



Ugdymo(si) sąlygų gerinimas: priemonės vaikų kompetencijų lavinimui - 765,00 €
kompiuteris - 315,00 € spausdintuvai - 420,00 €



Spaudiniai: edukaciniai leidiniai – 579,00 €;



Kvalifikacijos kėlimas – 721,00 €;



Kitos paslaugos: vaikų edukacinės išvykos – 300,00 €.



Ilgalaikis turtas – 3400,00 €: interaktyvios grindys – 3400,00 €.

Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos – 262377,24 €.


Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 230200,00 €;



Mityba – 2400,00 €.;



Medikamentai – 200,00 €;
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Ryšių paslaugos – 1076,00 €;



Apranga ir patalynė – 600,00 €;



Spaudiniai – 300,00 €;



Kitos prekės – 6824 € : higienos prekės – 679,39 €, virtuvės įrangos atnaujinimas:
mėsmalė – 499,00 €; daržovių pjaustyklė – 342,00 €, daržovių pjaustyklės diskai –
350,03 € , keptuvės – 65,00 €, šaldytuvai – 813,45 €;

medžiagos reikalingos

sėkmingam įstaigos funkcionavimui (remonto darbai) – 900,95 €; įstaigos gerbūvio
tvarkymas: vejapjovė – 346,94 €; ugdymo(si) sąlygų gerinimas: muzikinis centas 475,00 € , mikrofonai – 83,74 €, spausdintuvas – 229,90 €, ugdymo(si) priemonės,
žaislai – 1163,16 €, kanceliarinės prekės – 706,24 €, kėdės -169,20 €,


Kvalifikacijos kėlimas – 600,00 €;



Komunalinės paslaugos -14269 €;



Kitos paslaugos – 1150,00 €: paslaugos reikalingos sėkmingam įstaigos funkcionavimui
įstaigoje: įstaigoje esančių prietaisų patikra: gesintuvų -15,25 €, svarstyklių-63,28 €,
termometrų-22,99 €, sanitarinių-higieninų sąlygų gerinimas - 282,63 €, elektroninis
parašas - 43,33 €, programavimo darbai – 108,08 €, kompiuterių aptarnavimas – 114,00
€, vaikų žaidimų aikštelių patikra – 110,00 € , elektroninio dienyno „Mūsų darželis“
diegimas ir palaikymas – 145,20 €, kenkėjų kontrolė, kilimėlių nuoma – 245,24 €;



Apsaugos paslaugos – 131,00 €;



Darbdavio socialinė parama – 150,00 €;



Ilgalaikis turtas – 3000,00 €: interaktyvi lenta (2 vnt.) -3000,00 € ,



Ilgalaikio turto remonto programo lėšos – 1477,24 €: šildymo sistemos, vandentiekio ir
kanalizacijos paprastojo remonto projektas-1300 €, termostato vožtuvas -77,83 €,
virtuvės įrangos remontas – 99,41 €.,

Viešųjų paslaugų teikimo programa – 300 €.
Biudžetinių įstaigų patalpų nuomos programos lėšos panaudotos – 130,00 €:
sanitarinių-higieninių sąlygų gerinimas: higienos prekės – 130,00 € (salės nuoma).
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Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę

Įrenginiai

Šilumos punktas

Šildymo sistema

Vandentiekio sistema

Kanalizacijos sistema

Elektros instaliacija

Elektros skydinės

Šviestuvai

AK

AK

30% AK 70% K

30% AK 70% K

70$ AK 30% K

40% AK 60% K

AK

AK

Grindys
AP

Uždaros kabinos

Vidaus durys
80% AK 20% K

AK

Lubos
AP

Patalpos

Vidinės sienos
AP

AK

Lauko durys
AK

Įrenginiai

Langai
AK

Elektros sistema

AK

Stogas
AK

Vandentiekis,
kanalizacija

Patalpos

Išorinės sienos
AK

Šildymas,
vėdinimas

Tualetai

AP

Pamatai
AK

Maisto
ruošimas

Pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams (jei reikia)

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (20... m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis)

Komentarai

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
Siekiant ugdymo 60%
bendruomenės
organizavimo
narių
bendrų
įvairovės,
veiklų metu kurs
sukuriant
naujas edukacines
įvairiapusišką
lauko
erdvių lauko erdves ir
priemones, skirtas
panaudojimą
vaikų sveikatos vaikų sveikatos
kompetencijos
kompetencijos
plėtojimui
plėtojimui,
parengti 20172021 m. vaikų
sveikatinimo
programą
„Sveikatos
sodas“

Įstaigos pasiektas realus rezultatas
Parengta ir įgyvendinama 2017-2021
m. vaikų sveikatos stiprinimo
programa „Sveikatos sodas“. Bendrų
veiklų metu 100% tėvų kartu su
vaikais kūrė edukacines priemones ir
erdves, skirtas vaikų sveikatos
kompetencijos plėtojimui lauke

Maksimalus
lauktas rezultatas
100%
įgyvendinama
vaikų
sveikatinimo
programa
„Sveikatos sodas“
2017-2021 m.
100%
bendruomenės
narių
bendrų
veiklų metu kurs
naujas edukacines
lauko erdves ir
priemones, skirtas
vaikų sveikatos
kompetencijos
plėtojimui

Komentaras:
Tikslas įgyvendintas100%. Parengta ir įgyvendinama nauja tęstinė vaikų sveikatos stiprinimo
programa „Sveikatos sodas“ 2017-2021 m. Pratęsta įstaigos, kaip sveikatą stiprinančios
mokyklos, veikla – 2017-04-28 Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis
komisijos pažymėjimas Nr. SM-414.
Įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programą
„Sveikatos sodas“ kartu su ugdytinių tėvais sukurtos transformuojamos edukacinės priemonės
vaikų sveikatos stiprinimo veiklai lauke: „Raidynas“ , „Raidės“, „Mobili bibliotekėlė“. Skatinant
įvairiapusišką lauko erdvių panaudojimą, tradicinės akcijos „Papuoškime darželį gėlėmis“ metu
kartu su tėvais puoselėjamos įstaigos lauko aplinkos žaliosios zonos, įrengta sporto aikštelė,
rogučių slalomo trąsa.
Tikslas

Minimalus lauktas
rezultatas
Skatinti įstaigos 75%
bendruomenės bendruomenės
narių diegs naujus
narių
ugdymo(si)
mokymąsi
diegiant naujus metodus,
ugdymo
ir panaudojant
interaktyvias
ugdymosi
mokymo
metodus,
priemones
panaudojant
interaktyvias
mokymo
priemones

Įstaigos pasiektas realus rezultatas
100%
bendruomenės
narių
naudojasi
įstaigoje
įdiegtu
elektroniniu
dienynu
„Mūsų
darželis“, diegia naujus ugdymo
metodus, panaudodami pedagogų
sukurtas interaktyvias ir CD
diskuose esančias edukacines
priemones

Maksimalus lauktas
rezultatas
100% bendruomenės
narių diegs naujus
ugdymo(si) metodus,
panaudojant
interaktyvias
mokymo priemones
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Komentaras: Tikslas įgyvendintas 100%. Taikant patirtinio mokymosi modelį „Pedagogas –
pedagogui – tėvams“, siekiant skatinti bendruomenės narių mokymąsi, bendradradabiavimo
bendrose edukacinėse veiklose patirtį, sukurtas interaktyvių metodinių priemonių bankas, kurį
naudoja 100% tėvų :
„Smulkiosios tautosakos panaudojimas vaikų kalbos kompetencijos ugdyme“
https://www.storyjumper.com/book/oindex/40989906/59350fde5ef37 ,
„Varliukas su skėčiu“
https://www.youtube.com/watch?v=cdEGDMVgzXk
„Lietuvių liaudies tradicinių žaidimų netradicinis panaudojimas“
https://www.storyjumper.com/book/oindex/41080326/5935101e698fc,
„Lašiuko kelionė“
https://www.blubbr.tv/game/index.php?game_id
&org 0#VVOPEfntmko
„Garso R tarimo įtvirtinimas“
http://www.storyjumper.com.book/index/19925358/Garso-R-tarimo-%C4%AFtvirtinimas
„Garso ir raidės G įtvirtinimas“
https://www.haikudeck.com/garso-ir-raides-g-uncategorized-presentation-Su07PumqO3#slide-19 ,
„Vitaminai“
https://www.blubbr.tv/game/index.php?game_id=87993&org=3#sthash.QWGUmcj4.dpuf
„Žaidžiame lauke kartu“
http://www.storyjumper.com/book/index/19855468/5545Ob1e9128d# ,
„Mažasis trikrepšis“
https://www.haikudeck.com/p/LsblRO7ZYl/maasis-trikrepis,
„Vitaminai“
https://www.blubbr.tv/game/index.php?game_id=87993&org=3#sthash.QWGUmcj4.dpuf
„Grybai“
https://pradinukai.lt/index.php/siuntiniai/all?type=all&start=130
„Sportiniai žaidimai su kamuoliais“
http://quizlet.com/31273915/sporto-zaidimai-su-kamuoliais-flash-cards/
„Kamuoliai“
http://quizlet.com/43613906/kamuoliai-flash-cards/
100% bendruomenės narių diegė naujus ugdymo(si) metodus naudodamiesi edukacinėmis
priemonėmis CD diskuose:
„Mandagumas“ , „Darbai ir įrankiai“, „Apyvokos reikmenys“, „Sodybų pastatai“, „Žuvys“,
„Namai“.
Tikslas

Minimalus
lauktas rezultatas
Gerinti vaikų 4 grupėse įsigytos
ugdymo(si) ir ugdymo(si)
priemonės,
4
higienines
grupėse
įsigyti
sanitarines
kompiuteriai,
1
sąlygas
grupės
įstaigoje,
miegamajame
modernizuoti
pakeistos lovos –
pedagogų

Įstaigos pasiektas realus rezultatas
6 grupėse įsigyti kompiuteriai, 4
spausdintuvai, „Nykštukų“ grupės
miegamajame įrengtos lovos-stalčiai,
atnaujintos 5 smėlio dėžės grupių
aikštelėse, nugriautos 4 senos lauko
pavėsinės, visose grupėse įsigytos
ugdymo priemonės

Maksimalus
lauktas rezultatas
Visose
grupėse
įsigytos
ugdymo(si)
priemonės,
6
grupėse
įsigyti
kompiuteriai,
įsigyta interaktyvi
lenta, 1 grupės

11
stalčiai (21 vnt.),
atnaujintos
3
smėlio
dėžės,
atnaujinta
1
stoginė

darbo vietas

miegamajame
pakeistos lovos –
stalčiai (21 vnt.),
atnaujintos
5
smėlio
dėžės,
atnaujintos
4
stoginės, pakeisti
šildymo sistemos
vamzdynai
ir
radiatoriai

Komentaras: Tikslas įgyvendintas 100%.
Lėšos panaudotos prioritetiniam darbams atlikti: įsigytos 2 interaktyvios lentos, parengtas
šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos paprastojo remonto darbų projektas. Gavus Kauno
miesto savivaldybės tarybos 2017-07-11 sprendimą „Dėl Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“
patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo“ Nr. T-465,
nugraiutos 4 pavėsinės. Numatyta įrengti 1 naują pavėsinę. Gautos papildomos MK lėšos 3400 €
įsigyti ugdymo priemonėms, iš jų įsigytas ilgalaikis turtas – interaktyvios grindys.
Plačiojo įsivertinimo išvados
Privalumai

Trūkumai

Tobulinti pasirinkti mokyklos
veiklos aspektai

1.1.5.
2.3.2.
4.2.1.
5.1.3.

3.1.2
3.2.1

3.1.2.

Giluminio įsivertinimo išvados
Komentaras: Giluminiam įsivertinimui pasirinktas veiklos srities ,,Vaiko ugdymo(si) pasiekimai”
pagalbinis rodiklis – 3.2.1. „Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais“ – veiklos
rezultatai įvertinti 3 lygiu.
Išvados: Stipriosios pusės:
1. Organizuojami įvairūs renginiai, kūrybinės dirbtuvėlės, atvirų durų dienos, bendros vaikų
ir tėvų veiklos padeda tėvams aktyviau dalyvauti ugdymo procese ir stebėti vaiko daromą
pažangą.
2. Šeima informuojama apie vaiko ugdymosi pastangas, kylančius sunkumus ir, esant
poreikiui, įtraukiama į jų sprendimą.
3. Pedagogai nuolat stebi ir vertina vaikų pasiekimus ir pažangą.
Silpnosios pusės:
1. Nepakankamas bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais, vertinant vaikų pasiekimus.
2. Įstaigoje vaikų pasiekimų vertinimas nepakankamai informatyvus.
3. Kai kuriais atvejai tėvai tik iš dalies palaiko vaikų ugdymo(si) motyvaciją ir vaikų
pasiekimus.
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Pasiūlymai
1. Atnaujinti Kauno lopšelio-darželio ,,Liepaitė““ ikimokyklinio ugdymo programą.
2. Aktyvinti įstaigoje dirbančių specialistų (logopedo, neformaliojo ugdymo mokytojo,
meninio ugdymo pedagogų) dalyvavimą stebint, atpažįstant bei vertinant ką vaikas žino,
supranta ir geba, išsiaiškinant tolesnio ugdymosi poreikius.
3. Vaikų pasiekimų vertinimui naudoti e. dienyną „Mūsų darželis“.
4. Naudojant efektyvesnius ugdymo(si) būdus ir metodus (projektus, edukacines veiklas,
diskusijas, išvykas, akcijas ir kt.) aktyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą su ugdytinių
tėvais, vertinant vaikų pasiekimus ir pažangą.
Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus,
vidaus audito ir kitų institucijų išvados


2017-05-11 kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos viešojo maitinimo įmonės
patikrinimo aktas Nr. 33VMĮP-708.
Patikrinimo išvada: Numatyti tinkamą vietą gamybinio inventoriaus džiovinimui iki 2017-0601.
Trūkumas pašalintas 2017-06-01.



2017-10-31 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kauno departamento Užkrečiamosios ligos epidemiologinės diagnostikos aktas Nr. PA.21307(16.21.4.2.13)
Nustatyti trūkumai: nustatyta Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimų“ 75
punkto trūkumai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 2 d.
įsakymo Nr. V-687 „Dėl užkrečiamų ligų židinių privalomojo aplinkos kenkmingumo
pašalinimo aprašo patvirtinimo“ 5 punkto papunkčiai taikomi dalinai.
Trūkumai pašalinti nedelsiant.
 2017-11-28 Nacionalinio kontrolės centro Vaikų žaidimų aikštelės aplinkos, įrangos ir

dangos įvertinimas Nr. P285-501-1-2017.

III SKYRIUS
2018 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS
IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI
Rengiant lopšelio-darželio „Liepaitė“ 2018 m. veiklos planą, vadovaujamasi 2016-2018
m. įstaigos strateginiu planu, įstaigos Plačiojo įsivertinimo rezultatais, lopšelio-darželio „Liepaitė“
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vaikų sveikatinimo programa „Sveikatos sodas“ 2017-2021 m., lopšelio-darželio „Liepaitė“
ikimokyklinio ugdymo programa, Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.
Įstaigos strateginio plano 2016-2018 m. 1 tikslas „Užtikrinti kokybišką vaikų ugdymą ir
ugdymąsi, tenkinant fizinio ir psichologinio saugumo poreikius, įgyvendinant vaikų sveikatinimo
programą „Sveikatos sodas“, pagrįstas 2017 m. veiklos analize, Plačiojo įsivertinimo, giluminio
įsivertinimo išvadomis. 2017 m. parengta ir įgyvendinama 2017-2021 m. vaikų sveikatos stiprinimo
programa „Sveikatos sodas“ 2017-2021 m., sukurtos daugiafunkcinės edukacinės priemonės
sveikatos kompetencijos ugdymui lauke. Atlikus tyrimą „Vaikų pasiekimų vertinimas, lavinant
sveikatos ugdymo(si) kompetenciją, tėvelių akimis“, išaiškėjo, kad 95% bendruomenės narių teigia,
kad bendradarbiavimas su pedagogais ir įsitraukimas į vaikų ugdymą padeda pasiekti efektyvesnių
ugdymo(si) rezultatų. Vadovaudamiesi Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014) ir
atsižvelgdami į Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas (2014),

2018 m. sieksime

kiekvieno vaiko pažangos ir jo pasiekimo vertinimo pagal jo prigimtines galias, kursime vaikų
pasiekimų ir pažangos vertinimo kriterijus, vertinimo sistemą planavimui el. dienyne, skatinsime
bendruomenę bendradarbiauti naudojantis pozityviosios socializacijos metodais. Siekiant įgyvendinti
šį tikslą, bus kryptingai bendraujama ir bendradarbiaujama su tėvais, švietimo pagalbos specialistais,
vaiko gerovės komisija. Naujų gebėjimų ir įgūdžių, siekiant tenkinti vaikų fizinio ir psichologinio
saugumo poreikius, vaikų pasiekimų planavimo el. dienyne įgūdžių pedagogai įgys praktiniuose
mokymuose ir seminaruose. Šiam tikslui įgyvendinti reikalingi žmogiškieji ištekliai.
Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016-2018 m. 2 strateginį tikslą „Patobulinti
bendruomenės narių mokymosi ir bendradarbiavimo kompetencijas, siekiant plėtoti patirtinio
mokymosi modelį“, tikslas pagrįstas 2017 m. Plačiojo audito išvadomis. Atlikus tyrimą „Tėvų ir
įstaigos bendradarbiavimo svarba vaiko ugdymuisi“, 100% tėvų teigia, kad plėtojant patirtinio
mokymosi modelį „Pedagogas – pedagogui - tėvams“ tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas tapo
efektyvesnis, taikomi nauji bendradarbiavimo metodai – įstaigoje pradėtas diegti elektroninės
sistemos dienynas „Mūsų darželis“. 2018 m. toliau plėtosime patirtinio mokymosi modelį, skleisime
patirtį įgyvendindami kvalifikacinę programą „Bendruomenė – tai mes“, dalyvaudami tarptautiniuose
projektuose, kurių metu bus

plėtojamas vaikų kūrybiškumas, ugdymo(si) kompetencijos,

bendruomenės bendravimas ir bendradarbiavimas e. platformose, užsienio kalbos vartojimas
ugdomajame procese. Šio tikslo įgyvendinimui bus panaudojamos gyventojų 2% paramos ir labdaros
– 700,00 €, mokinio krepšelio – 600,00 €, rėmėjų lėšos – 300,00 €.
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IV SKYRIUS
VEIKLOS TURINYS
1 tikslas – patobulinti vaikų pasiekimų vertinimo modelį, naudojant elektroninį dienyną,
siekiant efektyvesnių vaikų ugdymos(si) rezultatų/ siekiant užtikrinti kokybišką vaikų
ugdymą(si)
Sėkmės kriterijus
Įstaigoje
naudojamas
elektroninis dienynas pagerins
vaikų pasiekimų vertinimo
modelį,
kuris
užtikrins
kokybišką vaikų ugdymą(si)

Laukiami minimalūs rezultatai
80 % įstaigos pedagogų
naudos elektroninį dienyną ir
vaikų pasiekimų vertinimo
modelį

Laukiami maksimalūs rezultatai
100% įstaigos pedagogų naudos
elektroninį dienyną, kuris padės
lanksčiai ir operatyviai pateikti
informaciją tėvams apie vaiko
ugdymosi procesą ir ugdymo(si)
pasiekimų rezultatus

Priemonės
Eil.
Priemonės
Nr.
pavadinimas
1. Konsultacija:

2.

3.

4.

5.

vaikų pasiekimų
vertinimo
galimybės edienyne
Patirtinis
mokymasis:
mentorių
paskyrimas
susiduriantiems su
sunkumais, dirbant
su e-dienynu
Metodinė veikla praktikumai
„Vaikų pasiekimų
rezultatų
panaudojimo
galimybės el.
dienyne“
Ikimokyklinio
ugdymo
programos
atnaujinimas
Metodinis
pasitarimas dėl
kylančių sunkumų
pedagogams,
vertinant vaikų

Atsakingi
vykdytojai
Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

Socialiniai Įvykdymo
partneriai terminas
01 mėn.

Ištekliai
Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui

02 mėn.

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui,
pedagogai

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

03 mėn.

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui

04 mėn.

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

05 mėn.

Ikimokyklinio
ugdymo
programos
atnaujinimo
grupė
Pedagogai

Pastabos
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6.

7.

8.

pasiekimus
elektroniaime
dienyne
Grįžtamojo ryšio
anketinė pedagogų
ir tėvų apklausa
dėl elektroninio
dienyno privalumų
/trūkumų
Pedagogų tarybos
posėdis
,,Pasiekimų
vertinimo edienyne privalumų
ir trūkumų
analizė“
Vaikų ugdymosi
pasiekimų analizė.
Numatomas
ugdytinių
gebėjimų ir siekių
potencialas
tolimesniame
ugdyme.

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui

10 mėn.

Tiriamojo darbo
grupė

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

12 mėn.

Pedagogų tarybos
nariai

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui

12 mėn.

Tiriamojo darbo
grupė

2 tikslas – siekiant vaikų patirtinio ugdymo(si), patobulinti patirtinio mokymosi modelį
įstaigoje, įtraukiant bendruomenę į eTwining platformą ir dalyvaujant tarptautiniuose
projektuose
Sėkmės kriterijus
Panaudojant šiuolaikines
technologijas
įstaigoje
taikomi
aktyvieji
ugdymo(si)
metodai,
skatinantys
vaikų
kūrybiškumo,
užsienio
kalbos patirties sklaidą
virtualioje erdvėje

Laukiami minimalūs rezultatai
85 % bendruomenės narių
dalyvaus
tarptautiniuose
projektuose,
pedagogai
patobulins užsienio kalbos
kompetenciją, vaikai ugdymo
procese mokysis užsienio
kalbos

Laukiami maksimalūs rezultatai
100%
bendruomenės
narių
dalyvavaus eTwining platformoje,
modernizuojant ugdymosi procesą
naudos interaktyvias lentas ir grindis,
plėsis vaikų patirtinis ugdyma(sis)

Priemonės
Eil.
Nr.
1.

Priemonės
pavadinimas
Metodinis
pasitarimas „Kas
tai yra eTwining
platforma ir jos
teikiamos
galimybės

Atsakingi
vykdytojai
Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

Socialiniai
partneriai

Įvykdymo
terminas
01 mėn.

Ištekliai
Pedagogai

Pastabos
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

bendruomenei“
Tarptautinio
projekto „Say hello
to the wold“
vykdymas

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui

Praktikumaimetodinės
valandos
pedagogams
bendradarbiavimo
tarptautiniuose
projektuose
klausimais
Tarptautinio
projekto „Lietuvių
etninės kultūros
pažinimo dienos“
vykdymas

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

Tėvų savanorystės
grupių veiklos
plėtojimas per
projektą „Say
hello to the world“
Tarptautinio
projekto
„Bendravimo ir
raštingumo
skatinimas tarp
lietuvių vaikų
Šiaurės Airijoje“
vykdymas
Metodinis
pasitarimas vaikų
kūrybiškumo
sklaidos virtualioje
erdvėje klausimais
Tyrimas
„Interaktyvių lentų
ir grindų
panaudojimas
vaikų patirtiniam

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui

Gračišče
pradinė
mokykladarželis,
Slovėnija ir
Zagrebo
Grigoros
Vitezo
darželis,
Kroatija

Š. Airijos
Armagh
lietuvių
bendruomenės
„Amber“
mokykladarželis

01 mėn.

Bendruomenė,
gyventojų 2 %
paramos ir
labdaros lėšos
300 €, MK
lėšos 250 €,
rėmėjų parama
50 €

02 mėn.

Pedagogai

02 mėn.

Bendruomenė,
gyventojų 2 %
paramos ir
labdaros lėšos
200 €, MK
lėšos 200 €,
rėmėjų parama
50 €,
Bendruomenė,
Rėmėjų parama
100 €

03 mėn.

Š. Airijos
darželismokykla
„Ladybird“

04 mėn.

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui

05 mėn.

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui

11 mėn.

Bendruomenė,
gyventojų 2 %
paramos ir
labdaros lėšos
200 €, MK
lėšos 150 €,
rėmėjų parama
100 €
Pedagogai

Tiriamojo darbo
grupė
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ugdymui(si)“
Pedagogų tarybos
posėdis „Naujųjų
technologijų
poveikis vaikams ir
racionalus jų
naudojimas
ugdymui(si)“

9.

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui

12 mėn.

Mokytojų
tarybos nariai

3 tikslas – gerinti vaikų ugdymo(si) ir higienines sanitarines sąlygas įstaigoje.
Sėkmės kriterijus
Pagerintos vaikų ugdymo
ir ugdymosi sąlygos.
Pagerinta įstaigos
sanitarinė-higieninė būklė.

Laukiami minimalūs rezultatai
Įsigytos ugdymo priemonės
visose grupėse. Įsigyta 1
interaktyvi lenta, atliktas
vidaus laiptinių remontas,
įrengta minkšta danga po vaikų
žaidimų įrenginiais, įrengta
pavėsinė

Laukiami maksimalūs rezultatai
Įsigytos ugdymo(si) priemonės visose
grupėse. Įsigytos
2 interaktyvios
lentos, atliktas vidaus laiptinių
remontas, įrengta minkšta danga po
vaikų žaidimų įrenginiais, įrengta
pavėsinė, pakeistas šildymo sistemos
vamzdynas,
radiatoriai,
pakeista
kiemo aikštelės danga, pakeistos
vaikščiojimo takelių trinkelės, įkurta
moderni vaikų žaidimų sporto aikštelė

Priemonės
Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

1.

Interaktyvių lentų
įsigyjimas (2 vnt.)

2.

Ugdymo
priemonių
įsigyjimas visose
grupėse

3.

Kiemo aikštelės
dangos pakeitimas

4.

Eksperimentavimo
erdvių įrengimas
lauko aikštelėse

Atsakingi
vykdytojai
Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ūkio
reikalams
Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ūkio
reikalams
Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ūkio
reikalams
Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ūkio
reikalams

Socialiniai
partneriai

Įvykdymo
terminas

Ištekliai

01 mėn.

Biudžeto lėšos,
ilgalaikio turto
programa
3000 €

03 mėn.

MK lėšos
1000 €
Spec. programos
lėšos 1000 €

06 mėn.

Biudžeto lėšos
9000 €

06 mėn.

Gyventojų 2 %
paramos ir
labdaros lėšos
500 € , spec.
programos lėšos
1000€ , biudžeto
lėšos 1500 €

Pastabos
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Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ūkio
reikalams
Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ūkio
reikalams

07 mėn.

Biudžeto lėšos
5000 €

07 mėn.

Vidaus laiptinių
remontas

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ūkio
reikalams

07 mėn.

8.

Trinkelių klojimas

07 mėn.

9.

Virtuvės patalpų
grindų remontas

10.

Minkštos dangos
po vaikų žaidimų
įrenginiais
įrengimas

Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ūkio
reikalams
Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ūkio
reikalams
Direktorė,
direktorės
pavaduotoja
ūkio
reikalams

Spec.programos
2500 € ,
gyventojų 2 %
paramos ir
labdaros lėšos
2500 €
Gyventojų 2 %
paramos ir
labdaros lėšos
1500 €,
spec. programos
lėšos 1500 €
Biudžeto lėšos
28000 €

5.

Modernios Sporto
aikštelės įrengimas

6.

Pavėsinės
atnaujinimas

7.

08 mėn.

08 mėn.

Gyventojų 2 %
paramos ir
labdaros 1000 €,
spec. programos
lėšos 1300 €
Spec. programos
lėšos 500 €

V SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA
Kas atsiskaito,
informuoja
Direktorė

Kam atsiskaitoma, kas
informuojamas
Savininko teises
įgyvendinanti institucija
(Kauno m. savivaldybė)
Įstaigos tarybai,
mokytojų tarybai,
bendruomenei
Įstaigos tarybai,
mokytojų tarybai,
bendruomenei
Įstaigos tarybai,
mokytojų tarybai,
bendruomenei

Atsiskaitymo ir
informavimo forma
Vadovo 2017 m. veiklos
ataskaita

Įvykdymo terminas

Pranešimas
,,2018
m
įstaigos veiklos tarpiniai
rezultatai“
Pranešimas
„2018
m.
veiklos
programos
įgyvendinimas“
Pranešimas „2016-2018 m.
strateginio plano priemonių
realizavimas“

Birželio mėn.

Gegužės mėn.

Gruodžio mėn.
Gruodžio mėn.

19
Įstaigos tarybai, tėvams

Pranešimas „Atlyginimo už
ugdymo sąlygų tenkinimą
lėšų panaudojimas“
Pranešimas „Ugdomosios
veiklos
organizavimas
2018 m. I pusmetyje”

Kovo, birželio,
rugsėjo, gruodžio
mėn.
Birželio mėn.

Įstaigos tarybai,
mokytojų tarybai

Pranešimas „Ugdomosios
veiklos
organizavimas
2018 m. II pusmetyje”

Gruodžio mėn.

Įstaigos tarybai,
Mokytojų tarybai

Pranešimas
„Vaikų
pasiekimų vertinimo
edienyne privalumai“

Gegužės mėn.
Spalio mėn.

Direktorės pavaduotoja
ūkio reikalams

Direktorei, įstaigos
tarybai

Gruodžio mėn.

Grupių mokytojos

Direktorės pavaduotojai
ugdymui,
mokytojų tarybai

Pranešimas
„2018 m. ilgalaikio turto
atnaujinimo
ir
vaikų
ugdymo(si)
sąlygų
gerinimo
plano
įgyvendinimas“
Pranešimai
„2018
m.
pedagogų
savianalizės
rezultatai“
2018
m.
ugdomosios
veiklos ataskaita

Gruodžio mėn.

Direktorės pavaduotojai
ugdymui, tėvams

Pranešimas
gebėjimų
potencialas
ugdyme“

Gegužės mėn.
Spalio mėn.

Lopšelio-darželio
bendruomenei, įstaigos
tarybai.

Audito ataskaita

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

Įstaigos tarybai,
mokytojų tarybai

Mokytojų tarybai

Audito grupė

Darbo grupė:
Direktoės pavaduotoja ugdymui
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Auklėtoja
Auklėtoja
Auklėtoja

PRITARTA
Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“
tarybos 2017 m. gruodžio 5 d.
posėdžio protokolu Nr. 5

„Ugdytinių
ir
siekių
tolimesniame

Birželio mėn.

Gruodžio mėn.

Diana Aleksaitė
Rasa Barvainienė
Laima Bernotaitytė
Monika Grendienė
Giedrė Bagdonienė

