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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 2020 METŲ VEIKLOS
PLANAS

VEIKLOS TURINYS

1 tikslas –  patobulinti ugdymo turinį, akcentuojant gamtamokslinį vaikų ugdymą.

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai
Ikimokyklinio /priešmokyklinio
amžiaus vaikų pasiekimų ir 
pažangos lygio, atitinkančio 
vaiko raidą, dalis 
Labai gerai ir gerai ugdymo 
kokybę vertinančių tėvų 
(globėjų, rūpintojų) dalis 

Ikimokyklinio / priešmokyklinio 
amžiaus vaikų pasiekimų ir 
pažangos lygio, atitinkančio vaiko 
raidą, dalis bus 65%.
Labai gerai ir gerai ugdymo 
kokybę vertinančių tėvų (globėjų, 
rūpintojų) dalis 60%

Ikimokyklinio / priešmokyklinio 
amžiaus vaikų pasiekimų ir 
pažangos lygio, atitinkančio 
vaiko raidą, dalis bus 70%.
Labai gerai ir gerai ugdymo 
kokybę vertinančių tėvų 
(globėjų, rūpintojų) dalis 65%.

Priemonės

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Socialiniai
partneriai

Įvykdymo
terminas

Ištekliai Pastabos

1. Mokytojų tarybos 
pasitarimas 
„Ugdymo kokybės 
samprata ir ugdymo 
turinio tobulinimas“

Direktorius Ikimokyklinės 
įstaigos

2020-01-31 Ugdytojai

2. Ikimokyklinio 
ugdymo programos 
kokybės analizė

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui,
darbo grupė

Kauno 
ikimokyklinės 
įstaigos

2020-02-28 Ugdytojai

3. Tėvų apklausos 
vaikų ugdymo 
kokybei  įvertinti 
organizavimas

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui

2020-03-31 5101.
Savivaldybės 
biudžeto lėšos
200 €

4. Ikimokyklinio 
ugdymo programos 
parengimas

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui,
darbo grupė

Kauno 
ikimokyklinės 
įstaigos

2020-04-30 5101.
Savivaldybės 
biudžeto lėšos
100 €

5. Pažintinių 
mokomųjų išvykų 
organizavimas

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui

Įstaigos, 
dalyvaujančios 
STEAM 
programoje

2020-05-31 41. Valstybinių 
funkcijų 
vykdymo 
programa 600 €

6. Bendros veiklos 
organizavimas su 
STEAM partneriais

Direktorius Įstaigos, 
dalyvaujančios 
STEAM 
programoje

2020-05-31 2% paramos 
lėšų 300€ 



7. Bendruomenės 
šventė „Moksliukų 
atostogos“

Direktorius,
darbo grupė

Asociacija 
„Sveikatos 
želmenėliai“,
RIUKKPA

2020-06-30 41. Valstybinių 
funkcijų 
vykdymo 
programa 500 €

8. Priemonių 
gamtamoksliniam 
ugdymui(si) 
(STEAM) įsigijimas

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui

Įstaigos, 
dalyvaujančios 
STEAM 
programoje

2020-06-30 41. Valstybinių 
funkcijų 
vykdymo 
programa 800 
€.
7301. Spec. 
lėšos 1000€

9. Pedagogų mokymų 
organizavimas pagal
reikalavimų 
mokytojų 
kvalifikacijai 
pakeitimus

Direktorius Respublikos 
ikimokyklinės 
įstaigos

2020-08-31 41. Valstybinių 
funkcijų 
vykdymo 
programa 
450 €

10. Stebėjimas 
„Ikimokyklinio 
amžiaus vaikų 
pasiekimų ir 
pažangos lygio 
nustatymas ir 
rezultatų analizė“

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui

Kauno 
ikimokyklinės 
įstaigos

2020-09-30 Ugdytojai

2 tikslas - praplėsti įstaigos teritorijos ugdomųjų erdvių funkcionalumą, pagerinant sąlygas vaikų
aktyviai veiklai.

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai
Labai gerai ir gerai vaiko 
savijautą vertinančių tėvų 
(globėjų, įtėvių, rūpintojų) dalis 
Atnaujinta darželio teritorijos 
ugdomųjų erdvių dalis 

Labai gerai ir gerai vaiko 
savijautą vertinančių tėvų 
(globėjų, įtėvių, rūpintojų) dalis 
55% 
Atnaujinta 3% darželio teritorijos 
ugdomųjų erdvių 

Labai gerai ir gerai vaiko savijautą 
vertinančių tėvų (globėjų, įtėvių, 
rūpintojų) dalis 60%
Atnaujinta  5% darželio teritorijos 
dalis

Priemonės

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Socialiniai
partneriai

Įvykdymo
terminas

Ištekliai Pastabos

1. Tėvų apklausos  
vaikų savijautai 
įvertinti 
organizavimas

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui

2020-03-31 5101.
Savivaldybės 
biudžeto lėšos
200 €

2. Stebėjimas 
"Pozityvių santykių 
kūrimas ir 
palaikymas 
įgyvendinant 
prevencines 
programas“.

VGK Kauno 
ikimokyklinės 
įstaigos

2020-04-30 41. Valstybinių 
funkcijų 
vykdymo 
programa 400 €
7301. Spec. 
lėšos 200€

3. Ugdymo priemonių Direktoriaus Kauno 2020-04-30 41. Valstybinių 



aktyviai patyriminei
vaikų veiklai 
įsigijimas

pavaduotojas 
ugdymui

ikimokyklinės 
įstaigos

funkcijų 
vykdymo 
programa 
1000 €,
5101.
Savivaldybės 
biudžeto lėšos
300 €,
2% paramos 
lėšų 500€ 

4. Dalinė pastato 
renovacija- cokolio 
šiltinimas 

Direktorius,
direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui

2020-08-31 5101. 
Savivaldybės 
biudžeto lėšos
46 000 €

5. 4 pavėsinių 
grindinio remontas

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui

2020-08-31 5101.
Savivaldybės 
biudžeto lėšos
1500 €

6. Metodinis 
pasitarimas 
„Pedagogų 
kūrybinių idėjų 
panaudojimas 
didinant ugdomųjų 
erdvių 
funkcionalumą“

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui

Respublikos 
ikimokyklinės 
įstaigos

2020-09-30 Ugdytojai 

7. Renginio 
bendruomenei 
tolerancijos dienai 
paminėti  
organizavimas

VGK,
darbo grupė

Asociacija 
„Sveikatos 
želmenėliai“,
Kauno 
ikimokyklinės 
įstaigos

2020-11-30 200 € 
2% paramos 
lėšų

V SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA

Kas atsiskaito,
informuoja

Kam atsiskaitoma, kas informuojamas Atsiskaitymo ir
informavimo forma

Įvykdymo
terminas

Direktorius Savininko teises įgyvendinančiai 
institucijai „Vadovo veiklos ataskaita už
2019 m.“

Ataskaita raštu,
pateikiama darželio

tinklapyje

2020-01-31

Direktorius Mokyklos tarybai „Dėl 2% labdaros ir 
paramos bei ugdymo lėšų panaudojimo“

Pranešimas 2020-01-31

Direktorius Mokyklos bendruomenei „Dėl 2% 
labdaros ir paramos bei ugdymo lėšų 
panaudojimo“

Pranešimas 2020-01-31

Direktorius Darželio tarybai ir tėvams ataskaita apie
gautas atlygimo už ugdymo sąlygų 
tenkinimą lėšas ir jų panaudojimą.

Pranešimas,
pateikiama darželio

tinklapyje

Kartą per ketvirtį

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui

STEAM veiklos ataskaita visuomenei Pateikiama darželio
tinklapyje

2020-02-29

Direktoriaus 
pavaduotojas 

Tėvams
Vaikų ugdymosi pasiekimų analizė

Pateikiama
elektroniniame dienyne

2020-05-31



ugdymui
Sveikatos ugdymo 
grupė

Mokytojų tarybai „Vaikų sveikatos 
ugdymo veiklos rezultatai“

Pranešimas 2020-10-31

Olimpinio ugdymo 
grupė

Mokytojų tarybai „Olimpinis vaikų 
ugdymas - visuminės sveikatos ugdymo
(si) dalis“

Pranešimas 2020-10-31

VGK pirmininkas Mokytojų tarybai
Vaiko gerovės komisijos veiklos 
ataskaita už 2019-2020 m.m.

Pranešimas 2020-11-31

Vidaus įsivertinimo 
grupė

Plačiojo ir giluminio audito rezultatų 
pristatymas bendruomenei

Pristatymas pateikiama
darželio tinklapyje

2020-11-30

Direktorius Mokyklos tarybai „Metų veiklos 
rezultatų aptarimas. Veiklos krypčių 
sekantiems metams numatymas“

Pranešimas 2020-12-15

Direktorius Darželio bendruomenei „Metų veiklos 
rezultatų aptarimas. Veiklos krypčių 
sekantiems metams numatymas“

Pranešimas 2020-12-15

PRITARTA
Kauno lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 
tarybos 2019 m. gruodžio 12 d.
posėdžio protokolu Nr. 4


