
 

 PATVIRTINTA 

Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis" 

direktoriaus 

2021 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-25 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LINELIS" 

         (biudžetinės įstaigos pavadinimas) 

 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Metų prioritetinė veikla 
Siekiamas pokytis  

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) 

Siekiama 

reikšmė 

Sąsaja su įstaigos, 

savivaldybės ir (ar) kitų 

institucijų / įstaigų 

planavimo dokumentais, 

kurie lemia įstaigos 

 veiklos prioritetus 

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams 

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, 

dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, 

skirtuose, įtraukčiai švietime, skaičius (žm. 

sk.) 

1 

Švietimo įstatymo 5 str. 

5 d., 14 str. 7 d., 30 str. 

papildymas 

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai 
489491 eurų, iš jų:  

darbo užmokesčiui – 444611 eurų; turtui –  0 eurų 

Veiklos planu prisidedama siekiant šių   

Kauno miesto savivaldybės 2021 – 2023 metų  

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių 

Veiklos planu prisidedama prie 2021-2023 metų SVP tikslo „Teikti besimokančios 

visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas“ ir uždavinio „Formuoti 

efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą“ 

 

   

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas 
Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas 

Siekiama 

reikšmė 

Atsakingas (-i) 

darbuotojas (-ai), 

pareigos 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

I. Personalo valdymas Užimtų pareigybių dalis (proc.) 96 Direktorė 



1. Patobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą,  nukreiptą į 

darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą.   

1.1. Kartą per metus darbuotojų individualių pokalbių 

organizavimas, aptariant jų  darbo krūvį, pasiektus veiklos 

rezultatus, nustatant metines užduotis kitiems mokslo metams.                                                                                                                               

1.2. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialistų savianalizės ir veiklos 

tobulinimo anketos atnaujinimas.                                                                                       

1.3.  Dviejų atvirų ugdomųjų veiklų pravedimas mokytojams,  

tobulinant patirtinio mokymo/si galimybes.                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Patobulinti paslaugas teikiančių švietimo pagalbos specialistų 

poreikio planavimo sistemą.                                                                                            

2.1.  Švietimo pagalbos specialistų poreikio Vaikų gerovės komisijai  

bendradarbiaujant su Pedagogine psichologine tarnyba  

įsivertinimas.                                                                                                     

2.2. Ne mažiau kaip dviejų individualių konsultacijų organizavimas 

tėvams, turintiems vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais.                                                                                                                                                                             

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų 

pareigybių (proc.) 
52 Direktorė 

Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų 

skaičius (žm. sk.) 
1 Direktorė 

Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis 

vienam mokiniui (vnt.) 
0,26 Direktorė 

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) 4 Direktorė 

II. Kvalifikacijos tobulinimas:                                                                          

1.Tobulinti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.                                 

1.1. Įstaigos darbuotojų apklausos atlikimas, nustatant 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius.                                                                                                           

1.2. Mokytojų ir logopedo skaitmeninio raštingumo kompetencijos 

įsivertinimas pagal parengtą klausimyną.                                                                              

1.3. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo plano parengimas ir 

įgyvendinimas.                                                                                                                                                                                                                            

2. Užtikrinti sistemingą  darbuotojų kompetencijų plėtojimą.                           

2.1. Mokymų įstaigos pedagogams organizavimas vaikų socialinės ir 

komunikacinės kompetencijos tobulinimui  pagal ES projekto 

,,Inovacijos vaikų darželyje" (Nr.8 9.2..1-ESFA-V-726-01-0001) 

metodinės medžiagos paketą.                                                                                                          

2.2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įgalinimas, lankant ne 

mažiau 3 seminarus per metus. 

2.3. Mokytojų padėjėjų mokymosi įgalinimas dalyvaujant ne mažiau 

1 mokymuose. 

2.4. Dalijimosi gerąja darbo patirtimi organizavimas pasidalinant 

informacija iš lankytų seminarų.                                                                         

2.5.Kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos vykdymas.                                     

3. Teikti efektyvią pagalbą pedagogų kvalifikacijos tobulinimui.                      

3.1. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) 2021-2023 metų atestacijos programos parengimas.                                                           

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis 

(proc.) 
85 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



3.2. Atestuoti aukštesnei kategorijai 1 mokytoją.                                    

FINANSAI 

I. Gautos lėšos: 

1. Tobulinti finansinių išteklių planavimą ir racionalų jų 

panaudojimą. 

1.1. Informacijos apie išnuomuotas ir nuomuojamas patalpas 

viešinimas lopšelio-darželio interneto svetainėje.                                                                                   

1.2. Parengtų viešųjų pirkimų metinių planų paskelbimas lopšelio-

darželio interneto svetainėje.                                                                                                                        

2. Pagerinti pritrauktų lėšų efektyvų panaudojimą.                                                              

2.1. Ekologiškų maisto produktų vaikų mitybai įsigijimas.                                     

2.2. Ugdymo priemonių įsigijimas vaikų socialinei ir komunikacinei 

kompetencijai plėtoti.                                                                                                               

2.3. Dviejų nešiojamų kompiuterių įsigijimas.                                                                       

2.4. Vaikiškų 100 vnt. kėdučių  ir 5 vnt. staliukų nupirkimas.                                   

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo 

metinio įstaigos biudžeto (proc.) 
13 Direktorė 

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 900 Direktorė 

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo 

paraiškomis laimėtų lėšų suma (eurai) 
0   

II. Išlaidos: 

1. Planuoti lopšelio-darželio prekių, paslaugų ir darbų poreikį. 

1.1.Biudžeto projekto parengimas, pagrįstas skaičiavimais ir 

išvadomis.                                                                                                          

2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų 

perskirstymus (esant poreikiui). 

3. Užtikrinti sistemingą vidaus kontrolę, atlikti įstaigos vidaus 

kontrolės (įskaitant ir finansų kontrolę) vertinimą.                                                                                                  

3.1. Finansinės ataskaitos už metus parengimas ir pristatymas 

įstaigos bendruomenei.                                                     

Per ataskaitinius metus panaudotų 

asignavimų  dalis nuo patvirtintų metinių 

asignavimų (proc.) 

91 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

direktorės pavaduotoja 

ūkio reikalams 

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto 

asignavimų  dalis nuo patvirtintų metinių 

biudžeto asignavimų (proc.) 

76 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

direktorės pavaduotoja 

ūkio reikalams 

Per ataskaitinius metus panaudotų 

asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis 

nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų 

pajamų (proc.) 

50 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

direktorės pavaduotoja 

ūkio reikalams 

TURTAS 

I.  Nekilnojamo turto valdymas: 

1. Užtikrinti racionalų ir tausojantį turto valdymą. 

1.1. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, parengiant 

metų pabaigoje lyginamąją  analizę. 

1.3. Vienos grupės ir dviejų kabinetų patalpų remonto 

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m 

išlaikymo kaina (eurai) 
5,08 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti 

naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis 
85 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 



atlikimas.                 

1.4. Grindų dangos koridoriuose atnaujinimas.                                           

1.5.  300 m² pastato stogo apšiltinimas. 

1.6. Dviejų salių išnuomavimas lopšelio-darželio vaikų 

neformaliam ugdymui.  

(proc.) 

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto 

dalis (proc.) 
1,33 Direktorė 

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 

kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos 

administracijos darbuotojui (kv. m) 

15 Direktorė 

II. Kilnojamo turto valdymas  Įstaigos naudojamos vienos transporto 

priemonės išlaikymo kaina (eurai) 
0   

PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas) 

I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas: 

1. Sudaryti saugias ir higienos normas atitinkančias ugdymo/si 

sąlygas. 

1.1.Vienodo ir/ar mišraus amžiaus vaikų grupių formavimas. 

1.2.Vaiko dienos ir ugdymo režimo užtikrinimas, atitinkantis 

vaiko raidos ir amžiaus ypatumus bei  ugdymo/si sąlygas.                                                               

2. Pagerinti lopšelio-darželio įvaizdį, atskleidžiant įstaigos 

unikalumą. 

2.1. Atvirų durų dienų organizavimas darželyje. 

2.2. Aktualios informacijos teikimas vaikų tėvams, norintiems 

lankyti mūsų lopšelį-darželį (lankstinukai, skrajutės, skelbimai 

ir kt.).                                                                                           

2.3. Informacijos viešinimas lopšelio-darželio interneto 

svetainėje apie vykdomas veiklas, projektus ir kt.                                                                      

3. Sudaryti tinkamas ugdymo/si sąlygas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems vaikams. 

3.1. Ugdomosios aplinkos praturtinimas specialiosiomis 

mokymo priemonėmis.  

3.2.  Aktualios informacijos teikimas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių  vaikų tėvams apie švietimo pagalbos teikimo 

galimybes lopšelyje-darželyje.  

Įstaigą lankančių ikimokyklinio amžaus 

vaikų  skaičius (žm. sk.) 
152 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ikimokyklinio amžaus vaikų skaičiaus kaita 2 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus 

(proc.) 

12 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

logopedė 



I. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas: 

1. Sudaryti saugias ir higienos normas atitinkančias ugdymosi 

sąlygas.                                                                                

1.1.Naujų baldų, įrangos, ir ugdymo priemonių įsigijimas 

skatinantis vaikų tyrinėjimus ir kūrybiškumą.                                                                            

1.2. STEAM  mokymo/si erdvės lauko terasoje įkūrimas.  

2. Sudaryti motyvuojančias sąlygas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų ugdymui/si. 

2.1. Švietimo pagalbos teikimas ir  užtikrinimas visiems kalbos 

ir komunikacijos sutrikimų  turintiems priešmokyklinio  

amžiaus vaikams. 

2.2. Metodinių priemonių įsigijimas individualiam darbui su 

specialiųjų poreikių turinčiais vaikais. 

Vaikų, besimokančių pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje,  dalis nuo bendro įstaigą lankančių 

vaikų skaičiaus  (proc.) 

14 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Priešmokykliniame  ugdyme dalyvaujančių 

vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, dalis nuo bendro pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų 

vaikų skaičiaus (proc.) 

52 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

logopedė 

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS 

II. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas:                                                                   

1. Padidinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  vaikų 

pasiekimų ir pažangos lygį, atitinkantį vaiko raidą.                                                                                                                                                                                                                                           

1.1. Skaitmeninės ugdomosios medžiagos parengimas, panaudojant 

IKT programą ,,Video Editor". 

1.2. Ugdomųjų veiklų pravedimas, įgyvendinant  ES projektą 

,,Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 0 9.2.1-ESFA-V-726-01-0001), 

vaikų socialinių ir komunikacinių gebėjimų ugdymui.                                                          

1.3.Švietimo pagalbos planų specialiųjų ugdymo/si poreikių vaikams 

įgyvendinimas, taikant  grįžtamąjį ryšį  ir įvertinant vaiko 

ugdymo/si pasiekimus bei pažangą.                                                                                 

1.4. Tikslingos papildomos pagalbos teikimas ugdytiniams, 

nelankantiems darželio karantino metu.   

2. Aktyvinti tėvų dalyvavimą ugdymo procese ir įstaigos 

organizuojamose veiklose.                                                                                                                           

2.1. Tėvų dalyvavimo poreikio nustatymas, siekiant išsiaiškinti 

priimtiniausias bendradarbiavimo formas ir būdus.                                                                                                                                                                                               

2.2. 3-4 renginių vaikams organizavimas įtraukiant visus 

bendruomenės narius.                                                                                                                  

2.3. Sistemingas tėvų informavimas e-dienyne ,,Mūsų darželis" 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, 

dalis nuo bendro įstaigą lankančių vaikų 

skaičiaus (proc.) 

85 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdomų 

vaikų, pagerinusių kompetencijas, dalis nuo 

bendro vaikų skaičiaus (proc.) 

90 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 



ugdymo klausimais.  

3.  Tobulinti vaikų lankomumo sistemą, skatinant sistemingą 

dalyvavimą ugdymo (-si) procese. 

3.1.Vaikų lankomumo duomenų e-dienyne „Mūsų darželis" 

analizavimas, nelankymo priežasčių su mokytojais ir ugdytinių 

tėvais aptarimas.                                                                                                                                   

4.Skatinti įstaigos bendruomenę ir socialinius partnerius aktyviai 

dalyvauti įstaigos organizuojamuose renginiuose. 

4.1. Aktyvus dalyvavimas dviejuose įstaigos tarptautiniuose 

eTwinning projektuose: „Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo 

plėtotė“  ir  „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir 

jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“.                                                          

4.1. Pedagogų metodinės veiklos ir ugdytinių pasiekimų bei 

apdovanojimų  viešinimas lopšelio-darželio interneto svetainėje.                                                                                                                                                                                                                                  

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, pagerinusių 

ugdymosi rezultatus, dalis (proc.)  

70 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

logopedė 

Priešmokyklinio  amžiaus vaikų, padariusių 

individualią pažangą, dalis  (proc.) 
85 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų)  patenkintų 

teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo 

bendro jų skaičiaus (proc.) 

90 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų 

(globėjų, rūpintojų)  patenkintų teikiamų 

ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo bendro 

jų skaičiaus (proc.) 

93 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) 

skirtų dienų dalis nuo bendro jų skaičiaus 

(proc.) 

65 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar 

premijų skaičius (vnt.) 
0   

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių 

projektų skaičius (vnt.) 
2 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

III. Saugumo ir geros savijautos užtikrinimas                                                                        

1. Atlikti vaikų savijautos ir saugumo įstaigoje įvertinimo apklausą 

ikimokyklinėse ir priešmokyklinėje grupėse.                                                                                                                                                                                        

2. Pagerinti prevencinę veiklą, stiprinant socialinį emocinį vaikų 

ugdymą.                                                                                                  

2.1. Dviejų prevencinių programų įgyvendinimas.                                                                  

2.2. Emocinio imitavimo metodo pritaikymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.2. Dviejų prevencinių sveikatos ugdymo veiklų organizavimas 

netipinėje aplinkoje.                                                                                                     

2.3.  Aktyvumo takelio lauke įrengimas.                                

Vaikų  saugiai ir gerai besijaučiančių 

ugdymo įstaigoje dalis (proc.) 
80 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Grupių, dalyvaujančių socialinio emocinio 

ugdymo, sveikatos stiprinimo programose, 

dalis nuo bendro grupių skaičiaus (proc.) 

100 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 



IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas   

1. Patobulinti  švietimo pagalbos įstaigoje teikimą, siekiant  

patenkinti vaikų specialiuosius ugdymo/si  poreikius. 

1.1. Vaikų nukreipimas į Pedagoginę psichologinę tarnybą laiku 

įvertinti specialiuosius ugdymosi poreikius ir švietimo ir (ar) 

specialiosios  pagalbos būtinumą.    

1.2. Sistemingas pirminio vaikų specialiųjų  ugdymosi poreikių  

atlikimas, nustatant logopedo pagalbos poreikį.                                                                                               

1.3. VGK konsultacijų organizavimas tėvams ir mokytojams apie 

švietimo pagalbą specialiųjų poreikių vaikams. 

1.4.Tėvų  aktyvinimas siekiant įveikti vaikų kalbos ir komunikacijos 

sutrikimus.                                                                                                                    

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos 

paslaugomis besinaudojančių mokinių dalis 

nuo bendro jų skaičiaus (proc.) 

53 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis 

užtikrinimas 

1. Modernizuoti vidines ir lauko edukacines aplinkas, siekiant vaikų 

saugumo ir ugdymosi poreikių tenkinimo tipinėse ir netipinėse 

aplinkose. 

1.1. Vieno stacionaraus ir dviejų nešiojamų kompiuterių 

kompiuterių įsigijimas. 

1.2. Visose grupėse  IKT programų įdiegimasir  taikymas: Movavi 

Video Editor, TuxPaint, Drawing for children ir kt.  

1.3. Įdiegta ir naudojama visose grupėse IKT švedų K. Malbert 

muzikos kolekcija.  

1.4. Interneto svetainės ,,Žiburėlis" skaitmeninių programėlių 

paketo naudojimas vaikų komunikacinei ir pažintinei 

kompetencijoms ugdyti. 

1.5. Vienos STEAM lauko lentos įsigijimas. 

Įsigytų ir naudojamų informacinių 

komunikacinių, šiuolaikinių ugdymui skirtų 

edukacinių priemonių skaičius (vnt.) 

3 Direktorė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

 

   

PRITARTA    

Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis"    

tarybos 2021 m. kovo 19 d.    

posėdžio protokolas Nr. 2.1.-2    

 

   

 


