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KAUNO R. LAPIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO  

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

VADOVO ŽODIS  

 

Kauno r. Lapių lopšelio-darželio prioritetas – visapusiškas ugdymo kokybės ir 

ugdymo(si) aplinkos gerinimas.  

Gerinant ugdymo kokybę - siekėme ugdymo turinio individualizavimo: 100 % pedagogų 

pravedė po vieną netradicinio ugdymo dieną darželyje, viso 6 dienos. Gabių vaikų darbai buvo 

išsiųsti į daugiau kaip 45 kūrybiškumą skatinančius respublikinius konkursus, parodas, projektus. 

Siekiant darbo kokybės atnaujintos IT, internetinė svetainė www.lapiudarzelis.lt. 

Elektroniniame dienyne „MūsųDarželis.lt“ darželio specialistai teikė aktualią informaciją tėvams. 

Gerinant ugdymo(si) aplinką – pradėtas įgyvendinti „Kauno r. Lapių lopšelio-darželio 

infrastruktūros modernizavimas“ projektas. 2020 m. liepos 2 d. pasirašyta „Kauno r. Lapių 

lopšelio-darželio infrastruktūros modernizavimas“ kapitalinio remonto rangos darbų sutartis S-79; 

atlikta darbų už: ES lėšos – 18 198 Eur, Kauno rajono savivaldybės lėšos – 261 040 Eur. 

Užtikrinant įstaigos veiklos tęstinumą 2020 m. spalio 21 d. sudaryta ikimokykliniam 

ugdymui pritaikytų patalpų nuomos sutartis su UAB „Adotas“. 

 

MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Tikslai, uždaviniai Atlikti darbai, veiklos rezultatų kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai 

1. Tikslas. Siekti visapusiškos ugdymo kokybės. 

1.1. Uždavinys. 

Skatinti vaikų 

kūrybiškumą ir 

gerinti 

kūrybiškumą 

skatinančią 

aplinką. 

Svariausi rezultatai ir rodikliai: 

- 100 % pedagogų gilino žinias išklausydami 2-jų pedagogų parengtus 

pranešimus metodinėje taryboje, tema „Kūrybiškumo samprata ir jos 

skatinimas ikimokykliniame amžiuje“ (2020-01-17 Nr.1) ir mokytojų 

taryboje, tema „Šiuolaikinių vaikų dėmesio sutelkimo ir jo išlaikymo 

problemos“ (2020-02-20 Nr.1). 

- 100 % ugdytinių dalyvavo kūrybiškumo projekte „Namelyje gyvena“, 

skirtame mokyklų bendruomenės metams paminėti. Jame taip pat 

dalyvavo Kauno r. Lapių pagrindinės ir Kauno „Ryto“ pradinių mokyklų 

bendruomenės (2020 m. gegužės 11 – 29 d.). 

- 50 % ugdytinų darbų puošė darželio ir seniūnijos patalpas. Eksponuotos 

parodos „Žiemos paukštė“ ir „Mano šeima-mano kraštas“ darželyje; 

kūrybinių kompozicijų paroda „Pirštinė“ Lapių seniūnijos parodų salėje. 

- 100 % ugdytinių dalyvavo darželyje įgyvendintuose kūrybiškumo 

projektuose: „Kuriu mandalas“ ir  „Judesys ir muzika“. 

- Gabių vaikų darbai buvo išsiųsti į daugiau kaip 45-is kūrybiškumą 

skatinančius respublikinius konkursus, parodas, projektus. 

- Įsigijome kūrybiškumą skatinančių priemonių: žaislų ˗ už 131 Eur., 

kanceliarinių priemonių ˗ už 1 080 Eur, edukacinių priemonių ˗ už 480 

Eur. 

http://www.lapiudarzelis.lt/


- 60 % pedagogų tobulino kompetencijas siekiant ugdyti vaikų 

kūrybiškumą (30 val.). Kūrybiškumo skatinimui naudotos įvairios 

aplinkos, priemonės, įtraukti tėvai, bendruomenė. 

1.2. Uždavinys.  

Plėtoti švietimo 

paslaugų 

įvairovę 

integruojant 

ugdymo 

programas. 

Svariausi rezultatai ir rodikliai: 

- Rūpinantis vaikų sveikata į ugdymo(si) procesą integruota „Sveikatos 

stiprinimo programa 2020 m.“. 100 % ugdytinių ir pedagogų, 10 % tėvų 

dalyvavo „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ I etape. 

- Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su krepšinio klubu „Tornado“, 

kuris organizavo IV grupės vaikams krepšinio užsiėmus 2 k/sav. 

- Ugdėme ekologijos idėjas į ugdymo procesą integruodami  „Ekologinio 

ugdymo programos 2020 m.“ dalį: įgyvendinom respublikinį projektą 

„Kuriu gamtai 2020“, kuriame buvo eksponuojami 3 vaikų darbai; gabių 

vaikų darbus išsiuntėme į daugiau kaip 20 įvairių respublikinių 

konkursų, parodų. 

- 50 % vaikų ugdomi V ir VI modelių ikimokyklinio ugdymo grupėse: V 

modelis - sveikatingumo ikimokyklinio ugdymo grupė ir VI modelis - 

grupė su kūrybiškumo ugdymo sričių specialistais. 

- Plėtojome vaikų neformaliojo švietimo paslaugas, nuomojant patalpas 

laisvu nuo užsiėmimų metu sudarant trumpalaikes nuomos sutartis su 

privačiais paslaugų teikėjais: 60 % vaikų rinkosi šokių ir anglų kalbos 

pamokėles. 

- Teikėme informaciją tėvams, vykdėme jų apklausas, reikalui esant 

organizavome nuotolinį ugdymą per elektroninį dienyną 

„MūsųDarželis.lt“. Elektroninio dienyno paslaugomis naudojasi 95 % 

tėvų. Nuotolinio ugdymo refleksija pateikta internetiniame puslapyje 

www.lapiudarzelis.lt.  

- 100 % mokytojų gilino žinias apie informacines technologijas, 

mokymo(si) metodus, STEAM galimybes darželyje, nuotolinio ugdymo 

organizavimą įvairiose platformose ir t.t. išklausydami apie 170 val. 

- Susidarius ekstremaliai situacijai Lietuvoje įstaiga veiklą vykdė 

vadovaudamasi naujai parengtais veiklos dokumentais: „Kauno r. Lapių 

lopšelio-darželio darbuotojų darbo tvarkos aprašu“; „Kauno r. Lapių 

lopšelio-darželio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos 

aprašu“; „Kauno r. Lapių lopšelio-darželio veiksmų planu covid-19 

atveju įstaigoje“; „Kauno r. Lapių lopšelio-darželio patalpų valymo, 

dezinfekavimo ir vėdinimo tvarko aprašu“. 

2. Tikslas. Užtikrinta saugi, funkcionali ugdymosi aplinka. 

2.1. Uždavinys. 

Vykdyti „Kauno r. 

Lapių lopšelio-

darželio 

infrastruktūros 

modernizavimas“ 

projektą. 

Svariausi rezultatai ir rodikliai: 

- 2020 m. liepos 2 d. pasirašyta „Kauno r. Lapių lopšelio-darželio 

infrastruktūros modernizavimas“ rangos darbų sutartis Nr. S-79. 

- 2020 m. atlikta: požeminių komunikacijų keitimo, vidaus griovimo, 

langų keitimo, pastato šiltinimo darbų už ES lėšos – 18 198 Eur, Kauno 

rajono savivaldybės lėšos – 261 040 Eur. 

2.2. Uždavinys. 

Tobulinti saugią ir 

funkcionalią lauko 

ugdymosi aplinką. 

Svariausi rezultatai ir rodikliai: 

- Vykdytos vaikų žaidimų įrangos patikros.1 k/mėn. atlikta lauko vaikų 

žaidimų įrangos patikra,1 k/m specialistai atliko lauko vaikų žaidimų 

įrangos patikrą. 

- Įsigyta naujos (5-tos) grupės įrengimui: grupių baldų už 3674 Eur., 

minkšto inventoriaus už 1984 Eur. 

http://www.lapiudarzelis.lt/


- Įsigyta lauko vaikų žaidimų įrangos už 1625 Eur. 

- Atliktos ugdomosios aplinkos vertinimo  ir ugdymo priemonių poreikio 

analizės, įsigyta reikiamų ugdymo(si) priemonių, žaislų už 1691 Eur. 

- Tėvų įnašus, 3674 Eur, panaudojome grupių baldų įsigijimui. 

 

ŠVIETIMO KOKYBĖS RODIKLIAI 

 

Rodiklis Mokykloje 

Bendras mokinių skaičius 76 

Iš jų:  

Ikimokyklinio ugdymo mokiniai 76 

Priešmokyklinio ugdymo mokiniai 0 

Nepatenkintų prašymų skaičius (pirmu pasirinkimu) spalio 1 d. 78 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius 19 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalis (proc.) 25 

Darbuotojai 
Skirtų etatų 

skaičius 

Užimtų etatų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

Direktorius 1 1 1 

Pavaduotojas ugdymui 0.25 0.25 1 

Pavaduotojas ūkio reikalams (ūkvedys) 0.5 0.5 1 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 5.95 5.95 6 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai - - - 

Nepedagoginiai darbuotojai  10.25 10.25 10 

 

Pagalbos mokiniui specialistai 

Skirtų etatų skaičius Užimtų etatų skaičius Darbuotojų 

skaičius 

Logopedas 0.5 0.5 1 

Specialusis pedagogas - - - 

Psichologas  - - - 

Socialinis pedagogas  - - - 

Mokytojo padėjėjai spec. 

poreikių vaikams 

- - - 

Mokytojų, dirbančių pilnu (ir didesniu) etatu, dalis (proc.) 83 

Aukštos kvalifikacijos mokytojų (metodininkų ir ekspertų) skaičius 1 

Aukštos kvalifikacijos mokytojų (metodininkų ir ekspertų) dalis (proc.) 17 

Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m) 5.83 

Mokyklos mokymo lėšos (Eur) 96540 

Mokyklos aplinkos lėšos (Eur) 174444 

Mokymo lėšos, tenkančios vienam mokiniui (Eur) 1287 

Aplinkos lėšos, tenkančios vienam mokiniui (Eur) 2326 

Specialiosios lėšos (tėvų įnašai edukacinėms erdvėms ir paramos lėšos) (Eur) 3805 

Mokymo, spec. ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam mokiniui (Eur) 3618 

Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam 

mokiniui (Eur) 

34 

Vidutinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo darbo užmokestis 

(bruto, Eur) 

1367.40 

 

 

     


