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KAUNO R. LAPIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO  

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

VADOVO ŽODIS  

 

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

aplinkos gerinimas. 

Gerinant ugdymo kokybę – ugdymo procese taikėme STEAM ugdymo metodus, šalia 

ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinome sveikatingumo ir ekologinio ugdymo programas. 

Ugdymo kokybę gerinome bendradarbiaudami su socialiniais partneriais: 23 % ugdytinių dalyvavo 

Lapių pagrindinės mokyklos moksleivių vedamose ekologinio ugdymo pamokose „Aš ir miškas“ 

(1 k/mėn.), 40 % ugdytinių dalyvavo futbolo treniruotėse (2 k/sav.), kurias neatlygintinai 

organizavo VšĮ „Sportuokime kartu“. Organizavome respublikinį ekologinio ugdymo projektą 

“Krenta lapai pamažu, aš pagauti juos skubu”. 

Siekiant ugdymo kokybės įsigijome SMART MX išmaniąją lentą, kurią jau 60% pedagogų 

aktyviai naudoja ugdymo procese. 

Gerinant ugdymo(si) aplinką – 2021 m. rugsėjo 1 d. veiklą pradėjome renovuotame ir 

modernizuotame pastate, kuris pilnai pritaikytas žmonėms su negalia. Renovacijos metu buvo 

įkurta 5-ta 80 m2 ugdymo grupė, kurią lanko 15 vaikų. Iš visų darželį lankančių vaikų 51% naujai 

priimti vaikai.  

 

MOKYKLOS METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

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

1. Tikslas – siekti visapusiškos ugdymo kokybės. 

1.Uždavinys. 

Taikyti inovatyvius 

ugdymo metodus ir 

priemones. 

 

- 100 % pedagogų kėlė kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos kėlimo 

kursuose išklausydami 357 akad. val. mokymus, iš kurių  40 % 

pedagogų toliau gilino žinias apie STEAM ugdymo metodus 

išklausydami 22 akad. val. mokymų. 

- 50 % pedagogų dalinosi gerąja patirtimi vesdami atviras veiklas, 

kuriose buvo naudojami STEAM ugdymo metodai, temomis „Paleisk 

raidelę į savo širdelę“, „Ką mums duoda rudenėlis?“, „Iš dangaus 

lietutis lyja“, „Labirintas“ ir „Maisto objektai ir jų pokyčiai“. 

- Antros grupės ugdytiniai dalyvavo Kauno r. ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų, specialistų, tėvų virtualioje 

kūrybinių darbų parodoje „Netradiciniai lauko žaislai (STEAM)“. 

- Įsigijome edukacinių ugdymo priemonių už 1050 Eur. 

 

2.Uždavinys. 

Skatinti vaikų skaitymo 

gebėjimus visose 

ugdymo srityse. 

- 90 % pedagogų gilino žinias išklausydami logopedo parengtą 

pranešimą Metodinėje taryboje, tema „Skaitymo įgūdžių formavimas 

ikimokykliniame amžiuje“ (2021-02-22 protokolas Nr.1). 

- 50 % pedagogų stebėjo atvirą veiklą „Paleisk raidelę į savo širdelę“ , 

kurioje buvo naudojami STEAM ugdymo metodai. 



2 
 

- 80 % ugdytinių dalyvavo metų projekte „Paleisk raidelę į savo širdelę“ 

(sausis-spalis). 

- Bendradarbiaujant su Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos 

mokiniais 4-5  grupių ugdytiniai sukūrė spalvinimo knygelę „Kurkime 

istoriją, pasakojimą kartu“, kurios puslapiai papuošė darželio eksterjerą. 

- 80 % ugdytinių dalyvavo Tarptautinės tolerancijos dienos minėjime 

lapkričio 16 dieną.  

3. Uždavinys. 

Tobulinti pedagogų 

skaitmeninį raštingumą. 

- 100 % pedagogų tobulino kompiuterinio  raštingumo kompetenciją 

išklausydami 101 akad. val. kursų bei mokymų. 

- Iš tėvų lėšų, skirtų edukacinių aplinkų gerinimui, už 2828 Eur 

įsigijome SMART MX išmaniąją lentą. 

- 100 % pedagogų dalyvavo 2 akad. val. mokymuose „Darbo su 

SMART MX lenta pradmenys“. 

- Pedagogai parengė 3-is integruoto ugdymo bendro naudojimo 

priemones: „Šventų Velykų belaukiant“,  „Voras ir draugai“ ir 

„Pasakiškos pasakos kitaip“. 

- 100 % pedagogų darbo vietų  (6-ios) yra aprūpinta reikiama IT 

technika: kompiuteriai, spausdintuvai, garso kolonėlės, 2-u kino 

projektoriai. 

- Įsigijome IT įrangos už 1034 Eur, plokščiaekranį televizorių už 1687 

Eur. 

- Visus metus teikėme tėvams informaciją apie ugdymo turinio 

planavimą, vaikų pasiekimų rezultatus  per elektroninį dienyną 

„MūsųDarželis.lt“, vykdėme jų apklausas.  

- Ugdymo proceso refleksiją teikėme atnaujintame internetiniame 

puslapyje www.lapiudarzelis.lt, grupių facebook socialiniuose 

tinkluose. 

2. Tikslas – užtikrinti saugią, funkcionalią ugdymo(si) aplinką. 

1.Uždavinys. 

Vykdyti „Kauno r. Lapių 

lopšelio-darželio 

infrastruktūros 

modernizavimas“ 

projektą. 

- 2021 m. rugpjūčio 31 d. su UAB „Inti“ pasirašėme „Kauno r. Lapių 

lopšelio-darželio infrastruktūros modernizavimas“ kapitalinio remonto 

darbų perdavimo-priėmimo aktą. 

- „Kauno r. Lapių lopšelio-darželio infrastruktūros modernizavimas“ 

kapitalinio remonto darbams išleista Kauno rajono savivaldybės lėšų – 

1 035 053 Eur.   Iš jų 92 000 Eur skirti nacionalinės mokėjimo agentūros 

prie Žemės ūkio ministerijos. 

- Darželio infrastruktūra pilnai pritaikyta žmonėms su negalia. 

- Įrengta 5-ta 79 m2 ugdymo grupė ir papildomai priimta 15-ka vaikų. 

- Sukurtos naujos darbo vietos: logopedo 0,5 et., psichologo 0,25 et., 

ikimokyklinio ugdymo mokytojo 1,55 et. 

- Papildytos esamos darbo vietos: sekretoriaus-archyvaro 0,25 et., 

pagalbinio virtuvės darbininko 0,25 et., pastatų priežiūros darbininko 

0,25 et. 

2.Uždavinys. 

Tobulinti saugią ir 

funkcionalią lauko 

ugdymosi aplinką. 

- „Kauno r. Lapių lopšelio-darželio infrastruktūros modernizavimas“ 

kapitalinio remonto metu pilnai renovuotos vaikų žaidimo aikštelės: 

išremontuotos pavėsinės, žaidimų kompleksų ir sūpuoklių zonos išlietos 

saugia gumine danga, įrengta 5-os grupės vaikų žaidimų zona. 

- Įsigijome reikiamos lauko žaidimų įrangos už 3740 Eur. 

- 1 k/sav. atlikome lauko vaikų žaidimų įrangos patikrą. 
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- Lapkričio mėnesį atlikome specializuotą lauko žaidimų įrangos patikrą 

ir gavome saugios vaikų žaidimų aikštelės ataskaitą. 

- Kreipėmės į Kauno rajono savivaldybės Aplinkos skyrių dėl 

apželdinimo projekto įgyvendinimo ir gavome 4227 Eur finansavimą. 

 

ŠVIETIMO KOKYBĖS RODIKLIAI 

 

Rodiklis Mokykloje 

Bendras mokinių skaičius 86 

Iš jų:  

Ikimokyklinio ugdymo mokiniai 86 

Priešmokyklinio ugdymo mokiniai 0 

Nepatenkintų prašymų skaičius (pirmu pasirinkimu) spalio 1 d. 60 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius 30 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalis (proc.) 35 

Negalią turinčių mokinių dalis nuo mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių (išskyrus dėl išskirtinių gabumų), ugdomų integruotai mokykloje 

7 

Darbuotojai 
Skirtų etatų 

skaičius 

Užimtų etatų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

Direktorius 1 1 1 

Pavaduotojas ugdymui 0,25 - - 

Pavaduotojas ūkio reikalams (ūkvedys) 0,5 0,5 1 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 8 8 8 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai - - - 

Meninio mokytojas 0,5 0,5 1 

Neformaliojo ugdymo mokytojas 

(plaukimo instruktorius) 

- - - 

Nepedagoginiai darbuotojai  13,25 13,25 15 

Mokytojų, dirbančių pilnu (ir didesniu) etatu, dalis (proc.) 88 

Aukštos kvalifikacijos mokytojų (metodininkų ir ekspertų) skaičius - 

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

KOMENTARAS:  

Iš 8 pedagogų: vyr. mokytojo kv. kategoriją turi 3 mokytojai.; mokytojo kv. kategoriją turi 4 

mokytojai. 

Nuo rugsėjo 1 d. pedagoginį personalą papildė 5 jauni specialistai.  

Švietimo pagalbos 

specialistai 

Skirtų etatų 

skaičius 

Užimtų etatų skaičius Darbuotojų 

skaičius 

Logopedas 1 1 1 

Specialusis pedagogas - - - 

Psichologas  0,25 0,25 1 

Mokytojo padėjėjai spec. 

poreikių vaikams 

1 1 1 

KOMENTARAS:  

Logopedo paslauga teikiama 27 vaikams. Psichologo paslauga teikiama 3 SUP vaikams ir jų 

tėvams. Mokytojo padėjėjo paslauga teikiama 2 SUP vaikams. 

Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m) 5,4  
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Mokyklos mokymo lėšos (Eur) 127 300,00 

Mokyklos aplinkos lėšos (Eur) 239 398,65 

Mokymo lėšos, tenkančios vienam mokiniui (Eur) 1 480,23 

Aplinkos lėšos, tenkančios vienam mokiniui (Eur) 2 783,71 

Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam mokiniui (Eur) 4 263,94 

Specialiosios lėšos (tėvų įnašai edukacinėms erdvėms ir paramos lėšos) (Eur) 15 102,87 (iš jų 

tėvų įnašai 

5 415,68) 

Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam 

mokiniui (Eur) 

50,09 

KOMENTARAS: 

Renovacijos metu buvo nuspręsta atnaujinti lauko žaidimų aikšteles, todėl buvo kreiptasi į Kauno 

rajono savivaldybės administraciją dėl papildomų specialiųjų lėšų skyrimo (žaidimų kompleksų, 

suoliukų įsigijimui). 

Vidutinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo darbo užmokestis 

(bruto, Eur) 

1319,00 

 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI 

 

Eil. 

Nr.  

Problema Problemai spręsti 

taikytos priemonės 

 

Pasiekti teigiami 

pokyčiai dėl 

priemonių 

įgyvendinimo 

Jeigu neišspręsta, 

kokių tolesnių 

veiksmų bus imamasi 

1. Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojų 

paieška ir 

priėmimas. 

Trims mokytojoms 

neturinčioms 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

kvalifikacijos buvo 

pasiūlyta ją įgyti. 

Dvi mokytojos įgijo 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

kvalifikacines 

kategorijas Vytauto 

Didžiojo universitete. 

Vienai mokytojai yra 

siūloma pasinaudoti 

„Pedagogų rengimo, 

perkvalifikavimo ir 

pritraukimo į Kauno 

rajono mokyklas 

2021-2025 metais 

tvarka“. 
 

     


