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2020-06-01 pradėtas ir 2020-08-31 baigtas II korpuso kapitalinis remontas. Nuo 2020-

09-01papildomai atidarytos trys ikimokyklinio ugdymo grupės, priimta 50 vaikų.  

Sutvarkytos lauko erdvės ir aplinka, įrengtos trys vaikų žaidimų aikštelės, atnaujinta 

krepšinio aikštelė, kuria gali naudotis Voškonių kaimo bendruomenė.  

Parengtas ir įgyvendintas pagrindinio korpuso lauko aplinkos sutvarkymo III etapo 

projektas iš SAARS programos lėšų. 

Sėkmingai įgyvendintos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencinės 

priemonės, todėl išvengta ligos plitimo įstaigoje, užfiksuotas tik 1 darbuotojo ligos atvejis. 

Užtikrinta veiksminga įstaigos veikla. 

 

MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

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

1. Tikslas. Siekti kiekvieno vaiko ugdymo(si) pažangos 

1. Uždavinys. 

Tobulinti vaiko daromos 

pažangos vertinimą ir 

fiksavimą 

Ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

XII ir XIV pasirinktus modelius, patvirtintus Kauno rajono 

savivaldybės direktoriaus 2020-09-28 įsakymu Nr. ĮS-209. 

2020-05-01 parengtas pažangos vertinimo priemonių planas sudarė 

galimybę mokytojams ir tėvams išryškinti pažangos vertinimo kryptis 

ir aspektus. 

2020-09-17 direktoriaus įsakymu Nr. V-130 patvirtintos vaikų 

ugdymo(si) pasiekimų vertinimo formos.  

2020-09-17 direktoriaus įsakymu Nr. V-131 patvirtintos 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo ugdomosios veiklos 

ilgalaikių (metų) ir trumpalaikių planų rengimo formos.  

Atsižvelgiant į vaikų pasiekimų vertinimą, sudaryti ilgalaikiai ugdymo 

planai. Savaitės veikla planuojama atsižvelgiant į kiekvieno vaiko 

gebėjimus, derinant organizuotą pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą, 

taikant į vaiką orientuoto ugdymo abipusę sąveiką grįstus metodus.  

Ugdymo turinio planavimas nuoseklus, atspindi programos turinį, 

aiškiai orientuotas į rezultatą. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai 

įtraukti į ugdymo procesą. 

2.Uždavinys.  

Tobulinti ugdymo turinį 

atnaujinant ir pritaikant 

vaikų pasiekimų 

vertinimo ir skatinimo 

sistemą, užtikrinančią 

individualią vaiko 

ugdymo(si) pažangą 

Bendradarbiaujant su ugdytinių šeimomis atliktos apklausos apie 

pedagogų ir tėvų veiklos dermę skatinant vaiko pasiekimus ir juos 

vertinant. 

Parengta ir patvirtinta nuotolinio darbo tvarka.  

2020-03-18 – 2020-05-18 dirbta nuotoliniu būdu naudojantis STEAM 

ir PADLET platformomis.  

Atnaujintas VGK darbo reglamentas. Paruoštos rekomendacijos dėl 

smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų kilus 



įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje bei Smurto prevencijos 

ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. 

Sukurtos „Facebook“ paskyros ugdymo grupėms siekiant įgyvendinti 

veiksmingą bendruomenės informavimo ir bendravimo sistemą.  

Ugdytinių tėvams paruošti lankstinukai „Vaikų kalbos raida“. 

3. Uždavinys.  

Edukacinių erdvių 

atnaujinimas ir 

modernizavimas 

Įsigyta priemonių edukacinių erdvių atnaujinimui ir modernizavimui: 

– 2 multimedijos įrenginiai inovatyviesiems ugdymo(si) metodams 

taikyti;  

– 4 nešiojamieji kompiuteriai ugdymo proceso organizavimui 

tobulinti;  

– 3 planšetiniai kompiuteriai ugdymo proceso diferencijavimui ir 

individualizavimui; 

–1 edukacinė bitutė – robotukas ,,Bee bots“ IKT taikymui ugdymo 

procese; 

– 3 konstruktoriai ,,PLus Plus“ vaikų kūrybiškumo ugdymui; 

– 3 magnetiniai konstruktoriai STEAM veiklai; 

– 4 vnt. logiko lentelių ir 6 vnt. kortelių rinkinių pažinimo 

kompetencijai lavinti; 

– 3 varstymo rinkiniai smulkiosios motorikos lavinimui; 

– 2 vnt. gimnastikos priemonių sveikatos saugojimo kompetencijai 

formuoti; 

– 2 vnt. tunelių bei namelių rinkinių „7 viename“ sveikatos saugojimo 

kompetencijai formuoti; 

– pavėsinė vaikų poilsiui ir edukacinėms veikloms;  

– 3 vnt. daugiafunkciai lauko žaidimo įrengimai 3-5 metų amžiams 

vaikams; 

– 3 smėlio dėžės ir 4 lauko suoleliai;  

– 1 lauko namelis su edukaciniais elementais; 

– 7 spyruoklinės sūpynės. 

Suformuota kalvelė su nusileidimo čiuožykla lauko žaidimų aikštelėje 

vaikų fiziniam aktyvumui skatinti. 

Vaikų ugdymo proceso organizavimui įsigyta metodinės, grožinės ir 

pažintinės literatūros, ugdymo(si) priemonių už 1000 Eur.  

Įdiegtas elektroninis dienynas ,,Mūsų darželis“.  

2. Tikslas. Plėtoti konstruktyvų bendradarbiavimą 

Uždavinys. 

Telkti lopšelio-darželio 

bendruomenę 

komandiniam darbui 

Dalyvauta 39 projektuose, parodose, kūrybinėse dirbtuvėse 

Už dalyvavimą Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklų konkurse – idėjų 

mugėje ,,Patrauklus fizinis aktyvumas netradicinėse aplinkose“ ir 

filmuko ,,Sportas – tai jėga, būsim stiprūs visada“ sukūrimą gauta 

Kauno rajono švietimo centro padėka. 

Suorganizuoti 2 bendri renginiai su Ramučių kultūros centro Voškonių 

laisvalaikio sale: vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Karpinių mozaika“, 

skirta tautiškumo puoselėjimui (dalyvavo 15 vaikų, 2 priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos) ir kalėdinis renginys „Baltos Kalėdos“ (dalyvavo 

13 mokytojų ir 90 vaikų puošiant aplinkas ir gaminant dekoracijas). 

Parengta edukacinė pramoga „Mergaitė Doli“ su VŠĮ ,,Loretos studija“ 

(dalyvavo 60 vaikų). 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su ,,Tornado“ krepšinio mokykla. 

Kartą per savaitę vyksta fizinio aktyvumo valandėlės. Paslauga 

teikiama be materialinio atlygio. Šiuo metu valandėlės vyksta 



naudojantis „Messenger“ programėle. Dalyvauja 17 priešmokyklinio 

amžiaus vaikų. 

Parengta ir pasirašyta trumpalaikės nuomos sutartis su mokymo centru 

„iCan“. Sudaryta galimybė du kartus per savaitę po darbo valandų 

lankyti anglų kalbos pamokėles.  

2. Uždavinys.  

Sutelkti lopšelio-darželio 

bendruomenę pozityviai 

tėvystei įtraukiant 

paramą ir pagalbą šeimai 

Konsultuotasi su šių tarnybų darbuotojais: 

– Kauno rajono Domeikavos seniūnijos socialiniu darbuotoju darbui 

su šeimomis;  

–Kauno rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais dėl 

pagalbos šeimai; 

–Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kauno rajone 

specialistais.  

Surengta 15 VGK posėdžių, kuriuose aptartos individualios 

problemos, specialieji ugdymo(si) poreikiai. Priimti sprendimai, kaip 

suteigti pagalbą kiekvienam vaikui individuliai, konsultuojantis su 

specialistais ir bendradarbiaujant su šeima. 

2020-09-01 direktoriaus įsakymu Nr. V-123 patvirtintas Vaiko 

gerovės komisijos darbo reglamentas. 

Ugdytinių tėvams paruošti lankstinukai „Vaikų pareigos pagal amžiaus 

tarpsnius“ ir ,,Vaiko kalbos raida“. 

Organizuoti renginiai Tarptautinei tolerancijos dienai: ,,Tolerancijos 

dėlionė“, „Atpažįstu emocijas ir mokausi jas išreikšti“, projektas 

,,Spalvotas emocijų pasaulis“. Draugo dienai surengta vaikų darbų 

paroda ,,Draugystės traukinukas“. Vyko akcija „Nusišypsok draugui“, 

veiksmo savaitė ,Be patyčių – 2020“, ryto valandėlės alkoholio ir 

tabako vartojimo prevencijai 5-6 metų vaikams ,,Myliu gyvenimą“.  

 

ŠVIETIMO KOKYBĖS RODIKLIAI 

 

Rodiklis Mokykloje 

Bendras mokinių skaičius 118 

Iš jų:  

Ikimokyklinio ugdymo mokiniai 101 

Priešmokyklinio ugdymo mokiniai 17 

Nepatenkintų prašymų skaičius (pirmu pasirinkimu) spalio 1 d. 5 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius 32 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalis (proc.) 27,1 

Darbuotojai 
Skirtų etatų 

skaičius 

Užimtų etatų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

Direktorius 1 1 1 

Pavaduotojas ugdymui 0,5 0,5 1 

Pavaduotojas ūkio reikalams (ūkvedys) 0,75 0,75 1 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 9.3 9.3 11 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 1,35 1,35 2 

Nepedagoginiai darbuotojai 16.5 16.5 18 

Pagalbos mokiniui specialistai Skirtų etatų skaičius Užimtų etatų skaičius Darbuotojų 

skaičius 

Logopedas 0,75 0,75 1 

Specialusis pedagogas - - - 

Psichologas  - - - 

Socialinis pedagogas  - - - 



Mokytojo padėjėjai spec. 

poreikių vaikams 

- - - 

Mokytojų, dirbančių pilnu (ir didesniu) etatu, dalis (proc.) 21,42 

Aukštos kvalifikacijos mokytojų (metodininkų ir ekspertų) skaičius 3 

Aukštos kvalifikacijos mokytojų (metodininkų ir ekspertų) dalis (proc.) 14.28 

Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m) 6,26 

Mokyklos mokymo lėšos (Eur) 123220 

Mokyklos aplinkos lėšos (Eur) 341809 

Mokymo lėšos, tenkančios vienam mokiniui (Eur) 1044 

Aplinkos lėšos, tenkančios vienam mokiniui (Eur) 2897 

Specialiosios lėšos (tėvų įnašai edukacinėms erdvėms ir paramos lėšos) (Eur) 30469 

Mokymo, spec. ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam mokiniui (Eur) 4199 

Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam 

mokiniui (Eur) 

3222 

Vidutinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo darbo užmokestis 

(bruto, Eur) 

1328.60 

 

    
 

 


