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2021 METU VETKLOS ATASKAITA

Kaunas

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

2019-2021 metq strateginio plano tikslai yra: gerinti ugdymo(si) kokybg, telkiant istaigos
bendruomeng; efektyviai valdant finansinius iSteklius, pagerinti istaigos ugdymosi aplinkas,

uZtikrinandias vaikq saugum4.

2021 metais siekeme ir igyvendinome Siuos tikslus:
I tikslas - siekiant ugdymo kokybes ir vaikq paZangos visose ugdymosi srityse, patobulinti

ugdymo turini, diegiant interaktyvias ugdymo priemones. lgyvendinant 5i tiksl4, pagerejo

ugdymo(-si) kokybe, prasiplete ugdymosi turinys. Pagerejo vaikq pasiekimai ir jq galias atitinkanti

palanga, ugdymosi motyvacija, domejimasis aplinka, kultDra, emocine savijauta. Atlikus paZangos

vertinim4 nustatyta, kad net 95% vaikq atitinka raidos lygi. [diegta ir nuolat naudojama Siuolaikine

komunikavimo sistema. Tevai informuojami apie vaikq darom4 paLangq elektroninemis

priemondmis. I grupiq Facebook paskyras pedagogai kelia aktuali4 kasdienio ugdymo(-si) proceso

informacij4. T2% mokytojq pagerino IKT panaudojimo ugdymo procese kompetencijas, nuotoliniu

b[du dalyvavo seminaruose. Pedagogai igijo naujq IKT igUdZiq.

Direktore, pavaduotoja ugdymui ir dvi mokytojos dalyvavo Europos socialinio fondo

finansuojamam projekte ,,Inovacijos vaikq darielyje" mokymosi programose ,,Inovacijomis gristas

ikimokyklinis ugdymas'o ir,,Inovacijomis gristas prie5mokyklinis ugdymas".

UZtikrinant saugi4 ugdymosi aplink4 igyvendinamos prevencines programos: socialinio

emocinio ugdymo programa ,,Kimochis", ,,Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq

vartojimo prevencine programa", ,,Sveikatiada", ,,Smurto ir patydiq prevencijos programa".

Atlikus tevq apklaus4, net 86% tevq ivertino labai gerai ir gerai teikiamq ugdymosi paslaugq

kokybE. Planuojamoji verte buvo 82Yo. Labai gerai ir gerai ugdymo kokybg vertinandiq tevq

(globejq) dalis padiddjo 4%.

2 tikslas - efektyviai valdant finansinius iSteklius, pagerinti istaigos ugdymosi aplinkas,

uZtikrinandias vaikq saugumq:

Kadangi 2021 m. nebuvo gautas finansavimas i5 savivaldybes, todel neatnaujintos planuotos

4 grupiq vidaus edukacines aplinkos, neirengta mink5ta dalis po vaikq Zaidimq irenginiais. Lauko

aik5teles papildytos 4 naujomis priemonemis, isigyta STEAM ugdymo priemoniq.

Nr.



lrengta 25 kW galios saules energijos fotoelektrine, atlikti virtuves ventiliacijos remonto

darbai.

Neatliktas nuogrindq kapitalinis remdntas bei neap5iltinti pamatai. Neatnaujinta 300 kv. m

lauko takq trinkelemis. Sie darbai nukeliami i 2022 m.

2021 m. finansiniai prioritetai buvo teikiami darbo uZmokesdiui, interaktyviq ugdymo

priemoniq, Zaislq isigijimui, groZines vaikq ir metodines literat[ros, plan5ediq pirkimui i grupes,

pedago gq kval ifi kacij ai kelti, inventoriaus i si gij imui.

Vertinant vaikq savijaut4 istaigoje, 100% tevq (globejq, rlpintojq) ivertino labai gerai ir

gerai. Planuojamoji verte buvo 80%.

II SKYRIUS
2021 METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

l. Pagrindiniai 2021 metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys ltoliau -
uZduotys)

Siektini rezultatai
Rezultatq veftinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

I .1 . Pagerinti
ugdymo(si)
rezultatus

Patobulintas
ugdymo turinys, i
ugdymo proces4

idiegiant
interaktyvias
mokom4sias
ugdymo(si)
programeles

Padides
ikimokyklinio
amZiaus vaikq
pasiekimq ir
paZangos lygio,
atitinkandio vaiko
raid4, dalis,
procentais
Padides
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
pasiekimq ir
paZangos lygio,

Iki 2021-12-30 nemaZiau
kaip 90% pedagogq ugdymo
procese naudos mokom4sias
programeles
rki 2021-12-30
prie5mokyklineje grupeje
sukurti 2 Laidimai
uZduotys SMART lentai.
Interaktyviq grindq taikymas

ivairiose edukacinese
veiklose.
Iki 2021-12-30 parengtas ir
igyvendintas ikimokyklinese
grupese projektas ,,Kuriu
ant Sviesos stalo"

Iki 2021-12-23 ne maLiau
kaip 95% ikimokyklinio
amZiaus vaikq pasiekimai ir
paLanga atitiks vaiko raid4

Iki 2021-12-23 ne mazrau
kaip 95% prie5mokyklinio
amZiaus vaikq pasiekimai ir
palanga atitiks vaiko raid4.

Ugdymo procese
96% pedagogq
naudoja
mokom4sias
programeles

PrieSmokyklineje
grupeje sukurti
2 Zaidimai
uZduotys SMART
lentai.

fvairiose
edukacinese
veiklose taikomos
interaktyvios
grindys muzikos
ir sporto saleje.

Ikimokyklinese
grupese parengtas
ir igyvendintas
projektas ,,Kuriu
ant Sviesos stalo'o

Atlikus tevq
(globejq,
r[pintojq)
apklaus4, neL 860/o

tevq ivertino labai
gerai ir gerai
teikiamq
uedymosi



atitinkandio vaiko
raid4, dalis,
procentais 

,

Padides tevq
(globejq), labai
gerai ir gerai
(apklausos b[du)
vertinandiq
ugdymo kokybg

istaigoje, dalis,
procentais

Padides
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
lankomumas, dalis
procentais

rki202t-12-23
Labai gerai - 90% (buvo
87%)
Gerai -80% (buvo 75%)
Patenkinamai - l0o/o

Nepatenkinamai - 0o/o

Iki 2021 -12-23 ne maZiau
kaip 90oh ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus
vaikq lankys istaig4.

paslaugq kokybg.
Planuojamoji
vertd buvo 82%.
Labai gerai ir
gerai ugdymo
kokybg
vertinandiq tevq
(globejq) dalis
padidejo 4%.

1.2. UZtikrinti
prasming4 ir saugiq
vaikq savijaut4,
puoselejant
bendruomends
bendradarbiavimo
kultur4 ir irengiant
naujas vidaus bei
lauko aplinkas

Atnaujintos

istaigos lauko
edukacines erdvds.

Patobulinta istaigos
vidine ir iSorine
komunikavimo
sistema

Iki 2021-12-31 irengta lauko
muzikine aik5tele.
Iki 2021-12-31 atnaujintas
lauko aik5tynas, skatinantis
vaikq fizini aktyvumq. 20Yo

ugdymo veiklq
organizuojamos lauko
erdvdse.
Iki 2021-12-31 lauko
Zaidimq aik5telese po

irenginiais irengta standarto
LST EN 1177:2008
reikalavimus atitinkanti
smfigi silpninanti danga.

Iki 2021-12-23 naudojama
el. komunikavimo sistema

el. dienyne ,,Mlsq darZelis"

Iki 2021-12-23 patobulinta
tevq informavimo el.

priemonemis apie vaikq
ugdymosi poreikius bei

darom4 paZangq sistema (el.

dienynas, rntemetlnls
puslapis, uZdaros grupiq

,,Facebook")

Iki202l-12-23 vertins
Labai gerai ir gerai - 85%o

patenkinamai -}Yo;
nepatenkinamai - 0%o.

frengta lauko
muzikine aikStele

Atnaujintas lauko
aik5tynas, isigytos
4 lauko
priemones,
skatinandios
vaikq fizini
aktyvumq.25%o
ugdymo veiklq
organizuojamos
lauko erdvese.

fdiegta ir nuolat
naudojama
Siuolaikine
komunikavimo
sistema. Tevai
informuojami
apie vaikq
darom4 paLangq

elektroninemis
priemonemis. I
grupiq Facebook
paskyras
pedagogai kelia
aktuali4 kasdienio
ugdymo(-si)
proceso
informacij4.



1.3. Taikyti
inovacijas ugdymo
turinio igyvendinimo
modernizavimui ir
sekmingam istaigos
ivaizdLio
formavimui

Ikimokyklinio
ugdymo grupese ir
prieSmokyklinio
ugdymo grupeje,
tobulinant ugdymo
kokybg, IKT
naudojimas
ugdymo procese

Sukurtos prielaidos
ugdymo kokybes
gerinimui telkiant
mokyklos
bendruomeng
inovatyviq ugdymo
metodq paieSkai,
keitimuisi, istaigos
bendruomend
iSmoksta
inovatyviq,
veiksmingq
bendradarbiavimo
metodq, siekiant
pagerinti vaikq
pasiekimus 1r

palangq, pagerelusi
ugdymo kokybe.
UZtikrinta gera
vidaus darbo
kontrole.

fstaigos interneto
svetaine atitiks
teises aktuose
nustatytus
reikalavimus ir
bendruomenes
poreikius.

Iki 2021-12-31 bus isigyta
IKT ugdomqjrl priemoniq
ugdymo kokybei gerinti,
taikant SiuolaikiSkus
ugdymosi metodus ir formas
visose grupese.
lki 2021 -12-31 bus parengti
ir igyvendinti SeSi projektai
apie Smart programos,
robotukq Bitute,
interaktyviq grindq, knygrl,
Zaidimq panaudojim4 vaikq
ugdymui.

Moderni istaigos interneto
svetaine atitinkanti teises

aktuose nustatytus
reikalavimus

lsigytos 8 IKT
ugdomosios
priemones ir 32
Siuolaikiniq
ugdymo turiniui
igyvendinti skirtq
priemoniq.
Parengti ir
igyvendinti SeSi

projektai apie
Smart programos,
robotukq Bitute,
interaktyviq
grindq, kttygtl,
Zaidimq
panaudojim4
vaikq ugdymui.

Finansiniai metai
uZbaigti be leSq

trlkumo,
sutaupyta DU
leSq, todel
darbuotojams
i5moketos ne

maLiau kaip 30oh

premijos.
Asignavimai
nevir5yti ir
naudoti pagal
paskirti.

fstaigos interneto
svetaine atitinka
bendrqjq
reikalavimq
valstybes ir
savivaldybiq
institucijq ir
istaigq intemeto
svetainems apraSo

reikalavimus.
Informacija
nuolat papildoma
ir atnauiinama.

2. UZduotvs. neiwkdvtos ar iwkdvtos i5 dalies d6l numatytq r
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1. f rengti lauko Zaidimo aik5telese po

irenginiais, standarto LST EN ll77:2008
reikalavimus atitinkandi4, smDgi

silpninandia dansa

Negavus finansavimo, i5 savivaldybes le5q,

Zaidimo aik5telese po irenginiais nebuvo irengta
standarto LST EN 1177:2008 reikalavimus
atitinkanti smlei silpninanti danga



3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

4. Pakoreguotq 2021 metq veiklos utduoliq nebuvo

hrrvo atlikta veiklos rezultatams

UZduoWs / veiklos Poveikis Svietimo istaigos v9t!4!

}t. Ant darielio stogo irengta 25 kW galios saules

enereiios fotoelektrine '.--
SumaZes fi nansiniai ka5tai Sildymui

: :. ettitcdvirtuves ventiliacij os remonto darbai Atitiks HN75 :20 1 6 reikalavimus


