
 

 

IX SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

1 tikslas. Patobulinti ugdymo/-si proceso kokybę užtikrinant partnerystės principu grindžiamą 

mokytojo ir ugdytinio sąveiką. 

 
Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas 
Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

(data) 
Per 

tarpinį 
matavimą 

2016 m. 

Per  

tarpinį 
matavimą 

2017 m. 

Per 

galutinį 
matavimą 

2018 m. 

Uždavinys 1 Vaikų pasiekimai 
bus vertinami 

visose 18 

pasiekimų sričių.  

Vaikų 
pasiekimai 

vertinami 

visose 18 
pasiekimų 

sričių, 

pagal 
„Ikimokyk- 

linio 

amžiaus 
vaikų 

pasiekimų 

vertinimo 
aprašą“ 

(2014) bei 

 l/d 
„Klevelis“„

Vaikų 

pasiekimų 
vertinimo 

suvestinę“  

(pritarta 
metodinės 

tarybos 

2016-11-

29, 

protokolas 

Nr.10. 

1.Vaikų 
pasiekimai 

vertinami 

visose 18 
pasiekimų 

sričių, pagal 

„Ikimokyk- 
linio amžiaus 

vaikų 

pasiekimų 
vertinimo 

aprašą“ 

(2014)  
2. Parengta 

Kauno 

lopšelio-
darželio 

„Klevelis 

„Vaiko 
ugdymo/-si 

pasiekimų ir 

jų vertinimo 
tvarka“ 

(aptarta 

metodinės 

tarybos 

posėdyje  

2017-06-30, 
protokolas 

Nr.6.)  

- Savivaldybės  
valstybės 

biudžeto lėšos 

(mokinio 
krepšelio lėšos, 

lėšos pedagogų 

darbo 
užmokesčiui 

apmokėti). 

Savivaldybės 
valstybės 

biudžeto lėšos 

(mokinio 
krepšelio lėšos, 

lėšos pedagogų 

darbo 
užmokesčiui 

apmokėti). 

2016 2016 

6 pedagogai kels  
kompetencijas 

dviejuose IKT 

seminaruose, 
kursuose. 

11 
pedagogų 

dalyvavo 3 

dienų 
mokymuo- 

se 

„Interakty 
vių prie-

monių 

panaudoji- 
mas 

rengiant 

individua- 

lias progra 

mas 

vaikams“,  
2016-02-

25, 03-09, 

23 

- - Valstybės 
biudžeto lėšos, 

mokinio 

krepšelio lėšos 
(kvalifikacijos 

kėlimui) 

500 €. 

Valstybės 
biudžeto lėšos, 

mokinio 

krepšelio lėšos 
(kvalifikacijos 

kėlimui)  

300 €. 

2016 2016 

Bus parengtos 4 

interaktyvios   

programos 
programos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 
amžiaus vaikų 

ugdymui/-si.  

Parengtos 

6 

programos 
individuali

am 

ikimokykli
nio ir 

priešmoky

klinio 
amžiaus 

vaikų 

ugdymui/-
si veikiant 

su 

interaktyvi
a lenta. 

Parengtos 6 

programos 

ikimokyklini
o ir 

priešmokykli

nio amžiaus 
vaikų 

ugdymui/-si 

veikiant su 
interaktyvia 

lenta. 

 

- MK (ugdymo 

priemonėms) 

300 €. 

Savivaldybės  

valstybės 

biudžeto lėšos 
(mokinio 

krepšelio lėšos, 

lėšos pedagogų 
darbo 

užmokesčiui 

apmokėti).  

2016 2016 
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Uždavinys 2 Ugdymo/-si 

turinys  

priešmokyklinio 
amžiaus vaikų 

grupėse bus 

planuojamas 
orientuojantis į 

vaikų  

pasiekimus,   
„Plaukimo 

takelio“ modeliu. 

1. Įgyven- 

dintas 

Ikimokyk- 
linio 

amžiaus 

vaikų 
pasiekimų 

aprašo 

(2014) 
taikymas. 

2. Bendroje 
įstaigos 

erdvėje 

įkurta 
mobili 

edukacinių 

žaidimų 
biblioteka. 

3. Įrengta, 

papildoma 

edukacinė- 

kūrybinė 

erdvė – 
„Magnetini

ų lentų 

galerija“. 

1.Ikimokykli

nio ir 

priešmokykli
nio amžiaus 

vaikų 

pasiekimai ir 
pažanga 

vertinami ir 

fiksuojami 
pagal l/d 

„Klevelis“ 
atnaujintą 

„Vaiko 

ugdymo/-si 
pasiekimų ir 

jų vertinimo 

tvarką“. 
 

- Savivaldybės  

valstybės 

biudžeto lėšos 
(mokinio 

krepšelio lėšos, 

lėšos pedagogų 
darbo 

užmokesčiui 

apmokėti); 
MK (ugdymo 

priemonėms) 
400 €. 

1.Savivaldybės  

valstybės 

biudžeto lėšos 
(mokinio 

krepšelio lėšos, 

lėšos pedagogų 
darbo 

užmokesčiui 

apmokėti). 
2. MK 

(ugdymo 
priemonėms) 

505 €.  

 
 

3.MK (ugdymo 

priemonėms) 
478,24 €. 

2018 - 

 Ugdymo/-si 
turinys  

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 
grupėse bus 

planuojamas 

orientuojantis į 
vaikų s 

pasiekimus,   
„Plaukimo 

takelio“ modeliu. 

1.Įsigyta 
spaudinių 

už 200 €. 

 

1. Įsigyta 
spaudinių už  

200 €. 

 Grupių 
veiklos 

centrai 

atnaujinti  
ugdymo/-si 

priemonėmis  
už 483 €. 

- Savivaldybės  
valstybės 

biudžeto lėšos 

(mokinio 
krepšelio lėšos, 

lėšos pedagogų 

darbo 
užmokesčiui 

apmokėti); 
MK (ugdymo 

priemonėms) 

800 €. 

Savivaldybės  
valstybės 

biudžeto lėšos 

(mokinio 
krepšelio lėšos, 

lėšos pedagogų 

darbo 
užmokesčiui 

apmokėti); 
MK (ugdymo 

priemonėms) 

683 €. 

2018 - 

Išvada apie pasiektą tikslą: 
1 uždavinys - Patobulinti ugdomosios veiklos tikslingumą ir veiksmingumą įgyvendintas maksimaliai. Vaikų 

pasiekimai vertinami 18 pasiekimų sričių, taikant „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“ (2014)  

visose l/d „Klevelis“ grupėse. Dvigubai daugiau nei planuota pedagogų tobulino   kompetencijas 3-ų dienų 

tęstiniame IKT seminare; parengė ir vaikų ugdymo/-si  procese  taiko 6 interaktyvias individualaus ugdymo/-

si programas.  

2017 metais l/d „Klevelis“   parengta   „Vaiko  ugdymo/-si pasiekimų ir jų vertinimo tvarka“. 

 

2 uždavinys - Patobulinti ugdymo proceso planavimą siekiant pagerinti mokytojo ir ugdytinio sąveiką,  

realizuojamas laipsniškai.  Dalis priemonių įgyvendinta 2016, 2017 metais: 

 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai ir pažanga vertinami ir fiksuojami pagal 

l/d „Klevelis“ „Vaiko ugdymosi pasiekimų ir jų vertinimo tvarką“; 

 grupių veiklos centrai atnaujinti ir papildyti ugdymo/-si priemonėmis už 683 €. 
 

 

2 tikslas. Stiprinti šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą, tenkinant vaiko poreikius. 

 
Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas 
Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

(data) 
Per 

tarpinį 

matavimą 

2016 m. 

Per  
tarpinį 

matavimą 

2017 m. 

Per 
galutinį 

matavimą 

2018 m. 

Uždavinys 1 Bus parengtas 
lankstinukas 

tėvams „18 vaiko 

pasiekimo sričių“. 

1. Parengtas 
lankstinukas 

tėvams „18 

vaiko 
pasiekimo 

sričių“, 

pritarta 
metodinėje 

taryboje 
2016-04-12, 

protokolas 

1.Vykdomas  
tėvų 

informavimas 

ir 
bendradarbia

vimas 

vertinat vaikų 
pažangą ir 

pasiekimus, 
pagal 

mokyklos 

- Savivaldybės  
valstybės 

biudžeto lėšos 

(mokinio 
krepšelio 

lėšos), (lėšos 

pedagogų darbo 
užmokesčiui 

apmokėti). 

Savivaldybės  
valstybės 

biudžeto lėšos 

(mokinio 
krepšelio lėšos), 

(lėšos pedagogų 

darbo 
užmokesčiui 

apmokėti). 

2016 2016 
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Nr.3. 

2 Parengta 

reagavimo į 

ypatingą 

atvejį tvarka 

(schema), 
pritarta 
VGK 

posėdyje 

2016-11-02, 
protokolas 

Nr.2. 

3. Vaiko 
gerovės 

komisijoje 

(VGK) 
svarstoma 

dėl specia 

liųjų vaiko 
ugdymosi 

poreikių, 

bendradarbi
aujama su 

Kauno PPT 

dėl 
individualių

vaiko 

specialiųjų 
ugdymosi 

poreikių 

įvertinimo. 

„Vaiko 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimo 

tvarką“. 

2.Rengiami ir 
tvirtinami 

mokyklos 

Vaiko 
gerovės 

komisijoje 

(VGK) vaiko 
pagalbos 

sąrašai, 

individualūs 
planai. 

3. Parengta 

„Pedagogų 
darbo 

organizavimo

tvarka“. 

4. Bendradar- 

biaujama su 

Kauno PPT 
dėl 

individualių/s

pecialiųjų 
vaiko 

poreikių 

įvertinimo. 

Bus parengtas 

lankstinukas 

tėvams „Mes 
keliaujam į 

darželį...Ką daryti, 

kad vaiko 
adaptacija praeitų 

sklandžiai?“ 

Parengti 2 

lankstinukai 

tėvams: 
„Mes 

keliaujam į 

darželį ... 
Ką daryti, 

kad vaiko 

adaptacija 
praeitų 

sklandžiai?“

, „Kaip 
užtikrinti 

sėkmingą 

vaiko 
perėjimą į 

kitą 

grupę?“, 
pritarta 

metodinėje 

taryboje 
2016-04-26, 

protokolas 

Nr.4. 

Vykdomas 

tėvų 

informavimas 
ir konsultavi-

mas dėl vaiko 

adaptacijos ir 
ugdymo/-si. 

Parengti 4 

informaciniai
lankstinukai 

apie vaiko 

saugumo, 
smurto 

prevenciją ir 

elgesio-
emocijų 

ugdymą/si:   

„Saugaus 
elgesio 

vasaros 

atostogų 
metu 

atmintinė“, 

„Pozytivaus 
vaiko elgesio 

skatinimas“, 

„Kaip įtarti, 

kad vaikas 

patiriasmurtą

“, „Patyčios 
vaikų 

darželyje: ką 
turime 

žinoti?“, 

„Vaiko teisės 
ir pareigos“, 

„Saugok 

mane – aš dar 
mažas“, 

pritarta VGK 

2017-03-20, 
protokolas 

Nr. 2, VGK 

2017-05-25. 

- Savivaldybės  

valstybės 

biudžeto lėšos 
(mokinio 

krepšelio lėšos,  

lėšos pedagogų 
darbo 

užmokesčiui 

apmokėti). 

Savivaldybės  

valstybės 

biudžeto lėšos 
(mokinio 

krepšelio lėšos, 

lėšos pedagogų 
darbo 

užmokesčiui 

apmokėti). 

2016 2016 

Bendradarbiau-

jant tėvams, vaiko 

pagalbos 

specialistams ir 
socialiniams 

Pagal 

Erazmus+ ir 

Kauno 

kolegijos 
profesinio 

Inicijuotas ir 

įgyvendintas 

projektas su 

socialiniais 
partneriais 

- Savivaldybės  

valstybės 

biudžeto lėšos 

direktorė 
(mokinio 

Savivaldybės  

valstybės 

biudžeto lėšos 

direktorė 
(mokinio 

2017 2017 
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partneriams visose 

įstaigos grupėse 

bus organizuotas  

projektas, skirtas  

vaikų sveikatos ir 

fizinio saugumo 
prevencijai. 

tobulinimo 

mokymų 

programą 

„Modernus 

požiūris į 

sveikatos 
ugdymą“ 

organizuoti 

4 grupių 
projektai : 2 

priešmo-

kyklinio 
amžiaus 

vaikams 

„Pagrindinė 
maisto 

sudėtis 

(angliavan-
deniai, 

riebalai, 

baltymai, 

vitaminai, 

mineralai, 

biologiškai 
aktyvūs 

junginiai)“, 

2016-04-
01/06 ir 2 

ikimokyk-

linio 
amžiaus 

vaikams 

„Maisto 
higiena“ 

,2016-04-

01/08. 

„Saugi 

aplinka“. 

Projekte 

dalyvavo 6 

Kauno 

ikimokykli-
nio ugdymo 

įstaigų 

pedagogai, 
vaikai, tėvai.  

krepšelio lėšos, 

lėšos pedagogų 

darbo 

užmokesčiui 

apmokėti); 

MK (ugdymo 
priemonėms) 

300 €. 

krepšelio lėšos, 

lėšos pedagogų 

darbo 

užmokesčiui 

apmokėti); 

MK (ugdymo 
priemonėms) 

300 €. 

Bendradarbiau-

jant tėvams, vaiko 

pagalbos 
specialistams ir 

socialiniams 

partneriams  
visose grupėse bus 

įgyvendintas 

projektas, skirtas  
vaikų 

psichoemociniam 

lavinimui. 
 

1. Įkurta 

mobili 

molio 
dirbtuvė, 

vaikų 

relaksacinei
-meninei 

veiklai 

grupėse. 
2.Papildyta 

ugdymo/si 

priemonė-
mis 

psichologo, 

socialinio 
pedagogo, 

logopedo 

kabinetai. 
3.Atnaujin- 

tos 

ugdymo/si 
priemonės 

menų 

pedagogo, 
teikiančio 

pagalbą 
vaikams 

turintiems 

specialiųjų 
ugdymoi 

pioreikių,  

kabinete - 8 
stiklai 

tapymui, 

baltas ir 
geltonas 

molis, 

priemonės 
darbui su 

moliu, 

dvipusis 

molbertas-

magnetinė 

lenta ir kitos 

Inicijuotas ir 

vykdomas 

projektas 
vaikų 

psichoemoci-

niam 
ugdymui/-si - 

 „Draugiška 

aplinka“. 

- Savivaldybės  

valstybės 

biudžeto lėšos 
(mokinio 

krepšelio lėšos, 

lėšos pedagogų 
darbo 

užmokesčiui 

apmokėti); 
MK (ugdymo 

priemonėms) 

300 €. 

1. MK (ugdymo 

priemonėms) ir 

savivaldybės 
biudžeto lėšos 

(tėvų įnašai už 

ugdymo 
priemones) 

90 €. 

 
2. MK (ugdymo 

priemonėms) 

102 €. 
 

 

 
 

 

 
3. MK (ugdymo 

priemonėms) ir 

savivaldybės 
biudžeto lėšos 

(tėvų įnašai už 

ugdymo 
priemones) 

140 €. 

2017 2017 
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dailinės 

priemonės. 

Uždavinys 2 Pedagogai kels  

profesinę 
kompetenciją ir 

dalinsis gerąja 

patirtimi 
ugdymo/-si 

aplinkų kūrimo 

klausimais. 

19 įstaigos 

pedagogų 
2016-11-30 

dalyvavo 

seminare 
„Emocinio 

krūvio 

pedagoginia
me darbe 

valdymas“. 

- - Savivaldybės  

valstybės 
biudžeto lėšos 

(mokinio 

krepšelio 
lėšos, lėšos 

pedagogų 

darbo 
užmokesčiui 

apmokėti). 

MK 

(kvalifikacijo
s tobulinimui) 

209 €. 

2017 2017 

12 pedagogų 
kels profesinę 

kompetenciją 

viename 
seminare ar 

kursuose apie 

mokinio 
pažinimą ir jo 

pažangos 

pripažinimą. 

1. 8 įstaigos 
pedagogai 

2016-01-

09/2016-06-
30 dalyvavo 

Erazmus+ 

ir Kauno 
kolegijos 

profesinio 

tobulinimo 
mokymų 

programoje 

„Modernus 
požiūris į 

sveikatos 

ugdymą“, 
parengė 

savo 

Mokytojo 
aktyvumo 

portfolio. 

2. 19 
įstaigos 

pedagogų 
2016-12-14 

dalyvavo 

seminare 
„Šiuolaiki-

nis vaikų 

drausmini-
mas ir 

skatinimas“. 

1.Pavaduotoja 
ugdymui 

organizavo 

metodinę 
valandą 

mokyklos 

pedagogams 
„Vaiko 

gebėjimų 

vertinimo 
dokumentavi-

mas ir 

rezultatų 
panaudojimas

“, kuriame 

dalyvavo 12 
pedagogų. 

2.Bendradar 

-biaujant su 
Kauno 

kolegija, 

seminare 
„Emocinio 

intelekto 
ugdymo 

galimybės 

ikimokyklinia
me amžiuje“, 

dalyvavo 9 

pedagogai. 
3.Viso 

mokymuose 

apie mokinio 
pažinimą, 

profesinę 

kompetenciją 
tobulino 19 

pedagogų, 

apie vaiko  
pažangos 

pripažinimą – 

15. 

- Valstybės 
biudžeto 

lėšos, 

mokinio 
krepšelis 

(kvalifikacijo

s kėlimui) 
600 €. 

Valstybės 
biudžeto 

lėšos, 

mokinio 
krepšelis 

(kvalifikacijo

s kėlimui) 
1011 €. 

2017 2017 

Išvada apie pasiektą tikslą: 

 1 uždavinys - Pagerinti tėvų dalyvavimą vertinant ir tenkinant vaiko individualius poreikius,  

įgyvendintas maksimaliai.  2017 metais įvykdytos šios priemonės:  

 Parengta  l/d „Klevelis“  „Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka“. 

 Skatinamas tėvų – pedagogų bendradarbiavimas vertinant  vaikų pasiekimus. 

 Rengiami ir Vaiko gerovės komisijoje (VGK) tvirtinami  pagalbos vaikui sąrašai, individualūs 

planai. 

 Parengta l/d „Klevelis“ „Darbo su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymo/-si poreikių, tvarka“. 

 Bendradarbiaujama su Kauno PPT vertinant individualią vaiko brandą mokyklai. 

 Vykdomas aktyvus tėvų, pedagogų informavimas ir konsultavimas vaikų  fizinio, emocinio  

saugumo klausimais: parengti 6 informaciniai lankstinukai tėvams, pedagogams, vaikams apie vaiko 

saugumo,  smurto prevenciją,  elgesio-emocijų ugdymą/-si:   „Saugaus elgesio vasaros atostogų metu 

atmintinė“, „Pozytivaus vaiko elgesio skatinimas“, „Kaip įtarti, kad vaikas patiria smurtą“, „Patyčios 

vaikų darželyje: ką turime žinoti?“, „Vaiko teisės ir pareigos“, „Saugok mane – aš dar mažas“. 

 Inicijuotas ir įgyvendintas projektas su socialiniais partneriais „Saugi aplinka“. Projekte  dalyvavo 6 

Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigų  pedagogai, vaikai, tėvai. 

 Vykdomas įstaigos inicijuotas projektas, skirtas  vaikų psichoemociniam ugdymui/-si - „Draugiška 

aplinka“. 
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2 uždavinys - Patobulinti pedagogų profesinę kompetenciją  siekiant pagerinti vaiko poreikių tenkinimą, 

įgyvendintas maksimaliai. 

 2016 metais pedagogai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose apie ugdymo/-si aplinkų kūrimą.  

2017 metais pedagogų profesinis tobulėjimas buvo orientuotas į mokinio pažinimą ir jo pažangos pripažinimą, 

vaiko emocinio intelekto lavinimą, ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo/-si  naujoves, ugdymo metodus, 

priešmokyklinio ugdymo aktualijas.  Kvalifikacijos kėlimo  renginiuose 2017 metais  dalyvavo per 30 įstaigos 

pedagogų . Šis skaičius tris kartus viršija planuotus rodiklius.    

 

3 tikslas. Atnaujinti įstaigos bendrųjų ugdymo/-si erdvių estetinį vaizdą ir užtikrinti saugią bei 

higienos normas atitinkančią aplinką.  

 
Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas 
Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

(data) 
Per 

tarpinį 

matavimą 

2016 m. 

Per  
tarpinį 

matavimą 

2017 m. 

Per 
galutinį 

matavimą 

2018 m. 

Uždavinys 1 Bus pakeistos 6 

įėjimo į grupes 

durys. 
 

Pakeistos 

6 grupių 

įėjimo 
durys.  

- - Paramos lėšos; 

MK lėšos; 

biudžeto lėšos, 
viso: 1500 €. 

1500 € 

 

2017 2016 

Bus pakeistos 6 

bendro naudojimo 

patalpų durys. 

- 1.Atliktas 

virtuvės 

kapitalinis 
remontas. 

2.Atnaujinta 

virtuvės 
įranga. 

3. Atliktas 3 

grupių 
virtuvėlių 

patalpų 

remontas, 
atnaujinti 

baldai. 
4. Atliktas 3 

grupių 

prausyklų ir 
tualetų 

patalpų 

remontas, 
įrengtos 

naujos 

pertvaros 
tualetuose. 

5. Pakeistos 6 

durys . 

- Paramos lėšos; 

MK lėšos; 

biudžeto lėšos, 
viso: 1500 €. 

SB lėšos 

51618.88 €. 

 

2017 2017 

Uždavinys 2 Bus atliktas 
einamasis 

dviejų laiptinių 

remontas. 

- - - Paramos 
lėšos; 

MK lėšos; 

biudžeto 
lėšos, viso: 

7000 €. 

- 2018 - 

Bus įrengtos 2 

stacionarios 

priemonės 

vaikų darbų 
eksponavimui 

(po vieną 

laiptinėje). 

Bendroje 

įstaigos 

erdvėje 

įrengta 
papildoma 

edukacinė- 

kūrybinė 
erdvė 

„Magnetini

ų lentų 
galerija“. 

 

- - Paramos 

lėšos; 

MK lėšos; 

biudžeto 
lėšos, viso: 

500 €. 

MK (ugdymo 

priemonėm) 

478,24 €. 

2018 - 

Įrengtos 2  
stacionarios 

lauko 

žaidimų 
aikštelės, 

atnaujinta 1 

žaidimų 
aikštelė 

(perkeliant 

priemones). 

- - - Mokinio 
krepšelio 

lėšos 7450 €. 

- 2016 

Išvada apie pasiektą tikslą: 
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1 uždavinys - Užtikrinti estetišką ir saugią, higienos normas atitinkančią aplinką, įgyvendintas maksimaliai. 

2016 metais pakeistos 6 grupių įėjimo į grupes durys. 2017 metais, gavus finansavimą, atlikti šie darbai: 

 atliktas virtuvės kapitalinis remontas; 

 atnaujinta virtuvės įranga; 

 atliktas 3 grupių virtuvėlių patalpų remontas, atnaujinti baldai; 

 atliktas 3 grupių prausyklų ir tualetų patalpų remontas, įrengtos naujos pertvaros tualetuose; 

 pakeistos 3 grupių virtuvėlių ir prausyklų durys; 

 pakeistos 6 bendro naudojimo patalpų durys; 

 įrengta nauja, stacionari lauko priemonė; 

 išmontuotos 2 nesaugios lauko priemonės. 

Įgyvendintos priemonės užtikrina vaikų sveikos mitybos organizavimą ir saugią bei higienos normas 

atitinkančią aplinką.  

 

2 uždavinys - Atnaujinti estetinį vaizdą ir užtikrinti funkcionalų laiptinių panaudojimą, pradėtas 

įgyvendinti  2016 metais:  bendroje įstaigos erdvėje įrengta papildoma edukacinė-kūrybinė erdvė 

vaikams  „Magnetinių lentų galerija“, atnaujinta lauko ugdomoji aplinka - įrengtos 2  stacionarios lauko 

žaidimų aikštelės, atnaujinta 1 žaidimų aikštelė.  2017 metais l/d „Klevelis“ kieme  įrengta saugi guminė 

danga,   rekonstruota 1 lauko smėlio dėžė,  įrengta nauja, stacionari lauko priemonė,  išmontuotos 2 

nesaugios lauko priemonės. 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui           _____________                Asta Jakimavičienė                                    
        (plano rengėjo pareigos)                                   (parašas)                                      (vardas ir pavardė)                                

 

 

 

 

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Klevelis“ 

Įstaigos tarybos 2017 m. gruodžio 15 d. 

posėdžio protokolu Nr.4. 

 

 

 
 

 


