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KAUNO VALDORFO DARŽELIO „ŠALTIN ĖLIS“ 2017 M. VEIKLOS PLANAS 

 
I SKYRIUS 
ĮVADAS 

 
1. Įstaigos socialinis kontekstas. Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“ – juridinis asmuo, 

Kauno miesto savivaldybės institucija. Darželyje veikia 5 grupės – viena ankstyvojo (iki 2 m.) 

amžiaus, viena ikimokyklinio mišraus amžiaus nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios, trys 

ikimokyklinio mišraus amžiaus nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios grupės. Keturios grupės 

dirba 10,5 val., viena – 12 val., penkias dienas per savaitę. Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. darželį lanko 

84 vaikai. Remiantis 2016 m. gruodžio 1 d. duomenų analize: 18 vaikų iš daugiavaikių šeimų, tai 

sudaro 21 proc. bendro vaikų skaičiaus; globojamų/įvaikintų – 1. Visos šeimos geba tenkinti vaikų 

socialinius poreikius, aprūpinti juos būtiniausiomis reikmėmis.  

Spec. poreikių vaikų - 29 (iš jų 2 vaikai turintys invalidumą - klausos negalią), tai sudaro 34,5 

proc. visų darželio vaikų. Vaikams su spec. poreikiais pagalbą teikia logopedė, spec. pedagogė ir 

menų pedagogė. Darželyje papildomai vyksta keramikos, muzikos ir kūno kultūros užsiėmimai 

visiems vaikams. Korekcinė kūno kultūros pagalba teikiama 13 vaikui, tai sudaro 15,4 proc. bendro 

visų vaikų skaičiaus.  

2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita. Projektinis vietų skaičius darželyje – 82. Kauno miesto 

Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2016 m. birželio 1 d. Nr. 35-380 įsakymu, atsižvelgiant į 

grupių patalpų dydį, leidžia nurodytą vietų skaičių padidinti 2 vietomis.  

2016 m. gruodžio mėn. duomenimis Kauno Valdorfo darželį „Šaltinėlis“ lanko 84 1-6 (7) m. 

amžiaus vaikai, iš jų 10 priešmokyklinio ir 74 ikimokyklinio amžiaus vaikai. Lyginant su 2015 

metais, bendras lankančių vaikų skaičius sumažėjo dešimčia vaikų dėl įsigaliojusios HN 75:2016. 

2016 m. gegužės mėn. darželį lankė 94 1-6 (7) metų vaikai, iš jų 15 išvyko į mokyklas sėkmingai 

pasiekę mokyklinę brandą. 

2016 m. gruodžio mėn. duomenimis į darželį nepateko 70 vaikų, eilėje laukia 79 ankstyvojo 

amžiaus vaikai, 19 ikimokyklinio amžiaus vaikų. 

3. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turin čių pedagoginę ir dalykin ę kvalifikacij ą, dalis. 

Darželyje dirba 14 pedagogių: 1- logopedė ekspertė, 3 - auklėtojos metodininkės, 4 – vyresniosios 

auklėtojos, 5 – turi auklėtojos kvalifikaciją, nes yra jaunos specialistės, turi nedidelį darbo stažą. 

Tarptautinius Valdorfo pedagogikos auklėtojos sertifikatus yra įgijusios 7 pedagogės. 
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Pedagogų išsilavinimas: 7 pedagogės turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (tai sudaro 50 proc. 

bendro skaičiaus.), 3 – aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. 3 pedagogės turi magistro laipsnį. 6 

pedagogės yra atlikusios praktiką užsienio (Vokietija) Valdorfo darželiuose. Viena pedagogė 

pripažinta 2016 m. Metų mokytoja Kauno mieste. Visos pedagogės kėlė kvalifikaciją edukacinėje 

išvykoje į Latvijos darželius. Darželio pedagogės kelia kvalifikaciją Lietuvos ir užsienio Valdorfo 

pedagogikos bei kituose kvalifikaciniuose seminaruose.  

4.  Žemės panaudos sutartis. Žemės panaudos sutartis sudaryta 2015 m. birželio 12 d. Nr. 8SUN-

52. Žemė įstaigai perduota pasitikėjimo teise valdyti.  

5.  Higienos pasas (yra ar nėra). Įstaiga turi higienos pasą, leidžiantį vystyti ikimokyklinio 

ugdymo veiklą. Leidimas - Higienos pasas išduotas 2012 10 09 Nr. 9-0721(6) neterminuotam 

laikotarpiui. 

6. Energijos vartojimo auditas. 2007 m. atliktas energetinis auditas, parengtas investicinis, 

techninis projektai. Gautas statybų leidimas pastato sienų renovacijai. Pakoreguotas energetinis 

auditas ir techninis projektas atitinka naujų teisės aktų reikalavimus. 2014-2015 m. atlikti išorinių 

sienų apšiltinimo darbai, pakeistos lauko durys. Pagal energijos vartojimo auditą rekomenduojama 

atlikti stogo šiltinimo darbus. Yra parengtas palėpės apšiltinimo ir įrengimo projektas, kreiptasi dėl 

finansavimo. Lėšos neskirtos. 

 
II SKYRIUS 

2016 METŲ SITUACIJOS ANALIZ Ė 
 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansini ų prioritet ų realizacija 
 
■ Išorės lėšų pritraukimo tendencijos. Papildomų lėšų paieška – rėmėjų UAB „Mimeta“ parama 

medžiagomis ir priemonėmis (566,80 Eur.). Paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis“ 

parama (6848,82 Eur.), viešųjų darbų programa (1350,50 Eur.) 

■ 2015-2016 m. m. finansinių prioritet ų realizacija. Suremontuotos dailės studijos patalpos, 

atliktas kosmetinis salės sienų remontas, nupirkti nauji funkcionalūs baldai bei priemonės:  erdvės 

praturtintos funkcionaliais baldais (trapeciniai staliukai, spinta, komoda, lentyna piešinių 

džiovinimui) bei kūrybiškumą skatinančiomis priemonėmis. 1-os grupės prausyklos patalpose, 

pasikeitus ugdomų vaikų skaičiui ir amžiui, įrengtas papildomas san. mazgas. Atliktas vienos 

laiptinės remontas – vykdant priešgaisrinės saugos reikalavimus, nuardytos OSB plokštės, 

suremontuotos ir perdažytos sienos ir lubos, laiptai padengti PVC danga. Atnaujintos kiemo 

žaidimų erdvės naujomis lauko priemonėmis (įsigytos keturios medinės 1m2 pakeltos lysvės su 

dėžėmis sodo inventoriui, įsigyti su mediniai nameliai, tuneliukai), atnaujintas kiemo apšvietimas. 

Šio prioriteto realizacijai buvo sutelkta darželio bendruomenė (talkos), papildomai pritrauktos 

rėmėjų UAB „Mimeta“ bei Paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis“ l ėšos. 
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■ 2% lėšos lyginant su 2015 m. nežymiai sumažėjo. 2016 metais Kauno paramos Valdorfo 

pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis“ 2% parama – 1860,29 Eur. Tėvų ir visuomenės finansinė parama 

per darželio 2% sąskaitą – 523,14 Eur. Per ataskaitinius metus darželio 2% lėšos (kartu su 

nepanaudotomis 2014 m. lėšomis) panaudotos: 134,00 Eur. – įvairių prekių įsigijimui; 1250,00 Eur. 

– 1-ai grupei ištraukiamoms lovytėms įsigyti; 69,29 Eur. – darželio logotipo patentavimui.  

■ Kauno paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis“ l ėšos. Kauno paramos Valdorfo 

pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis“ parama – 6848,82 Eur. Dailės studijos baldams ir lauko 

priemonėms (2125,08 Eur), edukacinėms, kultūrinėms programoms, pedagogų stažuotėms 

Vokietijoje (2291,28 Eur.) reprezentacinėms priemonėms (32,71 Eur.), ugdymo priemonėms įsigyti 

(848,26 Eur.); vaikų mitybos praturtinimui (822,52 Eur.); vaikų kalėdinėms dovanėlėms (150 Eur.) 

pedagogų mokymams (255,00 Eur.), darželio internetinės svetainės mokesčiui (82,97 Eur.), kiemo 

ir vidaus edukacinių erdvių tvarkymui (241,00 Eur.), Parama perduota ir inventorizuota. 

■ VIP dotacijos. Negauta. 

■ Valstybės tikslinės specialiosios dotacijos. Moksleivio krepšelio lėšos – 80800,0 Eur.  

■ Savivaldybės lėšos. Biudžeto lėšos – 218.800,0 tūkst. Eur.; spec. programų lėšos – 49400,00 

tūkst. Eur. Ilgalaikio turto (laiptinės ir dailės studijos) remonto lėšos – 9100,00 Eur. Šios lėšos 

panaudotos darbo užmokesčiui, mitybai, ilgalaikio turto įsigijimui, komunalinėms, ryšio 

paslaugoms ir kt. apmokėti.  

■ Kitos lėšos. Programa „Pienas vaikams“: skirta ir įsisavinta 1227,88 Eur. Programa „Vaisiai ir 

daržovės vaikams“ – 835,84 Eur. 

■ Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui – 3800.00 

Eur. 
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Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 
 

Statinio dalių ir inžinerin ės įrangos būklės įvertinimas (2016 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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Būtina įsigyti virtuvės įrenginių: 
didesnė viryklė su orkaite bei 

konvekcinę krosnį. 
 

Būtina atlikti ventiliacijos sistemos 
remontą, nes yra pažeidžiami  
higienos normos HN 75:2016 

reikalavimai (dėl oro kartotinumo, 
neveikiančių  traukos kanalų, garų ir 
kvapų sklidimo), o patalpų viduje, 

prie  langų, dėl oro trūkumo 
formuojasi pelėsis, kuris tiesiogiai ir 
neigiamai veikia darželį lankančių 

vaikų ir darbuotojų sveikatą 
 

 
Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP– atliktas 

paprastasis remontas. 
 

Pastabos: 
1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus. 
2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka. 
3. Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir 

aplinkos higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos 
remonto ar rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą. 
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
 

Tikslas Minimalus lauktas 
2016 m. rezultatas 

2016 m. įstaigos 
pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 
2016 m. rezultatas 

Parengti 
bendruomenės 
dalyvavimo vaikų 
kūrybiškumą 
skatinančioje veikloje 
programą 

Suburta programos 
rengimo komanda, 
išstudijuota ir api-
bendrinta Lietuvos ir 
užsienio šalių 
patirtis, parengtas 
teorinis programos 
pagrindimas. Pareng 
ta bendruomenės 
dalyvavimo vaikų 
kūrybiškumą 
skatinančioje 
veikloje programa. 
80 proc. pedagogų 
dalyvaus 
mokymuose apie 
kūrybiškumo 
ugdymą 
ikimokykliniame 
amžiuje. 

Suburta programos 
rengimo komanda, 
išstudijuota ir 
apibendrinta Lietuvos ir 
užsienio šalių patirtis. 
Parengta bendruomenės 
dalyvavimo vaikų 
kūrybiškumą 
skatinančioje veikloje 
programa ir numatyti 
jos įgyvendinimo 
etapai, parengtas 
praktinių užduočių, 
metodinių priemonių 
paketas pedagogams ir 
tėvams „Bendruomenės 
įtraukimas į vaikų 
kūrybiškumą 
skatinančias veiklas“.  
100 proc. pedagogų 
dalyvavo mokymuose 
apie kūrybiškumo 
ugdymą ikimokyk-
liniame amžiuje. 

Suburta programos 
rengimo komanda, 
išstudijuota ir 
apibendrinta Lietuvos ir 
užsienio šalių patirtis. 
Parengta bendruomenės 
dalyvavimo vaikų 
kūrybiškumą 
skatinančioje veikloje 
programa ir numatyti 
jos įgyvendinimo 
etapai, parengtas 
praktinių užduočių, 
metodinių priemonių 
paketas pedagogams ir 
tėvams „Bendruomenės 
įtraukimas į vaikų 
kūrybiškumą 
skatinančias veiklas“ 
100 proc. pedagogų 
dalyvaus mokymuose 
apie kūrybiškumo 
ugdymą ikimokyk-
liniame amžiuje. 

Komentaras: tikslo įgyvendinimo rezultatą vertiname puikiai. Numatyti tikslai įgyvendinti. 
Parengta bendruomenės dalyvavimo vaikų kūrybiškumą skatinančioje veikloje programa, 
parengtas praktinių užduočių, metodinių priemonių paketas pedagogams ir tėvams, išryškintos 
rekomendacijos vaikų kūrybiškumo ugdymui. Visos darželio pedagogės išklausė mokymus 
„K ūrybiškumas ugdymo procese“, kėlė kvalifikaciją edukacinėje išvykoje-programoje į Latvijos 
darželius „Ugdymosi aplinkų kūrimo ir bendradarbiavimo su šeima patirtis Rygos Valdorfo 
darželiuose“, trys pedagogės dalyvavo stažuotėje Vokietijos Valdorfo darželiuose. Įgytas žinias 
panaudojo programos bei metodinių priemonių paketo rengimui. 
Tobulinti visuomenės 
informavimo apie 
darželį, jo veiklą ir 
pasiekimus formas 
įtraukiant 
bendruomenę 

Apibendrinta 
praktinė pirmosios 
Valdorfo grupės 
darželyje sėkmingo 
kūrimosi patirtis, 
parengtas leidinys 
visuomenei „20 
metų. Sėkmės 
kelias“. 

Apibendrinta praktinė 
pirmosios Valdorfo 
grupės darželyje 
sėkmingo kūrimosi 
patirtis, parengtas 
leidinys visuomenei „20 
metų. Sėkmės kelias“. 
Atnaujintas darželį 
pristatantis tekstas 

Apibendrinta praktinė 
pirmosios Valdorfo 
grupės darželyje 
sėkmingo kūrimosi 
patirtis, parengtas 
leidinys visuomenei „20 
metų. Sėkmės kelias“. 
Atnaujintas darželį 
pristatantis tekstas 
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Atnaujintas darželį 
pristatantis tekstas 
„Apie darželį“ 
darželio internetinėje 
svetainėje. 
 

„Apie darželį“ darželio 
internetinėje svetainėje. 
Bendradarbiaujant su 
tėvais, sukurta darželį 
pristatanti video 
medžiaga-filmas „Metų 
ratas: tradicijos, 
šventės, maži ir dideli 
darbai Valdorfo 
darželyje“. Patentuotas 
darželio logo ženklas. 
Įsigyta informacinė 
iškaba, atitinkanti 
teisinius reikalavimus 

„Apie darželį“ darželio 
internetinėje svetainėje. 
Bendradarbiaujant su 
tėvais, sukurta darželį 
pristatanti video 
medžiaga-filmas „Metų 
ratas: tradicijos, 
šventės, maži ir dideli 
darbai Valdorfo 
darželyje“. 

Komentaras: tikslo įgyvendinimo rezultatą vertiname puikiai. Numatyti tikslai įgyvendinti 100%. 
Pasiektas didesnis nei maksimalus lauktas rezultatas, nes patentuotas darželio logo ženklas, 
darželis ir jo veikla pristatyta spaudoje ir internetinėje erdvėje (Kauno dienoje, Švietimo 
naujienose, ikimokyklinis.lt, kaunas.lt.). Darželis nuo 2016 m. rugsėjo mėn. kaip asocijuotas 
partneris, naudos gavėjas dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės 
Inovacijų vystymo projekte HeathEDU. 
Išplėsti ir atnaujinti 
darželio vidines ir 
išorines aplinkas, 
siekiant sudaryti 
sąlygas vaikų 
kūrybiškumo 
ugdymui(si) 

Pateikta paraiška 
dalyvauti ES fondų 
investicijų projekte 
„Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
prieinamumo 
didinimas“. 
Atnaujintos dailės 
studija ir salė, erdvės 
praturtintos 
funkcionaliais 
baldais, 
kūrybiškumą 
skatinančiomis 
priemonėmis. 
Atnaujintos kiemo 
žaidimų erdvės 
naujomis lauko 
priemonėmis. 

Pateikta paraiška 
dalyvauti ES fondų 
investicijų projekte 
„Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo prieinamumo 
didinimas“. Atnaujintos 
dailės studija ir salė, 
erdvės praturtintos 
funkcionaliais baldais, 
kūrybiškumą 
skatinančiomis 
priemonėmis. 
Atnaujintos kiemo 
žaidimų erdvės 
naujomis lauko 
priemonėmis, pradėti 
įrengti du „sodininkų 
nameliai“, atnaujintas 
kiemo apšvietimas. 

Pateikta paraiška 
dalyvauti ES fondų 
investicijų projekte 
„Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo prieinamumo 
didinimas“. Atnaujintos 
dailės studija ir salė, 
erdvės praturtintos 
funkcionaliais baldais, 
kūrybiškumą 
skatinančiomis 
priemonėmis. 
Atnaujintos kiemo 
žaidimų erdvės 
naujomis lauko 
priemonėmis, įrengti du 
„sodininkų nameliai“, 
atnaujintas kiemo 
apšvietimas. 

Komentaras: tikslo įgyvendinimo rezultatą vertiname gerai.   Dalyvauta ES fondų investicijų 
projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ seminaruose ir 
pristatyme ŠMM. Teikta paraiška Kauno miesto savivaldybei dėl dalyvavimo projekte. Dėl 
objektyvių priežasčių (ŠMM buvo atrinkti tik tam tikro tipo standartiniai darželiai) paraiška buvo 
nepatvirtinta. Atliktas vienos laiptinės, dailės studijos, salės remontas, erdvės praturtintos baldais, 
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papildomai vaikams įsigytos trys triaukštės ištraukiamos lovelės, pakeitus ugdomų vaikų amžių ir 
skaičių 1-oje grupėje pagal HN 75:2016 reikalavimus papildomai įrengtas san. mazgas. 
Atnaujintos kiemo žaidimų erdvės: įsigyta lauko priemonių ne tik žaidimams bet ir kūrybiškumo 
bei ekologiniam ugdymui (keturi mediniai 1m2 daržai su dėžėmis sodo inventoriui, pradėti įrengti 
du sodininko nameliai su galimybe tęsti jų įrengimą pritaikant vaikų kūrybiniams žaidimams ir 
tyrinėjimams, atnaujinti želdiniai, įrengti nauji gėlynai) Dalyvaujant geriausiai tvarkomų mokyklų 
edukacinių erdvių apžiūroje-konkurse 2016 metais darželis laimėjo pirmą vietą Kauno mieste ir 
tapo nugalėtojais Lietuvoje, darželio ugdomoji aplinka įvertinta kaip vientisa ir unikali visos 
Lietuvos kontekste. 

 
Plačiojo įsivertinimo išvados 

 
Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 
1.1.5.,4.1.2., 5.2.1. 2.4.1., 3.1.2 2.4.1., 3.1.2 

 
Giluminio įsivertinimo išvados 

 
Buvo atliktas šios veiklos srities giluminis įsivertinimas: 2.3.1. rodiklyje  „Ugdomosios veiklos 

tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas“ buvo išskirta mūsų darželiui 

aktualiausia sritis -  kūrybiškumas. Įsivertinime dalyvavo pedagogai, specialistai, kiti darželio 

darbuotojai, tėvai. Giluminio audito rodiklio analizei atlikti pasirinkti šie vertinimo šaltiniai ir 

metodai: anketinė tėvų apklausa, anketinė pedagogų apklausa, dokumentų analizė: grupių 

auklėtojų, specialistų dienynų analizė, veiklos stebėjimas ir aptarimas mokytojų kolegijoje  bei 

darbo grupių dokumentų analizė, bendradarbiavimo su tėvais programos (III pakopa)  

„Priešmokyklinė partnerystė“ įgyvendinimo stebėsena. 

Išvados:  

1. Kūrybiškumo ugdymui tėvai teikia daug reikšmės, tačiau tėvų supratimas apie vaikų 

kūrybiškumo ugdymą skiriasi nuo kūrybiškumo sampratos Valdorfo pedagogikoje. Nors 

tėvų anketose teigiama, kad vaikų kūrybiškumo ugdymui ženklią reikšmę turi šeimų 

dalyvavimas ugdymo procese,  iš kitų vertintų šaltinių aiškėja, kad „šeimų dalyvavimas 

ugdymo procese skatinant vaikų kūrybiškumą“ dažniausiai apsiriboja deklaravimu, bet ne 

dalyvavimu. 

2. Dėl objektyvių priežasčių įvykusi pedagogų kaita (atvyko keturios naujos auklėtojos) 

įtakojo, kad ne  visi pedagogai yra pakankamai įvaldę vaikų kūrybiškumą skatinančius bei 

tėvų dalyvavimo kūrybiškumą skatinančioje vaikų veikloje, metodus. Auklėtojoms trūksta 

sisteminių žinių ir praktinių įgūdžių apie tėvelių įtraukimą į  kūrybiškumą skatinančias 

veiklas  bei šių veiklų planavimą 

3. Bendruomenės darbo grupių  veikla ugdant vaikų kūrybiškumą yra pastebima, tačiau dažnai 

epizodinė, „proginė“, nenumatyti būdai ir metodai kūrybiškumo skatinimui per 

bendruomenės darbo grupių dalyvavimą ugdymo procese. 
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4. Ne visi specialistai vienodai supranta kūrybiškumo ugdymo problemos aktualumą ir yra 

pakankamai įvaldę vaikų kūrybiškumą skatinančius bei tėvų dalyvavimo kūrybiškumą 

skatinančioje vaikų veikloje, metodus 

5. Bendradarbiavimo su tėvais programos (III pakopa) „Priešmokyklinė partnerystė“ 

užsiėmimuose ir projektinėje veikloje trūksta tėvų įsitraukimo formų, būdų bei metodų 

įvairovės, stebimas  dominuojantis suaugusiojo vaidmuo keliant idėjas bei organizuojant ir 

vadovaujant veiklai, projektinė veikla nėra išbaigta, trūksta tęstinumo. 

Rekomendacijos veiklos tobulinimui: 

VAK grupė pažymi, kad darželio ugdymo procese yra ryškiai pastebimi kūrybiškumo ugdymo, 

laikantis Valdorfo pedagogikos principų, požymiai, yra parengta Bendruomenės įtraukimo į 

vaikų kūrybiškumo ugdymą programa ir praktinių užduočių ir metodinių priemonių paketas, 

todėl rekomenduojama kitais metais tobulinti srities „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ veiklos 

rodiklio „Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas ugdymo procese“ silpniausiai įvertintą 

pagalbinį rodiklį 2.4.1. Šeimos įtraukimo į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje“, akcentuojant 

šeimos dalyvavimą vaikų kūrybiškumo ugdymo srityje ir siejant su taip pat silpniausiai įvertintu  

„Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“ pagalbiniu rodikliu 3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė 

skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant, gilinantis į vaiko pasiekimus kūrybiškumo srityje: 

1. Organizuoti mokymus pedagogams, specialistams ir suteikti sisteminių žinių bei praktinių 

įgūdžių apie tėvelių įtraukimą į  kūrybiškumą skatinančias veiklas  bei šių veiklų planavimą, 

2. Tobulinti ugdomąją veiklą (2.3.1.) praktiškai įgyvendinant  Bendruomenės įtraukimo į 

vaikų kūrybiškumą skatinančias veiklas  programą ir praktinių užduočių ir metodinių 

priemonių paketą  

3. Parengti straipsnių tėvams, organizuoti  konsultacijas, diskusijas grupėse apie 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo ypatumus Valdorfo 

pedagogikoje 

4. Vadovams konsultuoti kuruojamas bendruomenės darbo grupes dėl aktyvaus dalyvavimo 

Bendruomenės įtraukimo į kūrybiškumo ugdymą programoje, jų veikloje numatant 

kūrybiškas vaikų veiksenas bei visos šeimos dalyvavimą 

 
Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kit ų institucij ų išvados 
 

Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2016-09-26 planine tvarka patikrino atitiktį 

higienos, laikymo sąlygų, saugos, ženklinimo, personalo higienos, tinkamumo vartoti terminų, 

kokybės, savikontrolės, atsekamumo, technologijų reikalavimams.   

Išvados ir nurodymai: esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta, nuobauda netaikyta. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamento visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus 2016-05-26 patikrinimo išvados: 
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pažeista HN 75:2010 p. 9, p.14, p.33, p. 43, p. 45.3, p. 54 Nurodymai: 1) HN 75:2010 p.43, p. 45,3 

pažeidimą pašalinti nedelsiant. 2) HN 75:2010 p. 9, p.14, p.33, p. 54 pažeidimus pašalinti iki 2016-

08-26 

Atlikti darbai: 1. Vaikų priėmimo – nusirengimo patalpoje buvo įrengtos papildomos 

individualios spintelės, II ir IV grupėse lovos sužymėtos tuo pačiu numeriu/ženklu kaip ir 

rankšluostinės. 2. Formuojant grupes 2016/2017 m.m., vadovautasi HN 75:2016 p. 5.2,  p.5.7 bei 

5.4.  ir  Kauno m. Savivaldybės Administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2016-06-01 įsakymu Nr. 

35-380 „Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų 

ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 20106-2017 mokslo metais“. Siekiant, kad kiekvienam 

vaikui būtų skiriamas HN atitinkantis  kv .m. plotas 2016-08-16 raštu Nr. ISD-55 kreiptasi į Kauno 

m. Savivaldybės Administracijos Švietimo skyriaus vedėją dėl ugdomų vaikų skaičiaus ir amžiaus 

vienoje grupėje pakeitimo (pagal HN 75:2016  p. 5.3 pakeičiant p. 5.7). 

Vykdant nurodymą dėl HN 75:2010 p.14 pažeidimo, įsigytas papildomas pirmosios 

pagalbos rinkinys (2016-08-16 sąskaita faktūra Serija CTR Nr. 60105) , pareiginės vyr. slaugytojos 

instrukcijos papildytos punktu dėl atsakomybės vykdant  pirmosios pagalbos rinkinių priežiūrą ir 

papildymą. (2016-06-03 direktorės įsakymas Nr.V-21-2).  

Vykdant nurodymą dėl HN 75:2010 p.54 atliktas remontas: dailės studijoje atliktas pilnas 

patalpos remontas,  pakeista grindų danga; suremontuota viena laiptinė (atnaujinti laiptai padengti 

neslidžia linoleumo danga, pakeista sienų danga, įrengtas HN atitinkantis apšvietimas). 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 

departamento visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus 2016-09-26 patikrinimo išvados: 

pažeista HN 75:2016 p. 5.4. Nurodymas: HN 75:2016 p.5.4 pažeidimą pašalinti iki 2016-12-26. 

Atlikti darbai: Kreiptasi į Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyrių su raštu 

dėl prašymo sumažinti padidintą vietų skaičių nuo 6 iki 2 vietų: 2 grupėje nuo 22 iki 21, 3 grupėje 

nuo 22 iki 21, 4 grupėje nuo 22 iki 20, bendrą vaikų skaičių darželyje 2016-2017 m.m. nustatant 82 

ir 2 papildomos vietos.  

 
III SKYRIUS 

2017 METŲ TIKSL Ų AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 
IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJ Ų PROJEKTAI 

 
Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016-2018 metams I strateginį tikslą „Tęsti 

Gyvybingos darželio bendruomenės modelio įgyvendinimą, įgalinant bendruomenę aktyviau 

dalyvauti kūrybiškumą skatinančioje veikloje“, 2017 metais sieksime gerinti bendruomenės narių 

dalyvavimo ugdymo procese kokybę, įgyvendinant programą „Bendruomenės dalyvavimas 

kūrybiškumą skatinančioje veikloje“.  Šis tikslas taip pat pagrįstas giluminio įsivertinimo 

išvadomis: reikalinga tobulinti rodiklį 2.4.1. Šeimos įtraukimo į vaikų ugdymo(si) procesą 
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mokykloje“, akcentuojant šeimos dalyvavimą vaikų kūrybiškumo ugdymo srityje ir siejant su taip 

pat silpniausiai įvertintu  „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“ pagalbiniu rodikliu 3.1.2. Mokytojų ir 

tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant, gilinantis į vaiko pasiekimus 

kūrybiškumo srityje.  

Šiam tikslui įgyvendinti bus pasitelkti socialiniai partneriai - Lietuvos Valdorfo vaikystės 

pedagogikos iniciatyvų asociacija, Kauno Valdorfo pedagogikos iniciatyvos – VšĮ Valdorfo 

mokykla, VšĮ darželis „Po saule“, BMT-2 (besimokančių mokyklų tinklas) partneriai, Gričiupio 

seniūnija, KPKC, PKG (Psichologinio konsultavimo grupė). Bus panaudotos moksleivio krepšelio 

lėšos, Kauno paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis“ l ėšos, Kauno m. savivaldybės 

spec. lėšos. 

Įgyvendinant darželio strateginio plano 2016-2018 metams III strateginį tikslą „Pagerinti 

materialinę bazę įtraukiant bendruomenę į vidinių ir išorinių edukacinių aplinkų, skatinančių vaikų 

kūrybiškumą, tobulinimą ir plėtrą“, 2017 metais atnaujinsime darželio vidaus ir kiemo 

edukacines aplinkas, pritaikant jas vaikų patirtiniam ir k ūrybiškumo ugdymui(si). 

Siekiant įgyvendinti bendruomenės dalyvavimo vaikų kūrybiškumą skatinančioje veikloje programą 

svarbu praplėsti darželio erdvių kokybišką panaudojimą ugdymo procesui bei sukurti kūrybiškumą 

skatinančią, funkcionalią aplinką. Bus sutelktos bendruomenės darbo grupės ir bus atnaujintos 

kūrybinių dirbtuvių patalpos darželio rūsyje,  įrengtas vienas naujas ir tęsiamas jau pradėtų dviejų 

sodininko namelių įrengimas juos pritaikant vaikų kūrybiniams žaidimams, tyrinėjimams ir aktyviai 

veiklai. 

Šiam tikslui bus panaudotos savivaldybės, mokinio krepšelio lėšos, Kauno paramos 

Valdorfo pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis“ l ėšos, lėšos įgyvendinant viešųjų darbų programas, 

rėmėjų bei 2 proc. GPM lėšos.  

 
IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 
 

1 tikslas – įgyvendinti programą „Bendruomenės dalyvavimas kūrybiškumą skatinančioje 
veikloje“ 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 
rezultatai 

Aktyviai taikoma visą 
bendruomenę apjungiančių ir 
įtraukiančių veiklų (metodų ir 
būdų) sistema, nukreipta į 
vaikų kūrybiškumo ugdymą. 
 
 

Pravesti praktiniai  mokymai 
darbo grupių koordinatoriams. 
Metodinių rekomendacijų bei 
praktinių užduočių, metodinių 
priemonių paketas pedagogams 
ir tėvams  „Bendruomenės 
įtraukimas į vaikų 
kūrybiškumą skatinančias 
veiklas“ įgyvendintas 75 proc.  

Pravesti praktiniai  mokymai 
darbo grupių koordinatoriams 
ir grupių nariams.  Metodinių 
rekomendacijų bei praktinių 
užduočių, metodinių priemonių 
paketas pedagogams ir tėvams  
„Bendruomenės įtraukimas į 
vaikų kūrybiškumą 
skatinančias veiklas“ 
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50 proc. bendruomenės narių 
aktyviai dalyvauja vaikų 
kūrybiškumą skatinančioje 
veikloje 

įgyvendintas 100 proc 
 
80 proc. bendruomenės narių 
aktyviai dalyvauja vaikų 
kūrybiškumą skatinančioje 
veikloje. 

 
Priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Socialiniai 
partneriai 

Įvykdy-
mo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Darželio tarybos ir 
Kauno paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
„Šaltinėlis“ 
valdybos posėdis 
dėl mokymų darbo 
grupių 
koordinatoriams  
ir grupių nariams 
organizavimo. 

Darželio 
tarybos 
pirmininkė, 
Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
pirmininkas  
 

Kauno 
paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrija 
„Šaltinėlis“, 
Psichologinio 
konsultavimo 
grupė (PKG) 

Iki sausio  
12 d. 

Darželio 
tarybos ir 
Bendrijos 
valdybos 
nariai 
 

 

2. Mokytojų tarybos 
posėdis dėl darbo 
grupės programos 
„Bendruomenės 
dalyvavimas vaikų 
kūrybiškumą 
skatinančioje 
veikloje“ 
įgyvendinimo 
stebėsenos. 

Direktorė   Iki sausio  
19 d. 

Mokytojų 
tarybos nariai 

 

3. Visuotinis tėvų, 
bendruomenės 
narių susirinkimas 
dėl pagrindinių 
2017 m. veiklos 
krypčių 
aktualizavimo, dėl 
darbo grupių 
veiklos krypčių 
išgryninimo 
įgyvendinant 
Programą 

Direktorė,  
Įstaigos 
tarybos 
pirmininkė, 
Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
pirmininkas  
 

Kauno 
paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrija 
„Šaltinėlis“ 

Iki kovo 2 
d. 

Tėvai, 
pedagogai, 
nepedagoginia
i darbuotojai 

  

4. Seminaras 
pedagogams, 
darbo grupių 
koordinatoriams 
„Mano įstaiga – 
tai Aš“ 

Pavaduotoja 
ugdymui  

Psichologinio 
konsultavimo 
grupė 

Iki sausio 
29 d. 

MK l ėšos - 
118 Eur. 
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5. Praktiniai 

mokymai darbo 
grupių 
koordinatoriams ir 
nariams dėl 
Programos 
metodinių 
priemonių paketo 
praktinio taikymo 

Pavaduotoja 
ugdymui 

 Iki 
vasario  
10 d. 

  

6. Darbo grupių 
pasitarimai dėl 
Programos 
metodinių 
priemonių paketo 
įgyvendinimo 
pagal grupės 
veiklos sritį. 

Darbo grupių 
koordinato-
riai 

 Iki 
vasario  
24 d. 

Darbo grupių 
nariai 

 

7. Mokymai tėvams 
„Laimingi vaikai – 
iššūkis tėvams“ 
apie auklėjimo 
strategijas, 
skatinančias vaikų 
kūrybiškumą.  

Direktorė  Psichologinio 
konsultavimo 
grupė (PKG) 

Iki kovo  
3 d. 

MK l ėšos – 
100 Eur. 

 

8. Mugių 
organizavimo ir 
Švenčių ir išvykų 
organizavimo 
grupių pasitarimas 
dėl Pavasario 
mugės ir 
bendruomenės 
įtraukimo 
organizuojant 
kūrybines veiklas 

Mugių 
organizavi-
mo ir 
Švenčių ir 
išvykų 
grupių 
koordinatori
ai  

 Iki 
balandžio 
12 d. 

Mugių 
organizavimo 
grupės nariai, 
Švenčių ir 
išvykų grupės 
nariai 

 

9. Darželio 
bendruomenės 
Pavasario mugė  

Mugių 
organizavim
o darbo 
grupė 

Kauno 
paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrija 
„Šaltinėlis“ 

Iki 
gegužės 
13 d. 

Darželio 
bendruome-
nės nariai. 
Kauno 
paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
„Šaltinėlis“ 
lėšos–100 Eur 

 

10. Mokytojų 
kolegijos 
pasitarimas dėl 
tarpinio 
Programos 
įgyvendinimo 
vertinimo per 

Pavaduotoja 
ugdymui  

 Iki 
birželio 
10 d. 

Mokytojų 
kolegijos 
nariai . 
Darbo grupė 
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darbo grupių 
veiklą. 

11.  Naujau pradėjusių 
lankyti vaikų tėvų 
susirinkimas dėl 
įsitraukimo į 
„Bendruomenės 
dalyvavimas 
kūrybiškumą 
skatinančioje 
veikloje“ 
programos 
įgyvendinimą“ 

Direktorė  Iki 
rugsėjo  
8 d. 

Tėvai  

12. Visuotinis tėvų, 
bendruomenės 
narių susirinkimas 
dėl 1-o tikslo 
tarpinių rezultatų 
pristatymo 

Direktorė,  
Įstaigos 
tarybos 
pirmininkė, 
Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
pirmininkas 

 Iki 
rugsėjo  
15 d. 

Tėvai, 
pedagogai, 
nepedagogi-
niai 
darbuotojai 

 

13. Darbo grupių  
pasitarimas dėl 
švenčių ir renginių 
rudens/žiemos 
laikotarpiu 
organizavimo 
ypatumų 
įgyvendinant 1-ąjį 
tikslą 

Darbo 
grupių 
koordinato-
riai 

 Iki 
lapkričio 
8 d. 

Darbo grupių  
nariai 

 

14. Mokytojų tarybos 
posėdis dėl 1-o 
tikslo 
įgyvendinimo 
analizės ir 
programos 
„bendruomenės 
dalyvavimas vaikų 
kūrybiškumą 
skatinančioje 
veikloje“ 
efektyvumo 
tyrimo 

Direktorė  Iki 
gruodžio  
7 d. 

Mokytojų 
tarybos nariai, 
Vidaus audito 
grupė 

 

 
2 tikslas – atnaujinti darželio vidaus ir kiemo edukacines aplinkas, pritaikant jas vaikų 

patirtiniam ir k ūrybiškumo ugdymui(si). 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs 
rezultatai 

Laukiami maksimalūs 
rezultatai 

Daugiafunkcinės, vaikų 
patirtiniam ir kūrybiškumo 

Atnaujintos ir naujomis 
priemonėmis (staliaus 

Atnaujintos ir naujomis 
priemonėmis (staliaus 
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ugdymui pritaikytos vidinės ir 
išorinės aplinkos, praturtintos 
naujomis priemonėmis ir 
įranga. 
 

darbams, tyrinėjimams) 
praturtintos kūrybinių 
dirbtuvių patalpos darželio 
rūsyje.  
 Tęsiamas jau pradėtų dviejų 
sodininko namelių įrengimas 
juos pritaikant vaikų 
tyrinėjimams, aktyviai veiklai 
ir kūrybiniams žaidimams.  
 
Pažinimui ir pojūčių 
lavinimui naujai įrengtos 2 
smėlio dėžės 

darbams, tyrinėjimams) 
praturtintos kūrybinių dirbtuvių 
patalpos darželio rūsyje.  
 
Įrengtas vienas naujas ir 
tęsiamas jau pradėtų dviejų 
sodininko namelių įrengimas 
juos pritaikant vaikų 
tyrinėjimams, aktyviai veiklai 
ir kūrybiniams žaidimams. 
Pažinimui ir pojūčių lavinimui 
naujai įrengtos 4-ios smėlio 
dėžės. Įrengti instrumentai 
„Lauko muzika“. 
Įrengti žymekliai kiemo 
augalams su atitinkamais 
simboliais. 

 

Priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Socialiniai 
partneriai 

Įvykdymo 
terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Jungtinis 
darželio tarybos 
ir Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
valdybos posėdis 
dėl 2017 m. 2-o 
tikslo įgyvendi-
nimo etapų 
numatymo ir 
lėšų pritraukimo 

Darželio 
tarybos 
pirmininkė  
 

Kauno 
paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrija 
„Šaltinėlis“  

Iki sausio  
14 d. 

Darželio 
tarybos ir 
Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
valdybos nariai 

 

2. Finansų ir 
aplinkos 
tvarkymo 
darbo grupių 
pasitarimas dėl 
pasirengimo 
bendruomenės 
talkai kiemo 
žaidimų erdvių 
atnaujinimui 
siekiant 
minimalių 
tikslo 
įgyvendinimo 
rezultatų.  

 Direktorė,  
Direktorės 
pavaduotoja 
ūkiui,  
Darbo grupės 
 

 Iki kovo 
23 d. 

  

3. Priemonių, vaikų 
patirtiniam ir 
kūrybiškumo 
ugdymui 

Pavaduotoja 
ugdymui 

 Birželio 
mėn, 
Rugsėjo 
mėn. 

MK l ėšos 
1000 Eur., 
Kauno 
paramos 

 



15 
 

kūrybinėse 
dirbtuvėse 
įsigijimas. 

Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
„Šaltinėlis“ 
lėšos–400 Eur. 

4. Bendruomenės 
talka kiemo 
žaidimų erdvių 
atnaujinimui. 

Aplinkos 
tvarkymo 
grupės 
koordinatorius, 
Direktorės 
pavaduotoja 
ūkiui  
 

 Iki gegužės 
1 d. 

Darželio 
bendruomenės 
nariai. 
Kauno 
paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
„Šaltinėlis“ 
lėšos 500 Eur. 

 

5. Darželio 
bendruomenės 
mugė siekiant 
pritraukti 
papildomų lėšų 
kūrybinių 
dirbtuvių ir 
„sodininko 
namelių“ 
įrengimui 

Mugių 
organizavimo 
darbo grupė 

Kauno 
paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrija 
„Šaltinėlis“ 

Iki gegužės  
13 d. 

Darželio 
bendruomenės 
nariai. 
Kauno 
paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
„Šaltinėlis“ 
lėšos–100 Eur 

 

6. Remonto ir 
finansų darbo 
grupių 
pasitarimas dėl 
pasirengimo 
remonto 
darbams 
vasaros 
atostogų 
laikotarpiu 

Direktorė, 
remonto ir 
finansų darbo 
grupių 
koordinatoriai 

 Iki birželio 
2 d. 

Remonto ir 
finansų darbo 
grupių nariai 

 

7. Kūrybinių 
dirbtuvių 
patalpų 
darželio rūsyje 
remontas, 
naujų baldų 
užsakymas ir 
įsigijimas 

Direktorės 
pavaduotoja 
ūkiui, 
remonto 
darbo grupė 

Kauno 
paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrija 
„Šaltinėlis“  

Liepos 1–
rugpjūčio 
20 d. 

Kauno paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
„Šaltinėlis“ 
lėšos – 800 
Eur., spec. 
programos 
lėšos 1000 
Eur., UAB 
„Mimeta“ lėšos 
700 Eur., 
viešųjų darbų 
programos 
lėšos, 2 proc. 
GPM lėšos 200 
Eur. 

 

8. Naujo Direktorės Kauno Liepos 1– Kauno paramos 
Valdorfo 
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sodininko 
namelio 
įrengimas su 
pritaikyta erdve  
vaikų 
tyrinėjimams, 
aktyviai veiklai 
ir kūrybiniams 
žaidimams 

pavaduotoja 
ūkiui, 
aplinkos 
tvarkymo 
grupė 

paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrija 
„Šaltinėlis“  

rugpjūčio 
20 d. 

pedagogikai 
bendrijos 
„Šaltinėlis“ 
lėšos – 500 
Eur., spec. 
programos 
lėšos 400 Eur., 
Eur., viešųjų 
darbų 
programos 
lėšos 

9. Visuotinis tėvų, 
bendruomenės 
narių 
susirinkimas 
dėl 2-o tikslo 
įgyvendinimo 
ir ataskaitos 
apie lėšų 
panaudojimą 

Direktorė, 
Įstaigos 
tarybos 
pirmininkė, 
Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
pirmininkas 

 Iki rugsėjo  
15 d. 

Tėvai, 
pedagogai, 
nepedagoginiai 
darbuotojai 

 

 Darželio 
tarybos ir 
Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
valdybos 
posėdis dėl 2-o 
tikslo 
įgyvendinimo 
ir lėšų 
panaudojimo. 
Darbo grupių 
ataskaitos 

Darželio 
tarybos 
pirmininkė,  
Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
pirmininkas  
 

Kauno 
paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrija 
„Šaltinėlis“ 

Iki 
gruodžio 
14 d. 

Darželio 
tarybos ir 
Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
valdybos 
nariai, darbo 
grupių 
atstovai. 

 

 
V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMEN ĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, 
informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas 
informuojamas 

Atsiskaitymo ir 
informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

Direktorė Savininko teises 
įgyvendinančiai institucijai 

Vadovo veiklos 
ataskaita 

Sausio mėn. 

Direktorė 
 

Darželio tarybos ir bendrijos 
valdybos posėdyje dėl 
tarpinio 1-o ir 2-o tikslo 
įgyvendinimo 

Ataskaita, 
Pranešimas. 

Birželio mėn. 

Direktorės 
pavaduotoja ūkiui  

Darželio tarybos ir bendrijos 
valdybos posėdyje dėl 
tarpinio 2-o tikslo 
įgyvendinimo 

Ataskaita Birželio mėn. 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui  

Mokytojų tarybos posėdyje 
dėl metodinės veiklos 
įgyvendinant 1-ą tikslą 

Pristatymas Birželio mėn. 
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Pedagogai Direktorei dėl savianalizės 

rezultatų. 
Savianalizės 
anketos 

Rugpjūčio mėn. 

Direktorė Visuotiniame tėvų 
susirinkime dėl 2-o tikslo 
įgyvendinimo 

Ataskaita-
pranešimas 

Rugsėjo mėn. 

Vidaus audito 
grupė 

Darželio tarybos ir bendrijos 
valdybos posėdyje dėl 
plačiojo audito rezultatų 
pristatymo ir aprobavimo. 

Ataskaita, 
Pranešimas 

Lapkričio mėn. 

Direktorės 
pavaduotoja ūkiui  

Darželio tarybos ir Paramos 
Valdorfo pedagogikai 
bendrijos valdybos posėdyje 
dėl 2- o tikslo įgyvendinimo 

Ataskaita Gruodžio mėn. 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

Mokytojų tarybos posėdyje 
dėl 1-o tikslo įgyvendinimo 
ir ugdymo lėšų. 

Pranešimas Gruodžio mėn. 

Finansų, remonto, 
aplinkos tvarkymo, 
mugių 
organizavimo, ryšių 
su visuomene, 
švenčių ir renginių 
organizavimo, 
amatų darbo grupės 

Darželio tarybos ir Paramos 
Valdorfo pedagogikai 
bendrijos valdybos posėdyje 
dėl darbo grupių veiklos 
ataskaitos. 

Pranešimai Gruodžio mėn. 

 
 
Direktorės pavaduotoja ugdymui    J. Tatolytė 
Auklėtoja metodininkė, finansų grupės narė   I. Babachinienė 
Direktorės pavaduotoja ūkiui    A. Jefimovienė 
 
 
 
 
PRITARTA 
Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ 
tarybos 2016 m. gruodžio 15 d. 
posėdžio protokolu Nr. 3 


