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KAUNO VALDORFO DARŽELIO „ŠALTIN ĖLIS“ 2020 METŲ 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 2019 m. rugsėjo mėn. darželį 

lanko 82 vaikai. Remiantis 2019 m. gruodžio 1 d. duomenų analize - socialinė situacija: 

Eil. 
Nr. 

Vaikai Iš 
viso 

% 

1. Augantys daugiavaikėse šeimose 12 14,6 
2. Augantys neformaliose šeimose (tėvai nesusituokę) 1 1,2 
3. Vaikai, kurių tėvai išsituokę 2 2,4 
4. Vaikai, turintys spec. poreikių 33 40,2 
5. Vaikai, turintys negalią, žymius vystymosi sutrikimus 5 6,1 
6. Vaikai, kurių vienas iš tėvų yra moksleivis ar studentas - - 
7. Vaikai, kurių vienas iš tėvų dirba užsienyje 1 1,2 

Vaikai, kurių abu tėvai dirba užsienyje - - 
8. Vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų 1 1,2 
9. Vaikai, kurių vienas iš tėvų miręs 1 1,2 
10. Globojami vaikai 2 2,4 
11. Vaikai iš kitakalbių (tautinių mažumų ir užsieniečių, atvykusių gyventi į 

Lietuvą) šeimų 
- - 

12. Vaikai iš socialinės rizikos šeimų, įtrauktų į Vaiko teisių apsaugos skyriaus 
apskaitą 

- - 

 

Vaikams su spec. poreikiais pagalbą teikia logopedė, spec. pedagogė ir menų pedagogė. Laimėjus 

finansavimą ir įgyvendinant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą „Saugios 

aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001, įstaigoje dirba psichologas. 

Darželyje papildomai vyksta keramikos ir muzikos užsiėmimai visiems vaikams.  

Darželis yra neformalaus „Šaltinėlio“ vardą turinčių Lietuvos ikimokyklinio ugdymo 

bendradarbiaujančių įstaigų tinklo narys, Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų 

asociacijos narys.  
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Darželyje vykdoma Smurto ir patyčių prevencijos - Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa (pagal 

TACADE projekto medžiagą). 

2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita. 2019 m. gruodžio mėn. duomenimis Kauno Valdorfo darželį 

„Šaltinėlis“ lanko 82 1-6 (7) m. amžiaus vaikai, iš jų 13 priešmokyklinio ir 69 ikimokyklinio amžiaus 

vaikai. Lyginant su 2018 metais, bendras lankančių vaikų skaičius nepakito.  

Dėl taikomos sistemos, ugdymo filosofijos ir kokybės (tai rodo darželio vidaus įsivertinimo, tėvų 

anketinės apklausos, centralizuota priėmimo eilė) darželis populiarus Kauno mieste. Norinčių patekti 

į darželį skaičius nemažėja. 2019 m. gruodžio mėn. duomenimis į darželį nepateko 134 vaikai, eilėje 

laukia 34 ankstyvojo amžiaus vaikai, 13 ikimokyklinio amžiaus vaikų, viso -47 vaikai. 

2019 m. gegužės mėn. darželį lankė 82 1-6 (7) metų vaikai, iš jų 13 išvyko į mokyklas sėkmingai 

pasiekę mokyklinę brandą. Vaikai mokymąsi tęsia Kauno miesto mokyklose, kurias jiems tėvai 

parenka pagal  teikiamo  ugdymo  kokybę,  ugdymo  filosofiją, sukurtas edukacines aplinkas, 

mokytojų kvalifikaciją, mokinių pasiekimus, dalyvavimą įvairiuose projektuose, gyvenamąją vietą.  

 

Eil. 
Nr. 

Mokyklų, į kurias išvyko vaikai, 
pavadinimas 

2018 m. 2019 m. 
Vaikų 

skaičius 
%  Vaikų 

skaičius 
%  

                                                                   Iš viso: 18 100 13 100 
1. Kauno Panemunės pradinė mokykla 1 5,5 2 15,4 
2. Kauno Valdorfo mokykla 1 5,5 1 7,7 
3. Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ 2 11 2 15,4 
4. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija - - 1 7,7 
5. Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla - - 1 7,7 
6. Kauno technologijos universiteto Vaižganto 

progimnazija 
1 5,5 - - 

7. Kauno r. Babtų gimnazija 1 5,5 - - 
8. Kauno Žaliakalnio progimnazija 1 5,5 1 7,7 
9. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija 1 5,5 - - 
10. Kauno dailės gimnazija 1 5,5 - - 
11. Kauno „Šilo“ pradinė mokykla 1 5,5 2 15,4 
12. Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla 1 5,5 1 7,7 
13. Kauno technologijos universiteto inžinerijos 

licėjus 
1 5,5 - - 

14. Kauno Jono Pauliaus II gimnazija 1 5,5 - - 
15. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija 1 5,5 - - 
16. Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija 1 5,5 - - 
17. UAB Karalienės Mortos mokykla 1 5,5 1 7,7 
18. Kauno „Nemuno“ mokykla 1 5,5 - - 
19. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija 1 5,5 - - 
20. Kauno „Ryto“ pradinė mokykla - - 1 7,7 
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3. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turin čių pedagoginę ir dalykin ę kvalifikacij ą, dalis.  

Kvalifikacinė kategorija 
                                                              Mokslo metai 

2018-2019 2019-2020 

Spec. pedagogas (surdopedagogas) ekspertas, (logopedas 
metodininkas) 

1 1 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas 3 4 
Socialinis pedagogas metodininkas 1 1 
Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo mokytojas 3 2 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 3 4 
Neformalaus ugdymo vyresnysis pedagogas (dailė) 1 1 
Vyresnysis muzikos mokytojas                                                                                                 1 1 

 

Pedagoginę kvalifikaciją įgijusios visos auklėtojos.  3pedagogės studijuoja aukštosiose mokyklose 1 

pedagogė baigė išlyginamąsias studijas. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos kvalifikaciją turinčios 

pedagogės yra jaunos specialistės, turi nedidelį darbo stažą. 2019 m. atestuotos dvi pedagogės – 

suteikta vyr. mokytojos ir mokytojos metodininkės kvalifikacija. Tarptautinius Valdorfo pedagogikos 

auklėtojos sertifikatus yra įgijusios 8 pedagogės. 

Pedagogų išsilavinimas: 8 pedagogės turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (tai sudaro 53 

proc. bendro skaičiaus.), 6 – aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. 2 pedagogės turi magistro laipsnį. 

7 pedagogės yra atlikusios praktiką užsienio (Vokietija) Valdorfo darželiuose. 9 pedagogės kėlė 

kvalifikaciją, dalyvavo mokymuose ir stažuotėse Vokietijoje, Ispanijoje, Graikijoje pagal 

ERASMUS+ KA1 projektą „K ūrybiškumo ugdymo kelias: nuo ugdytojų link vaikų“  

 Darželio pedagogės kelia kvalifikaciją Lietuvos ir užsienio Valdorfo pedagogikos bei kituose 

kvalifikaciniuose seminaruose, pačios skaito pranešimus, veda praktines veiklas Kauno miesto ir 

šalies pedagogams, vadovauja Kauno kolegijos studentų praktikai (darželis yra Kauno kolegijos J. 

Vienožinskio menų fakulteto ikimokyklinės katedros bazinis darželis). 

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 projektinis darželio plėtros projektas, kreiptasi dėl finansavimo.  
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II SKYRIUS 
2019 METŲ SITUACIJOS ANALIZ Ė 

 
Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansini ų prioritet ų realizacija 

 
■ Išorės lėšų pritraukimo tendencijos. Paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis“ 

parama 12534,82 

■ 2018-2019 m. m. finansinių prioritet ų realizacija. Suremontuotos vienos grupės grindys. 

Suremontuoti pirmo aukšto ir rūsio koridoriai, pakeistos pirmo aukšto koridoriaus ir vieno kabineto 

lubos. Perdažytos salės sienos 

Atnaujintos kiemo erdvės: pabaigti teritorijos drenažo darbai, atsėta veja ir augalai, atnaujinta lietaus 

nuvedimo sistema, nuogrinda aplink darželio pastatą. Įrengtas gėlių labirintas, lauko klasė, aikštelių 

apšvietimas, tuneliukas, atnaujinta lopšelio grupės tvorelė. 

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

Paramos Valdorfo pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis“, GPM 2% lėšos. Tikslingai, pagal sąmatas, 

panaudotos Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos, Valstybinių funkcijų vykdymo, Savivaldybės 

finansuojamų įstaigų veiklos (spec.) programų lėšos.  

■ 2% lėšos lyginant su 2018 m. nežymiai padidėjo. 

 

Lėšų šaltinio 
(paskirties) 

pavadinimas 

Gauta lėšų 
2018 m. 
(EUR) 

Gauta lėšų 
2019 m. 
(EUR) 

Realizacija 

Gyventojų 2% 
paramos ir labdaros 
lėšos (per darželio 2% 
sąskaitą) 

 
390,72 

 
541,43 

Sukauptos lėšos (1293,49 Eur) panaudotos 
grupių lauko aikštelių apšvietimui įrengti. 

 

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

pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis“ parama – 12534,82 Eur.: vaikų edukacinėms, kultūrinėms 

programoms (1034,52 Eur.), ugdymo priemonėms įsigyti (2505,72 Eur.), vaikų ugdymo sąlygų 

gerinimui (2122,86 Eur.), vaikų draudimui (110,00 Eur.), darželio reprezentacinėms priemonėms 

(648,15 Eur.), pedagogų mokymams, edukacinėms išvykoms (4100,75 Eur.),  darželio internetinės 

svetainės mokesčiui (68,81 Eur.), kiemo edukacinių erdvių tvarkymui (1944,01 Eur.). Parama 

perduota ir inventorizuota. 

■ VIP dotacijos. Negauta. 

■ Valstybės tikslinės specialiosios dotacijos.  

Eil. 
Nr. 

Finansavimo 
šaltinis 

Skirta (gauta) 
lėšų (EUR) 

Panaudota 
(EUR) 

Realizacija 
 

1. 
Valstybinių 

funkcijų 
96665 96665 

Per 2019 metus buvo išleista: 
Darbo užmokesčiui – 91866 
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vykdymo 
programa (41) 

Soc draudimui – 1460 
Kvalifikacijai – 633 
Ūkiniam inventoriui ir kitoms prekėms – 
2058 
Kitoms paslaugoms – 338 
Darbdavio soc. paramai - 310 

Komentaras. Programa įgyvendinta 100%. 
■ Savivaldybės lėšos. 

Eil. 
Nr. 

Finansavimo 
šaltinis 

Skirta (gauta) 
lėšų (EUR) 

Panaudota 
(EUR) 

Realizacija 
 

1. 

Savivaldybės 
finansuojamų 
įstaigų veiklos 

programa 
(5101) 

264859,38 264859,38 

Per 2019 metus buvo išleista: 
Darbo užmokesčiui – 216600; Soc draudimui – 
6080; Mitybai – 4000; Medikamentai- 200; 
Ryšių paslaugoms – 675,52; Aprangos ir 
patalynės paslaugoms – 613; Materialiojo turto 
remonto paslaugoms – 5380,90; Materialiojo 
turto remonto prekėms – 639,65; Kvalifikacijai 
– 600; Informacinių technologijų prekėms – 
737,93; Informacinių technologijų paslaugoms 
– 328,90; Ūkiniam inventoriui ir kitoms 
prekėms – 4687,28; Kitoms paslaugoms – 
910,13; Darbdavio soc. paramai – 500; 
Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos 
– 9077,46; Šildymui – 5822,92; Elektrai – 
3200,25; Vandeniui – 1400,50; Šiukšlių 
išvežimui – 830,56; Kitų mašinų ir įrenginių 
įsigijimo išlaidos – 2574,38. 

Komentaras. Programa įgyvendinta 100%. 

2. 

Savivaldybės 
finansuojamų 
įstaigų veiklos 

programa 
(įstaigos 

pajamų lėšos) 
(7301) 

28279,10 28279,10 

Per 2019 metus buvo išleista: 
Mitybai – 2403,68 
Patalynės prekėms – 933 
Informacinių technologijų prekėms – 42,30 
Materialiojo turto remonto prekėms – 499,21 
Ūkiniam inventoriui ir kitoms prekėms – 
2300,91 

Komentaras. Pagal surinktas lėšas, programa įgyvendinta 100%.  

3. 

Savivaldybės 
finansuojamų 
įstaigų veiklos 

programa 
(įstaigos 

pajamų lėšų 
likutis) (7302) 

5640,43 5640,43 

Per 2019 metus buvo išleista: 
Mitybai – 1178,30 
Materialiojo turto remonto prekėms – 2599,95 
Ūkiniam inventoriui ir kitoms prekėms – 
1862,18 

 

■ Kitos lėšos. Programa „Pienas vaikams“: skirta ir įsisavinta 965,07 Eur. Programa „Vaisiai ir 

daržovės vaikams“ – 704,69 Eur. 
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Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 

Statinio dalių ir inžinerin ės įrangos būklės įvertinimas (2019 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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Būtina atlikti darželio 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. Būtina  įrengti vėdinimo 
agregatus (rekuperatorius) rūsyje ir 
palėpėje bei atstatyti natūralios 
ventiliacijos kaminus ir sumontuoti 
stogines oro ištraukimo turbinas. 
Dėl pastato šilumos įvade esančio 
didelio slėgio (6,5 – 7,0 bar) yra 
didelė avarijų ir materialinės žalos 
padarymo rizika. Dažnai šilumos 
mazge girdimas cypimas. 
Rekomenduojama pertvarkyti 
priklausomąją šildymo sistemą į 
nepriklausomąją. Dėl senų 
susidėvėjusių vamzdynų reikalingas 
vandentiekio ir kanalizacijos 
vamzdynų keitimas. 

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 
2019 m. rezultatas 

2019 m. įstaigos 
pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 
2019 m. rezultatas 

Atnaujinti ugdymo 
programos turinį, 
integruojant lauko 
pedagogikos 
elementus 

Suburta darbo grupė, 
nuosekliai atlikta 
ikimokyklinio 
ugdymo programos 
analizė, numatytos 
ikimokyklinio 
ugdymo programos 
koregavimo gairės. 
Atnaujintas ugdymo 
programos turinys. 
Pradėtas įgyvendinti 
projektas „Vaikų 
sveikos gyvensenos 
akademija“ 
bendradarbiaujant su 
šeima ir socialiniais 
partneriais pagal 
priemonę Nr. 08.4.2-
ESFA-K-629. 
Organizuotos 
projekte numatytos 
veiklos vaikams. 
 

Suburta darbo grupė, 
nuosekliai atlikta 
ikimokyklinio ugdymo 
programos analizė, 
numatytos 
ikimokyklinio ugdymo 
programos koregavimo 
gairės. Atnaujintas 
ugdymo programos 
turinys. Kauno miesto 
savivaldybės tarybos 
sprendimu 2019.06.23. 
Nr. T-350 programai 
pritarta.  
Atnaujintas ugdymo 
turinys pradėtas 
įgyvendinti nuo 
2019.09.01. 
Įgyvendintas 
tarptautinis ilgalaikis 
projektas „Šimtas bičių 
Valdorfo pedagogikos 
100-mečiui“; 
Respublikiniai 
projektai: „Tarptautinė 
veiklų savaitė lopšelio-
darželio lauko 
aplinkoje“, 
„Ekologinio 
sąmoningumo 
ugdymas 
ikimokyklinėje 
ugdymo įstaigoje“, 
darželio projektai. 

Suburta darbo grupė, 
nuosekliai atlikta 
ikimokyklinio ugdymo 
programos analizė, 
numatytos 
ikimokyklinio ugdymo 
programos koregavimo 
gairės. Atnaujintas 
ugdymo programos 
turinys. 
Atnaujintas ugdymo 
turinys pradėtas 
įgyvendinti nuo 
2019.09.01. 
Įgyvendintas projektas 
„Vaikų sveikos 
gyvensenos akademija“ 
bendradarbiaujant su 
šeima ir socialiniais 
partneriais pagal 
priemonę Nr. 08.4.2-
ESFA-K-629. 
Organizuotos projekte 
numatytos veiklos 
vaikams ir šeimoms. 

Komentaras: tikslo įgyvendinimo rezultatą vertiname labai gerai. Maksimalus rezultatas pasiektas: 
pradėtas įgyvendinti ir bus tęsiamas 2020 metais projektas „Vaikų sveikos gyvensenos akademija“  
Parengti darželio 
plėtros projektą, 
siekiant padidinti 
vietų skaičių 
darželyje. 

Panaudotas 
bendruomenės 
turimas potencialas 
projektų rengimo, 
erdvių planavimo 
srityse, pradėtas 
rengti patalpų plėtros 
projektas. 

Panaudotas 
bendruomenės turimas 
potencialas projektų 
rengimo, erdvių 
planavimo srityse, 
parengtas patalpų 
plėtros projektas. 

Panaudotas 
bendruomenės turimas 
potencialas projektų 
rengimo, erdvių 
planavimo srityse, 
parengtas patalpų 
plėtros projektas, 
numatyti projekto 
įgyvendinimo etapai.  
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Komentaras: tikslo įgyvendinimo rezultatą vertiname gerai. Dėl objektyvių priežasčių tikslas 
įgyvendintas dalinai, buvo teikiama paraiška dėl finansavimo skyrimo, bendradarbiaujama ir 
konsultuojamasi su Savivaldybės administracija, lėšos projektavimui neskirtos.  
Pagerinti ir užtikrinti 
saugias ugdymo(si) 
kieme sąlygas, 
palankias lauko 
pedagogikos 
elementų 
integravimui. 

Atlikti darželio 
teritorijos drenažo 
darbai: pakloti 
drenažo tinklai. 
Naujomis 
edukacinėmis 
erdvėmis ir 
priemonėmis 
praturtinta dviejų 
grupių aikštelių 
aplinka.  
 

Atlikti darželio 
teritorijos  drenažo 
darbai: pakloti drenažo 
tinklai, atsėta veja, 
atsodinti želdynai. 
Lauko aplinka 
praturtinta naujomis 
edukacinėmis 
erdvėmis: įrengta lauko 
klasė, gėlių labirintas, 
tuneliukas. Grupių 
aikštelės praturtintos 
naujomis ugdymo 
priemonėmis pažintinei 
– tiriamajai vaikų 
veiklai  gamtoje, 
 įrengtas aikštelių 
apšvietimas, 
suteikiantis galimybę 
pratęsti buvimo lauke 
laiką tamsesniu dienos 
metu. atnaujinta lietaus 
nuvedimo sistema, 
nuogrinda aplink 
darželio pastatą, 
lopšelio grupės tvorelė. 
Įsigytos edukacinės 
priemonės pažintinei –
tiriamajai veiklai 

Atlikti darželio 
teritorijos drenažo 
darbai: pakloti drenažo 
tinklai, atsėta veja, 
atsodinti želdynai. 
Keturių grupių lauko 
aplinka praturtinta 
naujomis edukacinėmis 
erdvėmis ir 
priemonėmis. 

Komentaras: tikslo įgyvendinimo rezultatą vertiname puikiai.  Numatyti tikslai įgyvendinti 100%.  
 

Plačiojo įsivertinimo išvados 
 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 
veiklos aspektai 

1.1.5. „Tradicijos“, 2.1.3. 
„Programų atitiktis vaikų 
ugdymosi poreikiams ir 

interesams“, 4.2.4 „Vaiko 
sveikatos stiprinimas“ 

5.1.2 „Personalo kompetencija 
ir jos panaudojimas“  

5.1.3 „Galimybių tobulėti 
sudarymas“ 

5.1.2 „Personalo kompetencija 
ir jos panaudojimas“  

5.1.3 „Galimybių tobulėti 
sudarymas“ 

 
Išanalizavus „plačiojo” audito rezultatus darytina išvada, kad geriausiai įvertintos sritys yra 

„Etosas“ (4), „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“(3,9), „Parama ir pagalba vaikui“ (3,9) ir „Mokyklos 

valdymas“ (3,9).  
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„Personalo politika“ žemam įvertinimui daugiausia reikšmės turėjo pagalbinio rodiklio 

„Personalo kompetencija ir jos panaudojimas“ vertinimas. Tam daugiausiai įtakos turėjo nuo 2019-

09-01 pradėta taikyti atnaujinta ugdymo programa, integruojant lauko pedagogikos elementus. 

Rekomenduotina 2020 metais tobulinti srities „Ištekliai“ rodiklio 5.1. „Personalo politika“  

silpniausiai įvertintus pagalbinius rodiklius 5.1.2. (3,75) „Personalo kompetencija ir jos 

panaudojimas“ bei 5.1.3. „Galimybių tobulėti sudarymas“(3,75), ieškant galimybių ir sąlygų 

sudarymo pedagogų ir auklėtojų padėjėjų kompetencijų ugdymui lauko pedagogikos elementų 

taikymo srityje. 

 
Giluminio įsivertinimo išvados 

 
Buvo atliktas šios veiklos srities giluminis įsivertinimas: 2.1.3. „Programų atitiktis vaikų 

ugdymosi poreikiams ir interesams“, ieškant ir atnaujinant ugdymo turinio programą 

inovatyviais ugdymo metodais ir elementais bei pagalbinį rodiklį 5.2.1. Veiklos erdvė ir jos 

būklė mokykloje“ pritaikant veiklos erdves naujiems ugdymo metodams ir technologijoms bei 

ieškant galimybių darželio plėtrai. 

 Įsivertinime dalyvavo pedagogai, specialistai, tėvai. Giluminio audito rodiklio analizei atlikti 

pasirinkti šie vertinimo šaltiniai ir metodai : interviu – pokalbis su darbo grupe ugdymo 

programai atnaujinti; ugdymo programos Išorės vertintojo išvadų analizė; struktūruotas interviu 

pedagogams; anketinė tėvų apklausa; anketinė pedagogų apklausa; dokumentų analizė; 

stebėjimas: Darbo grupių veiklos apžvalga – refleksija; statistinė analizė (laiko gamtinėje 

aplinkoje trukmė ir dienų, pralestų dėl ligos lyginamoji 2018 – 2019 m. analizė) 

Išvados:  

1. Atnaujinta Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ ugdymo (turinio) programa, birželio mėn. 

programa buvo aprobuota Mokytojų taryboje, gautas palankus išorės vertintojų įvertinimas, 

ugdymo programai pritarta Kauno m. Savivaldybės tarybos sprendimu. 

2. Pedagogams nerimą kelia žinių, kaip kokybiškai integruoti lauko pedagogikos elementus į 

ugdomąją veiklą, stoka; kaip tinkamai panaudoti gamtos stebėjimui ir tyrinėjimui skirtas 

priemones ir išlaikyti dermę su Valdorfo pedagogikos principais. 

3. 100 proc. pedagogų nurodė, kad lauko aplinka yra labai svarbi vaiko ugdymo(si) ir 

socializacijos procese; vaikų kūrybiškumas geriausiai atsiskleidžia lauke; lauke lavinamos 

visos kompetencijos. 20 proc. pedagogių nurodė, kad turi pakankamai žinių apie lauko 

pedagogikos įtaką ugdymui, 80 proc. nurodė, kad norėtų pagilinti šias žinias. 

4. Dauguma tėvų žino ir teigiamai vertina  lauko aplinkos įtaką ikimokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymui(si) Valdorfo darželyje bei palaiko lauko pedagogikos elementų integravimą į 

ugdymo procesą. 
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5. Ženkliai padaugėjo ekologinių, sveikatą puoselėjančių projektų, kurie integruojami į 

ugdomąją ir visos darželio bendruomenės veiklą, efektyviai išnaudojama artimiausia 

gamtinė aplinka (kiemas, šilas), per projektus pradėta įgyvendinti lauko pedagogikos 

elementais praturtinta ugdymo turinio programa, projektų įgyvendinimui įsigyta gamtos 

tyrinėjimui skirtų priemonių. Nuo rugsėjo mėn. padidėjo bendras išvykų, ekskursijų, 

pasivaikščiojimų skaičius. Tai  lėmė grupių nuoseklesnis savaitės ritmo principo 

įgyvendinimas, susitarimų su tėveliais dėl pasivaikščiojimų už darželio ribų, aiškesnis ir 

paprastesnis reglamentavimas bei naujos ugdymo programos įgyvendinimas. 

6. Aplinkos tvarkymo ir Žygių ir išvykų organizavimo grupių veikla yra orientuota į lauko 

aplinkos kūrimą ir tobulinimą, pritaikymą vaikų patirtiniam mokymui(si), tyrinėjimui, 

pažinimui;  bendruomenės pažintinių gebėjimų ugdymą, gamtos pažinimą, ekologinių 

nuostatų puoselėjimą ir bendradarbiavimą. 

7. Buvimo lauke laikas sėkmingai pailgintas: šviesiuoju dienos metu (iki pietų) jis pailgėjo 

vidutiniškai 1,30 val., po pietų ir tamsiuoju laiku – 30 min., visiškai nauja – vaikų buvimas 

kieme lapkričio mėn. 1 val. Tam daugiausia įtakos turėjo įdiegtos naujovės: veiklos 

organizavimas kieme, lankstesnis veiklos planavimas, ugdomosios aplinkos gerinimas ir 

geresnis  (lauko klasė, menų zonos) pritaikymas , lauko aikštelių apšvietimo atnaujinimas. 

Vaikų buvimo lauke laikas sudaro 32 proc. dienos laiko. 

8. Vaikų sergamumas, pradėjus įgyvendinti atnaujintą ugdymo programą ir taikyti lauko 

pedagogikos elementus, ženkliai sumažėjo - 36 proc. 

Rekomendacijos veiklos tobulinimui: 

Organizuoti mokymus, edukacines išvykas pedagogams, specialistams, mokytojų 

padėjėjams ir suteikti sisteminių žinių bei praktinių įgūdžių apie kokybišką lauko 

pedagogikos elementų integravimą į ugdymo procesą, kaip tinkamai panaudoti gamtos 

stebėjimui ir tyrinėjimui skirtas priemones ir išlaikyti dermę su Valdorfo pedagogikos 

principais. Į ugdymo turinį integruoti patirtį, įgytą kvalifikaciniuose renginiuose bei 

dalyvaujant Erasmus+ KA1 projekte „Atgal į gamtą: į aplinką augti, kurti, tyrinėti“   

 

 
Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kit ų institucij ų išvados 
 

1. Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2019-04-15 planine tvarka patikrino atitiktį 

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

kokybės, savikontrolės, atsekamumo, technologijų reikalavimams.   

Išvados ir nurodymai: Tikrinimo metu pažeidimų nenustatyta 
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III SKYRIUS 
2020 METŲ TIKSL Ų AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJ Ų PROJEKTAI 
 

Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2019-2021 metams I strateginį tikslą „Praplėsti 

ugdymo turinį inovatyviais ugdymo metodais, stiprinant vaikų sveikatos kompetenciją, kūrybines 

galias bei glaudesnį vaiko ir gamtos ryšį.“, 2020 metais sieksime, patobulinti pedagogų 

kompetencijas, reikalingas atnaujinto ugdymo turinio (inovatyvių ugdymo metodų) 

įgyvendinimui. 

Šis tikslas pagrįstas 2019 m. plačiojo ir giluminio audito  išvadomis: reikalinga tobulinti srities 

„Ištekliai“ silpniausiai įvertintą pagalbinį rodiklį rodiklius 5.1.2. „Personalo kompetencija ir jos 

panaudojimas“ bei 5.1.3. „Galimybių tobulėti sudarymas“, ieškant galimybių ir sąlygų sudarymo 

pedagogų ir auklėtojų padėjėjų kompetencijų ugdymui lauko pedagogikos elementų taikymo srityje. 

Šiam tikslui bus pasitelkti socialiniai partneriai: VšĮ Lauko darželis, Marijampolės lopšelis 

darželis „Šypsenėlė“, KPKC, IASWECE (Tarptautinė Šteinerio/Valdorfo ankstyvosios vaikystės 

ugdymo asociacija), Kauno marių regioninis parkas, Kauno botanikos sodas, Kauno miškų ir aplinkos 

inžinerijos kolegija.  Bus panaudotos mokinio krepšelio lėšos 800,00 Eur, Kauno paramos Valdorfo 

pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis“ l ėšos 400,00 Eur, Kauno m. savivaldybės spec. lėšos; Erasmus+ 

KA1 projekto lėšos 18 6388,00 Eur.   

Įgyvendinant darželio strateginio plano 2019-2021 metams III strateginį tikslą „Parengti ir 

įgyvendinti  edukacinių erdvių pritaikymo projektus saugiam inovatyvių  ugdymo modelių ir metodų 

vykdymui“ 2020 metais bus pakeisti įvažiavimo į darželio teritorij ą vartai ir įėjimo varteliai , 

įdiegta saugi vartelių rakinimo sistema, siekiant užtikrinti saugias vaikų buvimo ir ugdymo(si) 

darželio kieme sąlygas, palankias lauko pedagogikos elementų taikymui. 

Šis tikslas pagrįstas remiantis statinio apžiūros aktu (2019.08.22) ir vaikų žaidimų aikštelės 

ar patalpos techninio patikrinimo ataskaita (2019.02.25), atlikta vadovaujantis Higienos norma HN 

131:2015. vartų ir vartelių būklės įvertinimu: vartai ir varteliai išklypę, blogai užsidaro, nėra 

galimybės įrengti kodinės spynos, nesaugūs - Betoniniai stulpai, laikantys vartus, aptrupėję ir 

pakrypę. Įgyvendinant lauko pedagogikos elementais praplėstą ugdymo turinį, pailgėjo vaikų buvimo 

ir ugdymo(si) darželio kieme laikas, todėl įvažiavimo į darželio teritoriją vartai ir įėjimo varteliai 

neužtikrina vaikų saugumo darželio kieme tamsiuoju dienos metu. 

Šiam tikslui įgyvendinti bus panaudotos savivaldybės spec. lėšos 5100,00, Kauno paramos 

Valdorfo pedagogikai bendrijos „Šaltinėlis“ l ėšos 1000,00 bei 2 proc. GPM lėšos.  
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IV SKYRIUS 
VEIKLOS TURINYS 

 
1 tikslas – patobulinti pedagogų kompetencijas pritaikant atnaujintą ugdymo turinį vaikų 
mokėjimo mokytis gamtinėje aplinkoje gebėjimų ugdymui. 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 
rezultatai 

Padaryta vaikų pažanga 
mokėjimo mokytis gamtinėje 
aplinkoje srityje. 
Pedagogai gebės taikyti 
naujas ugdymo gamtinėje 
aplinkoje darbo  formas ir 
metodus. 
 

60-70 proc. vaikų padarė 
pažangą mokėjimo mokytis 
gamtinėje aplinkoje srityje. 
Organizuoti 3 edukaciniai 
projektai vaikams gamtinėje 
aplinkoje. 
Įgyvendintas ERASMUS+ 
KA1 projektas „Atgal į gamtą: į 
aplinką augti, kurti, tyrinėti“ 
Organizuoti ne mažiau 2 
mokymai pedagogams, 
kuriuose dalyvauja 70 proc. 
pedagogų.  
70 proc. pedagogių ugdymo 
procese diegia įvairesnius lauko 
pedagogikos elementų taikymo 
būdus, skatinančius vaikų 
mokėjimo mokytis gebėjimus  
 

80-90 proc. vaikų padarė 
pažangą mokėjimo mokytis 
gamtinėje aplinkoje srityje. 
Organizuoti 5 edukaciniai 
projektai vaikams gamtinėje 
aplinkoje. 
Įgyvendintas ERASMUS+ 
KA1 projektas „Atgal į gamtą: į 
aplinką augti, kurti, tyrinėti“ 
Organizuoti ne mažiau 3 
mokymai pedagogams, 
kuriuose dalyvauja 90 proc. 
pedagogų.  
90 proc. pedagogių ugdymo 
procese diegia įvairesnius lauko 
pedagogikos elementų taikymo 
būdus, skatinančius vaikų 
mokėjimo mokytis gebėjimus 
Parengtos lauko pedagogikos 
elementų taikymo 
ikimokyklinėje ugdymo 
įstaigoje metodinės 
rekomendacijos. 
 

Priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Socialiniai 
partneriai 

Įvykdy-
mo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. ERASMUS+ KA1 
projekto „Atgal į 
gamtą: į aplinką 
augti, kurti, 
tyrinėti“ 
įgyvendinimas 

Direktorė EK Švietimo 
mainų paramos 
fondo 
Nacionalinė 
agentūra 

2019 
rugsėjo 1 - 
2020 
birželio 30 

Švietimo 
mainų 
paramos 
fondas 
18 6388,00 
Eur. 

 

1. Edukaciniai 
projektai vaikams 
darželio kieme ir 
kitoje gamtinėje 
aplinkoje. 

Pavaduotoja 
ugdymui 

Kauno marių 
regioninis parkas, 
Kauno botanikos 
sodas, Kauno 
miškų ir aplinkos 
inžinerijos 
kolegija, 
Rumšiškių 
liaudies buities 
muziejus 

Vasario –
lapkričio 
mėn. 

Valstybinių 
funkcijų 
vykdymo 
programa 
(MK l ėšos) 
200 Eur. 
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2. Mokymai 
pedagogams, skirti 
vaikų mokymo 
mokytis gamtinėje 
aplinkoje  
gebėjimų ugdymui 

Direktorė, 
Pavaduotoja 
ugdymui 

LVVPIA 
(Lietuvos 
Valdorfo 
vaikystės ped. 
iniciatyvų 
asociacija) 
IASWECE 
(Tarptautinė 
Šteinerio/Valdorf
o ankstyvosios 
vaikystės ugdymo 
asociacija), 
KPKC, Kauno 
marių regioninis 
parkas, Kauno 
botanikos sodas, 
Kauno miškų ir 
aplinkos 
inžinerijos 
kolegija.   

Sausio –  
spalio mėn. 

Valstybinių 
funkcijų 
vykdymo 
programa 
(MK l ėšos) 
300,00 Eur. 

 

4. Mokytojų tarybos 
posėdis dėl darbo 
grupės subūrimo 
lauko pedagogikos 
elementų taikymo 
ikimokyklinėje 
ugdymo įstaigoje 
skatinant vaikų 
mokėjimą mokytis 
metodinėms 
rekomendacijoms 
parengti. 

Pavaduotoja 
ugdymui  

 Vasario 
mėn.  

Suburta 
darbo grupė; 
Kauno 
paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
„Šaltinėlis“ 
lėšos  
100,00 Eur. 

 

5. Vizitai į 
ikimokyklines  
įstaigas, 
diegiančias lauko 
pedagogikos 
idėjas, 
konsultacijos su   
lauko pedagogikos 
specialistais. 

Direktorė, 
Pavaduotoja 
ugdymui 

Marijampolės 
lopšelis-darželis 
„Šypsenėlė“, 
Vilniaus Žalioji 
mokykla 

Kovo - 
birželio 
mėn.  

Valstybinių 
funkcijų 
vykdymo 
programa 
(MK l ėšos) 
300,00 Eur. 
Kauno 
paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
„Šaltinėlis“ 
lėšos  
100,00 Eur. 

  

6. Pedagogų ir šeimų 
anketinė apklausa 
dėl vaikų 
mokėjimo mokytis 
gebėjimų  

Pavaduotoja 
ugdymui  

 Birželio 
mėn. 

Pedagogai, 
specialistai 
 
 

 

7. Parengtas 
metodinių 
knygelių/pedagogi

Direktorė, 
Ryšių su 
visuomene 

Kauno paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 

Iki 
gruodžio 20 
d. 

Kauno 
paramos 
Valdorfo 
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nių sąsiuv. serijos 
leidinys „Ką gali 
suaugę dėl vaikų: 
Vaiko fizinė ir 
emocinė sveikata“ 

darbo 
grupė; 

bendrija 
„Šaltinėlis“ 
 
 

pedagogikai 
bendrijos 
„Šaltinėlis“ 
lėšos  
200,00 Eur. 

8. Projektas „Vaikų 
sveikos 
gyvensenos 
akademija“ 
(partnerių teisėmis  
pagal priemonę 
Nr. 08.4.2-ESFA-
K-629) 

Direktorė, 
Pavaduotoja 
ugdymui 

VšĮ „Sveikatai 
palankus“ 
Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrija 
„Šaltinėlis“  

Iki 
gruodžio 
30 d. 

Pedagogai, 
tėvai, 
specialistai. 
Projekto lėšos. 
 

 

9. Mokytojų tarybos 
posėdis dėl tikslo 
įgyvendinimo 
rezultatų aptarimo 

Direktorė   Iki 
gruodžio  
7 d. 

Mokytojų 
tarybos nariai 
 

 

 
2 tikslas - pagerinti vaikų ugdymo(si) kieme sąlygas ir saugumą. 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs 
rezultatai 

Laukiami maksimalūs 
rezultatai 

Darželio teritorijos saugumas 
atitiks higienos normos HN 
131:2015 reikalavimus. Saugiai 
ir veiksmingai pritaikyta fizinė 
erdvė vaikų ugdymui(si). 
 

Pakeisti įvažiavimo į darželio 
teritoriją vartai ir vieni įėjimo 
varteliai. Teritorija 80 proc. 
apsaugota nuo pašalinių 
asmenų patekimo.  
 

Pakeisti įvažiavimo į darželio 
teritoriją vartai ir dveji įėjimo 
varteliai, įdiegta saugi vartelių 
rakinimo sistema, atnaujinti 
įėjimo į darželį laipteliai, atlikti 
tvoros atnaujinimo darbai. 
Efektyviai išnaudojamos visos 
darželio kiemo aplinkos vaikų 
ugdymui(si). 
 Teritorija 100 proc. apsaugota 
nuo pašalinių asmenų 
patekimo. 

 

Priemonės 

Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Socialiniai 
partneriai 

Įvykdymo 
terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Ūkinės paskirties 
vartų ir įėjimo 
vartelių  keitimo 
darbai 

Direktorės 
pavaduotoja 
ūkiui  
 

 Iki 
rugpjūčio 
30 d. 

Savivaldy-
bės biudžeto 
lėšos 
5000,00 
Eur. 

Gavus 
savival-
dybės 
finansavi-
mą vartų 
ir vartelių 
keitimui. 

2. Finansų ir 
aplinkos 
tvarkymo ir 
remonto darbo 
grupių 
pasitarimas dėl  

Direktorė,  
Direktorės 
pavaduotoja 
ūkiui,  
Darbo 
grupių 

Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrija 
„Šaltinėlis“  

Balandžio 
mėn. 

Finansų, 
aplinkos 
tvarkymo 
darbo 
grupių 
nariai 
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saugios vartelių 
rakinimo 
sistemos 
įrengimo ir įėjimo 
į darželį laiptelių 
atnaujinimo 

koordinato-
riai 
 

 

3. Darželio 
bendruomenės 
talka darželio 
tvoros 
atnaujinimui  

Direktorės 
pavaduotoja 
ūkiui 
 

Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrija 
„Šaltinėlis“ 

Gegužės 
mėn. 

Savivaldy-
bės biudžeto 
lėšos 100 
Eur. 
Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
„Šaltinėlis“ 
lėšos 100,00 
Eur. 

 

4. 
 
Įėjimo į darželį 
laiptelių 
atnaujinimo 
darbai 

Direktorės 
pavaduotoja 
ūkiui 

Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrija 
„Šaltinėlis“ 

Iki 
rugpjūčio 
30 d. 

Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
„Šaltinėlis“ 
lėšos 500,00 
Eur. 

 

5. Saugios vartelių 
rakinimo 
sistemos 
įrengimo darbai  

Direktorės 
pavaduotoja 
ūkiui 

Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrija 
„Šaltinėlis“ 

Iki spalio 
30 d.  

Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
„Šaltinėlis“ 
lėšos 400,00 
Eur. 

 

6. Visuotinis tėvų, 
bendruomenės 
narių 
susirinkimas dėl 
2-o tikslo 
įgyvendinimo  

Direktorė, 
Įstaigos 
tarybos 
pirmininkas 
Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
pirmininkas 

 Rugsėjo 
mėn.  

Tėvai, 
pedagogai, 
nepedagogini
ai darbuotojai 

 

7. Darželio tarybos 
ir Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
valdybos posėdis 
dėl 2-o tikslo 
įgyvendinimo ir 
lėšų panaudojimo 
ataskaita 

Darželio 
tarybos 
pirmininkas,  
Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrijos 
pirmininkas  
 

Paramos 
Valdorfo 
pedagogikai 
bendrija 
„Šaltinėlis“ 

Gruodžio 
mėn.  

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

Ataskaita, 
Pranešimas. 

Birželio mėn. 

Direktorės 
pavaduotoja 
administracijai ir 
ūkiui  

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

Ataskaita Birželio mėn. 

Pedagogai Direktorei dėl praktinės ir 
metodinės veiklos 
įsivertinimo 

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 

Gruodžio mėn. 

Direktorės 
pavaduotoja 
administracijai ir 
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 panaudojimo 

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  
Logopedė/surdopedagogė ekspertė, ryšių su visuomene grupės narė J. Raubienė 
Direktorės pavaduotoja administracijai ir ūkiui   A. Jefimovienė 
 
 
PRITARTA 
Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ 
tarybos 2019 m. gruodžio 10 d. 
posėdžio protokolu Nr. 4 


