
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS “SPRAGTUKAS“ 

 

2020 m. lapkričio-gruodžio mėn. 

Parengė: direktorė Asta Valatkevičienė 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Integruotas nuotolinis ugdymas  kasdieninėje 

vaiko ugdomojoje veikloje darželyje:  

 

Kontaktinis ugdymas - taikant  

informacines technologijas (IT): 

priešmokyklinėse grupėse 

interaktyvių lentų naudojimas.  

  

Nuotolinis ugdymas organizuojamas taikant  

informacines komunikacines technologijas (IKT): 

„Messenger“, „Zoom“ programas.         

 
Kas yra pokytis? 

 

Kaip keičiasi vaiko 

ugdymas(is)? 

 

Kaip kuriamas įstaigos 

įvaizdis? 

 

Kokie šiandien darželio: 

iššūkiai ir galimybės? 

 

Įstaigos bendruomenės 

žodis... 

 

 

Pokytis – tai perėjimas iš vienos būsenos į kitą. Jis 

atsiranda, kai norisi kažką pakeisti. Ir sunku pasakyti kas tą 

žmogaus norą sužadina: ar vidinis poreikis, ar išorinis. Vienas iš 

stimulų verčiantis judėti į priekį – laikas. Pasaulis keičiasi: 

keičiasi jaunų šeimų požiūriai, ugdytinių poreikiai, sparčiai 

tobulėja informacinė-technologinė aplinka... 

Taigi šiandien norėdami padaryti daugiau nei vakar - 

reikia energijos, kurią galime gauti tik sustoję ir įsivertinę ką 

padarėme?, kokia nauda?, ką dar galime padaryti?  

Dažnai kylantis klausimas: Kas atsakingas už pokyčių 

įgyvendinimą? 

Mano manymu, kiekvienos Įstaigos sėkmė priklauso nuo 

komandos aktyvumo, todėl tikiuosi, kad šis leidinys atskleis 

supratimą:  

„Nuo kiekvieno įstaigos bendruomenės nario priklauso 

Įstaigos POKYTIS -  judėjimas į priekį“. 

 

Direktorė Asta Valatkevičienė 

 

 

 

VAIKO VEIKLA 

POKYČIAI, INOVACIJOS, ĮŽVALGOS 

UGDYMO KOKYBĖS STIPRINIMAS 

Renginys „Spragtukas Advento šviesose 2020“ 

 

POKYTIS 

 

Užsakyta ir taikoma el dienyno „Mūsų darželis“ 

paslauga „Nuotolinės konferencijos“. 

 

Susitarta ir reglamentuota „Nuotolinio mokymosi 

organizavimo tvarka įstaigoje“. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikiai mokymai:  

• 50% pedagogų dalyvauja formaliuose mokymuose.  

• Direktorė Asta Valatkevičienė ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja Ingrida Šukaitienė dalyvauja, Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis 

finansuojamo projekte „Inovacijos vaikų darželyje“. 

Tikslas: informacinių technologijų, STEAM (anglų 

k.Science –gamtos mokslai, Technology –technologijos, 

Engineering –inžinerija, Art –menas / dizainas, Mathematics 

–matematika), darnaus vystymosi ir kūrybingumo ugdymo 

diegimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programose.  

Darbo priemonių parinkimas:  

• Nupirktas sintezatorius - aparatas, galintis 

generuoti elektroninį signalą ir juo manipuliuoti muzikos 

kūrimui, įrašymui, atlikimui. 

 

Visų įstaigos Darbuotojų metinės veiklos vertinimas 

(išskyrus pareigybes, kurios priskiriamos D lygiui). 

Laukiams rezultatas: darbuotojai profesionaliai taikys 

darbo metodus ir žinias.  

Trumpalaikiai mokymai (seminarai, metodinės dienos, konferencijos ir kt.). 

Šventinė diena „Kalėdinis Karnavalas 2020“. 

 

 

ĮSTAIGOS PEDAGOGŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS 

TOBULĖJIMAS 

Pedagogų metinės veiklos vertinimas. 

 POKYTIS 

 

Muzikiniai užsiėmimai. 

 

 



 
 

Probleminės situacijos: 

✓ įstaigos pereinamas kiemas; 

✓ automobilių parkavimas prie darželio (Kęstučio g. renovacija); 

✓ alergiškų vaikų maitinimas; 

✓ vaikų ir darbuotojų sveikatos priežiūra; 

✓ sunkėjanti ekstremali situacija Lietuvoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ačiū, tėveliams už paramą kuriant darželio aplinkas! 

 

 

 

 

 

 

• Vykdomas darželio teritorijos rakinimas (koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ūkiui E.Banevičienė). 

• Sutarta (po Kęstučio g. renovacijos) dėl automobilių parkavimo - vaikų išlaipinimo/įlaipinimo vietos 

Kęstučio g. 

• Parengtas naujas valgiaraštis alergiškiems vaikams (koordinatoriai: dietistas E. Kumpys ir sandėlininkė 

V. Taurienė). 

• Susitarta ir reglamentuota įstaigoje Švietimo pagalbos teikimo tvarka (koordinatorė logopedė I. 

Galinskaitė). 

• Susitarta ir reglamentuota vaikų ir darbuotojų sveikatos priežiūros tvarka (koordinatorė sandėlininkė 

V.Taurienė) 

Pasiskirstyta atsakomybe: 

• darbuotojų sveikatos profilaktinės patikros stebėseną vykdo sandėlininkė V.Taurienė; 

• darbuotojų sveikatos/rizikos faktorių stebėseną vykdo Įstaigos darbų saugos ir sveikatos 

specialistė E.Banevičienė; 

• vaikų sveikatos stebėseną vykdo: 

✓ kasdieninę - vaiko grupės mokytojai ir tėvai; 

✓ savaitinę ir mėnesinę – direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

✓ nuolatinę (visuminę) – visuomenės sveikatos specialistas. 

• Savalaikiai atnaujinta ir taikoma „Vaikų ugdymo organizavimo ir bendrų taisyklių esant ekstremaliai 

situacijai įstaigoje tvarka“ (koordinatoriai: direktorė A.Valatkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

E.Banevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Žūkienė). 

ĮSTAIGOS SAUGIOS IR PALANKIOS APLINKOS KŪRIMAS 

POKYTIS 

 

VAIKO UGDYMO(SI) APLINKA 

POKYTIS 

 

Vaikų STEAM veikloms įsigyta priemonių už 

1028,00 eur 

Įgyvendinta iniciatyva - projektas  

„Cukrinės Kalėdos Spragtuke“ 

Ačiū pedagogų komandai: Linai Ž., Dalei Š., 

Sanidai L., Ingridai Š., Rasai L., Agnei K. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio mėn. atlikta ugdytinių tėvų apklausa „Kauno l-d „Spragtukas“ 2020 m. veiklos įvertinimas“. 

Dalyvavo 41 respondentų (ugdytinių tėvų). 

Kiekvienais mokslo metais, šių apklausų rezultatai buvo pristatomi Įstaigos tarybos posėdžiuose (gruodžio 

mėn.). Šiemet, esant ekstremaliai situacijai Lietuvoje, rezultatų apžvalgą pateikiame šiame leidinyje. Tokiu 

būdu tikimės, kad informacija pasieks daugiau ugdytinių tėvelių, kurie domisi mūsų įstaigos veikla.  

Ugdytinių tėvų įvertinimo rezultatai: 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo kriterijus 2020 m. rezultatas 

1. Tėvelių aktyvumas pagal vaikų grupes: „Ežiukų“ 12,2 % 

„Drakoniukų“   9,8 % 

„Ančiukų“  14,6 % 

„Boružėlių“  24,4 % 

„Nykštukų“  19,5 % 

„Pelėdžiukų“  19,5 % 

2. Vaiko savijauta įstaigoje 89 % 

3. Vaiko ugdymosi pasiekimų kokybė 86,5 % 

4. Vaiko ugdymo(si) kokybė 88 % 

5. Tėvų aktyvumas ugdymo procese 80 % 

6. Mokytojų dėmesys tėvų pasiūlymams 63,5 % (10 tėvų neturėjo nuomonės) 

7. Pedagogų darbo kokybė: „Ežiukų“ 100 % 

„Drakoniukų“  96 % 

„Ančiukų“  96 % 

„Boružėlių“  100 % 

„Nykštukų“  100 % 

„Pelėdžiukų“  87,5 % 

8. Vaiko veiklos erdvių kokybė: Grupėje 78,5 % 

Kieme 74 % 

9. Darbuotojų darbiniai santykiai 78,5 % (4 tėvai neturėjo nuomonės) 

10. Daugiausiai tėveliai apie įstaigos 

finansinę situaciją sužino iš: 

Įstaigos Tarybos 

narių 

20,9 % 

Įstaigos svetainės 

www.spragtukas.lt 

11,6 % 

Nesidomi-pasitiki 46,5 % 

11. Įstaigoje įgyvendintų veiklos pokyčių kokybė 56 % (13 tėvelių nieko nežino apie 

pokyčius) 

 

 

DARŽELIS ŠIANDIEN: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS 

ĮSTAIGOS ĮVAIZDIS - 

REPREZENTAVIMAS 
POKYTIS 

 

✓ Nauja Įstaigos internetinė svetainė: 

www.spragtukas.lt 

Dizainą ir informacijos pateikimą sukūrė direktorė Asta 

Valatkevičienė. 

✓ Įstaigos svetainės (www.spragtukas.lt), tėvų 

apklausos duomenimis, informacijos pateikimo 

kokybė:  74% (8 tėvai neturėjo nuomonės). 

✓ Susitarta ir reglamentuota dėl įstaigos dokumentų 

rengimo, tvarkymo, saugojimo, naudojimo tvarkos 

(koordinatorius raštvedė G.Vetrova). 

 

2020 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮVERTINIMAI 

http://www.spragtukas.lt/
http://www.spragtukas.lt/
http://www.spragtukas.lt/


 

 

✓ Finansai: 2021 m. didesnį finansavimą skirti: darbuotojų kompetencijai (28,9 %) ir vaiko kiemo aplinkai 

(26,3 %). 

✓ Ugdymo aplinka: Kiemo žaidimų aikšteles papildyti priemonėmis, interaktyvesnių erdvių. Daugiau 

priemonių vaikų grupėse. 

✓ Ugdymo procesas: Keisti konservatyvų požiūrį į ugdymą. Domėtis A.Landsbergienės įrašais. Daugiau 

dėmesio skaitymui ir rašymui paruošiamojoje grupėje. 

✓ Bendradarbiavimas: Stiprinti komunikaciją tarp tėvų ir pedagogų. Turėti sanitarinių dienų (bent katą per 

kelis mėnesius), kad tėvai pasiimtų vaikus iki pietų ir kolektyvas galėtų turėti veiklas tarpusavyje. 

✓ Įstaigos aplinka: Gražesnių indų. Vaikų grupių atnaujinimo, renovacijos, remonto koridoriuje ir laiptinėse, 

kabinetuose. 

Ačiū tėveliams, už įžvalgas, įvertinimus ir patarimus! 

Kiekvieno Jūsų nuomonė svarbi, nes ji padeda tikslingiau išsikelti  

2021 m įstaigos veiklos prioritetus. 

 

 

 

 

✓ Ačiū grupės auklėtojui Mariui ir auklėtojo padėjėjai Ramutei už rūpestį, globą, už įdomias, kūrybiškas 

veiklas. Taip pat visam darželio kolektyvui – Ačiū. 

✓ Noriu padėkoti auklėtojoms Daliai ir ypač Sanidai už kūrybiškas veiklas. Norą keliauti su vaikas į įvairias 

veiklas, nors dabar tai sustojo dėl karantino. 

✓ Dėkoju visam darželio personalui už pastangas ugdyti ir rūpintis mūsų vaikais. Ačiū ! 

✓ Mariui, už puikų ir įdomesnį ugdymą, taip pat Linai, kuri noriai pavaduoja auklėtoją. Ačiū ir kitiems, kurie 

kas rytą visus mus pasitinka su šypsenomis. 

✓ Noriu padėkoti auklėtojai Ingridai, Mariui, muzikos mokytojai Astai ir logopedei, taip pat virėjoms. 

✓ Norėčiau padėkoti visam kolektyvui, suprasti vienas kito skirtenybes ir vienas kitą palaikyti. Ypač dėkoju 

už atsidavimą ir nepaliaujamas idėjas Mariui, už begalinę meilę rūpestį vaikais Ramutei, muzikei Astai už 

jos šiltumą ir kūrybiškumą, Linutei už niekada neišnykstančią šypseną veide. Direktorei Astai linkiu 

išlaikyti esamą kolektyvą ir susidoroti su visais biurokratiniais rūpesčiais, gaunant finansų veiklai. Taip pat 

dėkoju Valytei ir jos komandai už skanų darželio maistą!!! 

✓ Esu dėkinga visam personalui. Jaučiu šiltą bendravimą. Tikiuosi, jis šiltas lieka ir tėveliams užvėrus 

darželio duris :) Jei išskiriant, kas daro įspūdį, tai Mariaus ekstra žingsnis - jis kas savaitę pasidalina 

nuotraukomis / įrašais apie tai, ką įdomaus veikė vaikai / su vaikais. Labai įdomu! 

✓ Norėtume padėkoti Nykštukų Ingridai už kantrybę ir meilę begalinę. 

✓ Auklėtojoms už rūpestį ir atsakomybės požiūrį ugdant vaikus. 

✓ Dėkojame už labai gerą ugdymą. 

✓ Norėčiau padėkoti auklėtojai Hanai, Agnei ir auklytei už intuityvų pojūtį bendravime su vaikais, už gerą 

atmosferą kuriamą grupėje, už vaikų emocijas, nežalojantį bendravimą su vaikais. 

✓ Didelis ačiū visai darželio pedagogų bendruomenei.  

✓ Esu dėkinga grupės auklėtojoms Dalei ir Sanidai bei šeimininkutei Vidai už jų visapusišką darbą. Kai 

vaikas, grįžęs namo, mini auklėtojų vardus iš geros pusės- geras ženklas. :) Pasak vaiko: Vida- padeda, 

Dalė- moko, su Sanida daro visokius darbelius. 

✓ Labai dėkoju auklėtojoms, Rasai ir Dalei už meilę vaikams! 

✓ Dėkoju administracijai ir grupės pedagogam visam personalui. 

✓ Dėkojam Kristinai už individualų dėmesį vaikui ir už mokėjimą įsiklausyti ir paskatinti. 

ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS ŽODIS... 

TĖVELIŲ PASIŪLYMAI: 

TĖVELIŲ PADĖKOS:  

(duomenys iš ugdytinių tėvų apklausos „Kauno l-d „Spragtukas“ 2020 m. veiklos įvertinimas“) 



✓ Dėkoju auklėtojoms už kantrybę, supratimą. 

✓ Nuostabiai auklėtojai už šaunų darbą ir visam darželio kolektyvui. Labai geri darbuotojai ir labai geros 

sąlygos vaikams. 

✓ Didelis ačiū Hanai, Agnei ir Reginai už rūpestį vaikų. 

✓ Padėkoti už kantrų darbą su mūsų vaikais. Tikrai daug energijos ir kantrybės tas reikalauja, o atlygis už tai 

tikrai mažas. 

✓ Tikrai džiaugiamės tiek auklytėmis, tiek pačiu darželiu. Visi darbuotojai draugiški, ypač rytais kai 

atvedame mažiuką. Labai esame patenkinti. 

✓ Auklėtojai Rasai už šiltą bendravimą su vaikais, vaikų bendrystę, įgūdžių lavinimą. 

✓ Auklėtojoms, švietimo pagalbos vaikui specialistams, visam darželio kolektyvui dėkojame už nuoširdų 

vaikų ugdymą, meilę jiems, kuriamą teigiamą santykį su kiekviena vaiko šeima. Sėkmės, sveikatos ir 

kantrybės iššūkių kupiname darbe! 

✓ Padėka visam personalui. Darželis yra jaukus ir inovatyvus. 

✓ Ačiū už jūsų pastangas ir nuoširdų darbą, kiekvieną kartą džiuginate savo entuziazmu ir inovatyvumu ;) 

Sėkmės! 

 

Ačiū tėveliams, už individualius pedagogų ir kitų darbuotojų veiklos įvertinimus! 

Jūsų įvertinimai leidžia mums pasitikrinti: ar teisinga kryptimi dirbame, ar 

atliepiame Jūsų vaikų poreikius...  

 

 

 

DARŽELIO „SPRAGTUKAS“ KOLEKTYVO ŠVENTINIAI SVEIKINIMAI: 


