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Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-61 

 

 

KAUNO R. DOMEIKAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LUKNĖ“  

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

VADOVO ŽODIS  

 

Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis „Luknė“ (toliau – darželis) veiklą pradėjo nuo 

2020 m. spalio 1 d. kaip Domeikavos lopšelio-darželio padalinys. Darželis Domeikavos lopšelio-

darželio „Luknė“ vardu įregistruotas VšĮ Registrų centre 2021 m. gegužės 5 d.  

Parengtas 2022-2026 m. strateginis planas, kuriam pritarta darželio tarybos 2021 m. 

lapkričio 18 d. protokoliniu nutarimu Nr. 4 ir Kauno rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. ĮS-4040. Suformuota darželio prioritetinė veiklos 

kryptis: kokybiškas ugdymas saugioje aplinkoje, grindžiamas pozityviais bendruomenės 

santykiais. Šiai krypčiai įgyvendinti suformuluoti 3 tikslai:  

• Siekti visapusiškos ugdymo(si) kokybės; 

• Kurti bendravimą ir bendradarbiavimą puoselėjančią mokyklos kultūrą. 

• Kurti saugią, vaiko ugdymą(si) skatinančią, sveikatai palankią aplinką atliepiančią 

besikeičiančios visuomenės poreikius. 

29,1 proc. padidėjo vaikų skaičius darželyje. 

Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. TS-

251 „Dėl bendradarbiavimo teikiant ugdymo paslaugas“ laukiantiems eilėje patekti  į darželį 2021-

2022 m., pasiūlyta sudaryti ugdymo sutartis su UAB „Aurora group“. 57 vaikų tėvai pasirašė 

ugdymo sutartis.  

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pradėta teikti vaikų priežiūros paslaugą. Paslaugas teikia trys 

vaikų priežiūros paslaugų tiekėjai 15-kai nepatekusių vaikų.  

Įregistravus darželį registrų centre atnaujinti ir parengti nauji darželio veiklos 

dokumentai: Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, Darželio darbo tvarkos 

taisyklės, pareiginiai aprašai ir kiti veiklą reglamentuojantys dokumentai. 

Darželis nuo 2021 m. gruodžio 1 d. įsitraukė į programas „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai ir 

daržovės“. Siekiant paskatinti vaikus vertinti vaisių ir daržovių naudą, padidinti suvartojamų pieno 

ir pieno produktų dalį vaikų mityboje bei įdiegti vaikams supratimą apie jų teigiamą poveikį 

sveikatai programose dalyvauja 100 proc. vaikų. 

 

MOKYKLOS METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Tikslai, uždaviniai Atlikti darbai, veiklos rezultatų kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai 

1. Tikslas – Siekti visapusiškos ugdymo(si) kokybės. 

1. Uždavinys. Kurti 

inovatyviais metodais 

paremtą  

ugdymo(si) turinį 

 

Sukurtas inovatyviais metodais paremtas ugdymo(si) turinys, 

organizuotos veiklos: 

• Sudaryta darbo grupė (įsak. 2021-06-02 Nr.V-14) parengė ir 

Mokytojų taryboje pristatė inovatyviais metodais paremtą 
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ikimokyklinio ugdymo programą “Vaikystės dėlionė” (2021-11-15 

Nr. 1). 

• Mokytojų taryboje išrinktos ir funkcionuoja trys koordinacinės 

grupės, kurios yra atsakingos už kuruojamas sritis: 

- Meninio ugdymo (įsak. 2021 m. spalio 15 d.  Nr. V-55); 

- Sveikatos stiprinimo (įsak. 2021 m. spalio d. 15 Nr. V-54); 

- Ekologinio ugdymo (įsak. 2021 m. lapkričio 16 d. Nr. V-63). 

• Organizuotos 2 edukacinės išvykos vaikams. Lietuvos sporto 

muziejaus edukacinę programoje dalyvavo 12-a „Žiniukų“ grupės 

ugdytinių, ir pagilino sveikatos stiprinimo kompetenciją bei 

susipažino su Lietuvos sporto istorija. Kauno M. Petrausko scenos 

meno mokyklos organizuotame meninio ugdymo užsiėmime 

netradicinėje aplinkoje dalyvavo 15-a „Kodėlčiukų“ grupės vaikų. 

• 100 proc. darželio ugdytinių dalyvavo 24 respublikiniuose 

projektuose: „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ ir programos 

„Sugrąžinkime vaikus į stadionus" 2021-2022  metų projekte 

„Futboliukas", „Draugystės takeliu”, skirtas sąmoningumo 

didinimui, „Be patyčių 2021” 2021-03-15 - 2021-03-26; „STEAM 

iššūkiai” 2021-03-01 - 2021-05-01; „KMK Lituanica“ organizuoja 

12 futbolo treniruočių  darželio ugdytiniams 2021-11-01–-2021-12-

31 (sutartis Nr. 2021/11/08-1) ir k.t. 

• Organizuotose netradicinio ugdymo dienose: „Vasara – mano 

pasaka“ ir „Darželio gimtadienis” dalyvavo 100 proc. ugdytinių 

(pagal tos dienos lankomumo apskaitą). 

• Mokytojų padėjėjos pravedė 8 edukacines – pažintines veiklas 

„Mano hobis“  grupėse, kuriose dalyvavo 100 proc. ugdytinių. 

2. Uždavinys. 

Tobulinti  mokytojų 

kompetencijas 

įgyvendinant šiuolaikinį 

ugdymo turinį. 

 

Patobulintos  mokytojų kompetencijos įgyvendinant šiuolaikinį 

ugdymo turinį: 

• 100 proc. mokytojų ir pagalbos specialistų  patobulino 

kompetencijas inovatyviam ugdymui organizuoti (STEAM, 

patyriminiam, gamtamoksliniam ir t.t.). 

• 95 proc. mokytojų patobulino turinio planavimo ir tobulinimo, 

mokymo(si) proceso valdymo kompetencijas internetiniame 

seminare „Ugdomojo proceso planavimo ir realizavimo iš vaiko 

perspektyvos teoriniai ir praktiniai aspektai“ (8 val.). 

• Atlikus mokytojų ir pagalbos specialistų mokiniui skaitmeninio 

raštingumo kvalifikacijos tobulinimo analizę nustatyta, kad 

skaitmenio raštingumo kompetenciją tobulino: 2021 m. - 10 proc., 

2020 m. - 5proc., 2010-2019 m. – 24 proc.  

3. Uždavinys. Pasirengti 

darbui su  vaikais, 

turinčiais specialiuosius 

ugdymo(si) poreikius. 

 

Pasirengta darbui su  vaikais, turinčiais specialiuosius ugdymo(si) 

poreikius: 

• Mokytojai ir pagalbos specialistai mokiniui 145 val. gilino žinias, 

kaip atpažinti vaikų individualius poreikius ir sunkumus. 

• Organizuoti 3 metodiniai renginiai. „Patirtinio mokymo 

strategijos: iš patirties ir per patirtį“ Kauno rajono bendrojo ugdymo 

įstaigų logopedams ir specialiesiems pedagogams 2021 m spalio 21 

d. (pažyma 2022-10-22 Nr.R2-379, Kauno rajono švietimo centras). 

Renginyje dalyvavo 16 Kauno rajono logopedų ir specialiųjų 
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pedagogų. „DIRFloor metodo pristatymo“ metu pagilino žinias, 

kaip dirbti su autizmo sutrikimą turinčiu vaiku - 100 proc. 

„Smarkučių“ grupės mokytojų ir 75 proc. darželio pagalbos 

mokiniui specialistų (VŠĮ „Augu kartu” 2021 m. lapkričio 15 d. 

pažyma 2021-12-10 Nr. SL-152). Atviro stalo diskusijoje „Įtraukusis 

ugdymas“ dalyvavo 85 proc. darželio mokytojų  2021 m. gegužės 28 

d.) 

• Parengtas skaitmeninis informacinis bukletas „Įtraukusis 

ugdymas”  (pristatytas „Tauškaliukų“ grupės tėvų susirinkime ir 

pasidalinta Facebook darželio paskyroje). 

• Atlikta mokytojų apklausa: „Gabių  vaikų atpažinimas ir 

ugdymas(is) ikimokykliniame ugdyme“, skirta išsiaiškinti gabių 

vaikų atpažinimo bei ugdymo galimybes ikimokykliniame amžiuje. 

Apklausoje dalyvavo 63 proc. mokytojų, rezultatai apibendrinti 

Vaiko gerovės komisijoje (2021-05-27 d. protokolo Nr. 5) ir 

metodinės grupės posėdyje, kuriame nutarta 2022 m. atlikti gabių 

vaikų vertinimą.  

1.3.5. Parengtas Švietimo pagalbos vaikui teikimo aprašas (įsak. 

2021-12-17 Nr. V-85.). 

2. Tikslas – Kurti bendravimą ir bendradarbiavimą puoselėjančią mokyklos kultūrą. 

1.Uždavinys. 

Sukurti tėvų ir 

bendruomenės 

informavimo sistemą. 

 

Sukurta tėvų ir bendruomenės informavimo sistema: 

•Sukurta darželio paskyra socialiniame tinkle „Facebook“ 

https://www.facebook.com/Domeikavos-lop%C5%A1elis-

dar%C5%BEelis-Lukn%C4%97-101016662024220/, informaciją 

seka 521 bendruomenės narys. 

• Sukurtas darželio internetinis puslapis http://luknesdarzelis.lt/., 

kuriame talpinami darželio veiklos dokumentai, teikiama 

informacija. 

• 2021 m. gruodžio mėn. 100 proc.  tėvų (globėjų) pakviesti jungtis 

prie darželio el .dienyno „MūsųDarželis“ ir sekti informaciją apie 

ugdymo turinį, planuojamus renginius, projektus, vaikų pasiekimų 

vertinimą. Prisijungė 75 proc. tėvų. 

2.Uždavinys. 

Pasitelkti bendruomenės 

narius, socialinius 

partnerius kuriant 

mokyklos kultūrą. 

Pasitelkti bendruomenės nariai, socialiniai partneriai, kuriant 
mokyklos kultūrą: 
• Atlikta tėvų, bendruomenės apklausa “Mano idėjos darželiui”, 
siekiant išsiaiškinti tėvų lūkesčius - dalyvavo 70 proc. tėvų. 
•  Organizuotas respublikinis ekologinis-meninis projektas „Kuriu 
gamtai 2021“, dalyvavo 91-as pedagogas iš  35-ių ugdymo įstaigų 
(pažyma 2021-10-27 Nr. R2-388, Kauno rajono švietimo centras). 
• Bendradarbiaujant su socialiais partneriais vykdoma informacijos 
sklaida darželio socialinėje paskyroje apie Domeikavos laisvalaikio 
centro organizuojamus renginius. 
•  Organizuotos 5-ios parodos darželyje (mėnesių planai):  „Amatai“ 
skirta supažindinti su lietuvių liaudies dirbiniais; „Velykinių 
puokščių“ - dalyvavo 8-ių grupių tėveliai; „Mašinų paradas“ - 
mašinas parodai kūrė 8-ių grupių tėveliai; „Ruduo skėčiuose” – 
pagaminti 56 skėčiai.  Domeikavos kaimo bendruomenės 
organizuojamai Eglučių alėjai sukurtos dvi eglutės. Tėveliai 
prisidėjo, pagamindami virš 50 pirštinių  darželio Eglutei. 

https://www.facebook.com/Domeikavos-lop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Lukn%C4%97-101016662024220/
https://www.facebook.com/Domeikavos-lop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Lukn%C4%97-101016662024220/
http://luknesdarzelis.lt/
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„Smalsiukų“ grupės tėveliai sukūrė savo eglutę ir laimėjo III vietą 
(darželio socialinė Facebook paskyra, padėkos, prizai). 
• Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kauno r. Lapių lopšeliu-
darželiu,  Domeikavos lopšeliu-darželiu ir Girionių lopšeliu-
darželiu. Bendradarbiavimui  skatinti organizuota paroda „Pirštinė” 
(pažyma 2021-11-09 Nr. SL-150, Domeikavos lopšelis-darželis 
„Luknė”). 
•Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno Miko Petrausko 
scenos meno mokykla siekiant socialinės partnerystės ir efektyvaus 
bendradarbiavimo ugdant vaikų meninius gebėjimus (2021m. 
lapkričio 8 d. Nr. KSMM-04).  

 

ŠVIETIMO KOKYBĖS RODIKLIAI 

 

Rodiklis Mokykloje 

Bendras mokinių skaičius 192 

Iš jų:  

Ikimokyklinio ugdymo mokiniai 192 

Priešmokyklinio ugdymo mokiniai - 

Nepatenkintų prašymų skaičius (pirmu pasirinkimu) spalio 1 d. 7 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius 61 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalis (proc.) 31,8 

Negalią turinčių mokinių dalis nuo mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių (išskyrus dėl išskirtinių gabumų), ugdomų integruotai mokykloje 

2 

Darbuotojai 
Skirtų etatų 

skaičius 

Užimtų etatų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

Direktorius 1 1 1 

Pavaduotojas ugdymui 1 1 1 

Pavaduotojas ūkio reikalams (ūkvedys) 1 1 1 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 17,6 17,6 16 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai - - - 

Meninio ugdymo mokytojas 1 1 2 

Neformaliojo ugdymo mokytojas 

(plaukimo instruktorius) 

- - - 

Nepedagoginiai darbuotojai  25,75 25,75 25 

Mokytojų, dirbančių pilnu (ir didesniu) etatu, dalis (proc.) 100 

Aukštos kvalifikacijos mokytojų (metodininkų ir ekspertų) skaičius 2  

Aukštos kvalifikacijos mokytojų (metodininkų ir ekspertų) dalis (proc.) 10,5  

KOMENTARAS  

Esant ikimokyklinio ugdymo mokytojų trūkumui 71,25 proc. mokytojų turi didesnį krūvį, 

papildomą 0,05-0,25 etato dalį. 

1 meninio ugdymo mokytojo etatas padalintas į 0,75 ir 0,25 et. 

80 proc. mokytojų yra įgiję pedagoginį išsilavinimą. 2 ikimokyklinio ugdymo mokytojai priimti 

dirbti pateikę pažymas apie pedagogines studijas. 

3 mokytojai studijuoja VDU siekdami įgyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo 

kvalifikaciją. Studijų pradžia 2020 m. spalio mėn., planuojama pabaiga 2022 m. sausio mėn. 

1 mokytojas studijuoja Kauno kolegijoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijas. 

Studijų pradžia 2021 m. rugsėjo mėn., planuojama pabaiga 2025 m. birželio mėn. 
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2 mokytojai pasinaudojo  „Pedagogų rengimo, perkvalifikavimo ir pritraukimo į Kauno rajono 

mokyklas  2021-2025 metais tvarkos aprašu“ patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. TS-246, pasirašydami bendradarbiavimo sutartis dėl studijų 

finansavimo su Kauno rajono savivaldybės administracija, dėl perkvalifikavimo studijų su VDU 

ir gavo finansavimą studijoms 100 proc. ir 80 proc. Studijų pradžia 2021 m. rugsėjis. 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

Skirtų etatų 

skaičius 

Užimtų etatų skaičius Darbuotojų 

skaičius 

Logopedas 2 2 2 

Specialusis pedagogas - - - 

Psichologas  - - - 

Mokytojo padėjėjai spec. 

poreikių vaikams 

2 2 2 

KOMENTARAS  

Mokytojo padėjėjai spec. poreikių  vaikams (2 et.)  teikia pagalbą vaikams, turintiems 

neįgalumą ir didelius ugdymosi specialiuosius poreikius. 

Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m) 7,75 

Mokyklos mokymo lėšos (Eur) 164754,00 

Mokyklos aplinkos lėšos (Eur) 227656,24 

Mokymo lėšos, tenkančios vienam mokiniui (Eur) 858,09 

Aplinkos lėšos, tenkančios vienam mokiniui (Eur) 1185,71 

Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam mokiniui (Eur) 2043,80 

Specialiosios lėšos (tėvų įnašai edukacinėms erdvėms ir paramos lėšos) (Eur) 60043,56 

Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam 

mokiniui (Eur) 

30,05 

KOMENTARAS  

Gauta 10389,17 Eur tėvų įnašų edukacinėms erdvėms tobulinti.  

Įkurtos 3 grupės nuomojamose patalpose (Įgulos g. 3, Šakių k., Domeikavos seniūnija) ir 

aprūpintos reikiamomis priemonėmis, organizuojamas maisto atvežimas iš Domeikavos 

lopšelio-darželio „Luknė“. 

Panaudojant mokymo ir specialiąsias lėšas įsigyti 9 šviesos stalai, 10 konferencinių stovų-

magnetinių lentų, 2 planšetės, 2 kompiuteriai, 2 spausdintuvai, 1 projektorius, piešinių ir vaikų 

darbų kabinimo sistemos, lentynos į grupes, įvairių ugdymosi(si) STEAM priemonių, sporto 

inventoriaus, knygų, kanceliarinių priemonių, tobulinta darbuotojų kvalifikacija.  

Vidutinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo darbo užmokestis 

(bruto, Eur) 

1611,68 Eur 

 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI 

 

Eil. 

Nr.  

Problema Problemai spręsti 

taikytos priemonės 

 

Pasiekti teigiami 

pokyčiai dėl 

priemonių 

įgyvendinimo 

Jeigu neišspręsta, 

kokių tolesnių 

veiksmų bus 

imamasi 

1.     
 

     


