KAUNO ALEKSOTO LOPŠELIS-DARŽELIS
STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS
1.

tikslas – tobulinti ugdymo kokybę siekiant individualių vaiko gebėjimų plėtojimo modernizuojant ugdymo procesą, stiprinant
vaikų emocinį atsparumą.

Pasiektas faktinis rezultatas
Valstybės
Kiti
Savivaldybės Specialiosios
(sutampantis su esančiu Strateginio
biudžeto
Parama
finansavimo
lėšos
lėšos
Uždavinys
planavimo sistemoje)
lėšos
šaltiniai
2019 m.
2020 m.
2021 m.
Įdiegti
100%
1000 eurų
skaitmeninę
pedagogų
MK lėšos
ugdymo turinio ir
naudoja
vaikų pasiekimų skaitmeninę
vertinimo
ugdymo
sistemą
(el.
turinio ir
dienyną)
vaikų
pasiekimų
vertinimo
sistemą (el.
dienyną).
Išvada apie pasiektą tikslą: pasiektą rezultatą vertiname labai gerai, nes pavyko pasiekti planuotus rezultatus: visi mokytojai naudoja
skaitmeninę ugdymo turinio ir vaikų pasiekimų vertinimo sistemą (el. dienyną). Strateginio planavimo informacinėje sistemoje (STRAPIS)
išsikėlėme tikslą „IKT panaudojimas ugdymo procese“. Planuotos rodiklių reikšmės tapo faktinėmis – pedagogai IKT naudoja ugdymo(si)
procese.
2 tikslas - stiprinti ir plėtoti partnerystę vaikas-šeima-pedagogas, įtraukiant laisvanorystę į ugdomo(si) procesą.

Uždavinys

Pasiektas faktinis rezultatas
(sutampantis su esančiu Strateginio
planavimo sistemoje)

Valstybės
biudžeto
lėšos

Savivaldybės
lėšos

Specialiosios
lėšos

Parama

Kiti
finansavimo
šaltiniai

2019 m.
Skatinti tėvų ir
laisvanorių
aktyvesnį
dalyvavimą
vaikų
ugdymo(si)
procese

50% tėvų
dalyvavo
projektinėse
ir įvairiose
kitose
organizuotose
veiklose.

2020 m.
-

2021 m.
-

-

-

-

-

-

Išvada apie pasiektą tikslą: pasiektą rezultatą vertiname gerai – įgyvendintas projektas „Kuo būsiu užaugęs“, organizuotos „Tėvų dienos
darželyje“ ir kiti įvairūs renginiai drauge su socialiniais partneriais. Strateginio planavimo informacinėje sistemoje (STRAPIS) išsikėlėme tikslą:
projekto „Kuo būsiu užaugęs“ įgyvendinimas. Įgyvendinome planuotas rodiklio reikšmes.

3. Tikslas – kurti modernią, saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką
Pasiektas faktinis rezultatas
Valstybės
(sutampantis su esančiu Strateginio planavimo
biudžeto
sistemoje)
lėšos
2019 m.
1 uždavinys
- Pamatų hidroizo- Negautas
liacijos įrengimas. finansavimas.
- Cokolinės dalies
apšiltinimas
2 uždavinys
- Elektros
instaliacijos ir
30 %
apšvietimo sistemos
projekto parengimas
bei remontas.
- Grupių remontas
3 uždavinys

50 %

2020 m.

Savivaldybės
lėšos

Specialiosios
lėšos

2021 m.

200eur.

800,00 eur

11950,00 eur

Parama

Kiti
finansavi
mo
šaltiniai

- Įrengtas
įvažiavimas.
- Įrengtos naujos
vaikų žaidimų
aikštelės.

30 % įsigyti
nauji lauko
įrenginiai
(spyruokliukai,
smėlio dėžės)

- Sporto aikštelės
aptvėrimas
Išvada apie pasiektą tikslą: pasiektą rezultatą vertiname labai gerai, nes darbai atlikti naudojant įstaigos biudžeto lėšas: atliktas vienos grupės
paprastasis remontas. Strateginio planavimo informacinėje sistemoje (STRAPIS) išsikėlėme tikslą „Įstaigos vidaus aplinkų atnaujinimas“.
Atnaujintas apšvietimas įsigyjant šviestuvus: koridoriuose, salėje, logopediniame kabinete. Įrengta praėjimo kontrolės sistema (kodinės lauko
durys) – 2 % GPM lėšomis. Atliktas dalinis įstaigos koridoriaus remontas, jame atnaujintos ugdymosi erdvės –įstaigos biudžeto lėšos ir nuomos
lėšos. Pagal higienos normos reikalavimus uždėta apsauga laiptų turėklams. Kiemo teritorijoje įrengtas pėsčiųjų takas užtikrinantis saugų vaikų
ir tėvelių patekimą į teritoriją – spec. (tėvų įmokų) lėšos. Perdažyti lauko įėjimai (sienos). 2019 m. užduočių įvykdyta daugiau, negu buvo
numatyta.
Dėl negautų iš savivaldybės asignavimų neįgyvendinti numatyti darbai: neatlikta pastato renovacija, neįrengtas įvažiavimas iš Antanavos
gatvės. Numatytoms atnaujinti vaikų žaidimų aikštelėms ir sporto aikštelės aptvėrimui negautas savivaldybės finansavimas. Taip pat finansavimas
negautas numatytam vienos grupės remontui.
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