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BENDRA ĮSTAIGOS CHARAKTERISTIKA 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Kauno r. Raudondvario lopšelio – darţelio „Riešutėlis“ veiklos planas 2019 metams, yra parengtas 

atsţvelgiant į įstaigos 2019-2021 metų strateginį planą, 2018 metų įstaigos įsivertinimo rezultatus, 

bendruomenės poreikius. Planu siekiama atliepti ir įgyvendinti valstybės švietimo politiką, teikti 

kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes, tenkinti ugdymosi 

poreikius ikimokyklinio ugdymo srityje, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. Planą 

įgyvendins Raudondvario lopšelio – darţelio „Riešutėlis“ administracija, pedagogai ir švietimo pagalbą 

teikiantys specialistai bei kiti vaiką ugantys suaugusieji (nepedagoginiai darbuotojai), ugdytiniai ir jų 

tėveliai. 

 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 Kauno r. Raudondvario lopšelis – darţelis „Riešutėlis“ yra viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė 

forma – Savivaldybės biudţetinė įstaiga. Mokyklos steigėjas – Kauno r.savivaldybės taryba 

indentifikavimo kodas 291097630, adresas Savanorių pr.371, LT – 49500 Kaunas. 

Ikimokylinio ugdymo bendrosios paskirties mokyla. 

Mokyklos tipas – lopšelis – darţelis. 

Ugdymo kalba – lietuvių. 

Mokykla įsteigta 197 m. kovo 10 d. 

Mokyklos veiklos pradţia 1970 m. kovo 27 d.  

Įstaigai 1993 m. suteiktas „Riešutėlio“ vardas. 

Mokyklos buveinė – Instituto 10A, Raudondvario k. Raudondvario seniūnija, Kauno r. 

savivaldybė. 

Telefonas (8~37) 54928 

E.paštas raudondvaris.rieutelis@gmail.com 

Svetainė www.riesutelis.raudondvaris.lm.lt 

Mokymo forma – dieninė. 

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.  

mailto:raudondvaris.rieutelis@gmail.com
http://www.riesutelis.raudondvaris.lm.lt/


Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ufgdymas. 

Įstaigoje veikia 6 grupės. 1 – ankstyvojo amţiaus, 5– ikimokyklinės grupės. Ugdoma 111 vaikų. Iš 

jų 2 turintys didelius specialiuosius ugdymo(si) poreikius bei 10 vaikų turinčių vidutinių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 24 vaikai turintys nedidelių specialiųjų ugdymosi poreikių 

Kauno r. Raudondvario lopšelyje – darţelyje „Riešutėlis“ ugdymo procese yra integruojami 

pasrinkti modeliai.  

Eil.  

Nr.  

 Ugdymo grupės 

 pavadinimas 

Grupės 

darbo laiko 

trukmė  

(val.) 

 Vaikų  

Skaičiius 

grupėje 

Ugdymo grupės modelis 

1. I grupė  10,5 20  VI modelis – Gamtamokslinio ugdymo ikimo-

kyklinė grupė 

2.  II grupė 10,5 20  VI modelis – Meninės – kūrybinės raiškos iki- 

 Mokyklinė grupė 

3. III grupė  10,5 20 VI modelis – Sveikatingumo ikimokyklinė  

grupė 

4. IV grupė 10,5 20 VI modelis – Socialinės – emocinės sveikatos 

 ikimokyklinė grupė 

5. V  grupė 9 15  I  modelis – ankstyvojo amţiaus grupė 

6. VI grupė  10,5 17 VI modelis – Gamtamokslinio ugdymo ikimo-

kyklinė grupė 

 

 MOKYKLOS SAVITUMAS 

 Kauno r. Raudondvario lopšelis – darţelis „Riešutėlis“ – atvira pokyčiams, naujovėms 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – Savivaldybės biudţetinė 

įstaiga. Ji grindţia savo veiklą Lietuvos Respublikos Konstitucoija, Vaiko teisių konvencija, Vaiko 

gerovės valstybės politikos koncepcija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos 

 Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais norminiais 

aktais, mokyklos nuostatais, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa, strateginiu 2019 – 2021 planu, 

saugios gyvensenos įgūdţių ugdymo programa. 

Vaiko sveikata ir jos saugojimas – pagdrindinė ugdymo nuostata, kuria remiantis kuriamos 

sąlygos įvairių vaiko poreikių tenkinimui, sudarant galimybes pagal savo amţiaus galias, fizines, 

dvasines savybes, patirtį. Lopšelyje – darţelyje yra sukurta stipri materialinė bazė fiziniam vaikų 

aktyvumui. Priemonių įsigijimui buvo panaudotos lėšos iš sveikatingumo projektų. 



Lopšelyje – darţelyje įrengtas uţdaras baseinas, kuriame vaikai plaukioja ir atlieka korekcinius 

pratimus. 

Įkurtas logopedinis kabinetas, kuriame ugdytiniams koreguojami kalbos, kalbėjimo ir 

komunikacijos sutrikimai. 

Įstaigoje populiarios vaikų – tėvų popietės – vakaronės. Ţaisdami tradicinius, etninius ţaidimus 

ir ratelius vaikai susipaţįsta su papročiais, kalendorinėmis šventėmis. Įgyvendinami įvairūs projektai, 

skatinantys vaikų ugdymąsi. 

 Kauno r. Rudondvario lopšelis – darţelis „Riešutėlis“  nuo 2001 metų dalyvauja 

respublikiniame sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, Kauno r. sveikatą stiprinančių ugdymo įstaigų 

tinklui. Taip pat  yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos ţelmenėliai“ narė.  

Įstaigos plaukimo instruktorė yra sveikatą stiprinančių mokyklų strateginės grupės konsultantė.  Įstaiga 

pasiţymi  - aktyvia veikla propaguoja sveiką gyvenseną kaip gyvenimo būdą nuo gimimo. 

Vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą ir papildytą Iikimokyklinio ugdymo programą.  

 

2018 METŲ MOKYKLOS SVARBIAUSIOS VEIKLOS PRISTATYMAS 

Raudondvario lopšelyje-darţelyje ,,Riešutėlis“ 2018 metais toliau sėkmingai inicijavome ir 

organizavome ugdymosi procesą, kuriame daţnai taikėme netradicinės veiklos formas, orientavomės į 

ugdymąsi netradicinėse aplinkose. 2018 metais veiklas organizavome Raudondvario dvaro parke, 

Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje – įvairiose edukacijose, Raudondvario bibliotekoje, tyrinėjom 

gamtos pokyčius ir poţymius Nevėţio pakrantėse, parkuose, keliavome į įvairias išvykas (botanikos 

sodą), kvietėme veiklose aktyviai dalyvauti tėvelius, sėkmingai įgyvendinome ikimokyklinio ugdymo 

modelius (gamtamokslinį, meninės - kūrybinės raiškos, sveikatingumo). Dţiaugu, kad šiais metais 

galime pasidţiaugti didesniais įstaigos laimėjimais konkursuose. Plėtodami netradicinį ugdymą šių 

metų pavasarį grupių erdvėse įsirengėme ,,ţaliuosius kampelius“. Kampeliuose plėtodami veiklas 

dalyvavome net trijuose ekologiniuose-gamtiniuose konkursuose: ,,Mano ţalioji palangė, ,,Auginu 

Lietuvai“, ,,Eko takučiu, ten kur sveika ir skanu“. Konkursuose ,,Auginu Lietuvai’’ ir ,,Eko takučiu, 

ten kur sveika ir skanu’’ tapome laureatais. Laimėjome šiltnamį darţeliui bei edukaciją apie ekologišką 

maistą, kuri vyko mūsų darţelyje. Laimėjus šiltnamį įsirengėme edukacines erdves lopšelio-darţelio 

kieme. Lauke taip pat įsirengėme edukacines lysves, kuriose auginome prieskonines ţoleles, 

arbatţoles. Šiltnamyje vaikai augino savo pačių sėtus pomidorus, agurkus, paprikas, salotas, špinatus, 

ridikėlius ir kitas gėrybes. Taip pat dţiaugiamės, kad šiais metais Raudondvario lopšelyje-darţelyje 



trims ikimokyklinio ugdymo mokytojoms sudarytos galimybės (suderinti darbo grafikai su studijomis, 

sesijomis) studijuoti. Studijų metu mokytojos įgys ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją. Taip 

pat šiais metais pedagogai sėkmingai ir aktyviai tobulino kompetencijas seminaruose, metodinėse 

dienose, konferencijose. Dţiaugiamės, kad įstaigoje sėkmingai ir sistemingai įgyvendinami sistemos 

,,Mūsų darţelis“ etapai (vykdoma lankomumo apskaita, planavimas, vidinis bendravimas tarp įstaigos 

darbuotojų, sistemoje atliktas veiklos kokybės įsivertinimas). 

 

MOKYKLOS PLAČIOJO ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 

 Privalumai   Trūkumai  Tobulintini pasirinkti mokyk- 

los veiklos aspektai 

4.1. Vaiko teisių garantavimas ir 

atstovavimas 

1.2. Mokyklos įvaizdis 1.2. Mokyklos įvaizdis 

5.1. Personalo politika 1.3. Mokyklos vidaus 

 ir išorės ryšiai 

2.4. Šeimos ir mokyklos 

bendradarbiavimas 

ugdymo(si) procese 

6.3. Mokyklos vadovo 

 veiklos veiksmingumas 

2.4. Šeimos ir mokyklos 

bendradarbiavimas  

ugdymo(si) procese 

 

 

2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI, 

PRIEMONĖS  

PRIORITETINĖ KRYPTIS. Ugdymo sąlygų ir proceso kokybės gerinimas.  

 1. Tikslas - Patobulinti ugdymo turinio įgyvendinimą, papildant jį projektinės veiklos metodu ir atliepiant 

grupių ugdymo modelius bei gerinant ugdymo sąlygas.  

Uždaviniai: 

1.1. Taikyti projektinės veiklos metodą, leidţiantį plėtotis taikomiems ugdymo modeliams, 

siekiant vaikų ugdymo(si) kokybės. 

 Priemonės  

Eil. 

Nr. 

 Priemonės pavadinimas  Atsakingi 

vykdytojai 

 Socialiniai 

partneriai 

 Įvykdymo terminas 

1. Rengimas, įgyvendinimas, 

dalyvavimas įvairiuose 

 Direktoriaus 

pavaduotoja 

 Kitos Kauno 

r. 

2019 m. gruodis 



projektuose. ugdymui ikimokyklinės 

įstaigos  

2. Atviros veiklos įstaigoje  

„Pedagogas – pedagogui“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 2019 m. gruodis 

3. Projektas „Lietuva brangi, skirto J. 

Naujalio 150 – mečiui paminėti“ 

veiklų organizavimas ir 

įgyvendinimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, darbo 

grupė 

Kauno r. 

ikimokyklinės 

įstaigos 

2019 m. gruodis 

4.  Pedagogų supaţindinimas ir jų 

įtraukimas į programos eTwinning 

projektus 

 Direktorė  Kauno 

regiono 

eTwinning 

ambasadorė 

2019 m. kovas 

5. eTwinning programos projektų 

įgyvendinimas, atliepiant 

integruojamus ugdymo modelius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Projektų 

partneriai 

2019 m. gruodis 

6.  Įstaigos projektas „Mano šeima“ Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, darbo 

grupė 

 2019 m.  geguţė 

7. Respublikinis projektas  „Šeimos 

knyga“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, darbo 

grupė 

Projekto 

partneriai 

2019 m. geguţė 

8.   Įstaigos projektas „Rid rid 

margučiai“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, darbo 

grupė 

 2019 m. balandis 

9. Sportinis renginys „Bėgančios 

kojytės“ 

 Neformaliojo 

(papildomo) 

ugdymo 

Kitos Kauno 

r. 

ikimokyklinės 

2019 m. geguţė 



mokytoja įstaigos 

10. Respublikinė kūrybinių darbų 

paroda „Pavasario ţiedai“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Partneriai 2019 m. balandis 

11.  Metodinis renginys „Kuo ypatingas 

mano projektas?“ 

Direktorė  Kitos 

ikimokyklinės 

įstaigos 

2019 m. spalis 

 

 Laukiamas rezultatas. Ugdymo turinys praturtintas įvairiomis projektinėmis veiklomis, įtraukiami 

tėvai į ugdymo procesą. Pedagogai susipaţins su taptautine eTwinning programa bei prisijungę atras 

kolegų iš kitų valstybių su kuriais galės diskutuoti įvairiais ugdymo klausimais.  Bus įgyvendinti 3 

eTwinning programos projektai. Pagerės vaikų ugdymo kokybė, nes vaikų gebėjimai bus ugdomi 

projektiniu metodu. Įgyvendinami projektai padės pedagogams atskleisti ugdymo turinyje 

integruojamus modelius. Bus sudarytos sąlygos aktyviai įsitraukti tėveliams. 60 proc. tėvų dalyvaus 

bendruose renginiuose ir bus aktyviais  ne tik renginių dalyviais, bet ir idėjų skleidėjais ir 

įgyvendintojais. 

 

2. Tikslas -  Sutelkti visus vaiką ugdančius suaugusius, siekiant formuoti ir kurti iniciatyvią ir veiklią 

įstaigos bendruomenę. 

Uždaviniai: 

2.1. Skatinti bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant uţtikrinti sėkmingą 

ugdymo procesą. 

2.2. Pagerinti auklėtojų ir mokytojų padėjėjų kaip lygiaverčio komandos nario ugdymo procese 

bendradarbiavimą. 

Priemonės  

Eil. 

Nr. 

 Priemonės pavadinimas  Atsakingi 

vykdytojai 

 Socialiniai 

partneriai 

 Įvykdymo terminas 

1. Surengti įvadinį seminarą įstaigą 

pradedančių lankyti vaikų tėvams 

 Direktorė  2019 m. birţelis 

2. Organizuoti auklėtojų susitikimus, 

pereinant vaikams iš grupės į grupę 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

 2019 m. birţelis 



ugdymui 

3. Konsultuoti vaikų tėvus adaptacijos 

klausimais. 

VGK  2019 m. gruodis 

4. Vaikų tėvelių prijungimas prie 

internetinės priemonės „Mūsų 

darţelis“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 2019 m. rugsėjis 

5.  Tėvelių įtraukimas į grupės 

projektus  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos 

 2019 m. gruodis 

6. 2-3 renginių, veiklų organizavimas 

su tėvais 

Mokytojos  2019 m. gruodis 

7. Mokymai du kartus per metus 

mokytojų padėjėjoms 

Direktorė  2019 m. gruodis 

8. Mokytojų padėjėjų ugdomosios 

veiklos stebėjimai, įvertinant 

kolegių indėlį 

Direktorė  2019 m. gruodis 

9. Bendri susitarimai, kaip 

organizuoti mokytojos padėjėjos 

darbą 

Direktorė  2019 m. gruodis 

10. Naujų pareiginių instrukcijų 

parengimas visam dirbančiam 

personalui 

Direktorė  2019 m. gruodis 

 

Laukiamas rezultatas. Pagerės bendruomenės narių bendravimo kokybė, tarpusavio santykiai, 

vaikų ugdymo(si) pasiekimai, palengvės naujai ateinančių vaikų adaptacija. Pagerės ugdymo proceso 

kokybė, nes 80 % auklėtojų ir mokytojų padėjėjų padidės motyvacija darbui bei įsitraukimas į ugdymo 

procesą, bendradarbiavimas. 

 

 


