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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ 
2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 
I SKYRIUS 

ĮVADAS 
 

Kauno lopšelio-darželio „Giliukas“ 2016-2018 m. strateginio plano tikslas – efektyviai 

organizuoti veiklą, užtikrinti ugdymo kokybę, pasirinkti teisingą veiklos plėtojimo kryptį ir 

prioritetus, planuoti kaitos pokyčius bei atliepti Kauno miesto savivaldybės strateginio plano 

prioritetą „Kurti darnią ir veržlią visuomenę“.  

Rengiant 2016-2018 m. strateginį planą vadovautasi Kauno miesto savivaldybės 2015–2017 

metų strateginiu veiklos planu, Kauno miesto savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2022 metų, 

Valstybės  švietimo 2013–2022 metų strategija ir Lietuvos pažangos strategija „Lietuva-2030“, 

Palmiros Jucevičienės, ect. „Mokyklos strategija, strateginio vystymo vadovas“ bei „Kaunas – 

besimokantis miestas“. 

Lopšelio-darželio 2016-2018 m. strateginį planą rengė darbo grupė, į kurios sudėtį įtraukta 

administracija, pedagogai, specialistai. Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo, 

partnerystės, bendravimo ir bendradarbiavimo principų. Siekiant įgyvendinti įstaigos bendruomenės 

iškeltus tikslus bus telkiami žmogiškieji bei tikslingai panaudojami finansiniai ir materialiniai 

ištekliai. 

 
II SKYRIUS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 
 

Atsižvelgiant į eilėje laukiančių vaikų amžių, tėvų poreikius įstaigos struktūra keičiama. Šiais 

mokslo metais suformuotos šios grupės: 1 ankstyvojo amžiaus, 5 darželio bendrojo ugdymo, 3 

specialiojo ugdymo ir 3 priešmokyklinio ugdymo grupės. 

Įstaiga turi ilgametę patirtį teikiant pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, nes nuo įkūrimo joje 

veikia specialiosios paskirties grupės kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams. Šiuo 

metu įstaigoje yra trys specialiosios paskirties grupės. Specialiųjų poreikių vaikai dažnai turi 

kompleksinių raidos sutrikimų, jiems pagalbą teikia specialistų komanda: logopedas, neformaliojo 

ugdymo mokytojas (kūno kultūra), meninio ugdymo (muzika, dailė) pedagogai, specialusis, 
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socialinis pedagogas, psichologas, masažistas. Suburta pedagogų komanda kasmet parengia bei 

įgyvendina įstaigos projektą, kuris praturtina ugdymo procesą ir apima visų vaikų kompetencijų 

ugdymą. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. siekiant panaudoti įstaigos pedagogų sukauptą patirtį ugdant 

specialiųjų poreikių vaikus ir praplėsti teikiamas paslaugas, įstaigoje įkurtas Specialiojo ugdymo 

pagalbos konsultacinis centras „Vaiko takeliu“. Teikiamos paslaugos įstaigos nelankantiems 

vaikams, konsultuojami jų tėvai. Rengiami seminarai ir bei teikiamos konsultacijos miesto ir šalies 

pedagogams, organizuojamos diskusijos ir kiti metodiniai renginiai.  

Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus pasirinkti įvairias vaiko ugdymo metodikas ir stengiantis 

praturtinti ugdymo procesą, keturiose grupėse diegiami Valdorfo pedagogikos elementai. Pedagogai 

dirbantys šiose grupėse įgiję reikiamą kvalifikaciją, sėkmingai pritaiko šios pedagogikos principus 

vaikų ugdyme. Nuo 2014 m. įstaiga priklauso Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų 

asociacijai. 

Įstaiga yra pripažinta Sveikatą stiprinančia mokykla, 2013 m. pratęsė savo narystę šiame tinkle  

ir dirba pagal individualią sveikatos stiprinimo programą „Augu sveikas“. Lopšelyje-darželyje 

propaguojama sveika gyvensena, vykdoma projektinė veikla, tėvų pedagoginis švietimas, renginiai, 

sukurta vaikų sveikatinimo poreikius tenkinanti ugdymo aplinka. Lopšelio-darželio pedagogai savo 

veiklos patirtimi ir pasiekimais, metodinėmis rekomendacijomis dalijasi su užsienio, šalies ir miesto 

švietimo įstaigomis.  

III SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

1. Išorinės aplinkos analizė PESTE: 
 

Išoriniai veiksniai  
Politiniai, teisiniai Remiantis Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija Lietuva vis dar 

atsilieka pagal įtraukties į ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą lygį, todėl 

būtina plėtoti alternatyvas švietimo sistemoje. Reiktų išlaikyti padidintą 

vietų skaičių įstaigoje. Atsižvelgiant į tai, kad daug lopšelio amžiaus vaikų 

nepatenka į ikimokyklines įstaigas, planuojama tėvams pasiūlyti 

alternatyvą -  4 val. trukmės grupę. 

Įdiegta centralizuota informacinė vaikų priėmimo sistema suteikia tėvams 

galimybę vaizdžiai matyti informaciją ir numatyti vaiko patekimo 

galimybes į pageidaujamą ikimokyklinę įstaigą bei priimti alternatyvius 

sprendimus.  

Sugriežtinti reikalavimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų kvalifikacijai sumažino galinčių dirbti pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas pedagogų skaičių. Vykstant 
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darbuotojų kaitai sunku rasti tinkamos kvalifikacijos pedagogus. 

Ekonominiai  Mokinio krepšelio apmokėjimo principo įvedimas ikimokykliniame 

ugdyme užtikrina pastovias nuo vaikų skaičiaus priklausančias lėšas. 

Tačiau planuojamas finansavimo keitimas ne pagal vaikų skaičių, o grupių 

komplektus, sumažins motyvaciją į įstaigas priimti daugiau vaikų. 

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos sąmatoje 

numatomos lėšos darbo užmokesčiui neatitinka įstaigai priskirtų etatų 

skaičiaus. Todėl tenka taupyti, neišnaudojant visų leistinų etatų. Taip pat 

dėl Savivaldybės lėšų trūkumo nerenovuoti pastatai, lauko takai bei 

neatlikti kiti vidaus rangos darbai. 

Švietimo įstaigos turi galimybes dalyvauti projektuose siekiant gauti ES 

lėšų pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, ugdymo turinio turtinimui. 

Socialiniai  Dėl globalizacijos įtakos daugėja mišrių šeimų, kurių vaikai auga 

daugiakalbėje šeimoje. Tokiems vaikams atėjus į įstaigą, pedagogai 

susiduria su dvikalbystės problema. 

Išlieka aktuali migracijos problema. Tėvai išsiveža vaikus gyventi į kitas 

užsienio šalis arba mažamečiai paliekami giminaičių globai.  

Kadangi didžioji dalis pagalbinio personalo gauna minimalų atlygį, sunku 

atrasti tinkamus darbuotojus. 

Technologijos Centralizuota vaikų priėmimo tvarka, Mokinių, Pedagogų registrai, susieti 

su gyventojų registrais, padeda išvengti atsitiktinių klaidų, informacija 

lengvai pasiekiama, tiksli. 

Informacijos pasikeitimas internetu su steigėju, valstybinėmis 

institucijomis didina veiklos efektyvumą ir greitį. 

Siūloma nauja internetinė priemonė „Mūsų darželis“, kuri padeda įstaigų 

administracijai, pedagogams ir tėvams virtualiai bendrauti, tačiau tinkamai 

ja naudotis trūksta kompiuterių.  
Edukaciniai 
(centriniai/vietiniai) 

Valstybinė švietimo strategija įpareigoja švietimo įstaigas padėti  

paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, 

veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam 

savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį. Ikimokykliniam ugdymui keliamas tikslas 

– ugdyti vaiko bendrąsias kompetencijas bei gyvenimo įgūdžius, puoselėti 

kūrybiškumą bei kritinį mąstymą. Šių tikslų pasiekti gali padėti STEAM 

ugdymas, kuris integruoja skirtingus dalykus, apima patyriminį - praktinį 

ugdymą, tikslingai formuoja vaikų gebėjimus.  
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2. Vidinių išteklių analizė:  
 

Vidiniai veiksniai  
Mokyklos kultūra/ 
Etosas 

Puoselėjamos sukurtos ir išlaikytos lopšelio-darželio tradicijos. Įstaiga 

aktyviai bendrauja su įvairiais partneriais, įgyvendinami miesto, šalies ir 

tarptautiniai projektai.  

Tėvai noriai renkasi lopšelį-darželį, keletui metų į priekį yra sudaryta 

laukiančiųjų vaikų eilė, tačiau dėl vietos stokos ne visi prašymai 

patenkinami. 

Efektyvus komandinis darbas sukuria palankias sąlygas ugdymui. 

Ne visi tėvai vienodai aktyviai dalyvauja vaikų ugdymo procese. 

Ugdymas ir 
mokymasis 

Įstaigoje parengta ugdymo programa atitinkanti valstybės nustatytus 

reikalavimus, kitos įgyvendinamos programos praturtina ugdymo turinį, 

atliepia tėvų poreikius. Ugdymo organizavimas yra tikslingas, lankstus. 

Ugdomoji veikla pritaikyta vaikų ugdymosi poreikiams, interesams bei 

gebėjimams, efektyvi pagalba teikiama ir specialiųjų poreikių vaikams.  

Asmens bendrųjų kompetencijų bei gyvenimo įgūdžių ugdymui svarbi ne 

tik ugdymo programų kokybė, bet ir jį supanti fizinė aplinka. Įstaigoje 

reikia sukurti palankią aplinką patyriminiam ugdymui ne tik grupėje, bet ir 

lauke. Taip pat kuo dažniau ugdymo procesui pasirinkti netradicines 

aplinkas. 

Popamokinė veikla - 
Pasiekimai Sukurta vaikų pasiekimų vertinimo sistema, remiantis ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašu bei Bendrąja priešmokyklinio ugdymo 

programa, padedanti įvertinti esamą vaiko pasiekimų lygį ir numatyti 

tolimesnius ugdymo(si) tikslus. Dabartinė vertinimo sistema palengvina ir 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų pažangos stebėjimą bei 

padeda vaiką ugdantiems suaugusiems suderinti bendras pastangas 

geriausiam vaiko ugdymo rezultatui pasiekti. 

Kai kuriems tėvams trūksta kompetencijos adekvačiai vertinti vaikų 

gebėjimus bei pasiekimus. 

Pagalba mokiniui Sudarytos sąlygos laiduojančios gerą vaikų savijautą, tenkinančios jų 

saviraiškos poreikius. Teikiama paslaugų įvairovė atspindi šeimos 

lūkesčius, šias paslaugas teikia kvalifikuoti specialistai. Įstaiga yra 

pripažinta Sveikatą stiprinančia mokykla. 

Įstaigoje efektyviai veikia VGK, į kurios sudėtį įeina visi specialistai 

reikiamai pagalbai suteikti. 
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Įstaigoje veikia SUPKC „Vaiko takeliu“, kuriame teikiama pagalba 

įstaigos nelankantiems specialiųjų poreikių vaikams. Šiuo metu nėra 

sukurta finansavimo sistema, dėl to yra apribotos pagalbos teikimo 

galimybes, teikiamos paslaugos yra epizodinės ir trumpalaikės. 

Kadangi specialiojo ugdymo grupėse integruoti labai didelių ugdymosi 

poreikių turintys vaikai, jiems numatyta bei turėtų būti teikiama mokytojo 

padėjėjo pagalba. Todėl atliepiant vaikų ir tėvų poreikius specialiojo 

ugdymo grupės komandoje turėtų dirbti ir mokytojo padėjėjas.  

Personalo formavimas 
ir organizavimas 

Įstaigoje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai: žemiausią mokytojo 

kategoriją turi 10 % pedagogų, net 48 % turi metodininko kvalifikacinę 

kategoriją. 

Mokytojų turima kompetencija tikslingai panaudojama įstaigos veiklos 

kokybei tobulinti, gerosios patirties sklaidai, aktyviai dirba metodinės bei 

projektinės grupės. 

Visi pedagogai traukiami į įstaigos veiklos planavimą. Vadovai su įstaigos 

personalu nuolat aptaria ir vertina darbo kokybę bei numato būdus jai 

gerinti. 

Šiuo metu dirba 12 % pedagogų jau sulaukusių senatvės pensijos bei 

kuriems likę 5 m. iki senatvės pensijos. Dėl šios priežasties bei vykstant 

jaunesnių darbuotojų kaitai, atsiranda būtinybė ieškoti naujų pedagogų, 

kurių pasiūla darbo rinkoje yra maža. 

Vadovavimas ir 
lyderystė 

Vadovai diegia naujoves, įgyvendina projektus, siekiant pritraukti 

papildomų lėšų, inicijuoja pokyčius įstaigos veiklai tobulinti. Stipri vadovų 

profesinė kvalifikacija, vyrauja komandinis darbas, ryšiai su socialiniais 

partneriais įvairūs, tikslingi. 

Trūksta savivaldos institucijų iniciatyvumo ir veiklumo, nepakankamas 

tėvų dalyvavimas teikiant pasiūlymus dėl įstaigos veiklos kokybės 

tobulinimo. 

Finansiniai ištekliai Gaunamos MK lėšos pakankamai aprūpina įstaigą ugdymo priemonėmis, 

sudaro sąlygas pedagogų kvalifikacijos tobulinimui.  

Finansinių išteklių nepakanka ūkiniam, buitiniam inventoriui, baldams, 

kadangi didžioji dalis lėšų skiriama būtiniems remonto darbams atlikti. 

Taip pat savivaldybės biudžeto lėšų trūksta didesniems nei minimalūs 

pedagogų tarifiniams koeficientams nustatyti. Vasaros laikotarpiu, taupant  

darbo užmokesčiui skirtas lėšas, neteikiamos didžioji dalis specialistų 
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paslaugų.  

Patalpos ir kiti 
materialiniai ištekliai 

Didžioji dalis ugdomųjų patalpų yra renovuotos. Liko neatnaujinti 3 grupių 

žaidimų kambariai.  

Per pastaruosius metus buvo remontuojami laiptinės bei koridoriai. Liko 

neremontuota viena laiptinė bei nepakeista visų laiptinių laiptų danga bei 

turėklai, korpusus jungiantis koridorius, į specialistų kabinetus vedantis 

koridorius.  

Lauko ugdymo aplinka atnaujinta: įsigyta naujų sūpynių, žaidimo 

įrenginių, atnaujinta pavėsinių stogo danga. Liko vienose pavėsinėse 

atnaujinti, kitose naujai įrengti suoliukus ir pavėsinių šonines 

konstrukcijas. 

Įstaigos fasadas nerenovuotas, išskyrus dvi galines sienas, pakeitus langus 

atsirado daug plyšių, įtrūkimų, todėl būtinas remontas.  

 

3. SSGG analizė:  

 

Stiprybės 

• Aukšta pedagogų kvalifikacija bei geri 

komandinio darbo įgūdžiai užtikrina 

kokybišką ugdymą. 

• Specialiųjų poreikių vaikams yra sudarytos 

sąlygos gauti reikiamą pagalbą, nes dirba 

visi reikalingi ir kvalifikuoti specialistai. 

• Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais, įgyvendinami bendri projektai 

praturtina ugdymo procesą. 

• Ugdomoji aplinka įstaigoje ir lauke jau 

patenkina didžiąją dalį vaikų poreikių bei 

tėvų lūkesčių. 

• Didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatos 

stiprinimui. 

• Aukštas pedagogų kvalifikacijos lygmuo 

leidžia įstaigoje organizuoti įvairius 

metodinius renginius (seminarus, atviras 

veiklas, diskusijas ir kt.). 

Silpnybės 

• Siekiant išspręsti nepatekusių į darželį vaikų 

problemą, padidintas maksimalus vietų 

skaičius grupėse. Pedagogams sunku dirbti ir 

atliepti visų vaikų poreikius. 

• Mažas darbuotojų darbo užmokestis silpnina 

motyvaciją. 

• Per mažas tėvų aktyvumas vaikų ugdymo 

procese. 

• Nerenovuotas pastato fasadas, išskyrus dvi 

galines sienas, lauko takai. 

• Trūksta šiuolaikinių technologijų įrangos 

grupėse. 

• Ne visose grupėse auklėtojų padėjėjos yra 

ugdymo proceso organizavimo 

pagalbininkas.  
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Galimybės 

• Dalyvauti šalies ir tarptautiniuose 

projektuose, pritraukti papildomų lėšų. 

• Keisti įstaigos struktūrą, atsižvelgiant į tėvų 

poreikius. 

•  Gauti GPM 2% lėšas, paramą. 

• Užmegzti ryšius su įvairiais socialiniais 

partneriais, praturtinant ugdymo procesą, 

pasinaudoti galimybe nemokamai tobulinti 

pedagogų kvalifikaciją. 

• Išnaudoti turimą pedagogų patirtį, 

organizuojant įvairius metodinius renginius. 

Grėsmės/pavojai 

• Priešmokykliniam ugdymui tapus 

formaliam, jo organizavimas gali būti 

perkeltas į mokyklas. 

• Dėl mažėjančio gimstamumo ir migracijos 

gali mažėti vaikų. 

• Maži darbuotojų atlyginimai neskatina 

pasirinkti darbo ikimokyklinėje ugdymo 

įstaigoje. 

• Prailgintas išėjimo į senatvės pensiją laikas, 

kuris reiškia, kad padidės pedagoginio 

personalo amžiaus vidurkis. Dėl to lėčiau 

vyks pedagogų kaita, jaunų žmonių 

įsiliejimas į kolektyvą. 

 

IV SKYRIUS 

MOKYKLOS VIZIJA 
 

Teikti paslaugas vidutiniškai apie 220 vaikų, užtikrinti aukštos kvalifikacijos specialistų 

teikiamą korekcinę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos bei 

kitų raidos sutrikimų. Sudaryti optimalias sąlygas kiekvieno vaiko gebėjimams, kompetencijoms 

ugdyti, asmenybės galioms atskleisti ir plėtotis, kuriant šiuolaikišką, vaikų ir tėvų lūkesčius 

atspindinčią ugdymo(si) aplinką. Naudoti aktyvius veiklos metodus, keistis patirtimi 

bendradarbiaujant su šalies ir užsienio ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, kitomis institucijomis. 

Plėtoti Valdorfo pedagogikos idėjas ir principus, dalyvaujant Lietuvos Valdorfo vaikystės 

pedagogikos iniciatyvų asociacijoje. 

 

V SKYRIUS 

MOKYKLOS MISIJA 
 

Atvira kaitai ugdymo institucija, teikianti bendrojo ir specialiojo ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo paslaugas Šilainių mikrorajono ugdytiniams bei specialiųjų poreikių 

vaikams iš kitų Kauno miesto regionų, laiduojanti vaiko asmenybės skleidimąsi, plėtojanti vaikų 

kūrybinę saviraišką, propaguojanti sveiką gyvenseną ir skirianti didelį dėmesį dorinių vertybių 

ugdymui. Keturių grupių ugdymo turinys praturtintas netradicinės Valdorfo pedagogikos 

elementais. 
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Sutelktai dirbanti įstaigos bendruomenė, kvalifikuota specialistų komanda sudaro prielaidas 

sėkmingai vaiko socializacijai ir ugdymosi tęstinumui. 

Teikia kompleksinę-korekcinę pagalbą šio darželio nelankantiems vaikams, konsultuoja jų 

šeimas ir pedagogus, įstaigoje veikiančiame specialiojo ugdymo pagalbos konsultaciniame centre 

„Vaiko takeliu“. 

 
VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 
 

Lopšelio-darželio filosofinis pamatas – kūno ir sielos vienovė. Ugdymo procese vyrauja 

pusiausvyra tarp intelektinių, moralinių bei fizinių, praktinių gebėjimų ugdymo.  

 

Puoselėjamos vertybės: atvirumo, teisingumo, atsakomybės, lygių galimybių. 
 

VII SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI 
 

 
A. KLIENTO PERSPEKTYVA  

(Susivok) 
(organizacijos kultūra, bendrasis ugdymo organizavimas, 
pasiekimai bei rezultatai) 

B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA 
(Organizuok) 

(mokymas, mokymasis, pagalba mokiniui, mokyklos strategija, 
įsivertinimas, vadovavimas) 

Integruoti STEAM ugdymo metodus, 
praplečiant vaikų bendrųjų kompetencijų ir 
gyvenimo įgūdžių ugdymą. 

Tobulinti ugdymo organizavimo kokybę, 
sutelkiant visus vaiką ugdančius suaugusius. 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA 
(Pasitelk) 

 
(įstaigos materialinių ir finansinių išteklių valdymas) 

D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA  
(Augink) 

(įstaigos personalo komplektavimas, jo darbo organizavimas, 
dėmesys personalui) 

Pritaikyti įstaigos vidaus erdves, siekiant 
patenkinti vaikų poreikius, tėvų lūkesčius. 

 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

1 tikslas – Integruoti STEAM ugdymo metodus, praplečiant vaikų bendrųjų kompetencijų ir 
gyvenimo įgūdžių ugdymą. 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 
Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 
Planuo
jamas 
pasieki
mo 
laikas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Lėšų 
poreikis ir 
numatomi 
finansavimo 
šaltiniai 

1. Papildyti 
ugdymo 
procesą 

1. Organizuoti 
mokymus apie 
STEAM 

Pedagogai tik 
susipažinę su 
STEAM 

Pedagogai 
turės teorinių 
žinių, kad 

2016 Direktoriaus 
pavaduoja 
ugdymui 

MK lėšos, 
400 eurų 
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STEAM 
ugdymo 
idėjomis. 

ugdymą 
pedagogams ir 
tėvams.  
 

ugdymo 
idėjomis, o 
daugelis tėvų iš 
viso apie tai 
nieko girdėję. 
 

galėtų taikyti 
STEAM 
ugdymo 
metodus, o 
tėvai gebės 
plėtoti 
pedagogų 
idėjas ir tęsti 
ugdymą 
namuose. 

2.Suburti 
pedagogų 
komandą, kuri 
inicijuos 
STEAM 
ugdymo 
metodų 
taikymą ir 
apibendrins 
geriausias 
patirtis. 

STEAM 
metodai yra 
taikomi tik 
pavieniais 
atvejais, 
asmenine 
pedagogų 
iniciatyva. 

Pedagogai, 
organizuojant 
ugdymo 
procesą, taikys 
STEAM 
ugdymui 
būdingas vaikų 
veiksenas, 
kurios 
papildys 
įstaigos 
ikimokyklinio 
ugdymo 
programą ją 
keičiant. 

2016-
2018 

Direktoriaus 
pavaduoja 
ugdymui 

 

3.Sukurti 
aplinką, 
palankią 
STEAM 
ugdymo 
metodų 
taikymui. 

Grupėse trūksta 
priemonių 
aplinkos 
pažinimui, 
tyrinėjimui, 
IKT įgūdžių 
ugdymui. 

Bus įrengtos 
erdvės, kuriose 
bus 
sukomplektuo-
tos priemonės 
vaikų bendrųjų 
kompetencijų 
ugdymui. 

2016-
2018 

Direktoriaus 
pavaduoja 
ugdymui 

MK lėšos, 
5000 eurų 

 4. Užmegzti 
partnerystės 
ryšius su 
užsienio 
socialiniais 
parneriais, 
naudojantis 
eTwinnig 
programa bei 
ieškoti būdų 
gauti 
finansavimą 
įgyvendina-
miems 
projektams. 

Tarptautiniams 
projektams 
įgyvendinti 
naudojama 
eTwinnig 
programa, 
pasirenkant 
įvairias temas. 

Kasmet 
įgyvendinti 2-
3 eTwinnig 
programos 
projektus, 
susijusius su 
STEAM 
ugdymo 
idėjomis, bei 
parengti 
paraišką 
Erasmus +, 
NORDPLUS 
programų 
projektams. 

2016-
2018 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

 

2. Vaikų 
bendrųjų 
kompetencijų 
ir gyvenimo 
įgūdžių 
ugdymui 
pasirinkti 
netradicines 
aplinkas, 
įstaigos 

1. Įgyvendinti 
pedagogų 
komandos 
parengtą trijų 
metų projektą 
„Aš ir 
pasaulis“. 

Bendrų įstaigos 
projektų veikla 
planuojama 
metams.  

Įgyvendintas 
bendras 
įstaigos 
projektas „Aš 
ir pasaulis“, 
kurio trukmė 
trys metai. 

2016-
2018 

Projekto 
darbo grupė 

 MK lėšos, 
300 eurų  

2. Kartą per 
mėnesį  
organizuoti 

Pedagogai retai 
pasirenka 
netradicines 

Vaikai patirs 
naujų įspūdžių 
bei ugdysis 

2016-
2018 

Direktoriaus 
pavaduoja 
ugdymui 
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lauko 
teritoriją. 

ugdymo 
procesą 
netradicinėje 
aplinkoje. 

ugdymo 
aplinkas. 

bendrąsias 
kompetencijas 
netradiciniais 
būdais. 

3. Sukomplek-
tuoti priemones 
vaikų 
patyriminiam 
ugdymui lauke. 

Priemonės yra 
atsinešamos iš 
grupių, nėra 
įrengtos vietos, 
kur saugiai jas 
palikti.  

Bus įrengtos 
specialios 
dėžės 
sukomplektuo-
toms lauko 
priemonėms 
laikyti. 

2016-
2018 

Direktoriaus 
pavaduoja 
ugdymui 

MK lėšos, 
3000 eurų 

4. Atrinkti 
geriausias 
patirtis ugdant 
vaikų 
bendrąsias 
kompetencijas 
bei gyvenimo 
įgūdžius ir jas 
integruoti į 
pakoreguotą 
Sveikatos 
stiprinimo 
programą 
„Augu 
sveikas“ . 

Yra parengta 
Sveikatos 
stiprinimo 
programa 
„Augu 
sveikas“.  

Įtrauktos 
geriausios 
patirtys į 
pakoreguotą 
Sveikatos 
stiprinimo 
programą 
„Augu 
sveikas“. 

2018 Darbo grupė, 
organizuojan
ti sveikatos 
stiprinimo 
veiklą 

 

 
 
2 tikslas – Tobulinti ugdymo organizavimo kokybę, sutelkiant visus vaiką ugdančius suaugusius. 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 
Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 
Planuo
jamas 
pasieki
mo 
laikas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Lėšų 
poreikis ir 
numatomi 
finansavimo 
šaltiniai 

1.Pagerinti 
partnerystės 
ryšius su 
tėvais. 

1. Rengti 
įvadinius 
susitikimus bei 
konsultuoti 
įstaigą 
pradedančių 
lankyti vaikų 
tėvus. 

Susitikimai su 
pradedančių 
lankyti vaikų 
tėvams 
neorganizuo-
jami. 

Bendri 
susitarimai su 
tėvais 
palengvins 
vaikų 
adaptacijos 
procesą. 

2016 Direktorė  

2. Praturtinti 
ugdymo turinį 
tėvų 
vedamomis 
veiklomis. 

15% tėvų veda 
įvairias 
ugdomąsias 
veiklas. 

60% tėvų 
inicijuos 
ugdomąsias 
veiklas 
grupėse. 

2016-
2018 

Direktorė  

3. Įdiegti 
šiuolaikinę 
priemonę 
„Mūsų 
darželis“, 
siekiant 
efektyvaus 
darbuotojų bei 
tėvų 
bendradarbia-
vimo. 

Grupėse vis dar 
trūksta 
kompiuterių, 
todėl įstaiga 
nėra 
prisijungusi 
prie 
informacinės 
sistemos „Mūsų 
darželis“. 

Bus įsigyti 
nešiojami 
kompiuteriai 
kiekvienoje 
grupėje. Bus 
pradėta 
naudoti 
informacinė 
sistema „Mūsų 
darželis“, kuri 
palengvins ir 

2016-
2017 

Direktorė  MK lėšos, 
4000 eurų 
(kompiute-
riams);  
Biudžeto 
lėšos, 750 
eurų  
(programos 
įdiegimui ir 
išlaikymui) 
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paspartins 
informacijos 
prieinamumą, 
sudarys 
galimybes 
bendrauti 
patogiu metu, 
taupys laiką 
pildant ir 
perduodant 
dokumentus. 

2. Pagerinti 
auklėtojų ir 
mokytojų 
padėjėjų kaip 
lygiaverčio 
komandos 
nario 
ugdymo 
procese 
bendradarbia
-vimą. 

1. Kelti 
auklėtojų ir 
mokytojų 
padėjėjų 
kompetenciją, 
pasitelkiant 
savo įstaigos 
vadovų,  
pedagogų 
patirtį bei 
ieškant 
galimybių 
gauti 
nemokamus  
seminarus. 

Seminarų 
auklėtojų ir 
mokytojų 
padėjėjų 
pasiūla labai 
maža, o 
įstaigoje 
mokymai 
neorganizuo-
jami. 

Du kartus per 
metus 
organizuoti 
mokymus 
įstaigoje bei 
rengti 
individualius 
vadovų ir 
auklėtojų  bei 
mokytojų 
padėjėjų 
pokalbius. 

2016-
2018 

Direktorė  

2. Užmegzti 
glaudesnius 
ryšius su 
Kauno 
kolegija, kad 
kuo daugiau 
studentų atliktų 
praktiką mūsų 
įstaigoje ir 
skatintų 
auklėtojų bei 
mokytojų 
padėjėjus 
tobulėti.  

Šiuo metu 
mūsų įstaigą 
atlikti praktikai 
pasirenka 
studentai savo 
iniciatyva.  

Sudaryta 
bendradarbia-
vimo sutartis 
su Kauno 
kolegija ir 
studentai 
nukreipiami į 
praktiką 
tikslingai. 

2017-
2018 

Direktorė  

 
 
3 tikslas – Pritaikyti įstaigos vidaus erdves, siekiant patenkinti vaikų poreikius, tėvų lūkesčius. 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 
Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 
Planuo
jamas 
pasieki
mo 
laikas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Lėšų 
poreikis ir 
numatomi 
finansavimo 
šaltiniai 

1. Praplėsti 
teikiamas 
paslaugas, 
pasiūlant 
tėvams naują 
ikimokykli-
nio ugdymo 
modelį – 4 
val. veiklos 
grupę. 

1. Pritaikyti 
esamas 
patalpas vaikų 
4 val. grupei. 
 

Šiuo metu nėra 
siūlomas 4 val. 
ikimokyklinio 
ugdymo 
modelis. 

Bus 
sumažintas 
nepatekusių į 
darželį vaikų 
skaičius ir 
vaikams 
teikiamos 
ugdymo 
paslaugos. 

2016 Direktorė Biudžeto 
lėšos, 5200 
eurų 
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 2. Įsigyti 

ugdymo 
priemonių. 

Šiuo metu nėra 
priemonių 
planuojamai 
įrengti grupei. 

Įsigytos 
ugdymo 
priemonės 
įvairių vaikų 
kompetencijų 
ugdymui. 

2016-
2018 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

MK lėšos, 
700 eurų 

 3. Įsigyti 
reikiamus 
baldus. 

Šiuo metu nėra 
baldų 

Įsigyti 
reikalingi 
baldai. 

2016 Direktoriaus 
pavaduotoja 
ūkiui 

Biudžeto 
lėšos, 1500 
eurų 

2. Atnaujinti 
įstaigos 
vidaus 
patalpas. 

Renovuoti trijų 
grupių žaidimų 
kambarius. 

Patalpos 
remontuotos 
seniai, nėra 
estetinio 
vaizdo. 

Atliktas trijų 
grupių žaidimų 
kambarių 
remontas. 

2017 Direktoriaus 
pavaduotoja 
ūkiui 

Spec. 
programos 
lėšos, 5000 
eurų; 
Biudžeto 
lėšos, 1000 
eurų;  
GPM 
paramos 
lėšos, 500 
eurų 

Pabaigti 
koridorių bei 
laiptinių 
remonto 
darbus.  

Atliktas 
koridorių 
remontas, 
tačiau liko 
neremontuotas 
korpusus 
jungiantis 
koridorius bei į 
specialistų 
kabinetus 
vedantis 
koridorius. 
Atnaujintos 
trijų laiptinių 
sienos bei 
lubos, 
neatliktas laiptų 
remontas, 
nepakeisti 
turėklai. 

Suremontuotas 
korpusus 
jungiantis 
koridorius bei 
į specialistų 
kabinetus 
vedantis 
koridorius. 
Atnaujintos  
vienos 
laiptinės 
sienos bei 
lubos.  Atliktas 
dviejų laiptinių 
laiptų 
remontas, 
pakeisti 
turėklai.  

2018 Direktoriaus 
pavaduotoja 
ūkiui 

Spec. 
programos 
lėšos, 4000 
eurų; 
Biudžeto 
lėšos, 2000 
eurų;  
GPM 
paramos 
lėšos, 1000 
eurų 

 

IX SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 
 

(Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra įstaigos 
strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 

 

1 tikslas – 

 Planuotas 
rezultatas 

Pasiektas rezultatas 
Planuoti 

finansiniai 
ištekliai 

Panaudoti 
finansiniai 

ištekliai 

Planuota 
įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 
(data) 

Per 
tarpinį 

matavimą 
2016 m. 

Per  
tarpinį 

matavimą 
2017 m. 

Per 
galutinį 

matavimą 
2018 m. 

Uždavinys 1         
Uždavinys 2         
Uždavinys 3         
Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti 
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arba išplėsti tam tikrus projektus): 
 
 
 
 

Direktorė                                                                                               Jūratė Stakeliūnienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                      Jolanta Gaučienė 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja                                                         Lilija Jočinienė 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, menų pedagogė (dailė)                  Jūratė Balčiūnienė  

Logopedė                                                                                             Rūta Ordienė 

Logopedė, spec. grupės auklėtoja                                                       Marija Gustienė  

Spec. ugdymo gr. auklėtoja                                                                 Daiva Ramanauskienė 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, menų pedagogė (muzika)              Vilma Gliaubertienė 

Logopedė, spec. grupės auklėtoja                                                        Lina Rumšienė      

 
PRITARTA 
Kauno lopšelio-darželio „Giliukas“ 
tarybos 2015 m. spalio 29 d. 
posėdžio protokolu Nr. 4 


