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PRITARTA 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus        

2022 m. birželio 8 d. 

įsakymu Nr. A-2214 

 

PATVIRTINTA 

Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ 

direktoriaus 2022 m. kovo 31 d.  

įsakymu Nr. V-33 

 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIKYSTĖ“ 

2022 – 2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

 

Metų prioritetinė veikla 
Siekiamas pokytis (vertinimo kriterijus, 

matavimo vienetas) 

Siekiama 

reikšmė 

Sąsaja savivaldybės strateginio planavimo 

dokumentais, kurie lemia įstaigos veiklos 

prioritetus 

1. Įtraukiojo ugdymo 

užtikrinimas įvairių 

poreikių vaikams 

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, 

dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose, 

įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.) 

20 
Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 14 str. 7 d., 30 str. 

papildymas 

2. Ugdymo kokybės 

gerinimas 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos 

lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalis (proc.) 

 

82 

Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų 

strateginis veiklos planas, patvirtintas Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 1 d.   

sprendimu Nr. T-3 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos 

plano patvirtinimo“. 
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Labai gerai ir gerai ugdymo kokybę vertinančių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) dalis (proc.) 
82,7  

Labai gerai ir gerai vaiko savijautą vertinančių tėvų 

(globėjų, įtėvių, rūpintojų) dalis (proc.) 
83  

Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius (žm. sk.) 9  

Metiniai savivaldybės 

biudžeto asignavimai 
500 tūkst. eurų (bendra įstaigai skirta lėšų suma). 

Veiklos planu 

prisidedama siekiant šių 

Kauno miesto 

savivaldybės n – (n + 2) 

metų strateginio veiklos 

plano tikslų ir uždavinių 

Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas. 

 

I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Kauno lopšelis–darželis „Vaikystė“ (toliau–lopšelis–darželis) yra Dainavos mikrorajono ikimokyklinio ugdymo įstaiga, įgyvendinanti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Įstaigos adresas – Partizanų g. 42, LT-49484, Kaunas, el. paštas info@vaikystes.lt, interneto 

svetainės adresas www.vaikystes.lt.Lopšelio-darželio įsteigimo data – 1968 m. gruodžio 1 d. 

Lopšelyje–darželyje veikia 10 grupių: 2 priešmokyklinės,6 darželio ir 2 lopšelio. 2019 – 2021 m. vaikų skaičiaus vidurkis – 190 

vaikų.Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu lopšelį-darželį lankė 31 % vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, jiems buvo teikiama švietimo 

pagalba (logopedo, specialiojo pedagogo ir psichologo). Pastarųjų trijų metų duomenys rodo, kad įstaigos socialinis kontekstas yra beveik stabilus, t. 

y. kinta labai nežymiai.  

Lopšelyje – darželyje dirba 24 pedagogai: 18 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, švietimo pagalbos specialistai (2 

logopedai, spec. pedagogai, 1 psichologas), 3 meninio ugdymo mokytojai. Dauguma mokytojų yra įgiję kvalifikacines kategorijas: 11 metodininkų,5 

yra įgiję vyresniojo auklėtojo, 1 vyresniojo logopedo. Dirba 6 dar neatestuotos ikimokyklinio ugdymo mokytojos.  

mailto:info@vaikystes.lt
http://www.vaikystes.lt/
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Rengiant lopšelio–darželio 2022–2024 metų strateginį planą, atsižvelgta į įstaigos pasiektą pažangą per 2019–2021 metus, veiklos 

įsivertinimo rezultatus, bendruomenės siūlymus, žmogiškuosius išteklius, Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginį planą, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022–2024 metų strateginį veiklos planą, taip pat siekiama dermės su kitais švietimo strateginiais 

dokumentais – Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Geros mokyklos koncepcija (2015). 

Strateginėmis 2022–2024 metų permainomis bus siekiama gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, kuriant ugdymo(si) 

turinio inovacijas, mokantis diegti inovatyvius ugdymo būdus, rekomenduojamus metodinėse rekomendacijose pedagogams „Žaismė ir atradimai“, 

„Patirčių erdvės“. Siekdami užtikrinti kiekvienam vaikui kokybišką ugdymąsi, stiprinsime pedagogų kompetencijas įtraukiojo ugdymo srityje. 

Pastaraisiais metais padaugėjo vaikų, turinčių elgesio ir emocijų, autizmo spektro sutrikimų. Tai pedagogams kelia naujų iššūkių, todėl 2022–2024 

metais toliau bus plėtojami įtraukiojo ugdymo aspektai – įtrauki socialinė aplinka, į vaiką orientuotas požiūris, tinkama fizinė ir emocinė aplinka, 

bendravimo galimybės kiekvienam. Mokydamiesi diegti naują veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, stiprinsime lopšelio–darželio bendruomenės 

diskusiją apie ugdymo kokybę, puoselėsime pedagogų refleksiją, savianalizę ir bendradarbiavimą kaip pagrindinius veiklos tobulinimo būdus. Nuolat 

permąstydami ir įsivertindami lopšelio–darželio veiklą, sieksime kurti kokybės siekio kultūrą. 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2019-2021 METUS 

 

Lopšelio – darželio strateginiame plane 2019–2021 metams buvo numatyti šie strateginiai tikslai:1) padidinti ugdymo prieinamumą 

ankstyvojo amžiaus vaikams;2) lauko aplinkoje pagerinti sąlygas vaikų tyrinėjimo, kūrybiškumo ir sveikatos stiprinimo gebėjimų ugdymuisi;3) 

patobulinti pedagogų gebėjimus kurti ugdymo turinį, padedantį gerinti kiekvieno vaiko pasiekimus. 

Įgyvendinant tikslą – padidinti ugdymo prieinamumą ankstyvojo amžiaus vaikams, – pasiekti šie rezultatai: atidaryta antralopšelio 

grupė, joje sukūrus tinkamas aplinkas2 – 3 metų amžiaus vaikams, įsigijus naujų baldų, minkšto inventoriaus irpriemonių,vidinio kiemelio aplinka 

bendruomenės pastangomis taip pat pritaikyta lopšelio grupių vaikams, įrengti išėjimo į vidinį kiemelį laipteliai iš abiejų lopšelio grupių.  

Pagerinta ankstyvojo ugdymo kokybė, įgyvendinus projektą „Mažais žingsneliais pažinimo link“, kurio eigoje abiejų ankstyvojo ugdymo 

grupių veikloje pritaikytos inovacijos: atrastos platesnės galimybės STEAM veikloms lauko aplinkoje, įrengtos erdvės grupėse sensoriniam ugdymui, 

tyrinėjimams, ramiai veiklai, patobulintos mokytojų kompetencijos, diegiant IT, naudojant Zoom, Padlet programas ir kitus įrankius, plėtojant 

partnerystės ryšius su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis.  

Pasiektas realus rezultatas vertinamas labai gerai, nes ankstyvojo ugdymo kokybę grupių vaikų tėvai vertina tik labai gerai (75,9 proc.) 

arba gerai (24,1 proc.). Ankstyvojo ugdymo patirtis pristatyta ŠMSM projekte „LRT pamokėlės“, patirtimi pasidalinta „Švietimo naujienų“ portale 

bei įstaigos interneto svetainėje. 
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Strateginio tikslo – lauko aplinkoje pagerinti sąlygas vaikų tyrinėjimo, kūrybiškumo ir sveikatos stiprinimo gebėjimų ugdymuisi, –

pasiekti pagrindiniai rezultatai: 

1) Žaidimų aikštelėse įrengtos trys erdvės vaikų tyrinėjimams ir kūrybinei veiklai, įsigyta priemonių (laipiojimui, skaičiavimui, svėrimui, 

matavimui ir kt.), kurios leidžia plėtoti gamtamokslinius, matematinius tyrinėjimus ir kitas STEAM veiklas. Šių veiklų plėtojimui įsigyta nauja 

pavėsinė su sandėliu, dvi žaidimų aikštelės praturtintos naujomis priemonėmis. 

2) Pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinės sveikatos ir sveikos gyvensenos, saugaus elgesio įgūdžiai, įgyvendinus 

ugdymo turinio kūrimo projektus („Žaliosios erdvės vaikų sveikatingumui“, „Saugaus eismo akademija“, „Aktyviai judu – sveikai gyvenu“), kuriuose 

dalyvavo visa bendruomenė. Projektinės veiklos metu iš augalų įrengtos dvi žaliosios pavėsio zonos, kuriose vaikai gali žaisti, atsiriboti nuo kitų, 

pasislėpti nuo saulės, atnaujinta futboliuko aikštelė, įsigijus joje naujos įrangos (vartus, dėžes priemonių laikymui), sporto inventoriaus, aikštelės erdvę 

pritaikius įvairiems žaidimams, įrengta saugaus eismo aikštelė, kurioje vaikai mokosi pažinti saugaus eismo pagrindinius ženklus, suprasti taisykles. 

Stiprinant vaikų saugumo ir sveikos gyvensenos įgūdžius, ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikai dalyvavo nacionalinėje programoje 

„Sveikatiada“, kuri suteikė vaikams praktinių įgūdžių ir žinių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  

Apibendrinus rezultatus, pažymėta, kad naujos erdvės padidino lauko aplinkos funkcionalumą, veiklų pasirinkimo įvairovę ir pagerino 

vaikų pasiekimus tyrinėjimo, kūrybiškumo, fizinės sveikatos ir sveikos gyvensenos srityse. STRAPIS planiniuose rodikliuose buvo numatyta, kad ne 

mažiau 80 proc. tėvų ugdymo kokybę vertins labai gerai arba gerai. 2021 m. atlikta apklausa parodė, kad labai gerai ir gerai ugdymo kokybę vertina 

98 proc. tėvų.  

Strateginio tikslo – patobulinti pedagogų gebėjimus kurti ugdymo turinį, padedantį gerinti kiekvieno vaiko pasiekimus, – 

įgyvendinimo metu buvo gilinamasi į ugdymo strategijų ir metodų taikymą, vaikų spontanišką ugdymąsi, priemonių pasirinkimą, analizuojamas jų 

veiksmingumas, siekiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pažangos. Svariausi šio tikslo rezultatai: 

1) Įgyvendinti ugdymo turinio kūrimo projektai, leidę pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimus (ankstyvojo 

amžiaus –tyrinėjimo ir aplinkos pažinimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus – kūrybiškumo, STEAM (ypač technologinių ir inžinerinių 

tyrinėjimų) gebėjimus, saugaus elgesio, fizinės sveikatos ir sveikos gyvensenos įgūdžius). Projektų įgyvendinime dalyvavo visi įstaigos pedagogai ir 

tokiu būdu mokydamiesi pagilino projektinio ugdymo nuostatas bei įtraukiojo ugdymo sampratą, kad kiekvienas vaikas turi turėti aktyvaus dalyvavimo 

kasdieninėje grupės veikloje galimybių. 

2) Priešmokyklinio ir trijų ikimokyklinio amžiaus grupių vaikai įgijo tarpkultūrinės ir skaitmeninės kompetencijos gebėjimų (ypač 

gamtamokslinės srities, STEAM), dalyvaudami tarptautiniuose eTwinning projektuose ,,STEAM ugdymas darželyje – atradimai, eksperimentai, 

tyrinėjimai” ir „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“. Už dalyvavimą šiuose 

projektuose gauti trys apdovanojimai: 2 nacionaliniai ir 1 Europos kokybės ženkleliai. 
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3) Pagerinti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų pasiekimai, glaudžiai bendradarbiaujant grupių mokytojams ir švietimo pagalbos 

specialistams, nuolat aptariant taikomus metodus, kuriamus ugdymosi kontekstus, naudojamas priemones. Vaikų savijautos pagerinimui vykdytos 

socialinio emocinio ugdymo programos „Zipio draugai“, „Kimochi“, priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo socialinio emocinio intelekto ugdymo 

olimpiadoje „Dramblys“, įstaigos tėvams organizuoti pozityvios tėvystės mokymai STEP 6 –12 ir STEP – 05.  

4) Organizuojant vaikų ugdymąsi nuotoliniu būdu, pritaikytos naujos IT galimybės: sukurtos skaitmeninio ugdymo užduotėlės, vaizdo ir 

garso įrašai, naudojant Padlet programėlę, tiesioginio ryšio su šeima ir vaikais palaikymui išmokta naudotis Zoom, Microsoft teams ir kt. programomis. 

5) Apibendrinta pedagogų strategijos įgyvendinimo laikotarpiu įgyta patirtis ir veiksmingi bei inovatyvūs metodai pristatyti įstaigos 

Metodų mugėje. 2021 m. atnaujinta lopšelio – darželio ikimokyklinio ugdymo programa, labiau joje atskleidus ugdymo turinį, metodus, priemones, 

įdiegtas inovacijas ir jų sąsajas su vaikų pasiekimais.  

 

 

III SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

 Dėl gero įstaigos įvaizdžio stabiliai besilaikantis laukiančių vaikų 

skaičius. 

 Išaugusios mokytojų kompetencijos, plėtojant projektinę veiklą, 

kuriant edukacines aplinkas, ugdymo procese taikant IT, 

informuojant šeimą.  

 Efektyvus šeimos informavimas per e. dienyną „Mūsų darželis, 

įstaigos internetinę svetainę, kitas pasirinktas programas. 

 Gerai išvystyta vidinė įstaigos komunikacija tarp bendruomenės 

narių, panaudojant IT.  

 Gero emocinio mikroklimato palaikymas, psichologui telkiant 

pedagogus savitarpio pagalbai. 

 Žinių ir įgūdžių stoka dirbant su vaikais, turinčiais elgesio ir emocijų, 

autizmo spektro sutrikimų. 

 Drėgna lopšelio-darželio teritorija, nuolat susidarančios vandens balos 

riboja vaikų veiklą žaidimų aikštelėse. 

 Darbuotojų pavadavimo problema jų ligos ar atostogų metu. 

 Nepakanka nekontaktinių valandų grupių mokytojų tarpusavio 

bendradarbiavimui. 

 Išaugęs administracinio darbo krūvis. 
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 Inovatyvus ugdymo turinio kūrimas (įgyvendinant projektus, 

tarptautinių projektų idėjas, organizuojant renginius ir kt.). 

 Įstaigos atvirumas, dalinantis kokybiškos praktikos pavyzdžiais 

nacionaliniuose ir miesto renginiuose, atliekant praktiką aukštųjų 

mokyklų studentams.  

 Efektyvi lopšelio-darželio tarybos veikla, telkianti ir vienijanti 

bendruomenę.  

 Palankių sąlygų mokytojų mokymuisi sudarymas įstaigoje. 

 Sustiprintas įstaigos įvaizdis, užtikrinant vaikų ir teritorijos 

saugumą (vaizdo stebėjimo kameros, vartų saugos sistema). 

Galimybės Grėsmės/pavojai 

 Idėjų ir sprendimų ieškojimas dėl vaikų lauko rūbų džiovinimo. 

 Patirties turtinimas, aktyviau dalyvaujant nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose projektuose. 

 Šlapiausių lauko teritorijos vietų sausinimas užpilant žemėmis, 

apželdinant žole, išardant ir pakeičiant 450 m² seną betono dangą.  

 Pedagogų kompetencijų stiprinimas įtraukiojo ugdymo srityje, 

įstaigos veiklos įsivertinime, stiprinant tarpusavio bendradarbiavimą 

ir refleksiją. 

 Įstaigos įvaizdžio stiprinimas, aktyviau viešinant diegiamas 

inovacijas, dalyvaujant projektinėje veikloje, informuojant šeimą. 

 Nepakankamas finansavimas, kuriant ir atnaujinant edukacines 

aplinkas. 

 Didėjantis vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius ir 

nepakankamas mokytojų padėjėjų skaičius. 

 Mažėjantis gimstančių vaikų skaičius ir auganti konkurencija tarp 

miesto ikimokyklinių įstaigų. 

 Sudėtinga darbo rinkoje rasti kvalifikuotų ikimokyklinio ar 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų. 

 Jaunėjantis vaikų amžius grupėse dėl priešmokyklinio ugdymo 

ankstinimo gali kelti naujus iššūkius mokytojams. 

 Aukšta grupių oro temperatūra vasaros laikotarpiu per karščius 

apsunkina ugdymosi procesą, neatitinka higienos normų. 
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IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VIZIJA 

 

Saugi ir atvira kaitai ikimokyklinė įstaiga, plėtojanti vaikui artimą demokratiją, projektuojanti inovatyvų ugdymo turinį ir kurianti 

kokybės siekio kultūrą. 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MISIJA 

 

Teikti kiekvienam 2–6 (7) metų amžiaus vaikui kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, garantuojantį gerą vaiko savijautą ir 

aktyvų jo dalyvavimą ugdymo(si) procese, atliepiantį šeimos lūkesčius ir užtikrinantį sėkmingą vaiko pasirengimą mokyklai. 

 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

 Lopšelio darželio bendruomenę vienija demokratinės ir humanistinės vertybės: asmens individualumo pripažinimas, vaikų kultūros 

puoselėjimas, pasitikėjimas, atsakomybė, tolerancija, tarpusavio pagalba ir pagarba, komandinis darbas. Laikomasi principinės nuostatos, kad vaikystė 

yra savaiminė vertybė. 

 

VII SKYRIUS 

STRATEGINIO REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 TIKSLAS – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, kuriant ugdymo(si) turinio inovacijas. 

Uždaviniai 
Priemonės 

pavadinimas 
Vykdytojai 

Planuojami rezultatai ir 

jų laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, 

mato vnt. 

2022 

m. 
2023 m. 2024 m. 
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1. Pagerinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

ugdymo(si) 

rezultatus, 

diegiant 

ugdymo turinio 

inovacijas. 

1. Metodinės 

veiklos 

organizavimas, 

analizuojant 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo inovacijų 

metodinę 

medžiagą. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Metodinės veiklos 

užsiėmimų metu bus 

išsiaiškintos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo rekomendacijų 

teorinės įžvalgos, 

pagilinta šiuolaikinio 

kokybiško ugdymo(si) 

samprata, aptartos 

inovacijų diegimo 

galimybės. 

2022 – 2023 m. 

Mokymo 

lėšos - 100 

Pedagogų, 

dalyvavusių 

metodiniuose 

užsiėmimuose, 

skaičius 

(procentais) 

 

95 95 50 

2. Praktinis 

ugdymo inovacijų 

diegimas, 

įgyvendinant 

ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo turinio 

projektus.  

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

Projektų grupėse bus 

mokomasi diegti 

inovatyvius metodus ir 

priemones, 

analizuojamas jų 

veiksmingumas, 

atnaujinama ir 

turtinama aplinka, 

atliekami praktinės 

veiklos stebėjimai ir 

mokytojų refleksijos, 

aptariamas poveikis 

vaikų pažangai ir 

pasiekimams, 

pasidalinta įgyta 

Mokymo 

lėšos – 2000, 

savivaldybės 

- 5000  

Pedagogų, 

dalyvavusių 

projektuose, 

skaičius 

(procentais) 

 

 

 

Atnaujintų 

erdvių skaičius 

(vnt.) 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

1 

95 

 

 

 

 

 

 

 

1 

95 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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patirtimi, pristatant 

projektų rezultatus 

įstaigos bendruomenei.  

2022 – 2024 m. 

3. Dalyvavimas 

mokymuose, 

diegiant atnaujintą 

Priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją 

programą. 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pedagogai įgis teorinių 

ir praktinių žinių, kokie 

atnaujintos programos 

akcentai, kokios 

pasiekimų sritys ir tų 

pasiekimų raiška, gebės 

siekti programoje 

numatytų kompetencijų 

ugdymosi. 

2022 – 2023 m. 

Mokymo 

lėšos – 200 

Pedagogų, 

tobulinusių 

kompetencijas 

skaičius (vnt.) 

2 1 1 

2. Plėtoti 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

gebėjimų 

ugdymąsi, juos 

labiau siejant su 

Pasiekimų 

aprašu. 

1. Metodinių 

renginių 

organizavimas, 

mokantis kurti 

įtraukiančius 

kontekstus, 

provokacijas, 

erdves 

tyrinėjimams, 

taikyti lėtą 

ugdymąsi ir kt. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Bus gilinamasi į 

rekomendacijose 

„Žaismė ir atradimai“ 

pateikiamas inovatyvias 

veiklų ir priemonių 

idėjas, siūlomas 

ugdymo formas, vaikų 

gebėjimų ugdymąsi 

labiau siejant su 

Pasiekimų aprašu.  

2023 – 2024 m. 

– Pedagogų, 

dalyvavusių 

metodiniuose 

renginiuose, 

skaičius 

(procentais) 

 

50 95 95 
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2. Dalyvavimas 

mokymuose, 

siekiant pagilinti 

veiklos planavimo 

ir pasiekimų 

vertinimo 

kompetencijas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos 

Bus atnaujintos 

mokytojų 

kompetencijos, kaip 

planuoti ir vertinti 

vaikų pasiekimus, 

atlikta veiklos 

planavimo analizė ir 

pateikti siūlymai dėl 

veiklos planavimo 

tobulinimo, jį labiau 

siejant su Pasiekimų 

aprašu.  

2023 – 2024 m. 

Mokymo 

lėšos – 200 

Mokytojų, 

dalyvavusių 

mokymuose, 

skaičius 

(procentais) 

 

0 85 20 

3. Vaikų įtraukimas 

į aplinkos estetikos 

kūrimą, keičiant 

grupių 

pavadinimus, 

ženklus, rengiant 

šventes, parodas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos 

Vaikai pagilins estetinio 

suvokimo ir 

kūrybiškumo 

gebėjimus, juos 

įtraukus į supančios 

aplinkos estetikos, 

grupių pavadinimų, 

renginių kūrimą.  

2023 – 2024 m. 

Spec. lėšos – 

300 

Dalyvavusių 

vaikų dalis 

(procentais). 

 

20 100 100 

4. Tėvų apklausos 

organizavimas, 

siekiant išsiaiškinti 

ikimokyklinio 

ugdymo kokybės 

vertinimą. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

psichologė 

Tėvų nuomonės tyrimas 

padės išsiaiškinti, kaip 

vertinama 

ikimokyklinio ugdymo 

kokybė (vaikų 

pasiekimai, diegiamos 

– Tėvų, 

dalyvavusių 

tyrime, dalis 

(procentais) 

 

65 65 65 
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inovacijos), kokios 

įžvelgiamos stiprybės, 

sėkmės, tyrimo išvados 

bus svarbios įstaigos 

veiklos įsivertinimui ir 

veiklos tobulinimui. 

2022 – 2024 m. 

 

2 TIKSLAS – kurti kokybės siekio kultūrą, puoselėjant pedagogų refleksiją, savianalizę ir bendradarbiavimą. 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami rezultatai ir 

jų laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, 

mato vnt. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1. Skatinti 

bendruomenės 

diskusiją apie 

ugdymo 

kokybę, 

diegiant naują 

veiklos kokybės 

įsivertinimo 

metodiką. 

1. Diskusijų ir 

pasitarimų 

organizavimas, 

analizuojant 

įsivertinimo 

metodiką ir 

kokybiškos 

praktikos 

pavyzdžius.  

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

meninio 

ugdymo 

mokytoja 

Bendruomenė 

susipažinssu 

įsivertinimo metodikos 

paskirtimi ir tikslais, 

veiklos kokybės 

įsivertinimo procesu ir 

jo organizavimu, 

aiškinsis metodikoje 

pateiktus kokybiškos 

praktikos pavyzdžius, 

ras ir aptars įstaigos 

veiklos pavyzdžių, 

atskleidžiančių 

ugdymo(si) kokybę. 

2022 – 2023 m. 

– Bendruomenės 

narių, 

dalyvavusių 

diskusijose ir 

pasitarimuose, 

skaičius 

(procentais) 

 

80 80 30 
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2. Įstaigos veiklos 

kokybės 

įsivertinimo 

organizavimas ir 

tobulinimo plano 

parengimas. 

 

Meninio 

ugdymo 

mokytoja 

Bus pasirinkta įstaigos 

veiklos sritis ar sritys ir 

atliktas įsivertinimas 

pagal naujos metodikos 

rodiklius ir kriterijus, 

identifikuotos sričių 

stipriosios ir 

tobulintinos pusės, 

srities įsivertinimo 

lygis, numatytos 

augimo gairės. 

Bus diskutuojama ir 

susitarta dėl tobulinimo 

plano parengimo 

priemonių, konkrečios 

srities kokybės kriterijų, 

terminų. 

2022 – 2024 m. 

– Įsivertintų 

veiklos sričių 

skaičius (vnt.) 

1 1 1 

2. Stiprinti 

pedagogų 

refleksiją, 

savianalizę ir 

bendradarbiavi

mą, įsivertinant 

įstaigos veiklos 

kokybę.  

1. Įsivertinimo 

patirties 

apibendrinimas, 

pristatant 

išbandytus veiklos 

kokybės 

įsivertinimo 

instrumentus.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

meninio 

ugdymo 

mokytoja 

Pedagogai apibendrins 

ir pristatys savo patirtį, 

išbandant skirtingus 

įsivertinimo 

instrumentus, metodus, 

pasidalins savo 

įžvalgomis, galimomis 

rizikomis juos taikant, 

pateiks siūlymų ir idėjų 

– Pedagogų, 

dalyvavusių 

patirties 

pristatyme, 

dalis 

(procentais) 

 

0 85 85 
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dėl savo ir įstaigos 

veiklos įsivertinimo. 

2023 – 2024 m. 

2. Lopšelio-darželio 

ugdymo kokybės 

sampratos ir 

kriterijų 

atnaujinimas. 

 

 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

 

Mokytojai 

bendradarbiaus 

tarpusavyje ir pateiks 

savo praktinės veiklos 

pavyzdžių, 

iliustruojančių įstaigos 

ugdymo(si) kokybę. 

Bus atnaujinta lopšelio-

darželio veiklos 

kokybės samprata ir 

koreguoti veiklos 

kokybės kriterijai.  

2023 m. 

– Dalyvavusių 

pedagogų dalis 

(procentais) 

 

0 85 0 

 

3 TIKSLAS – pagerinti įtraukios ugdymo(si) aplinkos kūrimą, užtikrinant kiekvieno vaiko aktyvų dalyvavimą ir gerą savijautą. 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami rezultatai ir 

jų laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansiniai 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, 

mato vnt. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1. Pagilinti 

mokytojų ir 

švietimo 

pagalbos 

specialistų 

kompetencijas 

1. Mokymų 

mokytojams ir 

švietimo pagalbos 

specialistams 

organizavimas. 

Direktorė Mokytojai ir švietimo 

pagalbos specialistai 

patobulins 

kompetencijas, 

atpažįstant vaikų 

ugdymosi poreikius, 

Mokymo 

lėšos - 1500 

Pedagogų, 

dalyvavusių 

mokymuose, 

dalis 

(procentais) 

 

95 90 90 
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įtraukiojo 

ugdymo srityje. 

pritaikant aplinkas ir 

parenkant priemones, 

teikiant pagalbą šeimai. 

2022 – 2024 m. 

2. Bendrų 

pasitarimų, 

sprendžiant vaikų 

ugdymosi 

pasiekimų ir 

šeimos 

informavimo 

klausimus, 

organizavimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Bendruose mokytojų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų 

pasitarimuose bus 

analizuojami praktiniai 

pavyzdžiai, vertinant 

vaikų, turinčių 

ugdymosi sunkumų, 

pasiekimai, aptariami 

šeimos įtraukimo ir 

informavimo klausimai. 

2022 – 2024 m. 

– Pedagogų, 

dalyvavusių 

bendruose 

pasitarimuose, 

dalis 

(procentais) 

 

 

 

Dalyvavusių 

tėvų dalis 

(procentais) 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

2. Pagerinti 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių vaikų 

įsitraukimą, 

kuriant jiems 

įtraukią 

ugdymosi 

aplinką.  

1. Ugdymosi 

aplinkų 

praturtinimas 

relaksacijos, 

sensorikos bei 

motorikos ugdymo 

priemonėmis, 

užtikrinant gerą 

vaikų savijautą ir 

įsitraukimą. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Ugdymosi aplinkos bus 

praturtintos 

relaksacijos, sensorikos 

bei motorikos ugdymo 

priemonėmis, 

atsižvelgiant į grupių 

vaikų ugdymosi 

poreikius, raidos 

ypatumus. Įtraukios 

aplinkos sukūrimas 

padidins vaikų veiklos 

įvairovę ir dalyvavimo 

Mokymo ir 

spec. lėšos – 

1500 

Grupių, kurių 

aplinkos 

papildytos 

priemonėmis, 

skaičius (vnt.). 

3 3 2 
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ugdymosi procese 

galimybes.  

2022 – 2024 m. 

2. Smart studijos 

papildymas 

sensorinio ugdymo 

priemonėmis, 

didinant specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

vaikų dalyvavimo 

ugdymo(si) procese 

galimybes. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Smart studija bus 

papildyta naujomis 

sensorinio ugdymo 

priemonėmis, kurios 

mokytojo padėjėjui 

padidins veiklos su 

vaiku galimybes ne 

grupės aplinkoje. 

2022 – 2024 m. 

Mokymo ir 

spec. lėšos – 

800 

Įsigytų 

priemonių 

skaičius (vnt.) 

2 1 1 

3.Socialinių-

emocinių ugdymo 

programų, 

stiprinančių vaikų 

emocinę savijautą, 

įgyvendinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

psichologė, 

mokytojos 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse įgyvendinamos 

socialinio – emocinio 

ugdymo programos 

„Zipio draugai“ 

,Kimochis“, „Dramblys“ 

padės užtikrinti gerą 

vaikų emocinę savijautą, 

atpažinti savo ir kitų 

emocijas, ugdytis 

savikontrolės gebėjimus. 

2022 – 2024 m. 

Mokymo ir 

spec. lėšos – 

600 

Grupių, 

įgyvendinančių 

programas, 

skaičius(vnt.). 

9 10 10 

4. Tėvų apklausos 

organizavimas, 

siekiant išsiaiškinti 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

psichologė 

Tėvų nuomonės 

tyrimas padės 

išsiaiškinti, kaip 

vertinama vaikų 

– Tėvų, 

dalyvavusių 

apklausoje, 

65 65 65 
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vaikų savijautos 

vertinimą. 

savijauta įstaigoje. 

Tyrimo išvados bus 

svarbios siekiant 

užtikrinti kokybišką 

ugdymąsi kiekvienam 

vaikui. 

2022 – 2024 m. 

dalis 

(procentais) 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

1 TIKSLAS – – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, kuriant ugdymo(si) turinio inovacijas. 

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

         

         

Išvada apie pasiektą tikslą 

 

 

2 TIKSLAS – kurti kokybės siekio kultūrą, puoselėjant pedagogų refleksiją, savianalizę ir bendradarbiavimą. 

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 
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Išvada apie pasiektą tikslą 

 

 

3 TIKSLAS – pagerinti įtraukios ugdymo(si) aplinkos kūrimą, užtikrinant kiekvieno vaiko aktyvų dalyvavimą ir gerą savijautą. 

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

         

         

Išvada apie pasiektą tikslą 

 

 

 

Direktorė         Regina Beinorienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui       Justė Labukienė 

Psichologė         Jūratė Lietuvnikienė 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja        Inga Kajokienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja        Edita Martinkėnienė 

 

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ tarybos posėdžio 

2022 m. kovo 29 d. posėdžio protokolu Nr. 2.1 – 3. 

 


