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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SPINDULYS“ 

2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

 

I. SKYRIUS 

 

ĮVADAS 

 
Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ 2016-2018 metų strateginis planas parengtas vadovaujantis LR Švietimo įstatymu, Valstybine 

švietimo 2013-2022 m. strategija, Lietuvos pažangos strategija, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo strateginėmis kryptimis, lopšelio-darželio nuostatais, ikimokyklinio ugdymo programa, įstaigos bendruomenės poreikių tyrimais, lopšelio-

darželio  „plačiojo“ ir „giluminio“ įsivertinimo rezultatų analize, bendruomenės narių siūlymais ir rekomendacijomis. Šio strateginio plano paskirtis – 

planuoti kaitos pokyčius, telkti bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, pasirinkti teisingą lopšelio-darželio vystymosi kryptį ir prioritetus, 

sutelkti ir efektyviai valdyti lopšelio - darželio išteklius, aktyvinti bendruomenės veiklą. 

   Rengiant lopšelio-darželio strateginį planą  laikytasi viešumo, atvirumo, bendravimo, partnerystės principų.  

Įgyvendinant strategino plano tikslus, bus užtikrinama ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybė, ugdytinių, jų tėvų bei įstaigos 

darbuotojų poreikiai, tobulinamos lopšelio - darželio bendruomenės kompetencijos, gerinamas vidaus resursų valdymas, užtikrinamos saugios ir 

sveikos vaikų ugdymosi aplinkos. Orientuota į perspektyvą, besivystanti ir atvira kaitai organizacija taps kūrybingą asmenybę ugdančia institucija, 

pasitelkiančia Lietuvos bei kitų pasaulio šalių gerąją patirtį. 
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Siekiant įgyvendinti strateginio plano 2016-2018 m. tikslus bus telkiamos pedagogų, tėvų, kitų bendruomenės narių pastangos. 

 

II. SKYRIUS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“ – savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti neformalųjį 

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas nuo 1,5 iki 6(7) metų amžiaus. 

Darželį lanko 190 vaikų, veikia 10 grupių: 2 ikimokyklinio amžiaus (1,5-2) m., 6 ikimokyklinio amžiaus (3-5) m. ir 2 priešmokyklinio amžiaus 6(7)m. 

grupės. Siekiant patenkinti tėvų pageidavimus, sudarytas lankstus darželio grupių darbo grafikas. Veikia 10,5 val., 12 val. grupės. Į bendrosios 

paskirties grupes integruojami specialiųjų poreikių vaikai , turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimus. 

Įstaigoje dirba 53 darbuotojai, iš jų 24 pedagogai:  4 priešmokyklinio ugdymo pedagogės, 12 auklėtojų, 2 logopedės, 1 neformaliojo ugdymo mokytoja 

(kūno kultūra), 1 neformaliojo ugdymo mokytoja (dailė) ,  2 neformaliojo ugdymo mokytojos (muzika), 1 psichologė. 

Ugdymas organizuojamas vadovaujantis Kauno lopšelio-darželio ,,Spindulys“ ikimokyklinio ugdymo programa ir Priešmokyklinio 

ugdymo bendroji programa“. Lopšelyje-darželyje „Spindulys“ siekiame sudaryti sąlygas visapusiškam vaiko tobulėjimui, vaiko saviraiškos tenkinimui, 

atsižvelgiame į kiekvieno vaiko kultūrinę ir socialinę patirtį, individualius jo gebėjimus. Tenkinant vaiko saviraiškos ir kūrybiškumo poreikius į 

ugdymo procesą integruojama Emilia Reggio metodo elementai, kurių pasekoje palikta didelė erdvė - laisvė vaiko ir pedagogo  kūrybai. 

Įstaiga dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje „Zipio draugai“, kurioje siekiama pagerinti emocinę vaikų savijautą, 

padedant jiems įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. 

Tėvų pageidavimu teikiamas  papildomas ugdymas, organizuojami anglų kalbos mokymosi, etnografinis ir  šokių būreliai. 

Ugdymo turinio įgyvendinimui sukurta ir pritaikyta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų poreikius ir galimybes atitinkanti 

saugi aplinka. Sukurtos savitos edukacinės erdvės: vaikų aktyviai fizinei veiklai įrengta sporto salė, muzikinius gebėjimus vaikai realizuoja muzikos 

salėje. Kūrybinėse dirbtuvėse vaikai randa daug įvairių spalvų ir faktūrų medžiagų bei įvairių priemonių meninei veiklai. Žaidimų kambarys „Vaikų 

respublika“ - tai savita erdvė, kur vaikai gali žaisti su tokiais žaislais, kokių nėra grupėse, gali kurti ant šviesos stalų, džiaugtis šviesos spalvų 

malonumais, kurti lėlių teatro spektaklius. Įrengėme tyrinėjimų ir meistrystės erdvę, kur vaikams sudarytos saugios sąlygas veikti ir tyrinėti, 

visapusiškai ugdytis, eksperimentuojant, bandant, atrandant, darant savo išvadas. Logopedžių ir psichologės kabinetai jaukūs, aprūpinti mokomosiomis 

priemonėmis, kurios nuolat atnaujinamos. Pedagogams ir vaikams sudarytos sąlygos naudotis šiuolaikinėmis technologijomis: kompiuteriais, 

interaktyvia lenta, fotoaparatais, multimedija ir kt. Darželio kieme sudaryta galimybė rinktis veiklą: sportuoti, ilsėtis, žaisti. Žaidimų aikštelės 

aprūpintos priemonėmis vaikų savarankiškai, kūrybinei, aktyviai ir kitai veiklai. Aplinką (interjerą ir eksterjerą) kuria visa darželio bendruomenė. 

 Bendradarbiaujame su socialiniais partneriais. Esame pasirašę bendradarbiavimo sutartis ne tik su darželiais, mokyklomis, bet ir su 

Kauno technologijos universitetu. Ateityje sieksime aktyviai bendradarbiauti su universitetu rengiant edukacinius ir kitokius projektus. Nuolat ieškome 
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galimybių rasti paramą ir panaudoti tėvų, senelių kompetencijų potencialą. Įstaigos bendruomenė siekia įžvelgti ir tobulinti kiekvieno vaiko 

individualius gebėjimus, sudaryti ugdymosi aplinką ir sąlygas, palankias visų kompetencijų plėtotei bei padedančias individualizuoti ir diferencijuoti 

ugdymo(si) turinį. 

Savo darbo kokybę vertiname ir įsivertiname taikant ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklos įsivertinimo metodiką. Esame sukūrę 

pedagogų darbo vertinimo sistemą. 

 Siekiant pagerinti vaikų mitybą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įstaiga dalyvauja ES remiamose programose: ,,Pienas vaikams“ ir 

,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 

 

III. SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1. Išorinės aplinkos analizė PESTE: 

Išoriniai veiksniai  

Politiniai, teisiniai Lietuvos švietimo politika formuojama pagal Europos Sąjungos švietimo gaires ir prioritetus. Bendradarbiaudama su 

visomis Europos Sąjungos šalimis Lietuva yra įsipareigojusi įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ . Įgyvendinant šio 

dokumento nuostatas švietimo ir mokymo srityje siekiama gerinti švietimo ir mokymo kokybę bei veiksmingumą,  skubiai ir 

veiksmingai investuoti į kokybišką švietimą ir mokymą bei jo modernizavimą, nes tik švietimas ir mokymas užtikrins 

pagrindą valstybės ilgalaikiam klestėjimui.  

Kintantis požiūris į šalies poreikius ir ateities vizija atsiskleidžia svarbiausiame strateginiame šio meto valstybės 

dokumente – Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“. Ši strategija yra vienas pagrindinių švietimo tikslų šaltinių, 

kurioje nurodoma, kad švietimas prisideda prie sumanios visuomenės, sumanios ekonomikos ir sumanaus valdymo kūrimo, 

ugdydamas atvirą, kūrybingą ir atsakingą žmogų.    

Vaiko gerovės valstybės politikos strategijoje 2014–2022 m. siekiama ugdymo kokybės užtikrinimo ir 

veiksmingumo. Lietuvos politikos poslinkiai leidžia numatyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijų veiklos 

gaires: daugiau dėmesio skirti vaikų specialiųjų poreikių tenkinimui, skatinti savo institucijoje bendrųjų kompetencijų 

ugdymą, siekti efektyvaus ir našaus investicijų panaudojimo.  

Parengtas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo 

centrui įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“, 

atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. 

Konkretesni švietimo politikos tikslai įvardinti Kauno miesto 2016-2022 metų strateginiame plėtros plane leidžia 
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numatyti tokias bendrąsias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos gaires: užtikrinti ikimokyklinio 

ugdymo prieinamumą, sumaniai derinant savivaldybės ir privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrimo iniciatyvas; 

modernizuoti ir renovuoti švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų pastatus bei gerinti infrastruktūrą, užtikrinant 

saugias ir palankias ugdymosi sąlygas; kurti ir plėsti modernias edukacines aplinkas.  

Kaip pagrindinius dabartinės Lietuvos švietimo politikos trūkumus galima įvardinti: vis dar nepakankamas švietimo 

finansavimas; nepakankama valstybės ir savivaldybės švietimo politikos dermė, kol kas šeimų poreikių netenkina 

ugdytinių vietų skaičius Kauno mieste esančiose ikimokyklinėse įstaigose, ikimokykliniam ugdymui politiniu lygmeniu 

skiriama mažai dėmesio lyginant su kitomis švietimo sistemos pakopomis, nesprendžiama ikimokyklinio ugdymo 

pedagogų etatų ir vaikų skaičiaus grupėse problema. 

Ekonominiai  Valstybinėje švietimo 2013-2022 m. strategijoje bei Europos Sąjungos ekonomikos augimo strategijoje ,,Europa 2020“ 

teigiama, kad būtina skubiai ir veiksmingai investuoti į kokybišką švietimą ir mokymą bei jo modernizavimą, nes tik 

švietimas ir mokymas užtikrins pagrindą valstybės ilgalaikiam klestėjimui. 

Švietimas yra prioritetinė valstybės veiklos sritis, lemianti šalies pažangą, todėl jam skiriamos lėšos turėtų sudaryti 

ne mažiau 6 proc. bendrojo vidaus produkto. Šiuo metu Lietuvos šalies ekonomikai atsigaunant, Vyriausybė planuoja ir 

įgyvendina pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programą. Įstatymiškai įtvirtintos švietimo finansavimo 

nuostatos (mokinio krepšelis) atskleidžia valstybės požiūrio į švietimą svarbą. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, 

atsiranda galimybė naudotis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.  

Kad išlaikytų konkurencinę kovą ir būti patraukliam, būtina tobulinti ugdymo kokybę, plėsti bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais, bendradarbiauti su šeimomis, auginančiomis vaikus, orientuotis į Europines švietimo tendencijas. 

Mokykla dalyvauja Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos projektuose „Pienas vaikams“, „Vaisiai 

mokykloms“. Šių projektų bei 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšos suteikia galimybes modernizuoti 

ugdymo bazę, įsigyti kompiuterinės įrangos, ugdymo priemonių, baldų ir įrengimų, kelti kvalifikaciją. 

Padidinus finansavimą mūsų įstaigai, atsirado galimybės atlikti virtuvės vėdinimo sistemos rekonstrukciją, 

renovuoti šilumos punktą, teritoriją užtverti higienos normas atitinkančia tvora, atlikti elektros apšvietimo bei kai kurių 

patalpų remonto darbus. 

Kaip pagrindinius dabartinės Lietuvos ekonomikos trūkumus galima įvardinti: neigiami pokyčiai darbo rinkoje, 

emigracija ir šeimų migracija, finansavimas neatitinka realių įstaigos poreikių - neskiriamos lėšos pastato renovacijai bei 

apšiltinimui, o darželio bendruomenė neturi reikiamų įgūdžių rengiant paraiškas finansuojamiems ES projektams. 

Socialiniai  Darželio veiklai ir jos strateginio plano kryptims įtakos turi bendroji Lietuvos socialinė politika, kuri yra nukreipta į 

paramos šeimai ir vaikams sistemos tobulinimą bei miesto socialiniai veiksniai. Šalyje auga išsilavinimo prestižas, tačiau 

mažėja Lietuvos gyventojų skaičius, didėja migracijos rodiklis, daugėja šeimų, išvykstančių dirbti į užsienį, laikiną vaikų 

globą patikėdami seneliams ar kitiems artimiesiems. Kelia nerimą vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių 

didėjimas. 
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Teigiamas ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiksnys – augantis visuomenės pasitikėjimas ugdymu, švietimu. Nuolat 

didėja visuomenės poreikis lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas, taikomos įvairios lengvatos už vaiko išlaikymą 

ikimokyklinėje įstaigoje, didėja ugdymosi prieinamumo galimybės. Ugdymosi modelių įvairovė įstaigoje tenkina tėvų 

poreikius, ugdymasis atsisakant mitybos suteikia galimybę įstaigoje dalyvauti tik ugdymo procese. 

Svarbiausias poslinkis yra pačios socialinės politikos sparti kaita, kurioje švietimas ir ypač ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo pakopa tampa prioritetiniais partneriais, keičiant požiūrį į tėvų švietimą, prevencinių smurto, 

prievartos programų įgyvendinimą, tėvų atsakomybės už vaikų ugdymą didinimą ir kt.  

Vyraujantys negatyvūs socialiniai veiksniai: nepakankamai palanki demografinė padėtis. Tendencija yra neigiama ir 

ženkliai didėjanti, todėl vaikų įstaigoje taip pat gali pradėti mažėti. Šiuo metu mieste jau yra laisvų vietų darželinio 

amžiaus vaikams. Didėja vaikų skaičius iš nepilnų šeimų. Jauniems specialistams migruojant į užsienį, nesudarant jiems 

palankių sąlygų dirbti, pastaruoju metu ypatingai sunku rasti kvalifikuotą, iniciatyvų, gebantį ir norintį kūrybiškai dirbti 

darželyje specialistą. 

Technologijos  Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau veikia ugdymo ir ugdymosi metodus, daro įtaką ne tik 

ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui, todėl tampa svarbiu veiksniu modernizuojant ikimokyklinio ugdymo 

mokyklą, siekiant naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, teikiant informaciją visuomenei ir socialiniams partneriams, 

diegiant šiuolaikinę įsivertinimo ir vertinimo kultūrą.  

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įkurtas portalas www.ikimokyklinis.lt suteikia galimybę 

įstaigos pedagogams gilintis, susipažinti su metodiškai aktualia ir kokybiška informacija apie ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį vaikų ugdymą respublikoje. Siekiant sudaryti sąlygas švietimo specialistams naudotis jų darbui 

reikalingais duomenimis, sukurta Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS). Kokybiškai besikeičiančios 

technologijos bei jų taikymo galimybės skatina plėtoti informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) infrastruktūrą. 

Tai sudaro sąlygas informacinės visuomenės plėtrai, padedama pedagogams integruotis į pasaulio informacinę visuomenę, 

panaudoti jos teikiamas galimybes. 

Kintantys reikalavimai pedagogo veiklos dokumentų tvarkymui (elektroninio dienyno diegimas darželiuose ir kt.) 

kelia būtinybę įrengti kompiuterius kiekvienoje grupėje. Tvirtesnis IT valdymas padėtų kaupti mokomąją medžiagą 

pedagogo patirties duomenų banke, skleisti gerąją darbo patirtį, supažindinti tėvus su įstaigoje vykdoma veikla, 

nuosekliau  į(si)vertinti tobulėjimo žingsnius. Tai padėtų gerinti  kokybišką ugdymą.  

Neigiami veiksniai: trūksta lėšų nuolatiniam kompiuterinių mokymo programų atnaujinimui; daliai pedagogų dar 

trūksta kompetencijų ugdymo modernizavimui naudojant IT. Lūžis ugdymo procese informacinių technologijų taikymo 

prasme Lietuvos mokyklose dar neįvyko, nes ugdymo tikslai ir praktinė mokytojų veikla vis dar yra orientuota į tradicinį 

mokymą. Informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis naudojasi ne visi mokytojai ir tai yra susijęs su išteklių trū-

kumu arba su mokytojų nuostatomis. 

Edukaciniai Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, ypač svarbu užtikrinti švietimo institucijų veiklos efektyvumą, tęstinumą ir 

http://www.ikimokyklinis.lt/
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(centriniai/vietiniai) konkurencingumą, todėl paslaugų kokybės orientavimo į vaikų ir tėvų poreikius tendencijos yra labai aktualios. 

Ikimokyklinis ugdymas grindžiamas naująja švietimo filosofija – į vaiką orientuoto ugdymo paradigma.  

Ikimokyklinio ugdymo plėtra (kuriasi privačios įstaigos, mokyklos steigia ikimokyklinio ugdymo grupes, 

atidaromos naujos grupės darželiuose) gerina švietimo prieinamumą visoms šeimoms. Šiuo metu visiems vaikams  

sudarytos sąlygos pasirengti mokyklai. Socialiai remtiniems vaikams užtikrintas nemokamas ikimokyklins ugdymas, 

specialiųjų poreikių vaikai turi teisę būti ugdomi ir ugdytis jiems palankioje ugdymo aplinkoje. 

Švietimo politika suteikia įstaigai galimybę turėti ugdymo(si) programą, tenkinančią pedagogų, ugdytinių ir jų 

šeimų poreikius. Akcentuojamas į vaiką orientuotas ugdymas(is), ugdymo procese taikomi nauji, pažangūs ugdymo 

metodai.  

Pedagogų kvalifikacijos, būtinos dirbti darželyje, koncepcija suteikia reikšmingą postūmį pedagogo 

savarankiškumui bei iniciatyvai mokytis visą gyvenimą ir siekti geresnės ugdymo kokybės. Išsiugdytas gebėjimas ir 

motyvacija nuolat analizuoti ir vertinti savo veiklą, formuluoti tolesnius mokymosi tikslus, domėtis gyvenimo 

aktualijomis – svarbi mokymosi visą gyvenimą prielaida.  

Ugdymo institucijai suteikta galimybė formuoti individualų ugdymo turinį ir individualizuoti ugdymo procesą.  

 

2. Vidinių išteklių analizė: 

Vidiniai veiksniai  

Mokyklos kultūra/Etosas Lopšelio-darželio „Spindulys“ bendruomenė vadovaujasi savita vertybių sistema, kuri glaudžiai siejasi su lopšelio-

darželio tikslais, uždaviniais, misija, vizija, bendruomenės etikos kodeksu, kuriame skelbiami bendražmogiškosios bei 

profesinės etikos vertybinės nuostatos ir moralaus elgesio principai, kuriuos įsipareigoja taikyti visi bendruomenės nariai.  

Įstaigos etoso privalumai: darni mokyklos bendruomenė, kurioje laikomasi lygių galimybių, skaidrumo ir 

teisingumo principų. Didžiausia vertybė – vaikas, jo ugdymas, vaiko ir šeimos poreikių tenkinimas. Mokykloje vaikams 

sudaromos optimalios sąlygos atskleisti savo individualumą ir kūrybiškumą. Vaikų kūrybinės veiklos rezultatai pristatomi 

parodose, konkursuose, projektuose. 

Mokyklos tradicijas kuria ir palaiko visa bendruomenė. Plačiojo audito duomenimis, pastarųjų trejų metų 

laikotarpiu, 85 proc. darbuotojų teigia, kad įstaigoje vyrauja bendradarbiavimo kultūra, kuriamos komandos atskirų tikslų 

ir uždavinių įgyvendinimui. 90 proc. pedagogų dalyvauja vykdant projektus įstaigoje ir už jos ribų, gerinant įstaigos 

įvaizdį, partnerystę su šeima. Mokykla atvira pokyčiams, bendruomenės nariai dalyvauja kuriant jos politiką bei jos 

įgyvendinimo strategiją. Mokyklos pedagogai savo patirtimi ir gebėjimais dalinasi su miesto ir respublikos pedagogais, 
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aktyviai dalyvauja konferencijose, seminaruose, projektinėse veiklose, konkursuose.  

Veikia lopšelio-darželio internetinė svetainė: www.spindulys.kaunas.lm.lt, kurioje pateikiama informacija 

visuomenei apie įstaigos tikslus, vertybes, tradicijas, savitumą, ugdymo kokybę bei facebook puslapis, kur talpinama 

kasdieninė veikla. 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kauno technologijos universitetu, Kauno kolegija, A.Žikevičiaus saugaus 

vaiko mokykla, Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija, V. Kudirkos viešosios bibliotekos Eigulių filialu, 

Kauno Kalniečių bendruomenės centru, Kauno valstybiniu lėlių teatru, kitomis Kauno ikimokyklinėmis įstaigomis. 

Mokytojų ir tėvų apklausų duomenimis, įstaigos aplinka įvardinta kaip pakankamai gerai atliepianti įvairius vaikų 

poreikius, yra jauki, estetiška, saugi. Įstaigoje esančios erdvės ir ugdymo priemonės palankiausiai tenkina vaikų 

pažintinius, kūrybos ir emocinės raiškos poreikius. Plačiojo įstaigos įsivertinimo duomenimis, mokykloje vyrauja pagarba, 

90 proc. darbuotojų jaučiasi pripažįstami ir vertinami. Įstaiga turi savo simboliką: emblemą, himną, vėliavą, personažą – 

Spindulį.  

Tobulintina sritis: Plėtoti bendradrabiavimą su KTU, rengiant įvairius projektus. 

Ugdymas ir mokymasis Ugdymas(sis) įstaigoje vyksta pagal  lopšelio-darželio „Spindulys“ ikimokyklinio ugdymo programą ir „Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo(si) programą“. Darželyje ugdomoji veikla orientuota į įstaigos vizijos siekių realizavimą, 

atsižvelgiant į prigimtinius ugdytinių poreikius, tėvų interesus. 

Vadovaujantis įstaigos giluminio įsivertinimo išvadomis, 70 % šeimų aktyviai dalyvauja ugdymo procese, teikia 

savo pasiūlymus, idėjas, dalyvauja projektinėse, šviečiamosiose, konsultacinėse, neformaliose veiklose. Jie turi galimybę 

rinktis, kiek ir kaip dalyvauti darželio veikloje (pvz, siūlant idėjas, teikiant patarimus, kuriant grupės aplinką, dalyvaujant 

renginiuose, išvykose).  

Ugdymo organizavimas yra  tikslingas, pagrįstas planavimu. Taikomi įvairūs ugdymo(si) metodai, būdai, formos, 

atsižvelgiant į ugdymo tikslus, uždavinius, vaikų amžių, gebėjimus. Įgyvendinami projektai „Augame ir auginame“, 

„Vaikų darželis-kūrybos pasaulis“, „Gamtos mylėtojų klubas“, „Tvirta siela – tvirtas kūnas: MUAYTHAI“, „Papuoškime 

gimtąjį miestą gėlėmis“, „Kalbos ugdymo svarba vaiko asmenybės raidai“ praturtina ugdymo turinį ir sudaro galimybes 

visų kompetencijų vystymui. 

Įstaigoje susitarta dėl ugdymo kokybės vertinimo. Įstaigos bendruomenė siekia įžvelgti ir tobulinti kiekvieno vaiko 

individualius gebėjimus, sudaryti ugdymosi aplinką ir sąlygas, palankias visų kompetencijų plėtotei bei padedančias 

individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo(si) turinį. 

Tenkinant vaiko saviraiškos ir kūrybiškumo poreikius į ugdymo procesą integruojama Emilia Reggio metodo 

elementai. Parengtas Reggio Emilia metodo įgyvendinimo priemonių planas, kuriame numatoma organizuoti įvairius 

renginius, skatinančius vaikus tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti naujus, neįprastus dalykus, kurti, fantazuoti ir išreikšti savo 

patirtį. Grupėse vykdyti projektai: „Mes auginame“ „Šviesos žaismas“, „Druskos tešlos grožybės“, „Rudens lapų 

išdaigos“, „Eksperimentuoju su smėliu“, „Vandens paslaptys“, „Augalo gyvenimas“, „Rudens takas“ ir kt., kurių pasekoje 

http://www.spindulys.kaunas.lm.lt/
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palikta didelė erdvė-laisvė vaiko ir pedagogo kūrybai. Įstaigoje įgyvendinama tarptautinė prevencinė socialinių įgūdžių 

programa ,,Zipio draugai", kurios tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įveikti socialinius bei emocinius sunkumus.  

Ugdymo programų įgyvendinimui įrengta sporto, muzikos salės, vaikų žaidimų kambarys, tyrinėjimų laboratorija, 

dailės studija, įsigytos būtinos ugdymo (-si), meninės saviraiškos priemonės, priemonės, skirtos aktyviai fizinei veiklai.  

Specialiųjų ugdymosi poreikių (50) turintiems vaikams teikiama efektyvi pagalba, ugdomoji veikla 

individualizuojama ir diferencijuojama, atsižvelgiant į vaiko ugdymosi poreikius, interesus bei gebėjimus, prireikus 

individualizuojama ir pritaikoma ugdymo programa. Vaikams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais pagalbą teikia 2 

logopedės, psichologė, neformaliojo ugdymo mokytojai (muzikos, menų ir kūno kultūros) 

90 proc. tėvų, dalyvavusių vertinime, mano, jog įstaigos pedagogų, administracijos ir tėvų bendradarbiavimas 

siekiant ugdymo kokybės yra geras. Pedagogų pastangas įveikiant vaiko auklėjimo, ugdymo sunkumus tėvai įvertino labai 

palankiai. 

Tobulintina: turinio planavimo procedūros. Būtina tobulinti ugdymo procesą taip, jog vaikas dalyvautų jo kūrime ir 

pertvarkyme. 

Popamokinė veikla Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus įstaigoje teikiamos papildomos mokamos paslaugos, vadovaujantis „Renginių ir 

neformaliojo švietimo veiklos, vykdomų į Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigas atvykstančių paslaugų teikėjų“, 

organizavimo tvarkos aprašu. Neformaliojo švietimo veiklos vykdymui, sudarytos patalpų nuomos sutartys su paslaugų 

teikėjais. 

Popamokinė veikla orientuota į saviraiškos skatinimą bei kūrybinių galių plėtojimą. Ugdytiniams sudarytos sąlygos 

lankyti jų pomėgius atitinkančius neformalaus ugdymo būrelius – anglų kalbos ir šokių. Folklorinis ansamblis „Mažieji 

piemenėliai“ subūrė 20 gabių muzikai vaikų, neabejingų lietuvių liaudies tradicijoms. Anglų kalbos būrelį lanko 30, šokių 

- 40 ugdytinių. Šokių ir folklorinio būrelio ugdytiniai koncertavo Kauno Panemunės senelių namuose, Eigulių seniūnijos 

renginiuose, K.Griniaus progimnazijoje, rengia koncertus lopšelio-darželio tradicinėse ir tėvų šventėse.  

Pastebime, kad tėvai besirūpindami vaikų lavinimu, ypatingai sureikšmina papildomą ugdymą. Bendradarbiaujant su 

tėvais, bei  vykdant jų švietimą, siekiame išryškinti žaidimo, laisvos kūrybos reikšmę vaikų ugdyme/si. 

Pasiekimai  Vertindami ugdymo pasiekimus pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą, siekiame pažinti vaiką ir jo 

individualybę, išsiaiškinti kiekvieno vaiko poreikius ir galimybes, nustatyti pasiekimų lygį ir daromą pažangą. 

Visa informacija apie vaiko pasiekimus ir pažangą renkama viso vaiko ugdymosi įstaigoje metu, nuosekliai kaupiama 

ir perduodama juos ugdantiems pedagogams, o baigus priešmokyklinio ugdymo programą, teikiamos rekomendacijos 

mokykloms apie vaiko ugdymo pasiekimus dėl tolesnio  ugdytinių mokymosi. Su vaiko pasiekimų vertinimo rezultatais 

supažindinami tėvai, kad galėtų patys pastebėti bendrą savo vaiko ugdymo(si) pažangą, aktyviau išsakyti lūkesčius, kartu 

su pedagogu numatyti tolesnio ugdymo galimybes.  

Specialius ugdymo(si) poreikius turinčių vaikų pasiekimus ir pažangą vertina specialistai (logopedai, psichologas, 
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neformaliojo ugdymo mokytojai (kūno kultūra, muzika). Jie teikia rekomendacijas grupių auklėtojoms, tėvams 

(globėjams) apie vaiko ugdymosi galimybes, perspektyvas, aptaria pagalbos teikimo būdus. 

Ugdymo(si) pasiekimų vertinimo rezultatai panaudojami planuojant ugdymo procesą, numatant vaiko ugdymo 

individualizavimo galimybes, pedagogo kompetencijų tobulinimo sritis. Vaikų ugdymosi pasiekimai iliustruoja ir kitas 

įstaigos veiklos sritis. Jais remiantis analizuojama ugdymo programa, aptariama lopšelio-darželio metų veiklos planas, 

įstaigos veiklos įsivertinimo rezultatai. 

Siekiant gerinti ugdymo kokybę, darželyje buvo vertinama kaip sukurta vaiko daromos pažangos vertinimo sistema ir 

kaip sąveikauja mokytojai ir tėvai skatindami vaiko pažangą ir ją vertindami. Giluminio įsivertinimo duomenimis, 

lopšelyje-daželyje vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema yra nepakankamai aiški ir nuosekli, trūksta konkretumo. 

Vaikų pasiekimų skatinimo metodai ir formos yra tik pakankamai veiksmingi, nes pasiekimų vertinimo rezultatai ne 

visada panaudojami tikslingai. 

Pedagogai siūlo konkretinti vaikų pasiekimų vertinimo kriterijus, tėvai - vaikų pasiekimus fiksuoti įvairesne vaizdine 

medžiaga.  
Ugdytiniai dalyvauja įvairiuose konkursuose, festivaliuose, projektuose. Konkursuose „Gyvulininkystė ir aš“ Žemės ūkio 

ministerijoje užimta I vieta respublikoje, „Judri mokykla“ (Europos sporto savaitė) - III vieta respublikoje, dalyvauta 

festivalyje „Giesmių giesmelė“, piešinių konkursuose „Mano seneliai geriausi“,  „Su atšvaitu saugiau 2015“ir kt.  

Tobulintina sritis: sistemingas ir išsamus tėvų informavimas apie ugdytinių vertinimo būdus, daromą pažangą. 

Pagalba mokiniui Įstaigoje veikia vaiko gerovės komisija, kuri vertina ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi 

poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą, atlieka 

vaikų, turinčių specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą. Teikiamos konsultacijos šeimai vaikų sveikatos stiprinimo, 

ugdymo klausimais: individualios konsultacijos, organizuojamos paskaitos, teikiama aktuali informacinė medžiaga grupių 

stenduose. Siekiant užtikrinti kokybišką pagalbą reguliariai bendradarbiaujama su Kauno PPT. Šiuo metu iš 190 darželį 

lankančių vaikų 55 yra specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, integruoti į bendrąsias ugdymo grupes.  Iš jų 3 vaikai yra 

didelių specialiųjų poreikių, 18 – vidutinių specialiųjų poreikų, 34 – nedidelių specialiųjų poreikių.  

Ugdymo tikslai, uždaviniai, metodai derinami prie individualių ugdytinių poreikių. Dirba kvalifikuota specialistų 

komanda: logopedai, kūno kultūros, muzikos, meno pedagogai, psichologas, sveikatos priežiūros specialistas, kurie teikia 

pedagoginę psichologinę specialiąją pagalbą kalbos ir komunikacijos, sulėtėjusią raidą  turintiems vaikams. 

          Siekiant užtikrinti korekcinio darbo tęstinumą organizuojamos konsultacijos grupių auklėtojoms ir tėvams. 

Ugdytinų tėvai informuojami apie spec. poreikių ugdytinių pasiekimus. Vyksta prevencinė veikla, specialistai konsultuoja 

psichologinių, pedagoginių, asmenybės problemų turinčių vaikų tėvus, padeda jiems spręsti ugdymo/si problemas. 

  Dirbama su gabiais muzikai, dailei vaikais. Įstaigoje veikia būreliai, kur tėvai gali vesti tam tikrose srityse gabius vaikus.  

Tobulintinos sritys: Plėtoti specialistų ir auklėtojų komandinę veiklą. 

Personalo formavimas ir Įstaigoje dirba 54 darbuotojai. Tai sudaro 50,26 et.  Iš jų 25 pedagogai. (23,36 et.).18 pedagogų yra įgiję aukštąjį 
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organizavimas išsilavinimą, 7 aukštesnįjį. Visi pedagogai turi pedagoginį išsilavinimą. Atestuoti 18 pedagogų. Iš jų 7 auklėtojai 

metodininkai, 2 logopedai metodininkai, 9 vyresnieji ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, 1 vyresnioji neformaliojo ugdymo 

mokytoja (muzika), 1-IV kategorijos psichologė, 1 neformaliojo ugdymo mokytoja (muzika), 1 neformaliojo ugdymo 

mokytoja (kūno kultūra). Direktorė, psichologė, visuomenės sveikatos specialistė turi magistro laipsnį. Direktorei ir 

pavaduotojai ugdymui suteikta II vadovo kvalifikacinė kategorija. 

Mokytojų kaita nedidelė.  20 mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų turi didesnį nei 15 metų darbo stažą. Lopšelio–

darželio mokytojai ir specialistai kelia kvalifikaciją, gausina profesines žinias, tobulina darbo įgūdžius, o tai užtikrina 

ugdymo kokybę. Jie nuolat dalyvauja miesto, šalies kvalifikacijos kėlimo seminaruose, organizuoja projektus darželio, 

kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams. 

Aktyviai dirba mokytojų darbo grupės. Pedagogai dalyvauja įstaigos veiklos planavime.  

Pagalbinio personalo skirta 26,9 etato. Daugelis darbuotojų yra atviri kaitai, siekia geresnės darbo kokybės, nuolat gerina 

savo profesionalumą, tačiau kai kurių įstaigos bendruomenės narių atvirumas pokyčiams yra nepakankamas, neišplėtotos 

darbuotojų IKT įvaldymo kompetencijos.  

Tobulintina sritis: - Per mažas aukštos kvalifikacijos pedagogų dalijimasis gerąja darbo patirtimi. - Auklėtojų padėjėjoms 

trūksta pedagoginių-psichologinių žinių apie ugdymo procesą. 

Vadovavimasir lyderystė Įstaigoje formuojama ir vykdoma demokratiška politika. Įstaigos vadovas siekia nuolatinės kokybinės kaitos, 

skatina darbuotojus siekti naujovių, skatina jų kūrybiškumą ir sudaro sąlygas kompetencijų plėtotei, naujų idėjų 

įgyvendinimui, Darbuotojams užtikrinamas geras socialinis bei psichologinis mikroklimatas, darbo sąlygos, suteikiama 

galimybė realizuoti save, palaikomas noras siekti kvalifikacijos bei karjeros. 2013, 2014, 2015 metų plačiojo įstaigos 

įsivertinimo duomenimis 100 proc. mokytojų mokyklos vadovų veiklos veiksmingumą (vadovo profesinę kompetenciją, 

santykius su personalu, komandų telkimą) vertina 4 lygiu. 

Įstaigoje veikia lopšelio-darželio taryba, mokytojų taryba. Savivaldos institucijų funkcijos apibrėžtos nuostatuose, 

jų nariai dalyvauja tobulinant įstaigos veiklą, inicijuoja pokyčius, kartu priima sprendimus, derina planus, jų įgyvendinimą 

ir vertinimą. Tariasi dėl lėšų paskirstymo, rengia ataskaitas tėvams ir darbuotojams apie biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų 

panaudojimą. 

Įstaigos veikla vykdoma planingai. Planai skelbiami internetinėje svetainėje www. spindulys.kaunas.lm.lt 

Įstaigos veikla planuojama vadovaujantis lopšelio-darželio „Spindulys“ nuostatais, strateginiu veiklos planu, metiniu 

veiklos planu, mėnesiniais planais, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programomis, neformaliojo ugdymo 

programomis. Planavime dalyvauja darbo grupės, paskirtos direktorės įsakymu, pasiūlymai ir idėjos planavimui teikiami  

pasitarimų, apklausų metu.  

Kiekvienais metais įstaigoje atliekamas platusis ir giluminis įsivertinimai. Mokytojai ir kitas personalas nuolat 

naudoja gautą informaciją ugdymo procesui tobulinti ir veiklai planuoti. 

Įstaigoje sistemingai vykdoma vidaus kontrolė, orientuota į darbuotojų motyvavimą ir kūrybiškumą, atsakomybės už 

http://www.kaunospindulys.lt/
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darbo rezultatus stiprinimą ir savarankiškumo skatinimą. Sukurta pedagogų darbo vertinimo sistema. Į personalo darbo 

vertinimą įtraukiami ir tėvai. 

Vidaus kontrolę įstaigoje vykdo direktorė, pavaduotojai, buhalterė, sveikatos priežiūros specialistė, dietistė. Vadovų 

veikla atsispindi metinėje veiklos ataskaitoje. Kontrolė vykdoma vadovaujantis vidaus tvarkos taisyklėmis, pareigybių 

aprašais, higienos norma, ugdymo proceso vertinimo kriterijais, įstaigos veiklos įsivertinimu, finansų apskaitos kontrolės 

taisyklėmis, turto inventorizacijos, viešųjų pirkimų dokumentais. 

Finansiniai ištekliai Lopšelio-darželio veikla finansuojama iš Valstybinių funkcijų vykdymo programos, Švietimo ir ugdymo programos lėšų, 

specialiųjų programų lėšų, paramos lėšų.  

Įstaigos finansinė apskaita tvarkoma savarankiškai, vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintais įstatymais ir norminiais 

aktais, taip pat išlaidų sąmatose patvirtintu klasifikavimu pagal valstybės funkcijas, atskirus išlaidų straipsnius, 

programas.  

 Specialiojo ugdymo lėšos (2015 m. 67560 tūkst. Eur.) naudojamos ugdymo priemonėms, žaislams, vaikų baldams, 

ilgalaikiam turtui, patalynei, kitoms prekėms pirkti.  

 Savivaldybės biudžeto lėšos (2015 m. skirta 335047 tūkst. Eur) naudojamos darbo užmokesčiui ir soc. draudimo 

įmokoms, vaikų mitybai, ryšių, komunalinėms ir kitoms paslaugoms, kvalifikacijos kėlimui, ilgalaikio turto remontui ir 

įvairioms prekėms pirkti.      

Valstybinės tikslinės specialiosios dotacijos (2015 m. skirta 148621 tūkst. Eur.) naudojamos darbo užmokesčiui ir soc. 

draudimo įmokoms, kvalifikacijos kėlimui, paslaugoms, ugdymo priemonėms ir spaudiniams pirkti.  

Įstaigos materialinei bazei stiprinti ypač svarbi gyventojų 2% pajamų mokesčio parama (2015 m. gauta 4625,83 Eur.) 

Įstaiga dalyvauja ES  tiekimo mokykloms programose „Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 

Lopšelio-darželio „Spindulys“ apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 

įstatymu ir kitais apskaitos politiką reglamentuojančiais dokumentais. Mokyklos apskaitos politika užtikrina, kad 

finansinė būklė, jos turtas, skolos, pajamos bei padarytos faktinės išlaidos būtų tiksliai ir teisingai atspindėtos finansinėje 

apskaitoje ir atskaitomybėje. Finansiniai ištekliai, jų poreikis bei panaudojimas derinami su Kauno miesto savivaldybės 

finansų skyriumi. Finansinių išteklių tvarkymas ikimokyklinėje įstaigoje yra viešas ir skaidrus, paremtas bendruomenės 

nuomone ir dalyvavimu.  

Tobulintinos sritys: ieškoti galimybių pastato apšiltinimui, nes šilumos kaštai yra labai dideli ir lėšos ūkiui naudojamos 

neefektyviai – apšiltintas pastatas leistų 25-30 proc. sumažinti šilumos kaštus ir tokiu būdu efektyviau panaudoti ūkiui 

skirtas lėšas. 

Patalpos ir kiti 

materialiniai ištekliai 

Lopšelis-darželis „Spindulys“― patikėtinio teisėmis valdo, naudoja ir disponuoja savivaldybės nuosavybės teise 

priklausantį nekilnojamąjį turtą (pastatą) Kaune, Sukilėlių pr. 71. Naudodami materialinius išteklius siekiame kokybiško 

vaikų kompetencijų ugdymo(si), ilgalaikio turto atnaujinimo, pedagogų darbo sąlygų gerinimo. 

Mokykloje yra 8 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Įstaigoje išplėtotos ugdymosi ir korekcinės 
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pagalbos teikimo erdvės: atskiri specialistų kabinetai, dailės studija, kūno kultūros ir muzikos salės, pasitarimų kambarys 

ne tik pedagogams plėtoti IT kompetenciją bei savišvietai, bet ir ugdytinių pažintinių procesų lavinimui. Įrengti vaikų 

žaidimų bei tyrinėjimų-eksperimentavimų kambariai, administracijos darbuotojų kabinetai. 

 Visos erdvės nuolat remontuojamos, modernizuojamos. Visose grupių patalpose atlikti kapitaliniai/einamieji remontai. 

Suremontuota sporto salė. Atnaujinta grupių, rūbinių, virtuvėlių aplinka, pakeisti visi baldai. 10 proc. Atnaujinta grupių  

prausyklų ir tualetų patalpų. Kasmet atnaujinamos buitinės paskirties patalpos: virtuvė, kabinetai, koridoriai. 

Kieme įrengtos patrauklios, atitinkančios vaikų poreikius lauko priemonės, pritaikytos pagal vaikų amžių, tčiau kai 

kurių žaidimo aikštelių danga nevisiškai saugi. Vaikų saugumui lauke užtikrinti teritorija aptverta higienos normas 

atitinkančia tvora. Įrengtas lauko apšvietimas, leidžiantis vaikams išeiti į kiemą tais sezonais, kai anksti temsta. Būtina 

išlyginti ir atnaujinti takelių dangą. 

Įstaigoje kompiuterizuotos 7 darbo vietos, veikia 6 kopijavimo aparatai, 2 multimedijos aparatūros, interaktyvi lenta 

SMART. Naudojamasi įvairiomis ryšio priemonėmis: UAB „Teo“ išoriniu (trumpuoju) telefono ryšiu, UAB„Tele2“ 

telefono ryšiu, elektroniniu paštu dspindulys@takas.lt. Žinios apie įstaigos veiklą visuomenei skelbiamos internetiniame 

puslapyje www.spindulys.kaunas.lm.lt. , facebook.  

Visoje įstaigoje veikia bevielis interneto ryšys. Visi administracijos darbuotojai bei pedagogai turi IKT žinių, gebėjimų ir 

įgūdžių. Pedagogai ruošdamiesi teorinei ar praktinei veiklai, turi galimybę naudotis naujausiomis informacinėmis 

technologijomis (interaktyvia lenta, kompiuteriais, internetiniu ryšiu, multimedia, muzikiniais centrais ir kt.).  Buhalterinė 

apskaita vykdoma taikant UAB „Progra“ buhalterinę programą. Bankiniai pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei 

kitos operacijos atliekamos naudojant bankų internetinę sistemą. Nors technologinių ir inovacinių veiksnių sferoje 

padaryta žymi pažanga, tačiau šis progresas dar yra nepakankamas.  

Tobulintinos sritys: Grupių prausyklose ir tualetuose būtina atlikti remontą. Kieme būtina pasirūpinti vaikų saugumu 

išlyginant takelius ir įrengiant saugią dangą žaidimų aikštelėse 

 

3. SSGG analizė: 

 

Stiprybės 
▪ Dirba aukštos kvalifikacijos, ilgametę darbo patirtį turintis pedagoginis 

personalas. 

▪ Nuolatinis pedagogų profesinis tobulėjimas – teigiamai veikia įstaigos ir 

ugdymo turinio kaitą.  

▪ Įgyvendindami ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

pedagogai kūrybiškai modeliuoja ugdymo turinį, diegia naujoves. 

Silpnybės  
▪ Nepakankamai konkreti vaikų vertinimo sistema, ugdytinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo rezultatų panaudojimas ugdymo procese, neišplėtoti 

pasiekimų ir pažangos vertinimo būdai, dokumentavimas. 

▪  Neefektyvus, reikalaujantis daug laiko planavimas. 

▪ Pedagogų darbo įsivertinime – savianalizėje pastebimas nekonkretumas, 

stokojama kryptingos profesinės kompetencijos tobulinimo. 

mailto:dspindulys@takas.lt
http://www.spindulys.kaunas.lm.lt/
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▪ Įšplėtota projektinė veikla. Į ugdymo procesą integruojama Reggio Emilia 

metodo elementai, skatinantys vaikus tyrinėti, atrasti, kurti. 

▪ .Priešmokyklinių grupių ugdytiniai – tarptautinės socialinių įgūdžių 

ugdymo programos „Zipio draugai“ dalyviai. 

▪ Jaukios, skatinančios veikti įstaigos vidaus ir lauko aplinkos, pritaikytos 

vaiko poreikiams (sporto ir muzikos salės, žaidimų kambarys, kūrybinės 

dirbtuvės, tyrinėjimų ir meistrystės erdvė, žaidimų aikštelės, sodas, daržas 

ir kt.), darželyje gausu įvairių priemonių vaikų veiklai. 

▪ Veiklos planavimas ir tobulinimas grindžiamas įstaigos įsivertinimo 

(vidaus audito) rezultatais. Planavime dalyvauja bendruomenė. 

▪  Kuriamos darbo grupės ugdymo projektams ir veiklai įgyvendinti. 

▪ Įstaigoje ugdymo procesas ir kokybė vertinama atliekant įvairius tyrimus, 

apklausas. Šiame procese dalyvauja ugdytinių tėvai. 

▪ Vaikui teikiama kompetetinga švietimo ir specialioji pagalba. Dirba 

logopedas, kūno kultūros pedagogas, muzikos pedagogas, menų 

pedagogas, psichologas. 

▪ .Efektyvus bendradarbiavimo formų, padedančių įtraukti šeimas į 

ugdymo procesą, taikymas.   

▪ Glaudūs įstaigos ryšiai su kitomis institucijomis. Įstaigai pasiūlyta tapti 

KTU darželiu. Darželis plėtoja partnerystės ryšius su K.Griniaus 

progimnazija, Kauno kolegija, Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, 

A.Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, Kauno apskrities Juozo Naujalio 

muzikos gimnazija, V. Kudirkos viešosios bibliotekos Eigulių filialu, 

Kauno Kalniečių bendruomenės centru, Kauno valstybiniu lėlių teatru, 

kitomis Kauno ikimokyklinėmis įstaigomis. 

▪ Informatyvi ir funkcionali įstaigos internetinė svetainė ir facebook 

puslapis kur vykdomas įvairus įstaigos veiklos reprezentavimas 

bendruomenei. 

▪ Tikslingai ir efektyviai naudojami įstaigos finansiniai resursai.  

▪ Nepakankama personalo kompiuterinio raštingumo kompetencija, 

informacinių technologijų taikymas ugdymo procese. 

▪ Nepakankamas informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas ir 

įvaldymas (elektroninis dienynas). 

▪ Nepakankamas kai kurių bendruomenės narių atvirumas pokyčiams. 

▪ Neatlikta pastato renovacija, nesuremontuotos grupių prausyklos, tualetai. 

▪ Nepilnai sutvarkytas darželio kiemas (suskilusi ir nelygi takelių danga, 

žaidimų aikštelių danga nevisiškai saugi). 

 

Galimybės  
▪ Plėtoti inovacijas vaikų ugdymo procese pasitelkiant socialinių partnerių 

išteklius. 

▪ Galimybė sukurti efektyvią vaikų pažangos vertinimo sistemą. 

Grėsmės/pavojai 
▪ Ikimokykliniam ugdymui skiriama mažai dėmesio, lyginant su kitomis 

švietimo pakopomis.    

▪  Vienam pedagogui grupėje tenka per didelis vaikų skaičius. 
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▪ Skleisti  pedagoginio darbo patirtį mieste, respublikoje. 

▪ Galimybė   kurti savitą ugdymo turinio planavimo modelį, dalyvauti 

projektuose, programose; 

▪ Galimybė naudoti 2 procentų pajamų mokesčio paramos lėšas, 

modernioms edukacinėms priemonėms įsigyti. 

▪ Galimybės tobulinti kvalifikaciją, plėtoti įstaigos darbuotojų bendrąsias ir 

profesines kompetencijas. 

▪ Dalyvauti konkursuose, projektinėje veikloje, siekiant pritraukti įvairių 

fondų lėšas. 

▪ Efektyviai naudojant gaunamas lėšas, turtinti ir atnaujinti įstaigos vidaus 

ir išorės aplinką. 

 

▪ Dalies personalo amžiaus artėjimas prie pensijinio amžiaus bei jaunų 

specialistų trūkumas. 

▪ Maži auklėtojų ir kitų darbuotojų atlyginimai apsunkina naujo personalo 

paieškas. 

▪ Nuolat auga specialiųjų poreikių vaikų skaičius.  

▪ Demografiniai pokyčiai (mažėjantis gimstamumas, emigracija) gali lemti 

ugdytinių skaičiaus mažėjimą. 

▪ Dėl per didelio tėvų užimtumo mažėja tėvų atsakomybė vaikų ugdymu – 

visą vaiko globos/saugos ir ugdymo procesą norima pavesti darželiui.  

▪ Televizorių, kompiuterių atsiradimas atitolina bendravimą šeimoje (tarp 

vaiko ir tėvų bei kitų šeimos narių) bei mažėja fizinis aktyvumas 

nulemiantis vaikų prastėjančią sveikatą;   

▪ Valstybės, savivaldybės finansavimas neužtikrina įstaigos renovacijos 

poreikių. 

▪ Teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nuolatinė kaita, 

švietimo įstaigose nėra viešuosius pirkimus vykdančio specialisto. 

 
 

 

 

IV. SKYRIUS 

  

MOKYKLOS VIZIJA 

 
Aukštos kultūros, atvira naujovėms ir kaitai organizacija, teikianti kokybišką ugdymą šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje modernioje 

aplinkoje, kurioje kūrybingos bei profesionalios pedagogų komandos ir tėvų darnios partnerystės dėka, ugdomas iniciatyvus, kūrybiškas, atsakingas, 

pilietiškas ateities žmogus. 
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V. SKYRIUS 

 

MOKYKLOS MISIJA 

 
Užtikrinti kokybišką valstybės bei savivaldybės deleguotų funkcijų įgyvendinimą įstaigoje, ugdant ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaiką, sudaryti palankias sąlygas kiekvieno ugdytinio visapusiškai individualių gebėjimų ir polinkių sklaidai, racionaliai naudojant įstaigai 

skirtus išteklius. 

 

VI. SKYRIUS 

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 
„Kiekvienas vaikas yra galimybių saugykla, kuri labai nori sėkmingai tapti žmonijos dalimi. ... Kiekvieną dieną jie atvyksta į vaikų darželį, kupini 

gyvybingumo, ir atsineša savo viltis ir abejones. Vaikų darželio auklėtojos ir tėvai yra privilegijuoti asmenys, nes jiems pateikiamas didžiulis troškimų 

potencialas.“ (M. Snyder, R. Snyder). 

 

VII. SKYRIUS 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

A. KLIENTO PERSPEKTYVA 

(Susivok) 

B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA 

(Organizuok) 
Patobulinti vaikų pasiekimų vertinimo sistemą, siekiant užtikrinti 

kiekvieno vaiko individualią pažangą. 
Plėtoti partnerystės ryšius su socialiniais partneriais, skatinant patirtinį 

vaikų ugdymą/si. 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA 

(Pasitelk) 

D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA 

(Augink) 
Pagerinti įstaigos materialinę bazę, atnaujinant ugdymo(si) aplinkas 

pagal higienos normos reikalavimus 
 

 


