
 
 

PRITARTA 

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus   

2022 m. kovo  d.                           

įsakymu Nr.  

 

PATVIRTINTA 

Kauno lopšelio-darželio „Žara“  

direktoriaus 

2022 m.  kovo 17  d.  

įsakymu Nr. V-25  

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽARA“ 

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 

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis 

nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.) 
26 

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.) 

90  

 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“. 

 Labai gerai ir gerai ugdymo kokybę vertinančių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) dalis (proc.) 
86    

Labai gerai ir gerai vaiko savijautą vertinančių tėvų 

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

Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius (žm. 

sk.) 
9  
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Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai 459500 0 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 lopšelio-darželio „Žara“ strateginis planas – tai dokumentas, apimantis įstaigos aplinkos analizę, veiklos įsivertinimą, veiklos strategiją. 

Strateginių tikslų įgyvendinimą ir stebėseną. 

Lopšelio-darželio „Žara“ strateginio plano tikslai: efektyviai ir tikslingai organizuoti įstaigos veiklą; telkti bendruomenę sprendžiant aktualias 

ugdymo(si) problemas, bendruomenės poreikius; numatyti, kaip bus įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimui keliami 

reikalavimai, apibrėžiami laukiami veiklos rezultatai. Kauno lopšelio-darželio „Žara“ strateginis planas reglamentuoja įstaigos plėtros veiklą 2022-2024 

metais. Jis nustato įstaigos plėtros prioritetus, tikslus, numato uždavinius ir priemones šių tikslų įgyvendinimui. 

Strateginis planas parengtas vadovaujantis: 

➢ Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu. 

➢ Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. 

➢ Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginiu veiklos planu. 

➢ Geros mokyklos koncepcija. 

➢ Lopšelio-darželio nuostatais. 

➢ Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo rezultatais. 

➢ Lopšelio-darželio tarybos, bendruomenės narių siūlymais, pageidavimais, poreikiais. 
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II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2019-2021 METUS 

 

Kauno lopšelis-darželis „Žara“ yra įsikūręs Eigulių mikrorajone, įsteigimo metai 1984 m.  Lopšelis-darželis „Žara“ – juridinis asmuo, pelno 

nesiekianti Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga 1–6 (7) metų amžiaus vaikams. Grupių skaičius – 10, iš jų: trys – 1-3 metų amžiaus grupės, 

penkios – 3-6 metų ikimokyklinio mišraus amžiaus vaikų grupės, dvi – (6)7 metų priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės. Įstaigos darbo laikas 7.00-19.00.  

Vaikams sudaromos sąlygos gerai jaustis įstaigoje, laisvai bendrauti su visais įstaigos darbuotojais, gyventi ir jaustis bendruomenės nariu, perimti 

jos vertybes; užtikrinamas kvalifikuotas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bei visapusiška švietimo pagalba. Ugdymo procesas organizuojamas: 

ikimokyklinio amžiaus vaikams, įgyvendinant Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą (2016); priešmokyklinio amžiaus vaikams, įgyvendinant 

Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą (2014), integruojant tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą „Zipio draugai“. Lopšelį-

darželį lanko specialiuosius ugdymosi poreikius turintys vaikai, švietimo pagalbą teikia logopedas. Vykdomos Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto 

lėšomis remiamos programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai vaikams“. Įstaigoje dirba 24 pedagogai, iš jų: 2 – logopedai, 4 – meninio ugdymo mokytojai 

(muzika, judesys, dailė). Pedagogai  aktyviai dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto projektuose, darbo patirtimi dalijasi su miesto ir šalies 

pedagogais. Lopšelis-darželis glaudžiai bendradarbiauja su Kauno lopšeliu-darželiu ,,Naminukas“, Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, Pilėnų 

progimnazija, Kauno Vinco Kudirkos  viešosios bibliotekos Eigulių padaliniu, Eigulių seniūnija. 

Atliekant 2019-2021 m. strateginio plano įgyvendinimo analizę vadovautasi tėvų ir pedagogų apklausomis, posėdžių nutarimais, vaikų pasiekimų 

ir pažangos apibendrinamosiomis išvadomis, plačiojo ir giluminio įsivertinimų duomenimis.  

Pateikiami strateginio plano tikslų įgyvendinimo rezultatai: 

Įgyvendinant 2019-2021 metų strateginio plano I tikslą – Plėtoti vaikų socialines emocines kompetencijas įvairinant ugdymo turinį ir veiklą, 

2019 metais  pasiektas maksimalus rezultatas. Realus  tikslo įgyvendinimas vertinamas labai gerai.  Įgyvendintos visos suplanuotos priemonės. Lopšelyje-

darželyje dominuoja geras tarpusavio pozityvių santykių formavimas, darbas komandoje, veiksmingas konfliktų sprendimas: komunikavimas, socialinis 

įsitraukimas, santykių kūrimas, darbas bendradarbiaujant. Vaikų savijautą vertina gerai ir labai gerai 100 proc. apklaustų tėvų. Vaikų socialinių, emocinių 

gebėjimų pokyčius labai gerai vertina  64 proc. apklaustų tėvų, gerai -  33 proc., patenkinamai – 3 proc. tėvų.  Pedagogų duomenys leidžia daryti išvadą, 

kad daugiau nei 85 proc. vaikų geba įvardinti savo savijautą, nuotaiką. Tam ypač padeda  tarptautinės vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programos ,,Zipio 

draugai“ įgyvendinimas. 

2020 metais siekiant tikslų įgyvendinimo buvo svarbu kelti pačių pedagogų kvalifikacijas: tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę 

vaikų motyvavimo ir paramos kompetenciją, tobulinti informacinių technologijų įgūdžius. 2 pedagogės apmokytos dirbti su socialinio-emocinio ugdymo 

tarptautine programa „Zipio draugai“, 4 mokytojos apmokytos dirbti su socialinio-emocinių kompetencijų lavinimo programa „Kimochi“. 100% pedagogų 

patobulino įgūdžius dirbant su Zoom programa bei pradėjo naudoti elektroninį dienyną  „Mūsų darželis“ informacinėje programoje vertinant vaikų 
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pažangą. Tačiau ne visos Elektroninio dienyno galimybės buvo išnaudotos, tėveliai neprijungti prie elektroninio dienyno ir nėra tiesioginio 

bendradarbiavimo su administracija, tėveliai neturi galimybės stebėti vaikų lankomumą ir ugdymo rezultatus. Šie uždaviniai keliami ateinantiems metams. 

2021 metais tikslas įgyvendintas 100%. Visi pedagogai (100%) patobulino emocinio ugdymo kompetenciją dalyvaudami kvalifikacinėje 

programoje „Dramblys. Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas“. 2 vadovai patobulino emocinio ugdymo kompetenciją 

dalyvaudami LSEUA organizuotoje konferencijoje „Socialinis ir emocinis ugdymas atsinaujinančio švietimo kontekste”. Įgyvendinta socialinio emocinio 

ugdymo programa „Dramblys“ visose (10) darželio grupėse. Priešmokyklinio ugdymo grupėje įgyvendinta tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa 

„Zipio draugai“. Lopšelyje-darželyje įgyvendintas socialinių emocinių kompetencijų ugdymui skirtas projektas „O mes vaikai, o mes pasaulis...“. Pagerėjo 

vaikų emocijų suvokimas ir raiška, savivoka ir savigarba, savireguliacija ir savikontrolė. Padidėjo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos žingsnių vidurkis socialinio emocinio ugdymo kompetencijoje (planuotas 4,4, pasiektas 5,35). Pagerėjo pedagogų pasitikėjimas 

savimi ir informacinių technologijų valdymas – inicijuoti  ir įvykdyti: 1 tarptautinis  projektas eTwinning platformoje ir 2 respublikiniai projektai; 

pedagogai stiprino socialinę partnerystę dalyvaudami 2 tarptautiniuose projektuose; aktyviai dalyvavo  respublikiniuose kitų įstaigų inicijuotose 

projektuose (20);  3 pedagogai pasidalino gerąja patirtimi Kauno miesto metodiniame renginyje Microsoft Teams platformoje. Ši platforma pradėta taikyti 

rengiant metodinius darželio pedagogų pasitarimus. Įsigytos naujos metodinės priemonės vaikų emocijų ir mąstymo ugdymui: robotai bitutės 10 vnt. 

grupėse, 45 vnt. stalo žaidimai, sporto įranga, lauko priemonės.  

2021 metais vaikų pasiekti laimėjimai: 30-tojo tarptautinio piešinių konkurso „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą” laureatais tapo 3 vaikai 

2021 veiklos metais pasiekėme Strapyje numatytus rezultatus: vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius – pasiektas  8,00 vaikai; ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalis – planuota-88,00%, pasiekta-89,06%; labai gerai ir gerai ugdymo kokybę 

vertinančių tėvų (globėjų, įtėvių, rūpintojų) dalis – planuota -80,00%, pasiekta-96,00%; labai gerai ir gerai vaiko savijautą vertinančių tėvų (globėjų, įtėvių, 

rūpintojų) dalis – planuota-80,00%, pasiekta-86,50%. 

Įgyvendinant 2019-2021 metų strateginio plano II tikslą – Pagerinti ugdymo(si) sąlygas kuriant saugią ir jaukią mokyklos vidinę ir išorinę 

aplinką, efektyviai valdant finansinius išteklius, 2019 metais  pasiektas maksimalus rezultatas. Realų pasiekto tikslo įgyvendinimą vertiname labai gerai. 

Įgyvendintos visos suplanuotos priemonės  ir atlikti gana ženklūs neplanuoti darbai.  Iš 2 proc. GPM ir specialiųjų lėšų atlikti koridoriaus ir elektros 

remonto darbai.  Pakeistos vidaus durys, atnaujinti informaciniai stendai, įrengtos manipuliacinės sienelės laiptinėse ir koridoriuje. Sudėtos naujos žaliuzės 

(148 vnt.). Virtuvėje pakeisti 5 susidėvėję stalai, 2 šaldytuvai. Įsigytos naujos HN reikalavimus atitinkančios uždengiamos smėlio dėžės. Sudarytos sąlygos 

vaikų meninei veiklai lauke. Visos grupės papildytos ugdymo(si) priemonėmis, žaislais, įsigytos antresolės rūbinėlėse. Atliktos bendruomenės apklausos 

duomenys rodo, kad ugdomąją aplinką labai gerai ir gerai vertina 100 proc. tėvų. 

2020 metais įgyvendinant tikslą, darželio kieme buvo įrengta nauja erdvė vaikų meninei veiklai, įsigytos naujos sūpynės „Paukščio lizdas“ ir įsigyta 

naujų edukacinių priemonių vaikų sportinei veiklai (lankai, bėgimo takelis...) .  Vaikų grupės papildytos moderniomis ugdymo priemonėmis, praturtinta 

edukacinė aplinka: įsigyti 3 šviesos stalai, komoda „Akvariumas“, žaidimų kampelis, sienelė-žaidimų lenta, įsigyta papildomai 20 vienetų planšečių, 

pakeista 5 vietų drabužinė, žaislų lentynos, suoliukai, mokyklinės lentos. Nuplanuoti darbai: darželio laiptinių remontas ir vidaus durų keitimas nevyko 
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dėl lėšų trūkumo. Buvo atliktas mažiau investicijų reikalaujantis darželio koridoriaus remontas nudažant darželio koridoriaus sienelę apsaugine plėvele. 

Išsikelti tikslai neatitinka realių galimybių, todėl nusistatėme naujus remonto prioritetus išskirdami aktualiausias darželiui vietas. Galime pasidžiaugti, kad 

pavyko pasiekti STRAPIS sistemoje numatytas reikšmes ir kai kurias viršyti: aktyvių lavinamųjų erdvių skaičius – planinė  rodiklio reikšmė-9, faktinė 

rodiklio reikšmė-10; modernizuotų vidaus erdvių skaičius – planinė  rodiklio reikšmė-20, faktinė rodiklio reikšmė-31; vaikų, sugebančių įvertinti savo 

savijautą, dalis proc. – planinė  rodiklio reikšmė-88%,  faktinė rodiklio reikšmė-88 %. 

2021 metais tikslas įgyvendintas – 90 % . Atsisakius įmonei vykdyti darbus, nepavyko atnaujinti planuotos laiptinės, už numatytas lėšas  buvo 

pakeistos grupių vidaus durys. Iš viso planuota pakeisti 53 vienetus (68,8%) durų, pakeista 69 vienetai (89,6%) durų. Per 3 metus  keičiant darželio duris 

buvo panaudota lėšų: 7301 programos - 28 050,23 eur., 7302 programos - 6586,25 eur., 5101 programos - 2500 eur., 1,2% programos - 1938,54 eur.(viso 

33 712,47 eur.). Atnaujinta 30% avarinės būklės vidaus patalpų: 2 ikimokyklinio ugdymo grupės rūbinėlės, 4 įėjimai į grupes, staktos aplink naujas duris, 

užtikrinant vaikų sveikatą ir higieną.  Vaikų saugumui pagerinti atnaujintos 2 sporto aikštelių dangos, atnaujintas  basų kojų takelis, įrengta nauja smėlio 

dėžė. 

 

III SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 
 

Stiprybės 

• Veikia 1 lopšelio grupė vaikams nuo 1 metų amžiaus, tenkinant 

gyventojų poreikius. 

• Suformuotos savitos įstaigos tradicijos. 

• Pedagogai aktyvūs ir pozityviai nusiteikę taikyti  naujas ugdymo 

metodikas. 

• Saugi ir uždara lauko teritorija. 

• Pastovūs ryšiai su socialiniais partneriais.  

• Surinkta jaunų žmonių komanda gerai valdanti informacines 

technologijas ir naujas IT programas. 

• Visi darželio darbuotojai aprūpinti IT priemonėmis (kompiuteriai, 

spausdintuvai, laminavimo aparatai, popieriaus pjovimo mašina). 

Silpnybės 

• Efektyvaus komandinio darbo stoka grupėse. 

• Netinkamos darbo sąlygos specialistams, siekiant individualaus 

darbo su specialiųjų ugdymo poreikių vaikais. 

• Nepakankamos pedagogų kompetencijos kryptingai 

organizuojant vaikų tiriamąją veiklą.  

• Mokytojai nepakankamai turi žinių ir įgūdžių  darbe su įvairių 

specialiųjų ugdymosi poreikių  turinčiais vaikais.  

• Darželyje jaučiamas trūkumas teikiant psichologinės ir  socialinės 

pagalbos vaikai ir šeimai. 

 

Galimybės 

• Retai  naudojamos vidaus patalpos duoda  galimybę panaudoti jas  

naujoms specialistų darbo vietoms įrengti. 

Grėsmės/pavojai 

• Kasmet mažėjančios laukiančių vaikų eilės, kurias lemia 

mažėjantis gimstamumas, didėjantis ikimokyklinių įstaigų 
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• Parengtas Kauno miesto savivaldybės rekomenduotinų pareigybių 

pavadinimų ir etatų normatyvų sąrašas, leidžiantis steigti 0,5 etato 

psichologo ir socialinio pedagogo, kurie užtikrintų reikiamą pagalbą 

vaikams ir šeimoms. 

• Surenkamos tėvų, darbuotojų 1,2 proc. paramos ir  „Pienas vaikams“ 

programos lėšos, didinančios  įstaigos finansinį pajėgumą. 

• Parengta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarka bei efektyviai 

planuojamos pedagogų kvalifikacijos kėlimo lėšos užtikrina 

reikiamų žinių įgijimą ir kompetencijų tobulinimą.  

skaičius ir nevienodos kainos savivaldybėse, gali sumažinti grupių 

skaičių. 

• Nenuoseklus Kauno miesto savivaldybės finansavimas, siekiant 

renovuoti pastatą, kiemo erdves, neužtikrina savalaikių ir tinkamų 

vaikų ugdymo sąlygų. 

• Mažėjantys aptarnaujančio personalo etatai, mažina galimybes 

smulkaus remonto darbams atlikti. 

• Ekstremalios situacijos. 

 

 

IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VIZIJA 

Visuminio ugdymo darželis, auginantis kritiškai mąstantį, savarankiškai kuriantį ir laisvą šiuolaikinį vaiką. 
 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MISIJA 

Diegiant pažangiausias ikimokyklinio ugdymo metodikas, teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, plėtojant 

kūrybinį-visuminį ugdymo metodą kaip pagrindą optimaliai vaiko pažangai užtikrinti. 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 
 

Vertybės: 

✓ Tolerancija – pakantumas, mandagumas, pagarba kiekvienam, priimant jo individualumą ir keistumą. 

✓ Bendradarbiavimas – bendruomenės narių (vaikų, jų tėvų, darželio darbuotojų) partnerystė, gebėjimas dirbti kartu, dalijimasis žiniomis bei 

įgyta patirtimi, siekiant ugdymo kokybės bei pažangos. 

✓ Kūrybiškumas – laisvas mąstymas, atvirumas bei sąmoningumas įvairioje veikloje. 

Filosofija: 

Vaikai turi būti mokomi, tačiau taip pat būtina, kad jie mokytųsi patys.  (Ernestas Dimnetas). 
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VII SKYRIUS 

STRATEGINIO REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 TIKSLAS – Užtikrinti, kad įvairių poreikių vaikams, ugdantis kartu su bendraamžiais būtų suteiktos prasmingos ir kokybiškos ugdymo(si) galimybės 

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. Stiprinti 

darželio 

pasirengimą 

priimti ir ugdyti 

įvairių 

ugdymo(si) 

poreikių 

turinčius vaikus 

ir tobulinti jau 

turimų paslaugų 

kokybę 

1.1. Mokymai apie 

įtraukųjį ugdymą 

pedagogams ir 

kitiems ugdyme 

dalyvaujantiems 

asmenims 
 

Direktorius Organizuojami  

mokymai, siekiant 

tobulinti mokytojų 

pasirengimą, dalykines 

ir socialines 

kompetencijas darbe,  

priimant vaikų ir jų 

udymosi poreikių 

įvairovę. 

Laikas: 2022-2024 m. 

 

900 eur. ML Pedagogų, 

dalyvavusių 

mokymuose, 

skaičius 

(procentais) 

90 % 95 % 100 % 

1.2. Bendruomenės 

supažindinimas 

su  įtraukiojo 

ugdymo 

nuostatomis 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Specialistai  

Paruoštas informacinis 

skyrelis internetinėje 

darželio svetainėje 

„Įtraukusis ugdymas“. 

Vykdoma informacijos 

sklaida ir formuojamos 

teigiamos  

bendruomenės ir 

visuomenės nuostatos į 

SUP vaikus (ne mažiau 

5 straipsniai per metus) 

Laikas: 2022-2024 m. 

300 eur. SL Teikiamos 

informacijos kiekis 

(vnt.) 

5 5 5 

1.3. Darželio VGK 

veiklos ir 

komandinio 

darbo stiprinimas  

Direktorius  Įvesti specialistų etatai: 

0,5 et. psichologo, 

0,5 et. socialinio 

pedagogo 

Laikas: 2022 m.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaikų, gavusių 

pagalbą dalis, nuo 

bendro vaikų 

skaičiaus (proc.) 

6 % 6 % 6 % 
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Išryškinami įtraukiojo 

ugdymo lyderiai, 

kuriamos komandos, 

sudaromos sąlygos 

dalintis patirtimi 

Laikas: 2022-2024 m. 

2. Kurti saugią į 

individualius 

vaiko 

poreikius 

orientuotą 

ugdymo ir 

ugdymosi 

aplinką 

2.1. Specialiųjų   

ugdymo 

priemonių 

įsigijimas ir 

pritaikymas 

Direktorius, 

VGK 

Specialistų kabinetai 

papildyti šiuolaikinėmis 

ugdymo priemonėmis, 

siekiant pagerinti 

skirtingų poreikių ir 

gebėjimų vaikų 

ugdymą(si) 

Laikas: 2022-2024 m. 

900 eur. ML Specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

vaikų , gaunančių 

pagalbą naudojantis 

spec. priemonėmis 

(proc.) 

18 % 18 % 18 % 

2.2. Nusiraminimo 

kambario  ir   

psichologo  

kabineto 

įrengimas 

Direktorius, 

VGK 

Įrengti nusiraminimo 

kambarys ir psichologo 

kabinetas, vaikams, 

turintiems emocijų ir 

elgesio sutrikimų  

Laikas: 2022 m. 

700 eur. 

SPEC.  

Įrengtų  kabinetų 

skaičius (vnt.) 

2 0 0 

3. Stiprinti ir 

kryptingai 

organizuoti 

prevencinių 

programų 

įgyvendinimą 

ikimokyklinė

se ir 

priešmokykli

nėse grupėse. 

3.1. Prevencinė  

emocinio 

intelekto 

programa 

„Kimochis“ 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

VGK 

Vykdyta vienoje 

ikimokyklinėje grupėje 

ankstyvosios prevencijos  

programa „Kimochis“ 

Laikas: 2022-2024 m 

300 eur. ML Programoje 

dalyvaujančių 

vaikų skaičius nuo 

bendro vaikų 

skaičiaus (proc.) 

11 % 11 % 11 % 

3.2. Tarptautinė  

ankstyvosios 

prevencijos  

programa „Zipio 

draugai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

VGK 

Vykdyta vienoje 

priešmokyklinėje 

grupėje ankstyvosios 

prevencijos  programa 

„Zipio draugai“ 

Laikas: 2022-2024 m. 

50 eur. ML Programoje 

dalyvaujančių 

vaikų skaičius nuo 

bendro vaikų 

skaičiaus (proc.) 

10 % 10 % 10 % 

3.3. Edukacinės  

veiklos skirtos 

Smurto ir patyčių 

prevencijai 

VGK Organizuojamos akcijos, 

savaitės, veiklos ir kiti 

renginiai 

Laikas: 2022-2024 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Renginių skaičius 

(vnt.) 

10 10 10 
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2 TIKSLAS – Gerinti ugdymo kokybę,  taikant  modernius ugdymo(si) metodus, skatinančius domėtis tiriamąja veikla ir tobulinančius  kritinio mąstymo įgūdžius 

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. Įgyvendinti 

STEAM ir 

Lauko 

pedagogikos 

metodus, 

siekiant 

nuoseklaus ir 

sistemingo 

proceso, kuris 

tikslingai 

skatintų 

vaikus 

tyrinėti, 

pažinti 

pasaulį, 

sudarytų 

sąlygas 

patyriminiam 

ugdymui 

 

1.1. Mokytojų 

profesinio 

augimo 

stiprinimas 

organizuojant 

teorinius ir 

praktinius 

mokymus  

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1. Pedagogai įgis 

patirties ir žinių 

STEAM planų 

įgyvendinimui. 

2. „Kiškučių“ grupės 

pedagogės įsisavins 

lauko pedagogikos 

principus, metodus ir 

gebės juos taikyti 

praktikoje. 

Laikas: 2022-2024 m.  

1200 eur. ML Kvalifikaciją 

tobulinusių 

darbuotojų dalis 

(proc.) 

90 % 95 % 100 % 

1.2. Patyriminių 

erdvių kūrimas 

darželio grupėse, 

kieme ir kitose 

netradicinėse 

erdvėse 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Grupių 

komandos 

1. Įrengti STEAM 

edukaciniai centrai   

kiekvienoje grupėse, 

aprūpinant juos 

eksperimentavimo, 

tyrinėjimo ir gamtine 

medžiaga 

 

4000 eur. ML Centrų  skaičius 

(vnt.) 

7  

 

3  0 

2.  „Kiškučių grupė 

pritaikyta taikyti 

lauko pedagogikos 

metodą. Grupėje 

įrengiamos naujos 

vietos drabužiams 

laikyti bei 

pertvarkomos grupės 

ir koridoriaus erdvės. 

 

200 eur. ML Grupių skaičius 

(vnt.) 

1  0 0 
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3. Kuriamos laikinos 

patyriminio ugdymo 

erdvės darželio 

koridoriuose. Atsiras 

aktyvieji koridoriai, 

kuriuose galės 

sportuoti vaikai, bus 

eksponuojami 

STEAM ir Lauko 

pedagogikos vaikų 

darbai, veiklų 

rezultatai. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Erdvių skaičius 

(vnt.) 

3 2 1 

4. Darželio kiemo 

erdvė pritaikyta 

patyriminei vaikų 

veiklai. Atsiras 

vietos sodinimui, 

auginimui, dailei, 

žaidimams, 

eksperimentams 

Laikas: 2022-2024 m. 

1000 eur. 

SPEC 

Erdvių skaičius 

(vnt.) 

3 3 7 

1.3. Stiprinti 

bendradarbiavim

ą su darželio 

bendruomene ir 

socialiniais 

partneriais  

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Pedagogai  

1. Tėvai  supažindinami  

su STEAM ir Lauko 

pedagogikos 

metodais darželio 

svetainėje įrengiant 

skyrius „STEAM“ ir 

„Lauko pedagogika“, 

kuriuose teikiama 

informacija apie 

metodų 

įgyvendinimą, eigą ir 

rezultatus. 

Laikas: 2022-2024 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įrengtų skyrių 

skaičius svetainėje 

(vnt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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2. Tėvai įsitrauks į 

darželio veiklą, 

organizuojant 

plenerus, bendras 

sportines šventes, 

akcijas, dalyvaujant 

tiesiogiai ugdymo 

veiklose.  

Laikas: 2022-2024 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Į darželio veiklą 

tėvų skaičius nuo 

bendro vaikų 

skaičiaus (proc.) 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

3. Užmegzti ryšiai su 

švietimo 

institucijomis, 

turinčiomis patirties 

taikant STEAM ir 

Lauko pedagogikos 

metodus 

Laikas: 2022-2024 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendradarbiaujanči

ų įstaigų skaičius 

(vnt.) 

3 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2. Gerinti 

ugdymo 

kokybės 

vertinimą ir 

įsivertinimą 

grįstą analize 

ir tyrimine 

veikla 

2.1. Sėkmės rezultatų 

viešinimas ir 

vertinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1. Lopšelio-darželio 

ikimokyklinio 

ugdymo programa 

papildyta naujais 

metodais ir 

atnaujinta vaikų 

vertinimo sistema 

Laikas: 2022 m. 

480 eur.ML Atnaujinta 

programa (vnt.) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sėkmingų veiklų 

rezultatai viešinami: 

darželio svetainėje, 

Steam mokyklų 

ženklo portale, 

dalyvaujant 

tarptautiniame 

projektuose „Say 

hello to the World“ 

bei  eTwinning 

platformoje. 

300 SL Pateiktos 

informacijos 

skaičius 

(vnt.)  

 

 

 

Projektų skaičius 

(vnt.) 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

3 
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 Laikas: 2022-2024 m.    

 

 

 

 

 

3. Kasmet atliekamas 

ugdymo kokybės 

vertinimas švietimo 

portale emokykla.lt, 

analizuojami 

rezultatai ir 

numatomi 

tobulinimo 

prioritetai. 

Laikas: 2022-2024 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Atliktų vertinimų 

skaičius (vnt.) 

 

 

 

 

 

1 1 1 

 

3 TIKSLAS – Kurti stimuliuojančią ir inovatyvią  edukacinę aplinką, užtikrinančią ugdymosi veiklų įvairovę, dinamiškumą ir funkcionalumą 

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. Patobulinti 

įstaigos lauko 

aplinką, 

siekiant 

aktyvaus 

vaikų 

įsitraukimo į 

veiklą. 

 

1.1. Lauko pavėsinės 

įrengimas 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Įrengta lauko pavėsinė, 

skirta ugdytis 

netradicinėje aplinkoje 

ir įgyvendinti Lauko 

pedagogikos metodą. 

Laikas: 2022 m. 

6500 eur. 

SPEC. 

Įrengtų lauko 

pavėsinių skaičius 

(vnt.) 

1 0 0 

1.2. Gėlyno  ir žaliųjų 

lysvių įrengimas 

darželio kieme 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Įrengtas gėlynas ir 

žaliosios lysvės vaikų 

pažintinei veiklai 

pagerinti 

Laikas: 2022-2024  m. 

1000 eur. 

SPEC. 

Įrengtų želdinių 

skaičius (vnt.) 

2 2 2 

1.3.Įrengiama  

     daugiafunkcinė 

aikštelė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Parengtas sporto 

aikštelės projektas 

Laikas: 2022 m. 

 

 

Įrengta daugiafunkcinė 

aikštelė 

1500eur. 

SPEC. 

1800 eur.  

1,2 % 

 

10000 eur. 

SPEC. 

Parengtų projektų 

skaičius (vnt.) 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

 

0 
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Laikas: 2023 m. 

 

12000 eur.  

SL 
Įrengtų aikštelių 

skaičius (vnt.) 

1.4. Žaidimų aikštelių 

įrengimas 

lopšelinio 

amžiaus vaikams 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Įrengtos 3 žaidimų 

aikštelės lopšelinio 

amžiaus vaikams 

Laikas: 2023-2024 m. 

4000 eur. 

SPEC. 

Įrengtų aikštelių 

skaičius (vnt.) 

0 2 

 

 

 

 

1 

1.4. Kiemo takelių 

trinkelių keitimas  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Pakeistos kiemo takelių 

trinkelės, siekiant 

užtikrinti vaikų 

saugumą. 

 Laikas: 2022-2024 m. 

22000 eur.  

SPEC. 

Pakeistos trinkelės  

(proc.) 

10 % 0 10 % 

2. Atlikti 

pastato 

renovavimo 

darbus, 

siekiant 

pagerinti 

ugdymo(si) 

sąlygas 

2.1. Elektros 

instaliacijos 

keitimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Atnaujinta elektros 

instaliacija leis užtikrinti 

tinkamą patalpų 

apšvietimą ir suteiks 

galimybę kondicionierių 

įrengimui grupėse 

Laikas: 2022 m 

800000 eur.  

SL 

Pakeistos  elektros 

instaliacijos  dalis 

(proc.) 

80 % 0 0 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

1 TIKSLAS –  

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 
Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

Išvada apie pasiektą tikslą 
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3 TIKSLAS –  

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti finansavimo 

šaltiniai 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

Išvada apie pasiektą tikslą      

 

Rengėjai: 

Direktorė       Diana Dūdėnienė 

Direktorės pavaduotoja ugdymui     Alina Jankauskienė 

Direktorės pavaduotoja ūkiui     Erika Veisienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja      Beata Jarutienė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja      Stasė Turonienė  
 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Žara“ tarybos  

2022 m. kovo 15 d.  

posėdžio protokolu Nr. 2 

2 TIKSLAS –  

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 
Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

Išvada apie pasiektą tikslą      


