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KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “GANDRIUKAS” 

STRATEGINIS PLANAS 
2004-2012 m. 

 
 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Kauno lopšelio – darželio “Gandriukas” 2004 – 2012 metų strateginis planas atliepia 

Valstybinės švietimo strategijos 2003 – 2012 metų nuostatas, Kauno miesto savivaldybės 

švietimo strategiją ir nusako įstaigos strateginius tikslus, kryptis, apibrėžia veiklos 

rezultatus. 

2. Strateginis planas orientuotas į aplinkoje vykstančių įstaigai reikšmingų pasikeitimų 

valdymą ir jos veiklos prasmingumo sukūrimą. 

3. Lopšelio – darželio “Gandriukas” bendruomenė suvokia, jog svarbiausi pokyčiai 

nepasiekiami greitai. Kai kuriems pokyčiams reikia iš anksto ruoštis, o juos realizuoti tik 

atėjus tinkamam momentui. 

4. Šio plano pagrindinis tikslas – padėti įstaigai sėkmingai įdiegti naujoves, įgalinčias pakelti 

ugdymo kokybę. 

5. Siekiant įgyvendinti strateginio plano tikslus 2004 – 2012 metams, bus telkiamos 

mokytojų, medikų, mokslininkų, socialinių partnerių bei tėvų pastangos. 
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II. APLINKOS (PEST) ANALIZ Ė 

 

POLITINIAI VEIKSNIAI 

 

Lietuva 2004 – 05 mėn. tapo ES nare. Tai dar labiau skatina rūpintis konkurencingumu – 

ugdytinių, mokytojų, šalies gebėjimu pateikti save, kurti, dalyvauti, laimėti. 

Švietimo kokybė visose Europos Sąjungos šalyse laikoma vienu iš svarbiausių politinių 

prioritetų. 

Atsižvelgiant į Europos švietimo kokybės lygį, labai svarbūs tampa žinių, decentralizacijos, 

išteklių, socializacijos bei duomenų ir palyginamumo iššūkiai.  

Per ilgai užsitęsęs naujų pedagogų atestacijos nuostatų rengimas, neskatina efektyvaus darbo 

ir įneša nerimo. 

Aktualios įstaigai tampa Europos tėvų teisių ir pareigų chartijos nuostatos. 

 

EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

 

Lietuvai tapus ES nare, atsiras galimybė iš įvairių fondų gauti finansinių ir intelektinių 

išteklių.  

Mus netenkina šveitimo finansavimo išteklių naudojimo tvarka, nes ji neužtikrina įstaigos 

atnaujinimo, kompiuterizavimo bei aprūpinimo materialiniais ištekliais. 

Lopšelio – darželio finansavimas pagerėjo įvedus Moksleivio krepšelio lėšas priešmokyklinių 

grupių vaikams bei Kauno miesto savivaldybės tarybai priėmus sprendimą už vaikų išlaikymą 

papildomai mokėti 0,50 Lt., skirtų ugdymo reikmėms įsigyti. 

Įstaiga papildomų lėšų gauna už plačią projektinę veiklą.  

Numatoma gauti papildomų finansinių išteklių, remiantis GPMĮ 34 str. 3 dalimi “Dėl iki 2 

procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos 

labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą”.  

 

SOCIALINIAI VEIKSNIAI 

 

Vienas iš pagrindinių įstaigos uždavinių – užtikrinti vaikų saugumą, nes: 

− sudėtinga socialinė – ekonominė situacija šalyje (vertybių kaita, socialinė 

diferenciacija ir atskirtis, globalizacijos procesai) sąlygoja nusikalstamumo 

didėjimą; 
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− dėl emigracijos ir nedidelio gimstamumo mažėja vaikų, lankančių ikimokyklines 

įstaigas skaičius; 

− didėja specialiųjų poreikių vaikų skaičius. 2004 – 01 – 02 d. lopšelyje – darželyje 

yra integruoti 46 specialiųjų poreikių vaikai su kuriais papildomai dirba kūno 

kultūros pedagogas, logopedas ir muzikos vadovas; 

− neužtikrinamos socialinės garantijos pedagogams, turintiems reikiamą 

išsilavinimą, kvalifikaciją bei šiuolaikines kompetencijas; 

− didėja problematiškų ir nepilnų šeimų skaičius; 

− įstaigai reikalingas socialinio pedagogo etatas. 

 

TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI 

 

Informacinis raštingumas, informacijos ir komunikacijos technologijų integravimas į įstaigą – 

tampa neatsiejama kiekvieno bendruomenės nario lavinimo dalimi. 

Iš 21 įstaigoje dirbančio pedagogo 80 % turi įgiję kompiuterinio raštingumo pradmenis. 

 

III. IŠTEKLI Ų (VIDAUS) ANALIZ Ė 

 

ORGANIZACINĖ  STRUKTŪRA 

 

Įstaiga yra bendrosios paskirties lopšelis – darželis. Veikia 9 grupės: 2 lopšelio, 5 darželio ir 2 

priešmokyklinio ugdymo grupės. Lopšelį – darželį lanko 157 vaikai. Į įstaigą integruojami 

vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos bei judesio ir padėties sutrikimų.Ypatingas dėmesys 

kreipiamas sveikatai, aktyviam judėjimui, higienai, aplinkosauginiam ugdymui. 

 

ŽMONIŲ IŠTEKLIAI (ETATAI, KVALIFIKACIJA) 

 

Kauno lopšelyje – darželyje “Gandriukas” yra 53 etatai. Iš jų 21,25 - pedagogų etatų. 

Visi darbuotojai dirba pagal darbo sutartis. 

Dirba 21 pedagogas. 5 yra dekretinėse atostogose. 

Aukštasis išsilavinimas: 14 pedagogų, iš jų 3 magistrantai. Aukštesnysis išsilavinimas: 7 

pedagogai. Iš jų 4 mokosi aukštosiose mokyklose. 

Kvalifikacinės kategorijos: 3 – metodininkai, 14 vyresn. auklėtojų, 3 auklėtojos. 

Įstaigos vadovai turi antrąją vadybinę kategoriją. 
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FINANSINIAI IŠTEKLIAI 

 

Įstaiga dirba ūkinio-finansinio savarankiškumo principu.  

Yra finansuojama iš savivaldybės biudžeto. 

Iš valstybės biudžeto finansuojamas priešmokyklinis ugdymas. 

Taip pat gaunamas finansavimas iš specialiųjų programų ( tėvų lėšos mitybai ir ugdymui). 

Veikia tėvų paramos sistema. 

Yra nustatyti finansų panaudojimo prioritetai. Įstaigos bendruomenė nuolat informuojama 

apie įstaigos finansinę būklę.  

Finansavimas iš biudžeto neatitinka įstaigos realaus poreikio ugdymo kokybei užtikrinti. 

 

    APSKAITOS TINKAMUMAS 

 

Kauno lopšelio – darželio “Gandriukas” apskaita tvarkoma vadovaujantis LR Vyriausybės 

patvirtintais įstatytmais ir norminiais aktais. Būtina vadovautis išlaidų sąmatose patvirtintų 

klasifikavimų pagal valstybės funkcijas, atskirus išlaidų staripsnius, programas. 

Tėvų įmokos už vaikų išlaikymą nuo jų gavimo iki panaudojimo pagal paskirtį gaunamos 

sekantį mėnesį, todėl nėra galimybės laiku ir operatyviai atsiskaityti su prekių ir paslaugų 

tiekėjais. 

Pastaruoju metu keliami didesni reikalvimai biudžeto vykdymo atskaitomybei. Ataskaitos kas 

mėnesį pateikiamos Kauno miesto savivaldybės administracijai, Apskaitos ir Finansų 

skyriams. Sudėtinga iki kiekvieno mėnesio 14 dienos pateikti pažymas apie debitorinį-

kreditorinį įsiskolinimą, nes paslugų ir prekių tiekėjai tokiu metu  dar nebūna parengę 

suderinimo protokolų ir derinimas vyksta telefonu. 

 

  RYŠIŲ SISTEMA (INFORMACINĖS IR KOMUNIKAVIMO SISTEMOS) 

 

Informacijos nuolatos gausėja. Pažangios komunikacijos priemonės paspartina informacijos 

perdavimą, apdorojimą, sisteminimą. 

Siekiant naujos informacijos apdorojimo, saugojimo ir sklaidos technologijos įsisavinimo, 

būtina: 

- atnaujinti įstaigos pasenusią kompiuterinę įrangą; 

- nuolatos domėtis technologijų pažanga, tobulinti bei atnaujinti savo įgūdžius; 

- išmokti technologijas taikyti kūrybai, tyrimams, bei duomenų analizei. 

Svarbu sukurti ir įstaigos Intraneto sistemą, nes: 
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- greitai peduodama informacija; 

- greitai randama  reikiama informacija, nes Intranetas orientuotas į įstaigos 

poreikius, informacija jame kaupiama tikslingai ir kryptingai; 

- bendruomenės nariai ne tik išmoksta naudotis Intranete pateikta informacija, bet ir              

patys publikuoja savo informaciją įstaigos tinkle; 

- naudojant Intranetą, sudaromos geresnės sąlygos demokratizuoti veiklą ir 

efektyviau valdyti įstaigą. 

 

MOKYKLOS PRIEŽIŪROS IR AUDITO SISTEMA 

 

Mokyklos bendruomenė vidaus auditu susidomėjo 2000 m. Pedagogai ir vadovai dalyvavo 

PPRC ir KPKC organizuotuose seminaruose: 

− “Auditas” (2000m.); 

− “Vidinis auditas – ugdymo įstaigos priežiūros kaitos garantas” (2001m.). Parengėme 

stendinį pranešimą; 

− “Ugdymo įstaigos vertinimo sistema” (2001 m.); 

− “Vidaus audito sistemos planavimas ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose” 

(2003m.); 

Mokyklos ir miesto mokytojams 2003-04-11/12d. buvo organizuotas seminaras “Bendrojo 

lavinimo įstaigų auditas ir veiklos plėtotės plano rengimo vadyba”. Jo metu vadovai skaitė 

paskaitą ir vedė 2 val. praktikumą “Ikimokyklin ės įstaigos įsivertinimas ir tobulinimo 

planavimas lopšelyje-darželyje “Gandriukas”. 

Mokyklos bendruomenė padėjo modifikuoti “Bendrojo lavinimo mokyklų vidaus audito 

metodikos projektą “ikimokyklin ėms įstaigos”. 

2003-12 mėn. atliktas platusis auditas. 

Esame įsivertinę mikroklimatą, ugdomąją aplinką, finansinių ir intelektualinių išteklių 

valdymą. 

Mokyklos mokytojai kiekvienų mokslo metų pabaigoje, pateikdami darbo ataskaitas, įvertina 

savo ir viso lopšelio-darželio veiklą. 

Siekdami sukurti nuolat besimokančios organizacijos modelį ir mokytis dirbti sparčios kaitos 

sąlygomis bei išmokti diegti veiksmingą įsivertinimo sistemą, kuri padėtų numatyti įstaigos 

plėtros kelią: 

− dalyvausime atrankos konkurse, skirtame ikimokyklinio ugdymo mokykloms, 

dalyvausiančioms Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodikos projekto 

išbandyme; 
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− projektą taikysime savo darbe; 

− dalinsimės savo patirtimi, teiksime taikytų vertinimo metodų, šaltinių bei instrumentų 

aprašymus. 

 

IV. SSGG ANALIZ Ė 
 

Stiprybės Silpnybės 
Plati projektinė veikla: 
Dalyvaujame tarptautiniame vaikų ugdymo 
projekte “Gera pradžia”, programoje 
“Sveikas darželis”, Lietuvos sveikatą 
stiprinančių mokyklų projekte, esame 
asociacijos “Sveikatos želmenėliai”, Kauno 
apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų 
draugijos bei tarptautinės vaikų ugdymo 
organizacijos OMEP nariai. Dalyvaujame 
subalansuotos plėtros projekte, 
aplinkosauginio ugdymo programoje, o 
priešmokyklinės grupės dalyvauja ir 
tarptautinėje programoje “Zipio draugai". 
Bendradarbiaujame su Norvegijos 
Hordalando apskrities ir Sankt Petrburgo 
pedagogais. 
Sukaupta vertinga patirtis vaikų sveikatos 
ugdymo srityje. 
Jaunas ir besimokantis pedagogų 
kolektyvas. 
Glaudus bendradarbiavimas su tėvais. 
Geras mikroklimatas. 
Efektyvus komandinis darbas (tėvai - 
auklėtojai – specialistai). 
Pakankamai aukštas lopšelio – darželio 
prestižas. 
Palaipsniui vykdomas vidinis auditas. 
Turime knygų leidybinės patirties.  

Biudžetinių lėšų sąmata neužtikrina 
efektyvaus ir kokybiško ugdymo. 
Trūksta šiuolaikinės kompiuterinės 
technikos. 
Neaiški išorės audito įgyvendinimo 
metodika. 
Ne visi pedagogai turi įgiję reikalingą 
kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti 
priešmokyklinio ugdymo pedagogu. 
Pasenusi muzikos salės aplinka. 
Dokumentacijos gausa trukdo 
tiesioginiam darbui su vaikais. 
 

Galimybės Grėsmės 
Parengtas Švietimo įstatymo pakeitimo 
įstatymas (2003m. birželio 17d. Nr. IX-
1630). 
Patvirtintas Valstybinės švietimo strategijos 
2003 – 2012 metų nuostatos. 
Atsiranda galimybė gauti paramą iš ES 
struktūrinių fondų ir efektyviau domėtis 
Europos šalių ikimokyklinio ugdymo 
patirtimi. 
Atsiranda galimybė dirbti pagal licencijas. 
 

Mažėja vaikų skaičius. 
Didėja nedarbas ir socialiai remtinų 
šeimų skaičius. 
Visuomenėje daugėja neigiamų reiškinių 
(nusikalstamumas, narkomanija, 
alkoholizmas). 
Įstaiga yra Kauno miesto Eigulių 
seniūnijoje: aplink mus pakankamai 
tankus konkurencinis tinklas. 
Kai kurios aplik mus esančios 
ikimokyklinės įstaigos yra įgiję 
konsultacinių-korekcinių centrų statusą. 
Dalis kompetetingų darbuotojų gali 
išvykti dirbti į ES šalis ir pagal licencijas. 
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V. MISIJA 

 

Lopšelyje – darželyje “Gandriukas” ugdomi 2-6 ( 7 m.) vaikai.  

Išskirtinis dėmesys skiriamas ugdytinių sveikatai. Esant reikalui teikiama kūno kultūros 

pedagogo ir logopedo pagalba. 

Veikia jogos studija. Ugdytiniams padedama pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą. 

Darbuotojų kompetencija, plati projektinė veikla, bendradarbiavimas su tėvais ir socialiniais 

partneriais teikia mums privalumų: leidžia užtikrinti ugdymo kokybę, lanksčiai prisitaikyti 

prie kintančių reikalavimų mokyklai, sukurti unikalią ugdomąją aplinką,  

 

VI. VIZIJA 

 

Pasiekti, kad Kauno lopšelis-darželis “Gandriukas” taptų įstaiga, užtikrinančia ugdymo 

kokybę. Sukurti gabių vaikų ir vaikų su negalia ugdymo sistemą. 

Tapti E.de Bono efektyvaus mąstymo centru. 

Integruotis į programos “Kaunas besimokantis ir žinių ekonomikos miestas” vystymą. 
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VII. STRATEGIN ĖS KRYPTYS 

 

Strateginės kryptys yra šios: 

− Vaikų sveikatinimo proceso ir susirgimų prevencijos tobulinimas; 

− Naujų, efektyvių ir patrauklių klientams ugdymo formų paieška ir taikymas. 

− Materialinės bazės stiprinimas. 

Strateg
inės 

kryptys 

Strateginiai 
tikslai 

Aktualumas Veiklos strategija ir laukiamas 
rezultatas 

 

Vaikų 
sveikati
nimo 
proces
o ir 
susirgi
mų 
preven
cijos 
tobulin
imas 

Parengti 
įstaigos 
sveikatos 
saugojimo 
kompetencijo
s ugdymo 
programą 

Sportas, aktyvus 
judėjimas, higiena 
labai svarbūs 
vaikams, kaip 
asmenybės 
formavimosi, 
sveikatos 
kompetencijos ir 
socialinių įgūdžių 
lavinimo 
komponentas. 
Mūsų 
bendruomenė nuo 
1998-ųjų metų 
dalyvaudama  
“Sveiko darželio” 
programoje yra 
sukaupusi nemažą 
darbo patirtį 
vaikų sveikatos, 
higienos, 
aplinkosauginio 
ugdymo srityse.  
Mūsų 
visuomenėje per 
mažai dėmesio 
yra skiriama 
sveikatos 
tausojimui ir 
stiprinimui bei 
ligų profilaktikai. 
Nes tik sveikas ir 
harmoningas 
žmogus yra 
visavertis, 
darbingas ir 
kūrybingas 
pilietis. 

Programos parengimui bus panaudota 
įstaigos bendruomenės sukaupta 
patirtis, KUK ir Kauno visuomenės 
sveikatos centro specialistų 
konsultacijų medžiaga. 
Iki 2006-01-02 bus parengta 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
sveikatos saugojimo programa. 
Tikimasi, kad programos išleidimą 
pavyks finansuoti iš ES fondų ir 
Kauno miesto savivaldybės Sveikatos 
fondo lėšų. 
 Rezultatas – bus parengta vaikų 
sveikatos saugojimo ir kompetencijos 
ugdymo programa, padėsianti plėtoti 
sveikos gyvensenos nuostatas ir gerinti 
sveikatingumo lygį. Paskleista įstaigos 
darbo patirtis. 
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Sukurti 
sveikatai 
palankią 
aplinką 

 Švietimas subalansuotajai plėtrai teikia 
galimybes būtinas gyvenimo kokybei 
užtikrinti dabar ir ateityje. 
Savo reikmes tenkiname vartodami 
gamtos išteklius. 
Reikia taupiai ir racionaliai naudoti 
gamtos išteklius ir energiją. 

Įstaigos 
fasadas, 
langai ir 
vamzdynai 
jau 21 metai 
neremontuo
ti. Jie kelia 
pavojų 
vaikų 
sveikatai ir 
saugumui. 
Nėra 
galimybių 
taupiai ir 
racionaliai 
naudoti 
šiluminę 
energiją, o 
besaikis 
vartojimas 
yra 
pagrindinė 
ekologinės 
krizės ir 
sergamumo 
priežastis. 
Norėdami 
pakeisti 
susidariusią 
situaciją, 
turime 
pradėti nuo 
savęs, t.y. 
keisti savo 
požiūrį į 
aplinką, 
išteklių 
vartojimą. 
Rezultatas – 
pakeisti 
langai ir 
suremontuot
as 
vamzdynas, 
sukurta 
palanki 
sveikatai 
aplinka, 
subalansuot
ąja plėtra 
pagrįstas 
bendruomen
ės 
gyvenimas. 
Įstaigos 
pastate 
užtikrintos 
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Sukurti spec. 
poreikių 
vaikų 
integracijos 
sistemą 

 Kasmet didėja vaikų, turinčių kalbos ir 
komunikacijos bei judesio ir padėties 
sutrikimų. 
Mūsų bendruomenės nepritaria dalies 
pedagogų ir medicinos darbuotojų 
nuomonei, jog šie sutrikimai yra 
nereikšmingi ir kada nors išsitaisys. 
Todėl svarbu laiku diagnozuoti, kad ir 
nežymius sutrikimus ir juos šalinti 

Reikės 
ištirti 
situaciją dėl 
vaikų 
turinčių 
judesio ir 
padėties bei 
kalbos ir 
komunikacij
os 
sutrikimus 
Kalniečių ir 
Eigulių 
mikrorajonu
ose (rinkti 
informaciją 
iš PPT, 
PPC, 
švietimo ir 
ugdymo 
skyriaus, 
kalniečių 
poliklinikos
). Įvesti 
masažisto ir 
spec. 
pedagogo 
etatus. Bus 
reikalingas 
masažo 
kabinetas ir 
spec. 
įranga. 
Tėvai bus 
įtraukti į 
tęstinį 
dialogą ir 
konsultacija
s, koks 
turėtų būti 
konkretaus 
vaiko kelias 
į ateitį. 
Rezultatas – 
bus 
užtikrinta 
spec. 
poreikų 
vaikų 
tobulėjimo 
teisė ir 
atsisakyta 
nuostatos, 
jog visi turi 
išmokti tiek 
pat per tą 
patį laiką. 
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Naujų: 
efektyvi
ų ir 
patrau
klių 
klienta
ms 
ugdym
o 
formų 
paieška 
ir 
taikym
as. 

Sukurti E.de 
Bono 
efektyvaus 
mąstymo 
centrą 

 Taikant E. de Bono minties veiksmų 
modelius, galima siekti pedagogų ir 
ugdytinių laisvėjimo, orientacijos 
socialinėje aplinkoje, efektyvesnės 
minties veiklos. Spartūs kaitos 
procesai reikalauja naujų  pedagogų 
kompetencijų. Šiandieniniame 
pasaulyje kūrybingumas yra ypatingai 
svarbus, kadangi reikia suvokti 
įvairius gyvenimo aspektus, įvaldyti 
skirtingus procesus.   

Reikia 
ieškoti ir 
nagrinėti 
medžiagą 
apie E. de 
Bono 
minties 
veiksmų 
modelius. 
Kviesti 
konsultantu
s (N.Bižys, 
G.Linkaityt
ė). 
Įgytas 
teorines 
žinias 
bandyti 
taikyti 
praktikoje. 
Konsultuoti 
ikimokyklin
es įstaigas. 
Kūrybingu
mas gali 
padėti 
efektyviau 
suvokti 
aplinkinį 
pasaulį, 
rasti jame 
savo vietą, 
kurti savo 
aplinką – 
materialinę 
ir dvasinę. 
Rezultatas – 
bus 
užtikrintas 
nepriklauso
mos, 
kūrybingos, 
pasitikinčio
s savimi 
asmenybės 
ugdymas. 
Išsiaiškinti 
vaikų 
gabumai ir 
toliau jie 
lavinami. 
Pedagogai 
įvaldys 
kūribingo 
mąstymo 
techniką. 
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Sukurti 
profesinio 
tobulėjimo 
skatinimo 
sistemą 

 Švietimo įstaiga suvokiama kaip 
paslaugas teikianti institucija. 
Akivaizdu, jog kiekvienam 
pedagoginiam darbuotojui objektyvus 
jo ir visos įstaigos veiklos įvertinimas 
ir įsivertinimas, tampa būtinybe. 
Siekiame sukurti nuolat 
besimokančios organizacijos modelį ir 
mokomės dirbti sparčios kaitos 
sąlygomis. Todėl labai aktualu išmokti 
diegti veiksmingą įsivertinimo ir 
profesinio tobulėjimo sistemą. 
Pedagogai turėtų susikurti individualų 
kryptingo tobulinimosi planą, kad 
sąmoningai planuotų, kaip įgyti 
trūkstamų žinių bei įgūdžių. 

Pasiekti, 
kad visi 
pedagogai 
turėtų 
aukštąjį 
išsilavinimą 
ir įgytų 
naujų 
kompetencij
ų. 
Pedagoginį 
personalą, 
sugebantį 
analizuoti ir 
mokytis, 
telkti į 
Kauno kaip 
besimokanč
io miesto 
vystymą. 
Įstaigos 
veikloje 
panaudoti 
informacine
s 
technologija
s. 
Kūrybingai 
taikyti 
vidinio 
audito 
metodiką. 
Rezultatas – 
sukurta 
efektyvi 
kvalifikacij
os kėlimo 
įstaigoje 
strategija, 
įvaldytas 
karjeros 
planavimas. 
Pedagogai 
suvoks savo 
įstaigą kaip 
besimokanč
ią sistemą ir 
gebės ją 
kurti bei 
plėtoti. 
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Taikyti 
naujus 
priešmokykli
nio ugdymo 
organizavimo 
modelius 

 Lietuvos švietimo reforma sudaro 
sąlygas liberalizuoti institucinį 
ikimokyklinį ugdymą, o reformuotas 
ugdymo turinys siūlo krypčių ir 
metodų įvairovę. 
Siekiant įteisinti priešmokyklinį 
ugdymą reikia rinktis optimaliausias 
priešmokyklinio ugdymo 
organizavimo formas. 
Būtina sudaryti palankias sąlygas 
visiems 5-6 metų vaikams sėkmingai 
subręsti mokyklai. 
 

Išsiaiškinti 
bendruomen
ės ir 
mikrorajono 
nuomonę 
apie 
priešmokykl
inio 
ugdymo 
poreikį ir 
siūlomus 
naujus 
modelius. 
Sudaryti 
priešmokykl
inio 
amžiaus 
vaikų 
duomenų 
banką, 
įvertinti, 
koks yra 
specialiųjų 
ugdymo 
poreikių 
turinčių 
vaikų 
skaičius. 
Modelių 
pasirinkimą 
lems 
bendruomen
ės poreikiai 
ir aplinkos 
pokyčiai. 
Tobulinti 
priešmokykl
inio 
ugdymo 
pedagogų 
kvalifikaciją
. 
Rezultatas – 
pritraukti 
nauji 
klientai. 
Sėkmingai 
teikiama 
pagalba 5-6 
metų 
vaikams. 
Sukurti ir 
išplėtoti 
nauji 
priešmokykl
inio 
ugdymo 
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Kauno lopšelio – darželio veikla grindžiama šiomis vertybėmis: 
 
− kiekvienas vaikas-unikali, nepakartojama asmenybė; 
− sveikata-brangiausias turtas; 
− motyvacija, asmeninė ir komandinė atsakomybė; 
− vaikų, tėvų ir įstaigos darbuotojų bendradarbiavimas; 
− pedagogų kompetencija. 
 
Mes remiamės šiais principais: 
 
− visuminio ugdymo; 
− individualizavimo; 
− demokratiškumo; 
− nuoseklumo; 
− ugdymo šeimoje ir institucijoje sąveikos. 
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