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I. ĮVADAS 

 

 

Kauno lopšelio–darželio ,,Gandriukas’’ 2013–2015 metų strateginis veiklos planas 

parengtas vadovaujantis: 

 Lietuvos pažangos strategijomis - ,,Lietuva 2030”; 

 Valstybine švietimo 2013- 2022 metų strategija; 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

 Kauno miesto savivaldybės strateginiu  planu 2005–2015 metams (kartu su 2008-2015 

metų strateginio plano pakeitimais); 

  lopšelio – darželio „Gandriukas “ nuostatais; 

 audito išvadomis; 

 lopšelio – darželio „Gandriukas “ bendruomenės pedagoginės ir kultūrinės veiklos 

patirtimi.  

Rengiant strateginį veiklos planą atsižvelgta į: 

 lopšelio – darželio „Gandriukas “ vykdomą veiklą bei turimus žmogiškuosius, 

materialinius išteklius;  

 lopšelio – darželio bendruomenės narių pasiūlymus, pageidavimus, poreikius. 

 

Įgyvendinant lopšelio - darželio „Gandriukas “ strateginį planą, taikant naujoves, bus 

kuriamas savitas įstaigos modelis, kuris užtikrins įgyvendinamų programų funkcionavimą, 

edukacinių ir socialinių paslaugų kokybę.  

Siekiant įgyvendinti lopšelio - darželio „Gandriukas “ strateginį planą 2013-2015 metams bus 

telkiama įstaigos bendruomenė ir reikalingi resursai. 

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

Kodas 191634392, Ukmergės g. LT-49318 Kaunas Tel. (8 37) 38 65 97, (8 37) 38 65 99, e-

paštas ldg@gandriukas.kaunas.lm.lt; faksas (8 37) 38 65 99; internetinis puslapis 

www.gandriukas.kaunas.lm.lt 

mailto:ldg@gandriukas.kaunas.lm.lt
http://www.gandriukas.kaunas.lm.lt/
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Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“ yra neformaliojo švietimo mokykla.  

 Tipas - lopšelis-darželis. 

 Steigėjas - Kauno miesto savivaldybės taryba. 

 Lopšelis - darželis „Gandriukas“ yra juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, 

turinti savo antspaudą ir sąskaitas banke.  

 Darbo forma – dieninė.  

Lopšelyje – darželyje „Gandriukas“ veikia devynios įvairaus amžiaus grupės: ankstyvojo 

amžiaus (1,5-3 metų), ikimokyklinio amžiaus (3-6 metų) ir priešmokyklinio ugdymo (6-7 metų). 

Grupės dirba 12.00 val. ( nuo 7.00 iki 19.00) ir 10,5 val. (nuo 7.00 iki 17.30). 

Kauno lopšelis – darželis „Gandriukas“ yra bendrosios paskirties Eigulių seniūnijos ugdymo 

įstaiga, teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą 1,5-6 (7) metų vaikams.  

Ugdytiniams sudaromos sąlygos integruotai įgyti dvasinės, fizinės, emocinės, protinės 

sveikatos, socialinės, komunikacinės, pažinimo bei meninės kompetencijos pradmenis ir pasiekti 

reikiamą brandumo mokyklai lygį.  

Nuolat siekiama vaikų ugdymo kokybės ir pedagogų profesinio tobulėjimo. Lopšelyje -

darželyje taikoma į vaiką ir šeimą orientuota „Geros pradžios“ ugdymo metodika. 

Įstaigoje veikia Sveikos ir kūrybiškos asmenybės ugdymo centras, kurio veiklą vykdo 

metodininkas-organizatorius.  

Kauno lopšelyje – darželyje „Gandriukas“ ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatai ir 

kūrybiškumo lavinimui. Diegiama sveikatos stiprinimo veikla vadovaujasi holistiniu supratimu, 

rūpinamasi ne tik fizine, bet ir dvasine, emocine, protine, socialine ugdytinių gerove bei saugumu.  

Įstaiga nuo 1998 m. metų dalyvavo Kauno miesto savivaldybės administracijos sveikatą 

stiprinančių ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte „Sveikas darželis“ ir nuo 2000 m. Lietuvos 

sveikatą stiprinančių mokyklų projekte (yra sukūrusi savo sveikatos stiprinimo programą 

,,Sveikatos labirintais“),  Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugijoje, tarptautiniame 

vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse ,,Sveikuolių 

sveikuoliai“. Yra sukaupusi vertingą darbo patirtį ikimokyklinukų sveikos gyvensenos, saugumo 

užtikrinimo,  mitybos, judėjimo, higienos, integracijos, subalansuotos plėtros srityse. Lauke ir 

sporto salėje sukurta moderni sportinė bazė. 

III. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

 

3.1.  Išorinės aplinkos analizė PESTE: 

Išoriniai 

veiksniai 

 

Politiniai, 

teisiniai 

Lietuvos visuomeniniame gyvenime vyksta nuolatiniai pokyčiai, kurie didelę 

įtaką daro ir švietimo sistemai. Įvesta centralizuota vaikų priėmimo sistema daro 

teigiamą įtaką vaikų priėmimui.  

Įgyvendinamas ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros“ projektas 

2013  m., kurio tikslas didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumą ir įvairovę. 

Ekonominiai 

  

Kaip pagrindinius dabartinės Lietuvos švietimo politikos trūkumus galima 

įvardinti: 

1. ikimokykliniam ugdymui politiniu lygmeniu skiriama mažai 

dėmesio lyginant su kitomis švietimo sistemos pakopomis;  

2. efektyviai nesprendžiama ikimokyklinio ugdymo pedagogų darbo 

užmokesčio problema (kol kas yra vienas iš mažiausiai apmokamų pedagoginis 

darbas)- sumažinti darbo užmokesčio koeficientai atbaido potencialius 

darbuotojus; 
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 3.  nepakankamai lėšų skiriama ikimokykliniam ugdymui- teko 

atsisakyti auklėtojų asistenčių etatų, nukentėjo ugdymo proceso kokybė. 

4. nepakankamai didinamas savivaldybės finansavimas neleidžia 

tinkamai rūpintis pastatų, aplinkos priežiūra.  

2012 m. balandžio mėnesio duomenimis nedarbo lygis Kaune suma siekė 

10,2 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų.  

Dažniausiai neturi darbo jauni žmonės, kurių vaikai galėtų būti potencialūs 

ikimokyklinės įstaigos klientai. Mažas užimtumas riboja jų perkamąją galią ir 

sudaro palankesnes sąlygas vaikų ugdymui namuose. 

Socialiniai  Šalyje auga išsilavinimo prestižas, daugėja besimokančiųjų visose švietimo 

pakopose. Toliau mažėja Lietuvos gyventojų skaičius, vadinasi, ir švietimo 

paslaugų rinka. Per pastaruosius 5 metus matoma tendencija, jog Kaune, kaip ir 

visoje Lietuvoje, gyventojų skaičius mažėja. 

 Kadangi Lietuva tampa vis atviresnė pasauliui, joje formuojasi vis didesnės 

kitataučių grupės, todėl iškyla ir jų vaikų ugdymo problema. Daugėja šeimų, 

išvykstančių laikinai dirbti užsienyje, kurios laikiną vaikų globą patiki seneliams 

ar kitiems artimiesiems. Per pastaruosius 3 m. tokių vaikų mūsų įstaigoje 

padaugėjo  3 proc. 

Teigiamais ikimokyklinio ugdymo įstaigoms aspektais galima įvardinti 

keletą veiksnių: augantį visuomenės pasitikėjimą ugdymu, švietimu (67 proc.); 

vaikų mirtingumo iki vienerių metų sumažėjimą (net iki 30 proc.). Svarbi pozityvi 

priemonė - lengvatos už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje, skatinančios 

gausių vaikų šeimas naudotis ugdymo įstaigos paslaugomis, sudaryti sąlygas 

žmonėms aktyviau integruotis į darbo rinką, suteikianti galimybę vaikams iš 

nepasiturinčių šeimų įgyti vienodą startą į pirmąją klasę. Per pastaruosius trejus 

metus įstaigoje 15 proc. padaugėjo socialiai remtinų vaikų.  

Paskutiniais metais lopšelio-darželio vaikų sveikatingumo rodikliai stabilūs, 

tačiau vaikai, ateinantys iš namų, turi įgimtas patologijas ir tik 62 proc. vaikų turi 

pirmą sveikatingumo grupę. Dažniausiai pasitaikantys vaikų sveikatos 

nukrypimai: regėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai, judėjimo, lėtiniai 

somatiniai ir neurologiniai, kompleksiniai sutrikimai. 

Technologijos Didelę įtaką įstaigos darbui daro įvesta centralizuoto vaikų priėmimo 

sistema. 

Kauno lopšelyje  - darželyje „Gandriukas“ visose grupėse ir kabinetuose yra 

kompiuteriai ir veikia pastovus internetinis tinklas. Tai leidžia taikyti pažintines-

mokomąsias kompiuterines programas vaikams ir pagreitinti bei palengvinti 

bendradarbiavimą su tėvais, pedagogais, socialiniais partneriais; efektyviai 

tobulinti pedagogų profesinę kompetenciją. 

Ieškant naujos ir aktualios informacijos, sutaupoma daugiau laiko, kuris 

skiriamas vaikų ugdymui(si).   

Edukaciniai 

(centriniai/viet

iniai) 

 

 

 

 

Įvairiuose sveikatos projektuose bei programose  dalyvaujame nuo 1998-ųjų 

metų. Esame parengę ir vykdome vaikų sveikatos stiprinimo programą ,,Sveikatos 

labirintais‘‘. 

Dalyvaujame Žemės ūkio ministerijos organizuojamose bei finansuojamose 

programose: „Pienas vaikams“, ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ . 

Dalyvaujame  „Geriausiai tvarkomų Lietuvos vaikų švietimo įstaigų 

teritorijų apžiūroje - konkurse“.  

Savo lopšelį - darželį reprezentuojame dalyvaudami Tarptautinės vaikų 

ugdymo organizacijos OMEP, Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų 

draugijos bei respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų „Sveikatos 

želmenėliai“ veikloje. 

Dalyvaujame Tarptautinėje programoje „Zipio draugai“ bei projekte 
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„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“. 
Dalyvaujame tarptautiniame vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistų konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai“. 

Dalyvaujame Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų projekte ,,Norim augti sveiki 

draugų būry“. 

Kiekviena grupė vykdo subalansuotos plėtros savo įvairius su sveikata 

susijusius mini projektus: ,,Akys‘‘, ,,Vanduo‘‘, ,,Vaistažolės‘‘, ,,Mano kūnas‘‘ ir 

kt. 

Ypatingai šilti, įvairiapusiai ryšiai  mus sieja su V. Kudirkos viešosios 

bibliotekos Eigulių filialu. Bibliotekoje vyksta mūsų ugdytinių dailės darbų 

parodos, šventės, vykdome bendrus projektus. 

Glaudžiai bendradarbiaujame su odontologijos klinika ,,Neodenta’’ - 

vykdome įvairius bendrus projektus; J. Gruodžio memorialiniu muziejumi; KTU; 

Kauno apskrities visuomenės sveikatos ugdymo centru, Kauno moksleivių 

aplinkotyros centru ir kt. 

Kadangi Lietuvoje nėra patvirtintos tėvų švietimo politikos, įstaiga pagal 

galimybes įvairiomis formomis vykdo tėvų  švietimą (seminarai, konferencijos, 

konsultacijos, diskusijos ir kt.). 

Veikia netradicinės darbo grupės: 

  Sveikatos ugdymo darbo grupė; 

  Informacijos darbo grupė; 

  Renginių organizavimo darbo grupė ir kt. 

      Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas atliepia pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo koncepciją,  įstaigos prioritetus. Pedagogai įvairiomis formomis 

tobulina savo kvalifikaciją (seminarų, konferencijų, paskaitų, konsultacijų, 

diskusijų ir kt. lankymas, gerosios patirties sklaida). 

 

3.2.  Vidinių išteklių analizė: 

Vidiniai 

veiksniai 

 

Mokyklos 

kultūra/ Etosas 

Vaikų  kultūra yra svarbi įstaigos kultūros dalis. Jiems sudaromos sąlygos 

(pagal galimybes) atskleisti savo individualumą ir kūrybiškumą  (teigia 86.7  proc. 

apklaustųjų - audito išvados). 

Sukurta gerai veikianti tėvų ir kitų asmenų sutikimo, priėmimo, 

informavimo sistema. Aplinka jauki, estetiška, dalinai saugi, pritaikyta 

bendruomenės narių poreikiams. 

Įstaigoje vyrauja pasitikėjimas, pagarba. Veikia pagalbos teikimo sistema. 

Sukurta veiksminga individualių ir bendruomeninių poreikių tenkinimo sistema 

(teigia 83.4 proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Mokyklos veikla grindžiama skaidrumo, teisingumo, teisėtumo bei lygių 

galimybių principais. Vyrauja atmosfera, skatinanti visų bendruomenės narių 

įsitraukimą į mokyklos veiklą (teigia 76.8 proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Įstaiga turi savas tradicijas, priimtinas visai bendruomenei ir atliepiančias 

jos poreikius. Mokyklos tradicijas kuria ir palaiko visa bendruomenė (teigia 93.5 

proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Įstaigos bendruomenės nariai didžiuojasi mokykla, dalyvauja kuriant jos 

politiką bei įgyvendinimo strategiją, prisiima už tai atsakomybę (teigia 94 proc. 

apklaustųjų- audito išvados). 

Mokykla yra žinoma, jos veikla teigiamai vertinama vietos bendruomenėje, 

yra pavyzdys kitoms mokykloms (teigia 95 proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Mokyklos populiarumą įrodo ir ilgos laukiančiųjų patekti į įstaigos ugdytinių 
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sąrašus eilės. 

Įstaigoje yra veiksminga įvaizdžio kūrimo sistema ir kultūra- turi nuolat 

atnaujinamą internetinį puslapį, yra išleidusi nemažai metodinės literatūros. 

Mokykla tinkamai atstovaujama visuomenėje-publikuoja straipsnius įvairiuose 

periodiniuose leidiniuose (,,Dialogas‘‘, ,,Švietimo naujienos‘‘, ,,Penki‘‘, ,,Žvirblių 

takas“ ir kt.), televizijos laidose. 

Sukurta veiksminga bei kokybiška bendravimo ir bendradarbiavimo su soc. 

partneriais sistema. Tai daro teigiamą poveikį mokyklos veiklai ir visai 

bendruomenei (teigia 87 proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Mokykla atvira pokyčiams. Analizuoja ir vertina pokyčius, vykstančius 

visuomenėje, kuria įstaigai prasmingų pokyčių įgyvendinimo strategijas (teigia 

83.9 proc. apklaustųjų - audito išvados). 

Mokykla iš esmės tenkina visuomenės poreikius. Nuolat kuria ir 

organizuoja prasmingus vietos bendruomenei skirtus projektus bei programas 

(teigia 97 proc. apklaustųjų - audito išvados). 

Ugdymas ir 

mokymasis 

Mokyklos parengta ugdymo programa atitinka valstybės nustatytus 

reikalavimus, vietos bendruomenės poreikius. Rengiant programą dalyvauja 

pedagogai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai (teigia 85 proc. apklaustųjų - 

audito išvados). 

Visos įgyvendinamos programos dera su mokyklos parengta ugdymo 

programa, užtikrina ugdymo tęstinumą, yra orientuotos į visuminį vaiko ugdymą( 

teigia 90  proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Programų tikslai, uždaviniai ir turinys atitinka vaikų amžių, poreikius, 

galimybes ir interesus. Programų atnaujinimas siejamas su pasikeitusiais vaikų 

poreikiais. (teigia 95  proc. apklaustųjų - audito išvados). 

Mokyklos vidaus ir išorės aplinka iš dalies atitinka vaikų amžių, poreikius, 

interesus (teigia 74 proc. apklaustųjų - audito išvados).Tokias išvadas įtakoja 

nesaugus kiemas (nėra tvoros, grindinys neatitinka saugumo reikalavimų). 

Ugdymo turinio planavimas vadovaujasi valstybinėmis rekomendacijomis, 

šeimos, vietos bendruomenės poreikiais. Nuoseklus kasdienis veiklos planavimas 

atliepia mokyklos programos turinį, grupės ir individualius vaikų ugdymosi 

poreikius, aiškiai orientuotas į ugdymo tikslų ir uždavinių įgyvendinimą (teigia 90 

proc. apklaustųjų- audito išvados). Tobulintina- vaikų saugos ir sveikatos 

saugojimo prevencinė veikla, atsižvelgiant į visuomeninio gyvenimo, vaikų 

sveikatos pokyčius. 

Planai integralūs, orientuoti į vaikų poreikius, interesus, gebėjimus bei 

visuminį vaiko ugdymą. Į šių planų rengimą įtraukiami ir kiti bendruomenės nariai 

(teigia 86 proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Įstaigoje sukaupta pakankamai metodinės literatūros, informacinės 

medžiagos, ji nuolat atnaujinama. Nuolat sistemingai įvairiomis formomis 

teikiamos konsultacijos, rekomendacijos; sudaromos sąlygos įvairiais būdais 

dalintis gerąja patirtimi(teigia 88.2 proc. apklaustųjų - audito išvados). 

Ugdomoji veikla atliepia vaikų ugdymosi poreikius, interesus bei gebėjimus 

(teigia 92 proc. apklaustųjų - audito išvados).  

Ugdymo organizavimas yra tikslingas, lankstus, pagrįstas planavimu. 

Ugdymo organizavimo procesas išlaiko pusiausvyrą tarp pedagogo planuotos ir 

vaikų spontaniškai išprovokuotos, nenumatytos  veiklos. Ugdymo formos ir 

metodai parenkami atsižvelgiant į ugdymo tikslus, uždavinius, vaikų amžių, 

gebėjimus ir poreikius (teigia 77 proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Mokykloje sudarytos sąlygos visiems ugdymo proceso dalyviams dalyvauti 

ugdymo procese. Ugdytojų ir ugdytinių sąveika grindžiama partneryste (teigia 

83.5 proc. apklaustųjų- audito išvados. 
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Ugdymosi motyvacija taikoma atsižvelgiant į grupės specifiką,individualius 

poreikius, tėvų (globėjų), specialistų rekomendacijas (teigia 92,1 proc. 

apklaustųjų- audito išvados). 

Mokykloje yra šeimos įtraukimo į ugdymo procesą sistema. Tėvai (globėjai) 

prasmingai dalyvauja ugdymo procese (teigia 98 proc. apklaustųjų - audito 

išvados). 

Įstaigoje informavimo apie vaiką, jo pasiekimus tvarka yra gerai žinoma ir 

priimtina šeimai. Ji pateikiama sistemingai, priimtina forma ir metodais, yra 

esminė ir etiška, atliepianti tėvų poreikius ir sudaranti prielaidas ugdymo(si) 

tęstinumui šeimoje (teigia 97 proc. apklaustųjų - audito išvados).  

Įstaigoje taikomos metodikos ,,Gera pradžia“ efektyvumas dalinai 

užtikrinamas. Didžiausias  minusas- panaikinti auklėtojų padėjėjų etatai, kurie yra 

neatsiejama šios metodikos dalis. 

Tobulintina- vaikų saugos ir sveikatos saugojimo prevencinė veikla, 

atsižvelgiant į besikeičiančius bendruomenės, visuomenės interesus. 

Popamokinė 

veikla 
 

Pasiekimai Sukurta veiksminga vaikų pasiekimų vertinimo ir skatinimo sistema, 

laiduojanti vaikų ugdymo(si) pažangą. Pasiekimų rezultatai panaudojami tikslingai 

ir veikmingai (teigia 99 proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Pedagogai ir tėvai darniai bendradarbiauja vertindami vaikų pasiekimus ir 

juos skatindami (teigia 76 proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Kiekviename amžiaus tarpsnyje matyti akivaizdi pažanga ( teigia 90 proc. 

apklaustųjų- audito išvados).  

Beveik visi vaikai yra pasiekę pakankamą brandą mokyklai. Vaikų pažanga 

yra akivaizdi, atitinkanti priešmokyklinio ugdymo standartą, pedagogų ir tėvų 

lūkesčius (teigia 100 proc. apklaustųjų - audito išvados). 

Beveik visų vaikų, turinčių spec. ugdymo(si) poreikių, pažanga yra 

akivaizdi, atitinkanti jų galimybes ir pastangas (teigia 89 proc. apklaustųjų- audito 

išvados). 

Auklėtojos, specialistai nuolat stebi ir fiksuoja visų vaikų veiklą ar elgesį. 

Vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami pagal penkias kompetencijas: socialinę, 

pažinimo, sveikatos saugojimo, meninę ir komunikavimo.  Mokyklinę brandą 

vaikai pasiekia 100 proc. 

Pagalba 

mokiniui 

 

 

Mokyklos veiklą ir ugdymo(si) procesą reglamentuojantys dokumentai 

sudaro prielaidas užtikrinti vaiko teises (teigia 99 proc. apklaustųjų- audito 

išvados). 

Sukurta ir veikia sistema, garantuojanti vaiko teises mokykloje. Numatyta 

aiški bendruomenės narių atsakomybė už vaiko teisių garantavimą įstaigoje. 

Įstaigos personalas žino vaiko teises, tinkamai ir veiksmingai sprendžia su vaiko 

teisėmis susijusius klausimus (teigia 85 proc. apklaustųjų - audito išvados). 

Mokykla tinkamai atstovauja, kompetentingai gina vaiko teises visuomenėje 

(teigia 76 proc. apklaustųjų - audito išvados). 

Mokykloje tenkinami beveik visi vaikų poreikiai, sudarytos sąlygos, 

laiduojančios gerą vaiko savijautą. Įstaigos personalas laiku ir lanksčiai reaguoja į 

iškilusius naujus ugdytinių poreikius (teigia 47proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Mokykloje sudarytos sąlygos, tenkinančios vaikų saviraiškos poreikius. 

Pedagogai tenkina daugumos ugdytinių saviugdos ir saviraiškos poreikius (teigia 

53 proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Mokykloje veikia socialinių ir psichologinių poreikių nustatymo ir pagalbos 

sistema. Pagalba suteikiama kiekvienam, kuriam ji  akivaizdžiai reikalinga (teigia 

84 proc. apklaustųjų- audito išvados).   
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Mokykloje yra visai bendruomenei žinoma ir priimtina vaikų sveikatos 

stiprinimo politika bei jos įgyvendinimo strategija. Pagal galimybes sudarytos 

palankios sąlygos vaiko sveikatai stiprinti. Sergamumo rodikliai yra  vidutiniai 

(teigia 87 proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Specialieji ugdymo(si) poreikiai nustatomi laiku ir tinkamai. Tenkinami 

beveik visi specialieji ugdymo(si) poreikiai. Taikant pagalbą, taikomi vaikų 

poreikių specifiką atitinkantys pagalbos būdai, priemonės ir metodai (teigia 93 

proc. apklaustųjų - audito išvados). Šiuo metu įstaigoje yra 41 specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintis vaikas. Jiems paslaugas  teikia šie specialistai: 

psichologas, logopedas, kūno kultūros ir muzikos pedagogai.  

Mokykloje sukurta lanksti paslaugų teikimo sistema. Bendruomenė apie 

teikiamas paslaugas informuojama sistemingai ir išsamiai (teigia 74.5 proc. 

apklaustųjų - audito išvados). 

Teikiamų paslaugų kokybė tenkina šeimų poreikius. Nuolat tiriamas 

paslaugų poreikis (teigia 72.6 proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Mokykloje veiksmingai įgyvendinama paslaugų teikimo politika ir 

strategija. Paslaugų teikimas grindžiamas jų poreikio analize bei nacionaliniais 

švietimo pagalbos ir socialinės paramos prioritetais (teigia 79.7  proc. apklaustųjų- 

audito išvados). 

Personalo 

formavimas ir 

organizavimas 

Kauno lopšelyje - darželyje „Gandriukas“ dirba 22 kvalifikuoti pedagogai: 

iš jų 15 turi aukštąjį išsilavinimą, 7- aukštesnįjį. 2 pedagogai yra įgiję magistro 

laipsnį. 

Pedagogams skirta 22.48 etatų. 

1 pedagogas turi auklėtojo eksperto, 8 pedagogai -  metodininko, 9 – 

vyresniojo auklėtojo kvalifikacines kategorijas, 2 pedagogai dar neatestuoti. 

Įstaigos vadovas turi pirmąją vadybinę kategoriją; yra švietimo konsultantas 

prie Mokytojų kompetencijos centro; švietimo konsultantų (mokyklų vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų) vertinimo 

ekspertas; Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų saugumo ir sveikatinimo 

iniciatyvinės grupės vadovas. 

Turimomis sąlygomis pasiekiame optimalius rezultatus, nes įstaigoje dirba 

ir patyrę, ilgametę pedagoginio darbo patirtį turintys pedagogai. 

Kauno lopšelyje - darželyje „Gandriukas“ dirba 30 techninio personalo 

darbuotojų: auklėtojų padėjėjos, sargai, virėjos, skalbėja ir kt.  

Yra 27 technikinio personalo etatai. 

Vadovavimas 

ir lyderystė 

Pedagogai ir kitas personalas aktyviai įsitraukia į įstaigoje vykdomą vidaus 

auditą, analizuoja savo/visos mokyklos darbą, gautą informaciją panaudoja 

ugdymo proceso tobulinimui (teigia 85.4 proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Vadovas turi I –ąją vadybinę kategoriją. Jis inicijuoja vidaus auditą, 

atsižvelgdamas į mokyklos būklę bei bendruomenės pasirengimą jį atlikti (teigia 

90 proc. apklaustųjų- audito išvados). Direktorės pavaduotoja ugdymui  vadybinės 

kategorijos  dar neįgijo.  

Vadovas su įstaigos personalu nuolat aptaria ir vertina darbo kokybę bei 

numato būdus, metodus jai gerinti (teigia 99 proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Pedagogai ir kitas personalas veiksmingai naudoja gautą informaciją 

ugdymo procesui tobulinti ir veiklai planuoti (teigia 86 proc. apklaustųjų- audito 

išvados). 

Strateginiai mokyklos dokumentai parengti vadovaujantis vidaus audito 

rezultatais, išvadomis. Suformuoti tikslai, prioritetai yra aktualūs mokyklai, 

atitinka vaikų ugdymo(si) ir šeimų poreikius, dera su regiono ir valstybės švietimo 

politika. Planuojant veiklą numatomos priemonės, kurių uždaviniai, laukiami 
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rezultatai, veiklos turinys, terminai, atsakingi asmenys, ištekliai yra tiksliai 

apibrėžti. Strateginis planas ir veiklos programa pagrįsti realiais mokyklos 

ištekliais (teigia 96.6 proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Uždaviniai įgyvendinami nuosekliai, lanksčiai, laikomasi planų. Ištekliai 

paskirstomi tikslingai ir veiksmingai (teigia 93.9  proc. apklaustųjų- audito 

išvados). 

Strateginio mokyklos plano ir metinės veiklos programos įgyvendinimas 

laiduoja mokyklos veiklos kokybę, ugdymo(si) kokybę (teigia 97 proc. 

apklaustųjų- audito išvados). 

Įstaigos vadovas kompetentingas, turi pakankamai žinių bei praktinių 

vadybinių gebėjimų. Akivaizdūs sėkmingos vadybos rezultatai/pavyzdžiai (teigia 

99 proc. apklaustųjų- audito išvados).  

Vadovas yra mokyklos bendruomenės lyderis. Jis nuolat inicijuoja projektus 

ir programas, informacijos apie mokyklą sklaidą. Ryšiai su kitomis mokyklomis ir 

socialiniais partneriais- įvairūs, tikslingai, teigiamai veikiantys mokyklos veiklą 

(teigia 98 proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Vadovo santykiai su personalu grindžiami tarpusavio supratimu ir 

bendradarbiavimu. Komandos formuojamos tikslingai, jų veikla veiksminga. 

Pedagogai tikslingai įtraukiami į mokyklos politikos ir strategijos formavimą 

(teigia 96 proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Aiškiai apibrėžtos mokykloje kuriamų savivaldos institucijų funkcijos. 

Rinkimų į savivaldos institucijas procedūros aiškiai apibrėžtos ir žinomos visiems 

bendruomenės nariams, vadovaujasi demokratinių rinkimų principais (teigia 96 

proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Mokyklos savivaldos institucijos (įstaigos taryba, mokytojų taryba) aktyviai 

įsitraukia į mokyklos veiklos planavimą bei planų įgyvendinimą, inicijuoja daugelį 

pažangių pokyčių, dalyvauja juos įgyvendinant ir vertinant (teigia 88.3 proc. 

apklaustųjų- audito išvados). 

Savivaldos ir mokyklos vadovas reguliariai aptaria mokyklos uždavinių 

įgyvendinimą. Savivaldos ir mokyklos vadovai veiksmingai dirba komandomis ir 

kolegialiai priima sprendimus (teigia 93.4 proc. apklaustųjų- audito išvados). 

Finansiniai 

ištekliai 

 

 Iš savivaldybės gauta per 2011 m. 1073,6 tūkst. Lt. įstaigos veiklai, iš 

valstybės biudžeto 415,8 tūkst. Lt. valstybinių funkcijų vykdymui (MK); 2 proc. 

parama- 6.7 tūkst. Lt.; programa ,,Pienas vaikams“- 19,4 tūkst. Lt.; lėšos iš kitų 

programų- 24 tūkst. Lt.  

Didžiąją išlaidų dalį sudaro darbo užmokestis- 61 proc. ir soc. draudimo 

įmokos- 19 proc., komunalinės paslaugos- 11 proc. 

Nepakankamas finansavimas einamosioms išlaidoms padengti. 

Finansavimas neskiriamas remonto darbams (išskyrus avarinius atvejus). 

 Skiriamų biudžetinių lėšų nepakanka šiuolaikinėms technologinėms bei 

modernioms metodinėms priemonėms įsigyti.  

Gyventojų pervedamos 2 proc. pajamų mokesčio lėšos sumažėjo 43.5 proc. 

( lyginant su 2010 m.) 

Šiuo metu didelių ir senų įsiskolinimų neturime. 

Tobulintina: iš projektinės veiklos gaunamos lėšos. 

Patalpos ir kiti 

materialiniai 

ištekliai 

Žemės plotas 0,8468 ha, pastato bendras plotas 2405,48 kv. m. Lopšelio-

darželio materialinė bazė neatitinka šiuolaikinių reikalavimų: pastatui 30 metai ir 

per tą laiką susidėvėjusi grindų danga, santechnika, šildymo mazgas, vamzdynai, 

būtina pastatą nors apšiltinti, nes šaltu metų temperatūra siekia 16 laipsnių šilumos 

(energetinio- techninio audito išvados), 60 proc. susidėvėjusių vaikiškų baldų 

neatitinka standartų bei higienos normų reikalavimų. Ugdymo patalpų stovis yra 

atitinkantis higienos normas. Planuojamas vienos grupės sienų perdažymas. 
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Priemonės yra nuolat atnaujinamos pagal galimybes. 

3.3.  SSGG analizė:  

Stiprybės 

1. Įgyvendinant Švietimo ir mokslo 

ministerijos patvirtintas programas, pedagogai 

kūrybiškai modeliuoja ugdymo turinį, diegia 

naujoves, didelį dėmesį skiria vaikų sveikatos, 

saugos, kūrybiškumo ugdymui. 

2.      Dalyvaujama tarptautinėje vaikų 

socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio 

draugai“. 

3.      Gerėja darželio įvaizdis, įsigyta baldų 

beveik  visose grupėse, lauko įrengimų. 

4.      Darželyje dirba kvalifikuoti pedagogai, 

turintys tinkamą išsilavinimą, kuriantys 

kokybiškas ugdymo priemones. 

5.     Sudarytos sąlygos profesionalumui ir 

kvalifikacijai kelti, nedidelė specialistų kaita. 

6.      Įstaigos  pedagogai aktyviai skleidžia 

gerąją darbo patirtį saugant ir stiprinant vaikų 

sveikatą miesto, respublikos, Europos mastu. 

Silpnybės 

1.      Daugėja vaikų su specialiaisiais 

poreikiais ir įvairia negalia. Tai sudaro 

papildomą krūvį pedagogams. Nesant auklėtojų 

asistenčių, neįmanoma skirti vienodą dėmesį 

visiems (spec. poreikių,  gabiems ir kt. 

vaikams). 

2. Neužtikrinamas ugdymo sistemos 

efektyvumas ir veiksmingumas dirbant pagal 

įstaigos taikomą ,,Geros pradžios” metodiką.  

3.      Kasmet prastėja pastato būklė: 

neapšiltintos sienos, didelės pastato šildymo 

sąnaudos, dėl vamzdyno susidėvėjimo 

neefektyviai naudojami vandens resursai, 

šilumos sąnaudos.  

4.       Mažai rengiama finansuojamų projektų  

vaikų saugos ir sveikatos saugojimo prevencinei 

veiklai. 

5. Nepakankamas vaikų saugos ir sveikatos 

saugojimo prevencinės veiklos efektyvumas.  

 

Galimybės 

1.      Dalyvauti konkursuose, projektuose, 

siekiant pritraukti įvairių fondų lėšas.  

2.      Efektyviai naudojant gaunamas lėšas, 

turtinti ir atnaujinti įstaigos vidaus ir išorės 

aplinką. 

3 .      Gerinti bendravimą ir bendradarbiavimą 

įstaigoje, su socialiniais partneriais, tėvais. 

4.      Skatinti pedagogus mokytis visą 

gyvenimą. 

5.   Rengti vaikų sveikatos, saugos 

saugojimo ir stiprinimo projektus. 

Grėsmės/pavojai 

1. Mažėjantis gimstamumas neigiamai 

atsilieps darželio grupių skaičiaus išlaikymui.  

 2.  Augantis nedarbas, emigracija gali turėti 

įtakos    vaikų skaičiui. 

 3.  Nepakankamai gavus lėšų darželio 

ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui prižiūrėti, 

kapitaliniam remontui, blogės pastatų būklė ir 

bus neefektyviai panaudojamos energetinės ir 

komunalinio planavimo išlaidos 

 4.  Nuolat gausėja socialinės rizikos ir 

socialiai remtinų šeimų, auginančių 

ikimokyklinio amžiaus vaikus. 

 

IV. MOKYKLOS VIZIJA 
 

Kauno vaikų lopšelis-darželis „Gandriukas“ - sveiką ir kūrybišką asmenybę ugdanti 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga, aukštos kultūros ir kvalifikacijos pedagogų bei tėvų pastangomis 

puoselėjanti visapusiškai mokyklai pasirengusį vaiką. 

V. MOKYKLOS MISIJA 

 

Teikti neformalųjį ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vaikams nuo 1 iki 6 

(7) metų amžiaus, padėti šeimai rūpintis vaiku, puoselėti prigimtines galias, plėtoti individualius 

gebėjimus, tenkinti kultūrinius poreikius, ugdyti sveiką, iniciatyvią  ir  kūrybišką asmenybę, 

sudaryti prielaidas tolesniam ugdymuisi mokykloje. 
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VI. VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

Sveikata ne viskas, bet be sveikatos nėra nieko. (Sokratas)                

VII. STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

A. KLIENTO PERSPEKTYVA  

 

B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA  

1. Tobulinti  šeimos ir įstaigos bendravimą ir 

bendradarbiavimą.  

2. Ieškoti įvairių būdų vaikų saugos ir sveikatos 

saugojimo prevencinei veiklai. 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA  
 

3. Stiprinti lopšelio – darželio metodinę ir 

materialinę bazę. 

4. Optimizuoti vertinimo ir įsivertinimo sistemą. 

VIII. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 
 

1 tikslas – Tobulinti šeimos ir įstaigos bendravimą ir bendradarbiavimą. 
Uždaviniai Įgyvendinim

o priemonės 
Esama 

padėtis 
Planuojami 

rezultatai 
Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 
1. Skatinti 

tėvus tapti 

aktyviais 

ugdymo 

proceso 

dalyviais. 

Aktyvus tėvų 

dalyvavimas 

renginiuose 

įstaigoje ir už 

jos ribų. 

Šiuo metu 

įstaigos 

renginiuose 

(neskaičiuo-

jant proginių) 

dalyvauja apie 

45 proc. tėvų. 

Pasiekti , kad 

aktyviais 

įstaigos renginių 

ir tuo pačiu 

ugdymo proceso 

dalyviais taptų 

80 proc. tėvų. 

2014 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

 

2. Formuoti 

tėvų 

suvokimą, kad 

vaiko 

ugdymą(si) 

užtikrina 

harmoninga  

tėvų- 

pedagogų 

sąveika. 

Aktyvus tėvų 

dalyvavimas 

įstaigos 

vykdomuose 

metodiniuose 

renginiuose. 

Daugelis tėvų 

(apie 60 proc.) 

vis dar mano 

kad vaiko 

ugdymas yra 

tik pedagogų 

reikalas. 

Pasiekti, kad 90 

proc. tėvų 

aktyviai 

sąveikautų 

vaiko ugdymo 

procese. 

2015 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

 

2 tikslas – Ieškoti įvairių būdų vaikų saugos ir sveikatos saugojimo prevencinei veiklai. 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 
Esama 

padėtis 
Planuojami 

rezultatai 
Planuojama

s pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 
1. Įsigyti 

šiuolaikinių, 

kokybiškų 

priemonių 

įvairiapusiam 

vaiko 

ugdymui(si). 

 

Ugdymo 

priemonių  

atnaujinimas 

ikimokykliniam 

ir priešmokykli-

niam ugdymui . 

25 proc. 

priemonių jau 

yra padėvėtos, 

jų vartojimo 

laikas eina į 

pabaigą 

25 proc. 

naujomis, 

kokybiškomis 

priemonėmis 

praturtinta 

materialinė bazė 

įgalins gerinti 

ugdymo proceso 

kokybę 

2015 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

MK, 2 proc. 

lėšos, 8000 Lt. 



11 

 

2. Rengti 

vaikų 

sveikatos 

saugojimo ir 

stiprinimo, 

saugos 

projektus. 

Įvairių vaikų 

sveikatos 

saugojimo ir 

stiprinimo, 

saugos projektų 

organizavimas ir 

įgyvendinimas. 

Vykdome 

savo įstaigos 

vaikų 

sveikatos 

stiprinimo 

programą 

,,Sveikatos 

labirintais‘‘, 

dalyvaujame  

sveikatos 

stiprinimo 

programose 

Kryptingai 

rengiami ir 

vykdomi vaikų 

sveikatos 

saugojimo ir 

stiprinimo 

projektai įgalins 

30 proc. 

patobulinti 

ugdytinių 

sveikatos 

kompetenciją. 

2015 Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

ūkiui 

MK, 2 proc. 

lėšos, 1600 Lt. 

3 tikslas – Stiprinti lopšelio – darželio metodinę ir materialinę bazę.  
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 
Esama 

padėtis 
Planuojami 

rezultatai 
Planuojama

s pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 
1. Parengti ir 

teikti paraišką 

dėl pastato 

išorės 

apšiltinimo  

Mokėjimo 

paraiškos, 

biudžeto lėšoms 

gauti, teikimas,              

įvairių rėmėjų 

paieška. 

 

 

 

Paraiška dėl 

pastato išorės 

apšiltinimo 

nebuvo 

parengta 

Bus parengta ir 

pateikta 

paraiška  dėl 

pastato išorės 

apšiltinimo 

2015 Direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui 

Savivaldybės 

lėšos, kitos 

lėšos (tikslios 

lėšos bus 

žinomos, kai 

bus parengtas 

techninis 

projektas) 

2.Parengti  

vandentiekio 

ir nuotekų 

šalinimo 

sistemų 

rekonstrukcijo

s projektą. 

Pastato 

vandentiekio ir 

nuotėkų sistemų 

remonto 

techninio 

projekto 

parengimas; 

Mokėjimo 

paraiškos, 

biudžeto lėšoms 

gauti, teikimas; 

konkurso 

paskelbimas; 

įvairių rėmėjų 

paieška. 

Per 30 m. 

susidėvėję 

vamzdynai 

įtakoja 

nuolatinių 

avarijų 

tikimybę, 

sveikatai 

pavojingo 

pelėsio 

atsiradimą, 

blogą kvapą, 

didina 

vandens 

sunaudojimo 

sąnaudas 

 

Patvirtinus 

projektą, bus 

rekonstruota 

vandentiekio 

923,00 m., 

nuotekų 659,00 

m. ir lietaus 

kanalizacijos 

202,5 m.  

vamzdynų. 

Tai įgalins 

sumažinti 

vandens 

sąnaudas. 

2015 Direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui 

Savivaldybės  

lėšos, kitos 

lėšos  

(lėšų poreikis 

260 tūkst. Lt.) 

3. Stengtis 

atnaujinti 

grupių 

virtuvėlių ir 

kitų ugdymo 

patalpų baldus 

40 proc. 

Įvairių rėmėjų 

paieška 

 

 

Susidėvėję 

vaikiški ir 

grupių 

virtuvėlių 

baldai 

neatitinką ES 

standartų ir 

higienos 

normų 

 

Bus pakeisti 6 

grupių 

virtuvėlių 

baldai. Dviejų 

grupių 

virtuvėlių baldai 

bus 

rekonstruoti.  

2015 Direktorės 

pavaduotoja 

ūkiui 

Savivaldybės  

lėšos, kitos 

lėšos, 10 000 

Lt. 

 

40 proc. 

išplėsti 

lopšelyje - 

darželyje 

edukacines 

erdves, nuolat 

jas atnaujinti. 

 

Vidaus ir lauko 

aplinkų estetinio 

vaizdo 

gerinimas, 

atsižvelgiant į 

galimybes ir 

finansinius 

išteklius. 

Aplinka 

tvarkoma 

pagal 

galimybes 

(atnaujinta 45 

proc.) 

Bus sukurtos 

kūrybinės- 

tyrinėjimo 

laboratorijos (4 

grupių 

teritorijose).  

2013- 2015 Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui ir 

ūkiui 

MK, 2 proc. 

lėšos, 4000 Lt. 
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4 tikslas – Optimizuoti vertinimo ir įsivertinimo sistemą. 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 
Esama 

padėtis 
Planuojami 

rezultatai 
Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 
Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 
1. Siekti, kad 

100 proc. 

įstaigos 

pedagogų 

turėtų 

galimybę 

įgyti/ pagilinti  

vidaus audito 

žinias 

Kvalifikacijos 

kėlimo renginių- 

seminarų, 

paskaitų, 

konsultacijų ir 

kt. lankymas. 

Šiuo metu 3 

proc. 

neseniai 

pradėjusių 

dirbti 

pedagogų 

neturi arba 

nepakankam

ai turi žinių 

apie vidaus 

audito 

metodiką. 

Kitų 

pedagogų 

šios srities 

žinios yra 

nepakanka-

mos. 

Visi įstaigos 

pedagogai turės 

galimybę 

lankyti po 2 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginius 

(seminarus, 

konsultacijas ir 

kt.) 

 

 

2015 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

MK lėšos, 800 

Lt. 

IX. STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 
(Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra įstaigos 

strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 

1 tikslas – 
 Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

(data) 
Per 
tarpinį 

matavimą 

2013 m. 

Per tarpinį 
matavimą 

2014 m. 

Per 
galutinį 

matavimą 

2015 m. 

Uždavinys 1         

Uždavinys 2         

Uždavinys 3         

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti 

arba išplėsti tam tikrus projektus): 
(Kiekvienam tikslui pateikiamos atskiros lentelės) 

 

Darbo grupė: 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Laura Jakštienė 

Direktorės pavaduotoja ūkiui Brigita Vaitelienė 

Vyresnioji logopedė Kristina Uosienė 

Auklėtoja metodininkė Virginija Meilutienė 

Auklėtoja metodininkė Aldona Urbonienė 

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ 

Įstaigos tarybos  2012  m. lapkričio 

posėdžio protokolu  Nr. 13 
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