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2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS  
I SKYRIUS 

ĮVADAS 
 Kauno lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ strateginis planas 2016-2018 metams parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013-2022 strategija, 
Kauno miesto strateginiu planu 2016-2022 metų laikotarpiui (kartu su 2012-2015 metų strateginio 
plano pakeitimais), pagrįstas vidaus audito išvadomis, atsižvelgta į socialinės aplinkos ypatumus, 
bendruomenės pasiūlymus ir patirtį, bei turimus išteklius. 

Rengiant šį planą, siekiama minimalizuojant pavojus, maksimaliai panaudojus esamas 
galimybes pasiekti ir įgyvendinti užsibrėžtus įstaigos tikslus, numatyti perspektyvą 2016-2018 metų 
laikotarpiui. 

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 2016-2018 metams 
bus telkiamos vadovų, pedagogų, ugdytinių ir tėvų pastangos. 

Įgyvendinant strateginio plano kryptis bus užtikrinama europinius standartus ir šiuolaikinės 
Lietuvos visuomenės poreikius atitinkanti ugdymo kokybė, prieinamumas ir tęstinumas. 

II SKYRIUS 
MOKYKLOS PRISTATYMAS 
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Kodas 191634392, Ukmergės g. LT-49318 Kaunas Tel. (837)386597, (837)386599, e-paštas 
ldg@gandriukas.kaunas.lm.lt, faksas (837)386599, mobilus telefono numeris +37068374996, 
internetinis puslapis www.gandriukas.kaunas.lm.lt.   

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.  

 2014 mokslo metais ir 2015 mokslo metais lopšelyje-darželyje buvo įrengtos ir atidarytos 
dvi ikimokyklinio ugdymo (mišraus amžiaus) vaikų grupės. Dalinai atnaujinta virtuvės įranga, 
atnaujintos ugdomosios aplinkos. Grupių aplinkos buvo atnaujintos panaudojant tėvų, gyventojų 2 
proc. paramos ir programos Pienas vaikams lėšas.  
 Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje veikia 11 grupių. Viena grupė-lopšelio (nuo 2 iki 3 
metų), aštuonios grupės-mišraus amžiaus (nuo 3 iki 5 metų), dvi grupės-priešmokyklinio amžiaus 
(nuo 5 iki 6 metų). 
 Lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ grupių darbo laikas yra 10,5 val. (nuo 7.30 iki 18.00 val.) 
ir 12 val. (7.00-19.00 val.). 
 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 
reikimą brandumo mokyklai lygį. 
 Nuolat siekiama vaikų ugdymo(si) kokybės ir pedagogų profesinio tobulėjimo. Lopšelyje-
darželyje taikoma į vaiką ir šeimą orientuota ,,Geros pradžios“ ugdymo metodika.  
 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. 

Įstaigoje teikiamos logopedo, psichologo, mokytojo, muzikos pedagogo, menų pedagogo 
paslaugos. Ugdymas organizuojamas vadovaujantis Kauno lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ 
ikimokyklinio ugdymo programa ir ,,Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“. 
Įstaigos pedagogai kartu su ugdytiniais dalyvauja: 

 Tarptautiniame ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo projekte ,,Gera pradžia“. ,,Gera 
pradžia“ remiasi moderniausiomis šiuolaikinio pasaulio nuostatomis: humanizmu, 
demokratija, atvirumu ir atsinaujinimu. Taikant pedagogikos ir psichologijos pasiekimus, 
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įgyvendinamas į vaiką ir šeimą orientuotas ugdymas.  Vaikui leidžiama būti tokiu, koks jis 
iš tikrųjų yra. Mokymas nevyksta pagal griežtai reglamentuotas programas, kuriose būtų 
numatytas pamokos ar užsiėmimo turinys. Čia vaikai patys siūlo užsiėmimų temas. Tai 
leidžia  laiku pastebėti, kuo vaikas domisi, kas jam geriau sekasi, kur būtina padėti. 
Suteikiam vaikams galimybę savarankiškai apsispręsti ir pasirinkti apie ką kalbėti, ką veikti, 
kokias priemones naudoti, kaip rengtis. Siekiame ugdyti laisvą, nesuvaržytą asmenybę, 
kuriai būtų nuolat įdomu sužinoti ką nors naujo. Ugdymo metodikoje „Gera pradžia“ 
ypatingas vaidmuo tenka tėvams, kurie yra svarbiausi patarėjai, padedantys geriau pažinti 
kiekvieną vaiką. Tėvai „Geros pradžios“ darželiuose yra pilnaverčiai bendruomenės nariai. 

 Tarptautinėje programoje ,,Zipio draugai“. Programos kartu su įstaigos bendruomene 
siekiame padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo 
gebėjimo, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Mokome vaikus, kaip įveikti 
kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius 
pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais 
susitvarkyti. Mokome vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei 
padėti aplinkiniams. Padedam ne tik nesileiti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti 
priekabiautojais.  

 Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų vaidybinės veiklos draugijos ,,Pasakaitė“ 
veikloje. Siekiame ne parengti profesionalius aktorius, bet leisti vaikams patirti džiaugsmą, 
mokyti bendravimo ir bendradarbiavimo meno, atskirti gėrį nuo blofio, atskleisti gimtosios 
kalbos grožį, jos turtingumą.  

 Asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ veikloje. Kartu su įstaigos bendruomene kuriame 
sveikatai palankią ir saugią aplinką, tinkamas sąlygas vaikams judėti ir sportuoti, įrengėme 
šiuolaikiškus ir origanalius judėjimo kompleksus lauke. Skleidžiame sveikos gyvensenos 
kaip gyvenimo būdo nuo mažens idėjas visuomenėje, šeimose, bendruomenėse.  

 Nuo  2000 m. Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų projekte. Esame susikūrę savo 
sveikatos stiprinimo programą ,,Sveikatos labirintais“. 2015 metais kuriame trečią kartą 
programą ,,Sveikatos labirintais“. Kartu su bendruomene įstaigoje propaguojame sveiką 
mitybą, skatiname vaiKartu su bendruomene įstaigoje propaguojame sveiką mitybą, 
skatiname vaikų fizinį aktyvumą, vykdome neinfekcinių ligų profilaktiką, prevencinę veiklą. 

 Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugijoje.  Skatinu įstaigos pedagogus 
tobulinti kompetenciją, dalyvaujant Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugijos 
organziupojamuose seminaruose, konferencijose. Konferencijų metu įstaigos pedagogai 
pasidalina savvo gerąja darbo patirtimi. Seminarų metu gautą informaciją taiko savo darbui. 
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 Tarptautiniame vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 
konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai“. Kartu su bendruomene siekiem ugdyti vaikų gebėjimus 
saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, skatiname vaikų, pedagogų ir visuomenės sveikatos 
specialisto bendradarbiavimą, vertiname savo ir kitų potencialą dirbant komandoje. 

 Kauno lopšelis-darželis ,,Gandriukas“ yra sukaupęs vertingą darbo patirtį ikimokyklinukų 
sveikos gyvensenos, saugumo užtikrinimo, mitybos, judėjimo, higienos, integracijos, subalansuotos 
plėtros bei kūrybiškumo srityse.  Lauke ir sporto salėje sukurta moderni sporto bazė. 

Lopšelyje–darželyje ,,Gandriukas“ veikia savivaldos institucijos: įstaigos taryba, mokytojų 
taryba. Savivaldos institucijos dalyvauja sprendžiant ir tobulinant ugdymo(si) proceso socialinius, 
finansinius ir kt. ugdymo įstaigos bendruomenės veiklos klausimus. Įstaigoje veikia Vaiko gerovės 
komisija, kuri organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir 
palankios vaikui aplinkos kūrimą, ugdymo(si) programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems 
specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai ugdomi bendrojo 
ugdymo įstaigos grupėse.  

Siekiant pagerinti vaikų mitybą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įstaiga dalyvauja ES 
remiamose programose: ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 
 Lopšelis-darželis ,,Gandriukas“ yra ,,Sveikos ir kūrybiškos asmenybės ugdymo centras“, 
teikiantis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas miesto ir respublikos pedagogams. Įstaigoje 
veikia ,,Sveikos ir kūrybiškos asmenybės ugdymo centras“, kurio veiklą vykdo neformaliojo 
ugdymo metodininkas-organizatorius.  

III SKYRIUS 
SITUACIJOS ANALIZĖ 

 
3.1. Išorinės aplinkos analizė PESTE: 

 
Išoriniai veiksniai  

Politiniai, teisiniai Vadovaujamės pagrindiniais teisiniais dokumentais, 
reglamentuojančiais mokyklos veiklą: Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, 
Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, 
Švietimo ir mokslo ministerijos, Kauno miesto savivaldybės teisės 
aktais bei Kauno lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ nuostatais. Juose 
akcentuojamas prioritetas švietimui, mokslui, investicijų į žmones 
didinimui, valstybinės švietimo ir mokslo politikos strateginis 
pobūdis, sudaromos prielaidos švietimo problemų sprendimui ir 
inovatyvių idėjų realizavimui. Įgyvendinamas ,,Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo plėtros“ projektas 2013 m., kurio tikslas 
didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir 
įvairovę.   Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos 
nuostatai:  
1. Pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų kritinę masę 
sudaro reflektuojantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys 
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profesionalūs mokytojai ir dėstytojai; 
2. Įdiegti duomenų analize ir įsivertinimnu grįstą švietimo kokybės 
kultūrą, užtikrinančiūą savivaldo, socialinės partnerystės ir vadovų 
lyderystės darną; 
3. Užtikrinant švietimo prieinamumą ir lygias galimybes, 
maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo švietimo aprėptį suteikti 
mokiniams,k studentams ir jaunimui palankiausias galimybes 
išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi 
ir studijų poreikius; 
4. Garantuojant švietimo sistemos veiksmingumą sukurti paskatų ir 
vienodų sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksminga 
pagalba atpažįstant save ir renkantis kelią veiklos pasaulyje, derantį 
su valstybiniu planavimu.  

Ekonominiai  Mokyklos raidos procesus lemia nuolat kintanti darbo apmokėjimo 
tvarka, Mokinio krepšelio metodika, miesto demografiniai rodikliai. 
Kasmet mažėja gaunama 2% gyventojų pajamų mokesčio parama 
(2010 m.-11,8 tūkst. Lt., 2011 m.- 6,7 tūkst. Lt., 2012 m.-7,2 tūkst. 
Lt., 2013 m.- 8,9 tūkst. Lt., 2014 m.- 7,3 tūkst. Lt.).  
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą įtakoja bendrieji 
Lietuvos ekonominiai rodikliai. Mažėja švietimui skiriamos lėšos 
valstybės ir savivaldybių biudžetuose. Didžioji biudžeto asignavimų 
dalis tenka darbo užmokesčiui, materialinei bazei palaikyti ir gerinti, 
ugdymo priemonėms įsigyti, komunalinėms paslaugoms apmokėti, 
patalpų priežiūrai ir remontui. Siekiant, kad įstaiga atitiktų moderniai 
mokyklai keliamus reikalavimus, būtina gauti pakankamai lėšų ir jas 
efektyviai panaudoti. Įvestas priešmokyklinuko ir ikimokyklinuko 
„krepšelis“ didelė parama įstaigai. Tačiau to nepakanka, todėl šiuo 
laikotarpiu,  labai svarbu pritraukti paramos fondų lėšas, ieškoti 
rėmėjų.   

Socialiniai  Įgyvendinamas vienas iš ŠMM ir Kauno miesto keliamų švietimo 
prioritetų – mokinių saugumo užtikrinimas bei „Vaiko gerovės 
valstybės politikos strategijos“ nuostatos. Mokykla atsižvelgia į 
kultūrines, religines ir socialines tradicijas, siekia užtikrinti geriausią 
vaiko interesų tenkinimą, sudaryti jam sąlygas aktyviai dalyvauti 
bendruomenės gyvenime, apsaugoti jį nuo visų formų smurto, 
išnaudojimo, suteikia tinkamą pedagoginę, psichologinę ir socialinę 
pagalbą bei lanksčiai reaguoja į susidariusią nenumatytą situaciją. 
Šiuo metu įstaigą lanko 54 specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys 
vaikai. Smurtinių atvejų mokykloje neužfiksuota. Šiuo metu mokyklą 
lanko 23 vaikai iš daugiavaikių šeimų,11 vaikų iš studentų šeimos, 3 
vaikai su negalia, 2 vaikai iš mažas pajamas gaunančių šeimų, 2 
vaikai iš socialiai remtinų šeimų, 1 vaiką augina vieniša motina. 2 
vaikams skiriami nemokami pietūs.  
Lietuvoje blogėja demografinė padėtis: gimstamumas mažėja, 
visuomenė sensta. Vaikų darželių veiklą įtakoja bendroji Lietuvos 
socialinė politika, socialiniai veiksniai mieste. Vienas iš švietimo 
plėtros uždavinių - padidinti socialinį visuomenės saugumą. Esant 
mažam gimstamumui ir didelei emigracijai, vaikų skaičius  mažėja. 
Tačiau daugėja socialiai apleistų vaikų,  vaikų iš nepilnų ir socialinės 
rizikos šeimų, daugėja mažas pajamas gaunančių ir socialiai 
problemiškų šeimų. Mažėjant gyventojų gaunamoms pajamoms, 
augant bedarbystei, mažėja ir tėvų edukaciniai interesai. Vaikai iš 
tokių šeimų ne visada turi sąlygas išsiugdyti elementarius socialinius 
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įgūdžius, yra prastos sveikatos, turi emocinių problemų. 
Technologijos Siekdama sėkmingo, aktyvaus ir efektyvaus informacinių 

technologijų naudojimo ugdymo(si) procese Kauno lopšelis-darželis 
,,Gandriukas” pedagogams ir administracijos darbuotojams sukurtos 
individualios darbo vietos, užtikrinamas spartus interneto ryšys. 
Kauno lopšelyje-darželyje „Gandriukas“ visose grupėse ir 
kabinetuose yra kompiuteriai ir veikia pastovus internetinis tinklas. 
Leidžia taikyti pažintines-mokomąsias kompiuterines programas 
vaikams ir pagreitinti bei palengvinti bendradarbiavimą su tėvais, 
pedagogais, socialiniais partneriais; efektyviai tobulinti pedagogų 
profesinę kompetenciją.  
Nuo 2015-09-01 įstaigoje pradėta naudotis elektroniniu dienynu.  
Leis atsisakyti planavimo žurnaluose, vaikų vertinimo segtuvuose. 
Visa tai atliksime elektroniniame dienyne. Ugdytinių tėvai su savo 
slaptažodžiu galės laisvai bendrauti ne tik su įstaigos pedagogais, bet 
ir visais tėvais. Galės stebėti savo vaikų pažangą, keistis įvairia 
informacija, matyti pedagogų ir specialistų veiklos planus savaitei. 
Ieškant naujos ir aktualios informacijos, sutaupoma daugiau laiko, 
kuris skiriamas vaikų ugdymui(si). Tinkamai tvarkomi mokyklos 
mokinių ir pedagogų registrai. 2013-2015 metais įsigyti 6 
kompiuteriai, kurie padeda įstaigos bendruomenei įsitraukti į darželio 
veiklą nuotoliniu būdu, sumažina pedagogų laiko sąnaudas. 2014 
metais Kauno lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ internetinė svetainė 
sukurta vadovaujantis naujais reikalavimais 
www.kaunas.gandriukas.lm.lt. 

Edukaciniai 
(centriniai/vietiniai) 

Švietimo politika teikia įstaigai galimybę kurti ugdymo programą, 
tenkinančią ugdytinių ir jų šeimų poreikius. Mokinio krepšelio lėšos 
sudaro galimybes atnaujinti ugdymo(si) aplinkas, kelti pedagogų 
kvalifikaciją. Pirmenybė teikiama mokymo(si) visą gyvenimą 
programų vystymui. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas atliepia 
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepciją, įstaigos prioritetus. 
Pedagogai įvairiomis formomis tobulina savo kvalifikaciją 
(seminarų, konferencijų, paskaitų, konsultacijų, diskusijų ir kt.). 
Kauno lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ bendruomenėje 
bendradarbiaujama drauge siekiant ugdymo(si) tikslų, kad kiekvienas 
ugdytinis galėtų džiaugtis maksimaliai geriausiais pasiekimais pagal 
savo galias. Didžioji dalis tėvų suvokia, jog jie yra svarbūs partneriai 
ugdymo(si) procese ir stengiasi rasti laiko pasidomėti vaiko 
pasiekimais. Esame parengę ir vykdome vaikų sveikatos stiprinimo 
programą ,,Sveikatos labirintais‘‘. Dalyvaujame Žemės ūkio 
ministerijos organizuojamose bei finansuojamose programose: 
„Pienas vaikams“, ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ . Savo 
įstaigą  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. Dalyvaujame 
tarptautiniame vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistų konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai“. 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 
bendraujame ir bendradarbiaujame su odontologijos klinika 
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,,Neodenta’’ - vykdome įvairius bendrus projektus; J. Gruodžio 
memorialiniu muziejumi; KTU; Kauno apskrities visuomenės 
sveikatos ugdymo centru, Kauno moksleivių aplinkotyros centru ir 
kt. Nuo 2015 m. pradėjome bendradarbiauti su Lietuvos 
ikimokyklinėmis įstaigomis, kurios pasivadinę ,,Gandriuko” vardu.  

 
3.2. Vidinių išteklių analizė: 

 
Vidiniai veiksniai  

Mokyklos kultūra/ Etosas Per 32 Kauno lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ gyvavimo metus 
sukurta unikali mokyklos kultūra, kurios svarbūs elementai yra 
simbolikos, tradicijų, himno, ritualų puoselėjimas ir naujų kūrimas, 
bendrų vertybių ugdymas(is), pagarbus bendravimas ir nuolatinis 
visų mokymasis bendradarbiaujant, nuolatinį mokymo(si) įgalinančių 
sąlygų sukūrimas kiekvienam bendruomenės nariui. Plačiojo audito 
duomenimis, pastarųjų trejų metų laikotarpio, 82 proc. darbuotojų 
teigia, kad  įstaigoje vyrauja bendradarbiavimo kultūra, kuriamos 
komandos atskirų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. 86 proc. 
pedagogų dalyvauja vykdant projektus įstaigoje ir už jos ribų, 
gerinant  įstaigos įvaizdį, partnerystę su šeima. 
Tobulintina sritis: bendruomenės vertybių kūrimas ir puoselėjimas.  

Ugdymas ir mokymasis Parengta Kauno lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ ikimokyklinio 
ugdymo programa. Priešmokyklinėse grupėse ugdymas 
organizuojamas pagal bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą. 
Įstaiga propaguoja netradicinius ugdymo(si) metodus netradicinėje 
aplinkoje, įtraukdama į ugdymo procesą tėvus, socialinius partnerius. 
Organizuojant ugdymą, vadovaujamės metodikos ,,Gera pradžia“ 
standartais. Ugdytinių tėvai noriai dalyvauja (100 proc.) vaikų 
ugdymo(si) procese. Pagal galimybes ugdymo procese dažnai 
dalyvauja – 41 proc., kartais – 37 proc., o nuolat – 22 proc. 
Labiausiai tėvus (70 proc.) motyvuoja dalyvauti ugdymo procese 
domėjimasis vaiko elgesiu, jo rodoma pažanga, tobulėjimu ir 
rezultatais ir aplinka, kurioje ugdosi. Kitą dalį tėvų (15 proc.) skatina 
pedagogai, renginiai, susirinkimai, noras bendradarbiauti, sužinoti 
apie teikiamas paslaugas. Priimtiniausi formalūs šeimos dalyvavimo 
ugdymo(si) procese būdai tėvams yra grupės tėvų susirinkimas – 89 
proc. ir apklausos, amketos, tyrimai – 81,5 proc. 52 proc. tėvų 
priimtinas Visuotinis tėvų susirinkimas ir 48 proc. – iš dalies 
priimtinas. Priimtiniausi tėvams neformalūs šeimos dalyvavimo 
ugdymo(si) procese būdai yra dalyvavimas šventėse (93 proc.), 
mokomųjų – pažintinių išvykų organizavimas ir dalyvavimas jose 
(92 proc.), dalyvavimas parodose, akcijose, projektuose (89 proc.), 
tėvų dalyvavimas ugdymo(si) procese, t.y. patirties sklaida, 
aprūpinimas ugdomąja medžiaga (85 proc.), susirašinėjimas 
(laiškeliai, el. paštas) ir skambučiai (82 proc.). Ugdymo procese tėvai 
dalyvauja todėl, kad rūpi vaiko ugdymas, gerovė, nori jį geriau 
pažinti (89 proc.) ir gerinti ugdymo(si) kokybę (22 proc.). 
Įstaigoje tėvams yra žinoma, suprantama ir priimtina vaikų sveikatos 
stiprinimo politika (89 proc.). dauguma tėvų informuojami apie 
vykdomus projektus ir programas (75 proc.). įstaigoje sudarytos 
palankios sąlygos vaikų sveikatos stiprinimui  (85 proc.). maitinimo 
organizavimas tėvus tenkina (54 proc. – labai gerai ir 37 proc. – 
gerai), bet kartu įpareigoja atliepti tėvų lūkesčius. Tėvų nuomone, 
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įstaigos vaikų sveikatos stiprinimo politika padeda kelti vaikų 
sveikatos ugdymo(si) kokybę. 
Tobulintinos sritys: Sveikatos stiprinimo ugdymo(si) kokybės 
gerinimas. 

Popamokinė veikla Atsižvelgiant į ugdytinių tėvų pageidavimus, Kauno lopšelyje-
darželyje ,,Gandriukas“ nuo 2015-09-01 organizuojamas krepšinio 
būrelis ugdytiniams, išnuomojant patalpas ne ugdymo proceso metu 
pagal Kauno miesto tarybos nustatytą tvarką. Krepšinis vyksta du 
kartus per savaitę. Krepšinio būrelį lanko  45 ugdytiniai.  

Pasiekimai 
 
 

Vaikų pažangos ir vertinimo sistema leidžia numatyti tolesnes 
ugdymo(si) proceso tobulinimo kryptis, padeda efektyviau planuoti 
ugdytinių veiklas, numatyti ugdymo aplinkų tobulinimo galimybes, 
parinkti efektyvius ugdymo(si) metodus. Ugdytiniai yra aktyvūs 
miesto, šalies įvairių akcijų, piešimo konkursų, sporto varžybų 
dalyviai ir laureatai. Per pastaruosius trejus metus visi 
priešmokyklinukai įgijo bendruosius brandumo mokyklai rodiklius ir 
buvo pasirengę mokytis pirmoje klasėje. 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 75 proc. 
apklaustųjų-audito išvados). Vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami 
pagal penkias kompetencijas: socialinę, pažinimo, sveikatos 
saugojimo, meninę ir komunikavimo. Pedagogai ir tėvai darniai 
bendradarbiauja vertindami vaikų pasiekimus ir juos skatindami 
(teigia 80 proc. apklaustųjų- audito išvados).  
Tobulintina sritis: tobulinti vaikų gebėjimą įsivertinti savo daromą 
pažangą.  

Pagalba mokiniui Įstaigoje pagalbą vaikui, šeimai teikia specialistai: 2 logopedai, 
mokytojas, neformaliojo ugdymo metodininkas organizatorius, 
meninio ugdymo mokytojas (muzika), vyr. slaugytoja, visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistas, psichologas. Vykdant įstaigoje 
prevencinę veiklą, ugdytinių tėvams organizuojamos psichologės ir 
vyr. slaugytojos paskaitos įvairiomis temomis. Psichologinės 
pagalbos vaikams reikalingumą labiau vertina pedagogai (82 proc.) 
negu tėvai (25 proc.). psichologinės ir socialinės pagalbos 
veiksmingumas tenkiūna tėvų (50 proc. – labia gerai ir 45 proc. – 
gerai) ir pedagogų (26 proc. – labia gerai ir 65 proc. – gerai) 
lūkesčius, bet kartu įpareigoja siekti optimalesnių rezultatų. Tėvų (50 
proc. – labai geras ir 40 proc. – geras vertinimas) ir pedagogų (53 
proc. – labai geras ir 47 proc. – geras vertinimas) požiūris sutampa 
apie įstaigoje sudarytas palankias sąlygas bendradarbiauti teikiant 
vaikams psichologinę pagalbą. Daugumos pedagogų (71 proc.) 
teigimu, psichologinė pagalba teikiama kiekvienam ugdytiniui, 
kuriam ji reikalinga. Šiuo metu įstaigoje yra 45 specialiųjų 
ugdymo(si) poreikių turintis vaikas. 
Tobulintina sritis: specialistų įtraukimas į komandinį darbą su grupių 
auklėtojais. 

Personalo formavimas ir 
organizavimas 

Kauno lopšelyje-darželyje savivaldybės tarybos sprendimu 2015-06-
09 Nr. T-327 patvirtintas 2015-2016 mokslo metų didžiausias 
leistinas pareigybių skaičius 55,64 (etatų), iš jų pedagoginių etatų 
skaičius 26,39. Visi įstaigos pedagogai turi pedagoginį išsilavinimą, 
nuolat tobulina savo kvalifikaciją. 4 pedagogai neturi aukštojo 
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universitetinio išsilavinimo. Šiuo metu įstaigoje dirba 27 pedagogai 
iš jų 2 auklėtojai ekspertai, 9 auklėtojai metodininkai, 6 vyr. 
auklėtojai, 10 auklėtojų. 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 sveikatos 
ugdymo metodinės  grupės vadovas.  
Kauno lopšelyje-darželyje „Gandriukas“ dirba 33 techninio 
personalo darbuotojų: auklėtojų padėjėjos, sargai, virėjos, skalbėja ir 
kt.  
Tobulintina sritis: naujų pedagogų mokymas darbo vietoje, 
mentoriavimas.  

Vadovavimas ir lyderystė Visi sprendimai įstaigoje derinami su įstaigos taryba. Planuojant 
įstaigos veiklą, naudojami audito duomenys. Metinis planas dera su 
strateginiu planu. Pasiekti rezultatai reguliariai aptariami, įstaigos 
vadovai 2 kartus metuose atsiskaito įstaigos bendruomenei. 
Pedagogai savo veiklą įsivertina pildydami savianalizės anketas 
mokslo metų pabaigoje. Vadovo veiklos ataskaita teikiama Kauno m. 
savivaldybei sausio mėn. Įsivertinimui naudojami vidaus audito, 
išorės vertintojų duomenys, tėvų, darbuotojų apklausos duomenys, 
įstaigos tikslų realizavimo lygis. Visi bendruomenės nariai prisideda 
prie teigiamo įvaizdžio kūrimo ir yra įsipareigoję įstaigai. Įstaigos 
vadovas yra kompetetingas, turi aukščiausią vadybinę kategoriją ir 
yra pripažintas lyderiu. Pedagogai ir kitas personalas aktyviai 
įsitraukia į įstaigoje vykdomą vidaus auditą, analizuoja savo/visos 
mokyklos darbą, gautą informaciją panaudoja ugdymo proceso 
tobulinimui (teigia 87 proc. apklaustųjų-audito išvados). Vadovas 
turi I –ąją vadybinę kategoriją. Jis inicijuoja vidaus auditą, 
atsižvelgdamas į mokyklos būklę bei bendruomenės pasirengimą jį 
atlikti (teigia 100 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 100 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 rezultatai, veiklos 
turinys, terminai, atsakingi asmenys, ištekliai yra tiksliai apibrėžti. 
Strateginis planas ir veiklos programa pagrįsti realiais mokyklos 
ištekliais (teigia 98 proc. apklaustųjų-audito išvados). Uždaviniai 
įgyvendinami nuosekliai, lanksčiai, laikomasi planų. Ištekliai 
paskirstomi tikslingai ir veiksmingai (teigia 95 proc. apklaustųjų- 
audito išvados). Strateginio mokyklos plano ir metinės veiklos 
programos įgyvendinimas laiduoja mokyklos veiklos kokybę, 
ugdymo(si) kokybę (teigia 98 proc. apklaustųjų- audito išvados). 
Įstaigos vadovas kompetentingas, turi pakankamai žinių bei praktinių 
vadybinių gebėjimų. Akivaizdūs sėkmingos vadybos 
rezultatai/pavyzdžiai (teigia 100 proc. apklaustųjų-audito išvados). 
Vadovas yra mokyklos bendruomenės lyderis. Jis nuolat inicijuoja 
projektus ir programas, informacijos apie mokyklą sklaidą. Ryšiai su 
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kitomis mokyklomis ir socialiniais partneriais- įvairūs, tikslingai, 
teigiamai veikiantys mokyklos veiklą (teigia 99 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 98 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 90 proc. apklaustųjų-audito išvados). 
Mokyklos darbuotojai įvairiomis progomis apdovanojami Padėkos 
raštais, surengiamos jų pagerbimo šventės. 
2015 m. įstaigoje buvo atliktas psichologinis klimatas. Gauti 
rezultatai tokie: „I. Bendradarbiai“ – rodo kolektyvo narių 
tarpusavio santykių pobūdį, neformalių ryšių kokybę, komandinės 
dvasios stiprumą, potencialą konstruktyviai spręsti problemas. Čia 
surinkta 39 balai. „II. Sprendimų priėmimas“ – vertina kolektyve 
dominuojančius svarbių sprendimų priėmimo būdus, vadovo 
priimamų sprendimų pobūdį ir veiksmingumą, pavaldinių galimybes 
savarankiškai priimti sprendimus savo darbe, būti kūrybiškais. 
Surinkta 39,4. „III. Darbo organizavimas“ – vertina darbinės 
aplinkos įtaką kolektyvo narių darbo atlikimui, vadovo sugebėjimą 
efektyviai organizuoti pavaldinių darbą, vadovo ir jo pavaduotojo 
ryšių veiksmingumą. Surinkti 44,2 balai. „IV. Komunikacija“ – 
galima apibūdinti formalaus ir neformalaus bendravimo efektyvumą. 
Čia svarbus ne tik vadovo ir pavaduotojo, pavaldinių bendravimo 
veiksmingumas, bet ir kolektyvo informacinis bendravimas su kitais 
darželiais. Surinkti 38,2 balai. „V. Motyvacija ir karjera“ – siekta 
apibūdinti kolektyvo narių požiūrį į praktikuojamų motyvacijos 
sistemų veiksmingumą bei jų nuostatą dėl karjeros galimybes šioje 
organizacijoje. Surinkti 35,8 balai. „VI. Vadovas“ – šiuo teiginių 
rinkiniu siekta įvertinti tik dalį direktoriaus vadovaujančio elgesio, 
kuris susijęs su vadovo tarpasmeninio bendravimo įgūdžiais, 
humanistinėmis nuostatomis, etikos normų laikymusi bei profesine 
kvalifikacija. Informacija apie kitų vadovo atliekamų funkcijų 
sėkmingumą gaunama papildomai analizuojant kitus subtestus ir 
atskirus jų teiginius (žr. žemiau). Čia surinkti 34,0 balai. „VII. 
Pasitenkinimas darbu ir įsipareigojimas organizacijai“ – padada 
įvertinti kolektyvo narių pasitenkinimą atliekamu darbu bei jų 
įsipareigojimą organizacijai. Čia surinkti 37,4 balai. Didesni nei 
vidutiniai šio subtesto rezultatai gali prognozuoti, vidutiniškai 
išreikštą darbuotojų kaitos aspektą.  
Tobulintina sritis: kokybinis įstaigos vertinimas pagal naują 
metodiką. 

Finansiniai ištekliai 
 

Lopšelio-darželio veikla finansuojama iš savivaldybės ir valstybės 
biudžetų. 
Dalyvavimas ES ikimokyklinių įstaigų modernizavimo projekte, 
programose ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas 
mokyklose leidžia efektyviai atnaujinti ugdymo aplinkas, lauko 
priemones. 
Kiekvienais metais gautą gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. paramą 
tikslingai panaudojame sanitarinių-higieninių sąlygų gerinimui. 
Lopšelį-darželį lanko 215 vaikų, todėl MK lėšų pakanka ne tik 
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atlyginimams, bet ir ugdymo priemonėms atnaujinti.  
Asignavimai 2015 metams: 385,6 tūkst. EUR. Savivaldybės 
finansuojamų įstaigų veiklos programai, 33,7 tūkst. EUR investicijų 
programai, 4,9 tūkst. EUR. Savivaldybės finansuojamų įstaigų 
specialioji dotacija minimalios algos kėlimui, 151,1 tūkst. EUR 
valstybinių funkcijų vykdymo programa (MK), 88,0 tūkst. EUR. 
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programai(spec. lėšos). 
Šiais metais gauta lėšų iš 2,3 tūkst. EUR programos ,,Pienas 
vaikams“, 0,9 tūkst. EUR programos Vaisiai mokykloms, 5,1 tūkst. 
EUR darbo biržos subsidijų ir 0,7 tūkst. EUR tėvų paramos. 
 Didžiąją išlaidų dalį sudaro darbo užmokestis ir soc. draudimo 
įmokos - 71 proc., maisto produktų pirkimas - 11 proc., komunalinės 
paslaugos - 6 proc., remonto darbai – 9 proc. 
Šiuo metu didelių ir senų įsiskolinimų neturime.  
Tobulintinos sritys: siekti, kad savivaldos institucijoms aktyviau 
dalyvautų planuojant papildomai ES pritrauktų lėšų skirstymą. Siekti 
strateginių tikslų pagrindimo finansais, ieškoti rėmėjų ir partnerių. 

Patalpos ir kiti materialiniai 
ištekliai 

Įstaigoje sukurta aplinka tenkina fizinius, protinius, emocinius ir 
sveikatinimo poreikius, atitinka vaikų amžių. Siekiant didinti 
ikimokyklinio ugdymo prieinamumą, užtikrinant lanksčias ir 
kokybiškas ugdymo paslaugas įsteigtos papildomos  naujos 21 vietos 
3-6 metų vaikų ikimokyklinio ugdymo grupės. Moraliai pasenusi ir 
nesaugi vaikų aplinkai įstaigos teritorijos tvora pakeista į naują 
metalinę segmentinę tvorą, atitinkančią higienos normų reikalavimus. 
Modernizuota dalis elektros ūkio (elektros skydeliai 9 vnt. pakeisti 
naujais, renovuota elektros skydinė). Atlikti šilumos ūkio 
modernizavimo darbai (šildymo sistemos vamzdynai ir prietaisai 
lieka avarinės būklės). Atliktas dviejų šiaurinių išorinių sienų ir 
pamatų kapitalinis remontas. Blogėjanti pastatų būklė ir lėti 
renovacijos tempai vis labiau neatitinka augančių Europos Sąjungos 
normų.  
Tobulintinos sritys: ieškoti materialinių resursų dalyvaujant 
įvairiuose projektuose. Dėmesio skyrimas į Higienos normų 
(HN75:2010) reikalavimus atitinkančios aplinkos kūrimui, sudaryti 
sąlygas stiprinti vaikų sveikatą, (tačiau trūksta inventoriaus lauko 
aikštelėse (sporto aikštyno kūrimas). Šaligatvio plytelės ištrupėjusios, 
kelia grėsmę vaikų saugumui (nuogrindos įrengimo darbai). Viso 
pastato ir plokščiojo stogo apšiltinimas, vėdinimo sistemos įrengimas 
leistų sukurti šiuolaikiškas jaukias, saugias ir sveikas vaikų 
ugdymo(si) sąlygas. 

 
3.3.  SSGG analizė:  

 
Stiprybės 

 Į vaiką orientuoto ugdymo „Gera 
pradžia“  metodų taikymas. 

 2 proc. GPM teikia galimybę 
materialinės bazės stiprinimui, higieninių 
sąlygų sudarymui, ugdymo turinio 
kokybės tobulinimui.  Bendradarbiavimas su šeima ugdymo(si) 
procese, teigiamai veikia vaikų 

Silpnybės 
 Auklėtojų asistentų etatų panaikinimas 

pablogino sąlygas ugdymo(si) 
individualizacijai.  Neapšiltintas visas pastatas bei stogas, 
didina šilumos kaštus, lėšos ūkiui 
naudojamos neefektyviai. 
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ugdymą(si) .  Dalyvaujama tarptautinėje vaikų 
socialinių įgūdžių ugdymo programoje 
„Zipio draugai“.   Gerėja darželio įvaizdis, įsigyta baldų 
beveik visose grupėse, lauko įrengimų.   Įrengtos naujos 2 ikimokyklinio ugdymo 
grupės nuo 3-6 metų vaikams. Viena iš 
jų skirta alergiškiems vaikams. 

Galimybės 
 Lopšelis-darželis turi galimybę nuolat 

mokytis ir tobulėti vystydamas ,,Sveikos 
ir kūrybiškos asmenybės ugdymo centro“ 
veiklą.  Bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais Kauno kolegija, Kauno V. 
Kudirkos Egulių filialu, A. Žikevičiaus 
saugaus vaiko mokykla, Kauno 
moksleivių aplinkotyros centru ir kt. 
vystyti naujas idėjas kaip tobulinti 
ugdymą.   Bendradarbiauti su Kauno miesto 
savivaldybe, siekiant atnaujinti švietimo 
įstaigą.  Sukurti šiuolaikiškas jaukias ir saugias 
vaikų ugdymo(si) sąlygas.  Rengti vaikų sveikatos, saugos 
saugojimo ir stiprinimo projektus. 

Grėsmės/pavojai 
 Per mažas finansavimas iš savivaldybės 

neleidžia pasinaudoti ikimokyklinuko 
krepšelio galimybėmis.  Nepakankamas finansavimas trukdys 
įgyvendinti numatytus tikslus ir 
uždavinius. 
 
 

 

 
IV SKYRIUS 

MOKYKLOS VIZIJA 
 Kauno 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 SKYRIUS 
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 SKYRIUS 
VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 
Įstaigos filosofija: Sveikata ne viskas, bet be sveikatos nėra nieko. (Sokratas)   
Įstaigos vertybės: Sveikata ir kūryba. 
 

VII SKYRIUS 
STRATEGINIAI TIKSLAI 

 
A. KLIENTO PERSPEKTYVA  

(Susivok) 
B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA 

(Organizuok) 
1.Tobulinti įstaigos bendruomenės sveikos 
gyvensenos įgūdžius ir alergiškų vaikų 
integraciją, gerinant bendruomenės visuminės 
sveikatos žinias bei  sukuriant alergiškų vaikų 
integracijos sistemą. 

2.Organizuoti pedagogų patirtinį mokymąsi 
vieniems iš kitų ir partnerystės tinkluose 
kūrybiškumo ir pagalbos mokiniui teikimo srityje.  

C. PARAMOS PERSPEKTYVA 
(Pasitelk) 

D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA  
(Augink) 

3.Padaugėjus mokinio krepšelio lėšoms, 
tobulinti materialinių ir finansinių išteklių 
valdymą, siekiant sukurti efektyvią, saugią ir 
šiuolaikišką, pakankamai aprūpintą ir vaiko 
interesus atitinkančią ugdymo(si) aplinką. 

4.Išmokti planuoti ugdomąją   ugdomąją veiklą,  
atsižvelgiant i rezultatą, refleksiją ir vaiko 
pasiekimų kartu su šeima vertinimą. 

 
VII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 
 

1 tikslas: tobulinti įstaigos bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius ir alergiškų vaikų 
integraciją, gerinant bendruomenės visuminės sveikatos žinias bei  sukuriant alergiškų vaikų 
integracijos sistemą. 

Uždaviniai Įgyvendinimo 
priemonės Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 

Planuoj
a-mas 
pasieki
mo 
laikas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Lėšų 
poreikis ir 
numatomi 
finansavimo 
šaltiniai 

1.Atlikti 
tyrimus apie  
bendruomen
ės sveikatos 
žinių lygį ir 
atsižvelgian
t į gautus 
rezultatus  
organizuoti 
įvairius 
renginius. 

Tyrimo 
klausimyno ir 
vertinimo 
parengimas, 
apklausos 
atlikimas, 
apklausos 
duomenų 
analizė, 
išvadų 
parengimas. 
Atsižvelgiant 

Įstaigoje didelis 
dėmesys 
skiriamas 
sveikatos 
puoselėjimui ir 
saugojimui. 
Todėl svarbu 
išsiaiškinti 
kokių sveikatos 
žinių trūksta 
įstaigos 
bendruomenei, 

Bus parengtas 
tyrimo 
klausimynas, 
atlikta 
apklausa ir 
sveikatos 
žinių 
vertinimas. 
Apklausos 
duomenų 
analizės 
išvados bus  

2016-
2018 m.  
 
 
 
 
 

Direktoriu
s, 
direktoria
us 
pavaduoto
ja 
ugdymui, 
vyr. 
slaugytoja
. 

600  Eur.  
MK ir 
savivaldy-
bės lėšos. 
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į tyrimo 
rezultatus, 
organizuoti 
sveikatos 
valandėles, 
sveikatingum
o projektą bei 
parengti 
informacinę 
medžiagą. 

kad būtų 
galima 
tikslingai 
organizuoti 
renginius 
sveikatos 
temomis. 
Įstaigoje 
vykdomi 
renginiai 
įvairiomis 
sveikatos 
temomis 
vaikams bei 
puoselėjami 
sveikos 
gyvensenos 
įgūdžiai. 
Mažesnis 
dėmesys yra 
skiriamas tėvų 
(globėjų) bei 
personalo 
sveikatos žinių 
ir sveikos 
gyvensenos 
įgūdžių 
puoselėjimui. 

panaudotos 
rengiant 
sveikatinimo 
renginius 
įstaigos 
bendruomene
i. Bus 
suorganizuot
os 3 sveikatos 
valandėlės 
tėvams, 3 
diskusijos 
įstaigos 
personalui ir 
1 
sveikatingum
o projektas. 

2.Organizuo
ti mokymus 
darbuotoja
ms 

Organizuoti 
mokymus 
darbuotojams 
2-3 kartus 
metuose apie 
alergiškų 
vaikų 
sveikatos ir 
maitinimosi 
ypatumus. 

Įstaigos 
darbuotojai 
nedirbę su 
alergiškais 
vaikais. Svarbu 
gauti 
informacijos, 
mokytis apie 
alergiškų vaikų 
sveikatos ir 
maitinimosi 
ypatumus. 
 

Kryptingai 
rengiami ir 
vykdomi 
mokymai 
darbuotojams 
apie alergiškų 
vaikų 
sveikatos ir 
maitinimosi 
ypatumus 
įgalins 100 
proc. 
patobulinti 
sveikatos 
žinių 
kompetenciją. 

2016-
2018 m. 

Direktoriu
s, 
Dietistas. 
 

1000  Eur.  
MK ir 
savivaldy-
bės lėšos, 
Darbo 
biržos 
subsidijos. 

Teikti dietisto 
konsultacijas 
tėvams, 
vykdyti 
mokymus 1 
kartą 
ketvirtyje. 

Tėvai dažnai 
eina pas 
dietologą 
konsultuotis, 
klausia ką 
daryti, kaip 
daryti, ką 
galima valgyti, 
o ko vengti. 

Konsultuojan
tis su dietistu, 
tėvai 100 
proc. gebės 
taikyti 
maitinimą 
namuose 
pagal dietisto 
sudarytas 

2016-
2018 m. 

Direktoriu
s, 
Dietistas. 
 

200  Eur.  
MK ir 
savivaldy-
bės lėšos. 
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rekomendacij
as.  

3.Parengti 
alergiškų 
vaikų 
maitinimo 
pritaikymo 
rekomenda-
cijas. 

Sudaryti 
valgiaraščius 
alergiškiems 
vaikams. 

Atsižvelgiant į 
gautą vaiko 
sveikatos 
pažymėjimą 
yra sudaromas 
valgiaraštis 
kiekvienam 
vaikui atskirai. 

100 proc. 
alergiškiems 
vaikams bus 
sudaryti 
atskiri 
valgiaraščiaio 
pagal jų 
galimų 
produktų 
vartojimą. 

2016-
2018 m. 

Direktoriu
s, 
Dietistas.  
 

600  Eur.  
MK ir 
savivaldy-
bės lėšos 

2 tikslas: tobulinti ugdymo(si) kokybę skatinant patirtinį mokymą(si), ugdant vaikų 
kūrybiškumą ir sveikatą bei tobulinant kryptingą pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų  
kvalifikacijos kėlimą. 

Uždaviniai Įgyvendinimo 
priemonės Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 
Planuoja
-mas 
pasiekim
o laikas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Lėšų 
poreikis ir 
numatomi 
finansavim
o šaltiniai 

1.Organizuo
ti vaikų 
sveikatini-
mo 
projektus. 

Sveikatinimo  
projekto 
,,Skanu ir 
sveika krimsti 
obuoliuką 
vaikui“ 
organizavi-
mas ir 
įgyvendini-
mas. 

Vykdome savo 
įstaigos vaikų 
sveikatos 
stiprinimo 
programą 
,,Sveikatos 
labirintais“, 
dalyvaujame 
sveikatos 
stiprinimo 
programose. 
 

Kryptingai 
rengiamas ir 
vykdomas 
vaikų 
sveikatinimo 
projektas 
įgalins 70 
proc. 
patobulinti 
ugdytinių 
sveikatos 
kompetenciją. 

2016 -
2018 m. 

Direktorius
, 
Direktoria
us 
pavaduotoj
a ugdymui. 
 
 

200 Eur. 
MK ir 
savivaldybė
s lėšos. 

 Specialiųjų 
ugdymo(si) 
poreikių 
turinčių vaikų 
projekto 
,,Šaltas vėjas 
draugystei 
nebaisus“ 
organizavi-
mas ir 
įgyvendini-
mas. 

Įtraukiant 
Kauno miesto 
ikimokyklines 
įstaigas, 
kiekvienais 
metais 
vykdome 
projektą 
specialiųjų 
ugdymo(si) 
poreikių 
vaikams  

Kryptingai 
rengiamas ir 
vykdomas 
projektas, 
įgalins 80 
proc. 
ugdytinių 
meninę, 
komunikavim
o 
kompetenciją. 

2016 -
2018 m. 

Direktorius
, 
Direktoria
us 
pavaduotoj
a ugdymui.  

300 Eur. 
MK ir 
savivaldybė
s lėšos. 

2.Rengti su 
socialiniais 
partneriais 
bendrus 
projektus, 
siekiant 
vaikų 
kūrybišku-
mo. 

Projekto 
,,Gandriukai-
sveikatukai“ 
organizavi-
mas ir 
įgyvendini-
mas. 

Bendradarbiauj
ant su 
socialiniais 
partneriais 
kiekvienų metų 
rudenį 
vykdome 
bendrą 
projektą. 

Kryptingai 
rengiamas ir 
vykdomas 
projektas 
įgalins 50 
proc. 
patobulinti 
ugdytinių 
sveikatos 

2016 -
2018 m. 

Direktorius
, 
Direktoria
us 
pavaduotoj
a ugdymui.  

100 Eur. 
MK ir 
savivaldybė
s lėšos. 
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kompetenciją. 
Projekto 
,,Gandras ant 
stogo-laimė 
namie“ 
organizavi-
mas ir 
įgyvendini-
mas. 

Įtraukiant 
Kauno miesto 
ikimokyklines 
įstaigas, 
kiekvienais 
metais 
vykdome 
projektą. 

Kryptingai 
rengiamas ir 
vykdomas 
projektas, 
įgalins 70 
proc. 
patobulinti 
ugdytinių 
ekomeno ir 
ekomąstymo 
kompetencija
s. 

2016 -
2018 m. 

Direktorius
, 
Direktoria
us 
pavaduotoj
a ugdymui. 

200 Eur. 
MK ir 
savivaldybė
s lėšos. 

Projekto 
,,Kuriame 
pasaką 
Lietuvai“ 
organizavi-
mas ir 
įgyvendini-
mas. 

Įtraukiant 
Lietuvos 
ikimokyklines 
įstaigas, 
pavadintas 
,,Gandriuko“ 
vardu 
kiekvienais 
metais 
vykdome 
projektą. 

Kryptingai 
rengiamas ir 
vykdomas 
projektas, 
įgalins 50 
proc. 
patobulinti 
ugdytinių 
pilietiškumo 
kompetencija
s. 

2016 -
2018 m. 

Direktorius
, 
Direktoria
us 
pavaduotoj
a ugdymui. 

200 Eur. 
MK ir 
savivaldybė
s lėšos. 

Projekto 
,,Muzika-Tau 
tėvyne“ 
organizavi-
mas ir 
įgyvendini-
mas. 

Įtraukiant Kau 
no 
ikimokyklines 
įstaigas, 
kiekvienais 
metais 
vykdome 
projektą. 

Kryptingai 
rengiamas ir 
vykdomas 
projektas, 
įgalins 80 
proc. 
patobulinti 
ugdytinių 
pilietiškumo 
kompetencija
s. 

2016 -
2018 m. 

Direktorius
, 
Direktoria
us 
pavaduotoj
a ugdymui. 

200 Eur. 
MK ir 
savivaldybė
s lėšos. 

3.Sudaryti 
sąlygas 
kryptingam 
pedagogų ir 
pagalbos 
mokiniui 
specialistų 
kvalifikaci-
jos 
tobulinimą 
partnerystės 
tinkluose. 
 
  

Kauno 
lopšelio-
darželio 
,,Aušrinė“ 
rengiami 
mokymai 
pagal ,,Geros 
pradžios“ 
metodiką 
taikant 
patirtinio 
mokymo(si) 
perspektyvą.  
 
 

Išvykus keletai 
darbuotojų į  
užsienio šalis, 
įkūrus dvi 
naujas 
ikimokyklinio 
ugdymo 
amžiaus 
grupes, 
įstaigoje 
pasikeitė 9 
pedagogai. 
Pedagogai yra 
jauni 
specialistai, 
neturintys 
kategorijų, 

Kryptingi 
mokymai 
įgalins 33,3 
proc. 
pedagogų 
patobulinti 
,,Geros 
pradžios“ 
kompetenciją. 

2016-
2018 m. 

Direktoriu
s, 
direktoria
us 
pavaduoto
ja 
ugdymui. 

1000  Eur.  
MK ir 
savivaldy-
bės lėšos, 
Darbo 
biržos 
subsidijos. 
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darbo patirties. 
Jauniems 
pedagogams 
paskirti 
mentoriai, bet 
yra labai 
svarbu, kad šie 
pedagogai būtų 
paruošti darbui 
pagal ,,Geros 
pradžios“ 
metodiką“.  

 Kauno 
pedagogų 
kvalifikacijos 
centro 
seminarai, 
mokymai apie 
ugdytinių 
vertinimą ir 
įsivertinimą. 

Nuo 2015-09-
01 įstaigoje 
pradėta taikyti 
nauja vaikų 
vertinimo 
sistema. 
Daugelis 
pedagogų 
nežino 
metodikos kaip 
galima padėti 
ikimokyklinio 
amžiaus 
vaikams 
patiems save 
įsivertinti po 
veiklos.  

Kryptingi 
seminarai, 
mokymai 
įgalins 100 
proc. 
pedagogų 
patobulinti  
vaikų 
vertinimo ir 
įsivertinimo 
kompetenciją. 

2016-
2018 m. 

Direktoriu
s, 
direktoria
us 
pavaduoto
ja 
ugdymui. 

1000  Eur.  
MK ir 
savivaldy-
bės lėšos, 
Darbo 
biržos 
subsidijos. 
 

 Kauno 
pedagogų 
kvalifikacijos 
centro ir 
Kauno 
lopšelio-
darželio 
,,Gandriukas“ 
organizuoja-
mas ir 
įgyvendinama
s seminarai ir 
konferencijos 
auklėtojų 
padėjėjoms. 

Auklėtojų 
padėjėjoms 
trūksta žinių 
padedant vaikui 
lavinti jo 
prigimtinius 
gebėjimus ir 
įgyti naujų. 
Trūksta 
vadybinių ir 
pokyčių  
valdymo 
gebėjimų. 

Kryptingi 
seminarai 
įgalins 
auklėtojų 
padėjėjoms 
100 proc. 
patobulinti 
pagalbos 
ugdytiniams 
kompetenciją. 

2016-
2018 m. 

Direktoriu
s, 
direktoria
us 
pavaduoto
ja 
ugdymui. 

1000  Eur.  
MK ir 
savivaldy-
bės lėšos, 
Darbo 
biržos 
subsidijos. 
 

 Kauno 
lopšelio-
darželio 
,,Gandriukas“ 
pedagogų 
lektorių 
komandos 
sukurtas 
mokymų 

Dalis įstaigos 
pedagogų 
negeba 
reflektuoti ir 
įsivertinti savo 
veiklos darbo 
rezultatų. 

Kryptingi 
mokymai 
įgalins 100 
proc. 
pedagogų 
patobulinti 
savo veiklos 
įsivertinimo 
kompetenciją.  

2016-
2018 m. 

Direktoriu
s, 
direktoria
us 
pavaduoto
ja 
ugdymui. 

1000  Eur.  
MK ir 
savivaldy-
bės lėšos, 
Darbo 
biržos 
subsidijos. 
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ciklas 
pedagogams.  

Bus pravesti 3 
seminarai. 

3 tikslas: tobulinti materialinių ir finansinių išteklių valdymą, siekiant sukurti efektyvią, saugią 
ir šiuolaikišką, pakankamai aprūpintą ir vaiko interesus atitinkančią ugdymo(si) aplinką. 

Uždaviniai Įgyvendinimo 
priemonės Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 
Planuoja
-mas 
pasiekim
o laikas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Lėšų 
poreikis ir 
numatomi 
finansavim
o šaltiniai 

1.Lopšelio-
darželio 
likusio 
pastato  
fasado 
šiltinimo 
darbai. 
 

Atlikti pastato 
išorės sienų 
paprastojo 
remonto sienų 
šiltinimo 
statybinius 
darbus, 
remiantis 
atliktu 
mokslo 
pastato/lopšel
io-darželio 
Ukmergės g. 
19, Kaune 
išorinių 
atitvarų 
paprastojo 
remonto 
projektu. 

Atlikti fasado 
šiltinimo darbai 
(I korpusas, 
šoninė siena ir 
II korpusas, 
šoninė siena). 
Neapšiltintas 
visas pastatas 
bei stogas, 
didina šilumos 
kaštus. 
 

100 proc. 
apšiltintas 
visas pastatas 
ir plokščiasis 
stogas. 
 

2016 -
2018 m. 
 

Direktoria
us 
pavaduotoj
as ūkiui, 
Direktorius
. 
 
 

300000 
Eur. 
Savivaldyb
ės lėšos. 
 

2.Vidaus 
patalpų 
remontas. 
 

Virtuvės 
patalpų ir 
įrenginių 
kapitalinis 
remontas. 

Atsižvelgiant į 
vyksiančius 
nuolatinius 
virtuvės 
prietaisų ir 
įrengimų 
gedimus, 
siekiant 
sumažinti 
finansinius 
nuostolius bei 
elektros 
energijos 
sąnaudas ir 
pagerinti 
ugdytiniams 
gaminamo 
maisto ir darbo 
kokybę, būtinas 
virtuvės 
patalpų ir 
įrangos 
kapitalinis 
remontas. 

100 proc. 
vidaus patalpų 
remontas. 
 

2016-
2018 m. 
 

Direktoria
us 
pavaduotoj
as ūkiui, 
Direktoriu
s. 
 

53000 Eur. 
Savivaldyb
ės lėšos. 
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 Elektros 
instaliacijos 
darbai. 

Aktų salėje, 
kabinetuose, 
virtuvėje ir 
kitose 
pagalbinėse 
patalpose (tame 
skaičiuje ir 
rūsyje) elektros 
instaliacija yra 
nerenovuota, 
nesaugi, kelia 
grėsmę 
darbuotojų 
saugumui ir 
gyvybei, dažnai 
genda elektros 
įrenginiai. 

2 vnt.  
elektros 
skydelių ir 
įvadinės 
spintos 
pakeitimas 
100 proc. 
elektros 
instaliacijos 
rekonstravimo 
darbai. 

2016-
2018 m. 
 

Direktoria
us 
pavaduotoj
as ūkiui, 
Direktorius
. 

25000 Eur. 
Savivaldyb
ės lėšos. 
 

3. Drenažo 
įrengimo 
darbai. 
 

Drenažo 
tinklų 
įrengimas 
pagal 2015 m. 
parengtą 
techninį 
projektą. 

Dėl drėgmės 
pertekliaus 
susiduriama su  
problemomis, 
kurios kyla su 
požemine 
pastato dalimi: 
rūsiu, pamatais. 
Įstaigos 
teritorijoje 
esančiose 
duobėse 
kaupiasi 
vanduo. 

100 proc. 
drenažo tinklų 
įrengimas. 
 

2016 -
2018 m. 

Direktoria
us 
pavaduotoj
as ūkiui, 
Direktorius
. 
 

24000 Eur. 
Savivaldyb
ės lėšos. 
 

4. 
Teritorijos 
gerbūvio 
tvarkymo 
darbai:  
parengti  
aplinkos 
tvarkymo 
projektą. 

Atlikus 
drenažo 
tinklų 
įrengimo 
darbus, 
gerbūvio 
tvarkymo 
darbų 
organizavi-
mas, 
atsižvelgiant į 
galimybes ir 
finansinius 
išteklius.  

Šaligatvio 
plytelės 
ištrupėjusios, 
po lietaus ilgai 
išliekantys 
vandens plotai 
kelia grėsmę 
vaikų 
saugumui. 
 
 
 

100 proc. 
nuogrindos ir 
takų įrengimo 
darbai, lauko 
žaidimų 
aikštelių 
remontas bei 
naujų 
įrengimas, 
teritorijos 
apželdinimo 
darbai. 

2016 -
2018 m. 

Direktoria
us 
pavaduotoj
as ūkiui, 
Direktorius
. 
 

Savivaldyb
ės, MK, 2 
proc.  GPM 
paramos ir 
programos 
,,Pienas 
vaikams“ 
lėšomis  
(tikslios 
lėšos bus 
žinomos, 
kai bus 
parengtas 
aplinkos 
tvarkymo 
projektas). 

 
IX SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 
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1 tikslas – 
 Planuotas 

rezultatas 
Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 
ištekliai 

Panaudoti 
finansiniai 
ištekliai 

Planuota 
įgyvendinti 
(data) 

Įgyvendinta 
(data) 

Per 
tarpinį 
matavimą 
2014 m. 

Per tarpinį 
matavimą 
2015 m. 

Per 
galutinį 
matavimą 
2016 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): 
 
Strateginį planą rengė darbo grupė: 
Direktorė                                                                                                                  Regina Kulbokienė 
Direktorės pavaduotoja ugdymui                                Laura Jakštienė 
Vyr. buhalterė                                   Jolita Zimbienė 
Vyr. slaugytoja                                                                                                       Daiva Barkauskienė 
Psichologė                                                                                                                Jūratė Švaplėnienė 
 
PRITARTA 
Kauno lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ 
Įstaigos tarybos 2015 m. lapkričio  d. 
posėdžio protokolu Nr.  


