
 
 

PRITARTA 

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojo 

2022 m. balandžio  mėn.      d.                           

įsakymu Nr. 

 

PATVIRTINTA 

Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“  

direktoriaus 

2022 m. kovo 31 d.  

įsakymu Nr. V – 27 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „GANDRIUKAS“ 

2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

Metų prioritetinė veikla 
Siekiamas pokytis  

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) 

Siekiama 

reikšmė 

Sąsaja savivaldybės 

strateginio planavimo 

dokumentais, kurie lemia 

įstaigos 

 veiklos prioritetus 

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių 

poreikių vaikams 

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, 

dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose, 

įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.) 

8 
Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 

14 str. 7 d., 30 str. papildymas 

2. Ugdymo kokybės gerinimas 

 Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalis 

(proc.) 

89 

 Kauno miesto savivaldybės 

2022–2024 metų strateginis 

veiklos planas, patvirtintas 

Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 1 d.   

sprendimu Nr. T-3 „Dėl Kauno 

miesto savivaldybės 2022–
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2024 metų strateginio veiklos 

plano patvirtinimo“. 

 
 Labai gerai ir gerai ugdymo kokybę vertinančių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) dalis (proc.) 
85   

    

 
 Labai gerai ir gerai vaiko savijautą vertinančių 

tėvų (globėjų, įtėvių, rūpintojų) dalis (proc.) 
85   

 
Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius (žm. 

sk.) 
7  

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai 513,506 tūkst. eurų (bendra įstaigai skirta lėšų suma)  

Veiklos planu prisidedama siekiant šių   

Kauno miesto savivaldybės n – (n + 2) metų  

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių 

Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas. 

 

I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Kauno lopšelio–darželio „Gandriukas“ veikla grindžiama sveikos gyvensenos – holistinio požiūrio į ugdymą samprata, pritaikant ugdymo turinį ir 

kitokių poreikių (tame tarpe ir mitybos) vaikams. Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, siūlymus ir ugdymo turinio įsivertinimą, orientuojamasi 

į nuolatinę vaikų ir visos mokyklos pažangą. Mokyklos ugdymo turinys organizuojamas vadovaujantis „Geros pradžios“ metodika, 

priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, Kauno lopšelio–darželio „Gandriukas“ 2021-2025 m. vaikų sveikatos stiprinimo programa 

„Sveikatos labirintais“, Aktyvios mokyklos programa, valstybine švietimo 2013-2024 m. strategija, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, 

Kauno miesto savivaldybės 2022-2024 m. strateginiu veiklos planu. 
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Kauno lopšelio – darželio „Gandriukas“ 2022–2024 metų strateginio plano tikslas – numatyti tolimesnės veiklos kryptis bei prioritetus, kad telkiant 

mokyklos bendruomenę, efektyviai ir tikslingai organizuoti įstaigos veiklą. 

  

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2019-2021 METUS 

 

Mokykla yra Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas banke, 

duomenis apie veiklą skelbiantis internetinėje svetainėje adresu www.gandriukas.kaunas.lm.lt . Kauno lopšelis–darželis „Gandriukas“ yra 

neformaliojo švietimo mokykla, įgyvendinanti priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą(si). 

Mokykloje sudarytos sąlygos alergiškiems, kito tikėjimo vaikams, vegetarams. Mokykloje ugdomi vaikai nuo 1,5 iki 7 metų amžiaus, veikia 11 

grupių. Įsivertinus laukiančiųjų vaikų skaičių ir jų amžių, 2019 m. mokykloje vietoj 2 suformuotos 3 grupės lopšelio vaikams. Kauno lopšelyje- 

darželyje „Gandriukas“ patvirtinti grupių modeliai: 

• 3 lopšelio grupės - 2 grupės vaikams nuo 2 iki 3 m., po 15 vaikų kiekvienoje ir viena 1,5-2 m. vaikams  - 10 vaikų (darbo laikas 7:30 – 

18:00 val.); 

• 7 ikimokyklinės grupės 3-5 metų vaikams (darbo laikas 7:30 - 18:00 val.); 

• 2 priešmokyklinės grupės 6 metų vaikams (vienos grupės darbo laikas 7:30 – 18:00 val., kitos grupės 7:00 – 19:00 val.); 

Toks grupių modelių organizavimas sudarė galimybes sumažinti vaikų, nepatekusių į lopšelio grupes, skaičių. 

Mokykloje teikiamos šios vaiko pagalbos specialistų paslaugos: logopedo, meninio ugdymo mokytojų (šokio ir muzikos), psichologo, socialinio 

pedagogo ir mokytojo padėjėjo. Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“ 2019 m. pripažintas Aktyvia mokykla, o 2020 m. pratęstas Sveikos mokyklos 

statusas. 

http://www.gandriukas.kaunas.lm.lt/
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Dėl pasaulinės Covid-19 pandemijos, 2020 m. mokykla susidūrė su nenumatytais iššūkiais. Neturėdami pasaulinės pandemijos išgyvenimo 

patirties, mokėmės veikdami čia ir dabar, ieškodami išeičių ir sprendimo būdų, tardamiesi, bendraudami, pasitikėdami vieni kitais. Susiklosčiusios 

sąlygos įgalino įstaigos bendruomenę veikti kartu. Mokykloje buvo užtikrintos visos saugos Covid-19 prevencijos priemonės (rankų ir patalpų 

dezinfekcijai, personalas aprūpintas asmens apsaugos priemonėmis, įgyvendinti ugdymo organizavimo reikalavimai ikimokyklinį ir priešmokyklinį 

ugdymą organizuojančioms įstaigoms, karantino ir sveikatą tausojančio režimo sąlygomis). Įstaigoje operatyviai ir efektyviai organizuotas Covid-

19 atvejų valdymas, kas užtikrino veiklos tęstinumą. Buvo sudarytos sąlygos pedagoginio personalo nuotolinio ugdymo ir informacinių 

technologijų taikymo kompetencijų tobulinimui, įgyvendinti nauji nuotolinio ugdymo, informacinių technologijų įrankiai (Teams, Zoom, Padlet, 

Ema). Įsisavinti nauji ugdymo, konsultavimo ir bendradarbiavimo būdai (konferencinis ryšys, nuotoliniai pasitarimai, tiesioginės transliacijos 

internetu). 

Atliktos tėvų apklausos rezultatai atskleidė, kad 2020 m. kovo-gegužės mėnesiais ir 2020-2021 mokslo metų pradžioje mokytojams ir vaiko 

pagalbos specialistams sėkmingai pavyko įgyvendinti nuotolinį ugdymą, kai dėl Covid-19 atvejų buvo uždaromos grupės. 

Pagrindiniai 2019-2021 m. veiklos rezultatai. 

Siekiant įgyvendinti Geros ir Sveikos mokyklos principus, tobulinti ugdymo proceso kokybę, kuriant modernias, aktyvias ir kūrybiškas 

ugdomąsias aplinkas, mokykloje pasiekti rezultatai: 

➢ Kauno lopšelis – darželis „Gandriukas“ sėkmingai įgyvendino 2016-2020 m. ir parengė naują (2021-2025 m.) sveikatos stiprinimo 

programą „Sveikatos labirintais“. 

➢ 2019 m. tapome aktyvia mokykla – parengta ir suderinta aktyvios mokyklos programa. 

➢ Tenkinami alergiškų, kitokio tikėjimo ir vegetariškos vaikų mitybos poreikiai. 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, mokyklą lanko 14 

alergiją turinčių vaikų, 2 kitokio tikėjimo ir 1 vegetaras. 

➢ Ugdymo turinio modernizavimui papildytas inovatyvių ugdymo priemonių inventorius – įsigytas 1 išmanusis ekranas, dronas, „GoPro“ 

filmavimo kamera, 6 vnt. kompiuterių, 12 vnt. planšečių. 

➢ Parengtos 4 interaktyvios priemonės. 
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➢ Ugdymo(si) procese tikslingai naudojamos informacinės technologijos (išmaniosios grindys, projektorius, planšetės, robotas visureigis, 

Bee-bot robotai „Bitutės“, „Photon“ robotai). 

➢ Įsigyta Kimochis socialinių-emocinių įgūdžių ikimokyklinio ugdymo programa, 5 mažieji veikėjai ir 33 vnt. jausmų pagalvėlių. 

➢ 5 vaikų grupės dalyvavo LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro organizuotoje iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“. 

➢ Įgyvendinant aktyvios ir sveikos mokyklos uždavinį – pritaikyta A. Kneipo sveikos gyvensenos metodika: įrengtas sveikatingumo – 

basakojų takas, įkurtas vaistažolių ir prieskoninių augalų daržas, pasodintas vaismedžių ir vaiskrūmių sodas - 3 kriaušės, 5 obelys, 3 serbentų 

krūmai, 2 valgomieji sausmedžiai. 

➢ Įstaigos teritorijoje sukurta nauja edukacinė erdvė – dendrologinė-pažintinė aplinka (visi medžiai, vaismedžiai, vaiskrūmiai sužymėti 

informacinėmis lentelėmis, kuriose pateikta glausta informacija apie augalą). 

➢ Sukurta lauko tyrinėjimo erdvė – įrengti du „Vabalų viešbučiai“, įsigytas kūrybinių užduočių rinkinys „Žaidžiu detektyvą gamtoje“, 

edukaciniai tentai „Paukščiai“, „Vabzdžiai“. 

➢ Parengtos ir metodinės tarybos posėdyje aprobuotos 17 vaizdinių-metodinių priemonių. 

➢ Įrengta lauko muzikos instrumentų erdvė – trys lauko bongo būgnai ir ksilofonas. 

Stiprinant įstaigos įvaizdį, įtraukiant visą bendruomenę ir plėtojant socialinės partnerystės tinklą, mokykloje pasiekti šie rezultatai: 

➢ Atnaujinta ir modernizuota mokyklos interneto svetainė bei sukurta lopšelio–darželio „Gandriukas“ socialinio tinklo Facebook paskyra. 

Visuomenei teikiama visa informacija apie įvykusius renginius, projektus, akcijas, pateikiama kita svarbi ir aktuali informacija. 

➢ Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno lopšeliu-darželiu „Boružėlė“, dėl STEAM metodikos įgyvendinimo ir plėtotės, ugdant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus. 

➢ 2019 m. ir 2021 m. atliktas „Įstaigos įvaizdžio gerinimo“ tyrimas. Įvertinus gautus rezultatus ir atlikus palyginamąją analizę, matoma ženkli 

pažanga. 

➢ Parengti lankstinukai, pranešimai tėvų švietimo klausimais, teikiamos individualios vaiko pagalbos specialistų konsultacijos. 
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➢ Kokybiškam renginių organizavimui lauko teritorijoje įsigyta belaidė garso kolonėlė ir du bevielių radijo mikrofonų komplektai su priedais. 

➢ Dvi mokytojos apsigynė aukštesnes kvalifikacines kategorijas (vyresniojo mokytojo). 

Realizuojant sveikos mokyklos principų įgyvendinimą ir stiprinant vaikų bei kitų bendruomenės narių fizinę ir emocinę sveikatą, 

mokykloje pasiekti šie rezultatai: 

➢ Dalyvauta tęstiniame Kauno miesto visuomenės sveikatos biuro projekte vaikų higienos įgūdžių formavimui „Kaunas šypsosi“. 

➢ Dalyvaujama ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamose programose: „Pienas vaikams“, Europos vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose. 

➢ Tarptautinės programos „Zipio draugai“ įgyvendinimas priešmokyklinėse grupėse. 

➢ Sveikatai palankios mitybos įgūdžių formavimui, organizuotas tarptautinis projektas „Ar žinai, ką tau sveika valgyti?“. 

➢ Organizuotas ir įgyvendintas tarptautinis sveikatingumo projektas „Mikliosios pėdutės“. 

➢ Organizuotas ir įgyvendintas respublikinis projektas „Šaltas vėjas draugystei nebaisus“, skirtas draugo dienai paminėti. 

➢ Emocinės sveikatos stiprinimui, organizuotas projektas „Aš pasaulyje ne vienas“, „Mes – besikeičiančiame pasaulyje“. 

➢ Organizuoti fizinės ir emocinės sveikatos projektai: „Sveika, gardu, gražu“, „Gandriukai – sveikatukai“, „Kaip išgyventi gamtoje“, „Mano 

muzika tau, Tėvyne“, „Nuo sėklytės iki žiedelio“, ankstyvojo amžiaus grupių projektas „Stipriosios rankytės“. 

➢ Bendruomenės emocinės sveikatos stiprinimui organizuotas projektas „Psichologinio atsparumo didinimas“. 

➢ Ištirti mokyklos vaikų gyvensenos ypatumai ir parengtos rekomendacijos vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui (atliktas tyrimas 

„Vaikų gyvensenos ypatumai“). 

➢ Atliktas tyrimas „Naujai pradėjusių lankyti įstaigą, vaikų adaptacija“. 

➢ Parengtas pranešimas tema „Sveikatinimas ne tik mokyklai, bet ir šeimai“. Pranešimas patalpintas sveikatos mokymo ir ligų prevencijos 

centro svetainės Sveikatą stiprinančių mokyklų puslapio skiltyje „Geroji patirtis“. 

➢ Bendradarbiaujant su RIUKKPA, mokykla dalyvavo ilgalaikiame projekte „Sveikos gyvensenos skatinimas Kauno mieste“. 

➢ Dalyvauta Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos organizuotame ilgalaikiame projekte „Aktyvus Kaunas“. 
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➢ Teikiama mokytojo padėjėjo pagalba didelius specialiuosius ugdymosi poreikius turintiems vaikams. 

➢ Visose grupėse įrengti vaikų sveikatos stiprinimo centrai, pagamintos ir MT aprobuotos metodinės ugdymo priemonės sveikatos stiprinimui. 

➢ Maitinimo organizavimui įsigyta nauja profesionali virtuvės įranga: plaktuvas ir mėsmalė. 

➢ Įsigyti šeši balansiniai dviratukai. 

➢ Įsigyta dezinfekavimo garais įranga. 

Kuriant tinkamą, saugią ir estetišką aplinką ir atnaujinant įstaigos materialinę bazę, mokykloje pasiekti šie rezultatai: 

➢ Pilnai atliktas mokyklos šildymo sistemos remontas. 

➢ Atlikti mokyklos pastato pamato ir cokolio šiltinimo darbai, lauko laiptų remontas. 

➢ Atlikti trinkelių klojimo darbai (pakeista 650 kv. m. senos dangos). 

➢ Atliktas kosmetinis 3 grupių žaidimo patalpų ir rūbinių remontas, dvejose grupėse pakeista grindų danga. 

➢ Įrengta apsauginė lauko žaidimo aikštelių danga. 

➢ Pakeista grindų danga mokyklos pirmo aukšto koridoriuose. 

➢ Įsigyta ir sumontuota dvylika indaplovių (11 vnt. – grupėse, 1 vnt. – virtuvėje). 

➢ Įsigytos ir sumontuotos naujos 36 durys (33 vnt. grupėse, 3 vnt. sporto salėje). 

➢ Įsigyti 8 trapeciniai ir 12 šešiakampių staliukų, 1 komoda priešmokyklinėje grupėje, drabužinės (5 durų – 3 vnt., 4 durų – 5 vnt., 3 durų – 

1 vnt.). 

➢ Pakeisti dviejų grupių roletai. 

➢ Suremontuotos mokyklos rūsio patalpos. 

➢ Įsigytos naujos lovos (4 aukštų – 3 vnt., 3 aukštų – 20 vnt., 1 aukšto – 10 vnt.) ir 78 vnt. lovų čiužinių. 

➢ Įsigytas lauko žaidimų kompleksas „Autobusas“. 

➢ Įsigyti 2 vnt. langų valymo robotai. 
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III SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

Stiprybės 

• Sveika ir pritaikyta mityba alergiškiems, kito tikėjimo 

vaikams, vegetarams; 

• Sveikos ir aktyvios mokyklos koncepcijos įgyvendinimas; 

• Moderni ir darni vidaus ir lauko ugdymo(si) aplinka; 

• Stipri bendruomenės komanda. 

Silpnybės 

• Nepakankamas finansavimas; 

• Nepakankamas užsienio kalbų mokėjimas. 

Galimybės 

• Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose; 

• Lauko ugdomosios aplinkos turtinimas; 

• Įtraukiojo ugdymo plėtojimas; 

• Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. 

Grėsmės/pavojai 

• Sumažėjęs gimstamumas; 

• Naujų ikimokyklinių įstaigų atidarymas; 

• Stichinės nelaimės, karas, pandemijos; 

• Darbuotojų trūkumas; 

• Finansavimas; 

• Etatų mažinimas; 

• Mokyklos darbuotojų nedarbingumai; 

• Maisto ir kitų prekių tiekimo grandinių sutrikimai. 
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IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VIZIJA 

 

Populiari, patraukli, atitinkanti bendruomenės lūkesčius, nuolat besitobulinanti, įgyvendinanti tvarumo ir darnumo idėjas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje užtikrintos visų  vaikų ugdymosi sąlygos ir poreikiai, saugioje ugdymo aplinkoje. 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MISIJA 

 

Įgyvendinant holistinį požiūrį, teikti kokybišką, inovatyvų ir patrauklų vaikams ugdymą(si), užtikrinant nuolatinę vaikų pažangą. Ugdyti kūrybingą, 

iniciatyvią, aktyvią, savarankišką, atsakingą asmenybę. 

 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

Vaikas – pagrindinė mūsų mokyklos vertybė. Tai yra visų mūsų ateitis, mūsų visuomenės pagrindas. Mokytojas – inovatyvus tarpininkas, kelrodis, 

užtikrinantis darnią ir nuoseklią vaiko pažangą. Švietėjas (mokytojas) – tai žmogus, kuris siekia įgyvendinti darnaus vystymosi strategiją, yra įgijęs 

švietėjo kompetenciją, kompleksišką mąstymą, geba numatyti perspektyvas, mokosi iš savo patirties, turi holistinį mąstymą, geba įgyvendinti 

pokyčius, suvokia savo kaip švietėjo vaidmenį bei geba taikyti mokymo ir mokymosi metodus. 

Mokykla turi būti tokia, kokioje visuomenėje mes norime gyventi. 
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VII SKYRIUS 

STRATEGINIO REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 TIKSLAS – Gerinti ugdymo organizavimo ir ugdymo kokybę, tenkinant visų vaikų poreikius. 

Uždaviniai 
Priemonės 

pavadinimas 
Vykdytojai 

Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, 

mato vnt. 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1.Užtikrinti 

įtraukųjį ugdymą 

įvairių poreikių 

vaikams. 

1.1. Dalinimasis 

gerąją patirtimi, 

bendradarbiaujant 

mokytojams ir 

švietimo pagalbos 

specialistams, 

atskleidžiant 

įtraukiojo ugdymo 

galimybes 

mokykloje. 

Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Parengti pranešimai, 

lankstinukai, 

rekomendacijos ir kita 

aktuali informacija, 

atliepianti vaikų 

poreikius.  

Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pranešimai, 

lankstinukai, 

rekomendacijos. 

Ne rečiau kaip du 

kartus metuose, 

bus pasidalinta 

gerąja patirtimi. 

Ne rečiau kaip 

tris kartus 

metuose, bus 

pasidalinta 

gerąja 

patirtimi. 

Ne rečiau kaip 

keturis kartus 

metuose, bus 

pasidalinta 

gerąja 

patirtimi. 

Mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų 

atviros veiklos. 

Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Įvykdytų veiklų 

skaičius. 

Ne rečiau kaip du 

kartus metuose, bus 

vykdomos atviros 

veiklos. 

Ne rečiau kaip 

du kartus 

metuose, bus 

vykdomos 

atviros veiklos. 

Ne rečiau kaip 

du kartus 

metuose, bus 

vykdomos 

atviros veiklos. 

1.2. Mokytojų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų 

komandinis darbas, 

teikiant pagalbą iš 

užsienio grįžusiems, 

kitakalbiams 

vaikams. 

Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Grįžę iš užsienio ir 

kitakalbiai vaikai, 

greičiau prisitaikys 

prie pasikeitusios 

aplinkos. 

Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Vaikų, gavusių 

mokytojų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų pagalbą, 

skaičius. 

Visiems 

grįžusiems iš 

užsienio, 

kitakalbiams 

vaikams bus 

teikiama pagalba. 

Visiems 

grįžusiems iš 

užsienio ir 

kitakalbiams 

vaikams bus 

teikiama 

pagalba. 

Visiems 

grįžusiems iš 

užsienio ir 

kitakalbiams 

vaikams bus 

teikiama 

pagalba. 
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1.3. Gabių meninei 

saviraiškai, vaikų 

poreikių tenkinimas.  

Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Vaikai turės galimybę 

atskleisti savo 

meninius gabumus. 

Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Įvykusių renginių, 

projektų, konkursų 

skaičius. 

Ne rečiau kaip du 

kartus metuose, 

gabūs vaikai 

dalyvaus 

renginiuose, 

projektuose, 

konkursuose.  

Ne rečiau kaip 

du kartus 

metuose, 

gabūs vaikai 

dalyvaus 

renginiuose, 

projektuose, 

konkursuose. 

Ne rečiau kaip 

du kartus 

metuose, 

gabūs vaikai 

dalyvaus 

renginiuose, 

projektuose, 

konkursuose. 

1.4. Mokyklos 

pedagoginio 

personalo 

kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pasiektas 

kokybiškesnis ir 

sėkmingesnis ugdymo 

organizavimas. 

ML  

1200 Eur. 

Dalyvavusių 

mokymuose 

žmonių skaičius. 

 

____________ 

Ne mažiau 

kaip trečdalis 

pedagoginio 

personalo 

tobulins 

įtraukiojo 

ugdymo 

įgyvendinimo 

profesines 

kompetencijas

. 

Ne mažiau 

kaip 2 

trečdaliai 

pedagoginio 

personalo 

tobulins 

įtraukiojo 

ugdymo 

įgyvendinimo 

profesines 

kompetencijas

. 

2. Siekti gerų 

ugdymo(si) 

rezultatų. 

2.1. Tęstinis 

STEAM taikymas 

ugdymo turinyje. 

Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Vaikų pasiekimų 

gerinimas įgyvendinat 

STEAM metodiką 

ugdymo turinyje. 

ML 

1400 Eur. 

Pagamintų 

priemonių skaičius. 

Įvykdytų projektų 

skaičius. 

Įsigytų STEAM 

priemonių skaičius. 

Bus pagamintos 8 

augmenijos ir 

vabzdžių 

stebėjimo 

stotelės. 

Ne mažiau 

kaip du kartus 

metuose, 

organizuoti 

projektus, 

orientuotus į 

STEAM 

metodikos 

taikymą. 

Įsigysime 3 

priemonių 

rinkinius 

STEAM 

metodikos 

taikymui. 

2.2. Mokytojų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų 

inovatyvių 

Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

Vaikų pasiekimų 

gerinimas, naudojant 

inovatyvias ugdymo 

priemones. 

Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

Pagamintų 

priemonių skaičius. 

Bus pagamintos 2 

inovatyvios 

ugdymo(si) 

priemonės. 

Bus 

pagamintos 2 

inovatyvios 

Bus 

pagamintos 2 

inovatyvios 
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priemonių taikymas 

ugdymo turinyje. 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

ugdymo(si) 

priemonės. 

ugdymo(si) 

priemonės. 

2.3. Mokyklos 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Direktorė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pasiektas 

kokybiškesnis ir 

sėkmingesnis ugdymo 

organizavimas. 

ML  

299 Eur. 

Dalyvavusių 

mokymuose 

žmonių skaičius. 

Ne mažiau kaip 

puse mokyklos 

darbuotojų, 

dalyvaus 

ilgalaikėje 

mokymų 

programoje, kuri 

orientuota į 

STEAM ugdymo 

filosofiją. 

 

_________ 

 

_________ 

3. Formuoti 

patrauklios ir 

sėkmingos 

mokyklos įvaizdį. 

3.1. Tarptautinių 

projektų 

organizavimas. 

Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

direktorė 

Užmegzti ryšiai su 

kitų šalių 

ikimokyklinėmis 

įstaigomis, padės 

tobulinti ugdymo 

turinį, formuos 

sėkmingos mokyklos 

įvaizdį. 

ML, Europos 

struktūriniai 

paramos fondai 

2000 Eur. 

Įgyvendintų 

projektų skaičius. 

Bus įgyvendintas 

vienas mobilumo 

tarptautinis 

projektas „Nord 

plius“ 

programoje. 

Bus 

įgyvendintas 

vienas 

tarptautinis 

projektas per 

eTwinning 

platformą. 

Bus 

įgyvendintas 

vienas 

tarptautinis 

projektas per 

eTwinning 

platformą. 

3.2. Mokyklos 

reprezentavimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

direktorė 

Mokykla taps 

patrauklesnė ir 

estetiškesnė.  

SB 

3000 Eur. 

Įsigytas mokyklos 

trimatis užrašas, 

vėliava. 

 

___________ 

Bus atnaujinta 

mokyklos 

vėliava. 

Bus įsigytas 

šviečiantis, 

trimatis lauko 

užrašas su 

mokyklos 

pavadinimu. 
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2 TIKSLAS – įgyvendinti sveikos ir aktyvios mokyklos principus, skatinant bendruomeniškumą. 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 

rezultatai ir jų laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, 

mato vnt. 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1. Stiprinti 

vaikų ir 

bendruomenės 

narių sveikatą. 

1.1. Įgyvendinamos 

aktyvios, 

bendruomenės narių 

fizinę sveikatą 

stiprinančios, 

veiklos. 

Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

Bus įgyvendinti 

sveikos mokyklos 

principai. 

ML 

200 Eur. 

Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

direktorė 

Įgyvendintų 

projektų skaičius. 

Įgyvendinti 

ilgalaikį projektą 

„Sveikata, tai 

daugiau nei 

sportas.“ 

Ne mažiau 

kaip du kartus 

metuose, 

organizuoti 

lauko 

projektus, 

fizinės 

sveikatos 

stiprinimui. 

Ne mažiau 

kaip du kartus 

metuose, 

organizuoti 

lauko 

projektus, 

fizinės 

sveikatos 

stiprinimui. 

1.2. Veiklos, 

stiprinančios 

bendruomenės narių 

emocinę sveikatą. 

Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

Bus įgyvendinti 

sveikos mokyklos 

principai. 

Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

Įgyvendintų 

projektų skaičius. 

Bus įgyvendintas 

tarptautinis 

projektas 

„Pasaulio liaudies 

dainos“. 

Bus 

įgyvendintas 

projektas 

bendruomenės 

narių 

emocinei 

sveikatai 

stiprinti. 

Bus 

įgyvendintas 

projektas 

bendruomenės 

narių 

emocinei 

sveikatai 

stiprinti. 

1.3. Atlikti vaikų 

fizinės ir emocinės 

sveikatos tyrimai. 

Tyrimų darbo 

grupė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

Atlikti tyrimai padės 

atskleisti mokyklą 

lankančių vaikų fizinį 

aktyvumą bei emocijų 

raiškos ypatumus. 

Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

Atliktų tyrimų 

skaičius. 

Tyrimas „Naujai 

pradėjusių lankyti 

darželį vaikų 

adaptacija“. 

Tyrimas 

„Vaikų fizinio 

aktyvumo ir 

emocijų 

raiškos 

ypatumai“. 

 

 

________ 

1.4. Papildytas 

sportinis inventorius. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams, 

direktorė. 

Bus įgyvendinti 

sveikos mokyklos 

principai. 

ML 

2500 Eur. 

Įsigytų priemonių 

skaičius. 

Bus įsigyta 4 

balansiniai 

dviratukai. 

Bus įsigyti 6 

balansiniai 

dviratukai. 

Bus įsigyti 4 

spyruokliukai. 
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2. Organizuoti 

mokyklos 

veiklą, 

įtraukiant 

bendruomenės 

narius. 

2.1. Tėvų aktyvesnis 

dalyvavimas 

mokyklos veikloje. 

Mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

Vaikų tėvai aktyviau 

dalyvaus mokyklos 

organizuojamose 

veiklose, stiprės 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas. 

ML 

500 Eur. 

Dalyvavusių 

veiklose tėvų 

skaičius (proc.) 

Ne mažiau kaip 

30 proc. vaikų 

tėvų, dalyvaus 

mokyklos 

organizuojamose 

visai 

bendruomenei 

skirtose veiklose. 

Ne mažiau 

kaip 40 proc. 

vaikų tėvų, 

dalyvaus 

mokyklos 

organizuojam

ose visai 

bendruomenei 

skirtose 

veiklose. 

Ne mažiau 

kaip 40 proc. 

vaikų tėvų, 

dalyvaus 

mokyklos 

organizuojam

ose visai 

bendruomenei 

skirtose 

veiklose. 

2.2. Mokyklos 

personalo 

įsitraukimas į 

organizuojamas 

veiklas. 

Mokyklos 

bendruomenė. 

Stiprės mokyklos 

darbuotojų tarpusavio 

santykiai, 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas. 

ML 

500 Eur. 

Įgyvendintų 

renginių, išvykų 

skaičius. 

Ne rečiau kaip du 

kartus metuose, 

bus 

organizuojami 

renginiai, 

edukacinės 

išvykos, 

bendruomenišku

mui stiprinti. 

Ne rečiau kaip 

du kartus 

metuose, bus 

organizuojami 

renginiai, 

edukacinės 

išvykos, 

bendruomeniš

kumui 

stiprinti. 

Ne rečiau kaip 

du kartus 

metuose, bus 

organizuojami 

renginiai, 

edukacinės 

išvykos, 

bendruomeniš

kumui 

stiprinti. 

 

3 TIKSLAS – kurti saugią, modernią ir patrauklią mokyklos aplinką. 

Uždaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 

rezultatai ir jų laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansiniai 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, 

mato vnt. 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

1. Modernizuoti 

mokyklos lauko 

erdves. 

1.1.  Lauko STEAM 

sienelių 

įsigijimas ir 

įrengimas. 

Pavaduotoja ūkio 

reikalams, 

direktorė 

STEAM ugdymo(si) 

metodų taikymui, 

praturtinta mokyklos 

lauko erdvė. 

ML 

2200 Eur 

Įrengtos STEAM 

sienelės. 

Bus įsigytos ir 

įrengtos dvi 

STEAM sienelės 

su priedais. 

 

 

______ 

Bus įsigyti du 

papildomi 

priedai 

STEAM lauko 

sienelėms. 

1.2.  Pėsčiųjų  

takelių, 

mokyklos 

Pavaduotoja ūkio 

reikalams, 

direktorė 

Užtikrintas mokyklos 

bendruomenės saugus 

judėjimas teritorijoje, 

SB 

37500 Eur 

Išklota 750 kv. m 

pėsčiųjų takelių 

trinkelių danga. 

Bus išklota 750 

kv. m. pėsčiųjų 

  ______ 
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teritorijoje, 

išklojimas 

trinkelių danga. 

pagerintas įstaigos 

įvaizdis. 

takų trinkelių 

dangos. 

1.3.  Lopšelio grupių 

lauko aikštelėse 

tvorelių 

įrengimas. 

Pavaduotoja ūkio 

reikalams, 

direktorė 

Užtikrintas lopšelio 

grupių vaikų 

saugumas. 

Tėvų įnašų 

lėšos 

3500 Eur 

Įsigytos ir 

sumontuotos lauko 

aikštelių tvorelės. 

 

 

______ 

Įsigytos ir 

sumontuotos 

dviejų lopšelio 

grupių 

aikštelių 

tvorelės. 

Įsigytos ir 

sumontuotos 

vienos 

lopšelio 

grupės 

aikštelės 

tvorelė. 

1.4.  Lauko staliukų 

ir kėdučių 

įsigijimas ir 

sumontavimas. 

Pavaduotoja ūkio 

reikalams, 

direktorė 

Sukurta patogi ir 

paįvairinanti 

ugdymo(si) procesą 

aplinka, lauke. 

SB, Tėvų įnašų 

lėšos 

2400 Eur 

 

 

Įsigyti ir 

sumontuoti lauko 

staliukai su 

kėdutėmis. 

 

 

______ 

Įsigyti ir 

sumontuoti 

lauko staliukai 

su kėdutėmis 

dviem 

ikimokyklinio 

amžiaus 

grupėms. 

Įsigyti ir 

sumontuoti 

lauko staliukai 

su kėdutėmis 

trims 

ikimokyklinio 

amžiaus 

grupėms. 

2. Atnaujinti 

mokyklos 

vidaus erdves. 

 

 

 

 

 

 

1.5.  Mokyklos 

teritorijos 

sugadintų tvoros 

segmentų 

keitimas. 

Pavaduotoja ūkio 

reikalams, 

direktorė 

Užtikrinta saugi 

mokyklos aplinka, 

pagerintas įvaizdis. 

SB 

1000 Eur 

Įsigyti ir 

sumontuoti 26 

mokyklos tvoros 

segmentai. 

______ Įsigyti ir 

sumontuoti 26 

mokyklos 

tvoros 

segmentai. 

______ 

1.6.  Bendrųjų 

mokyklos 

patalpų -

koridorių ir 

laiptinių 

remontas. 

Pavaduotoja ūkio 

reikalams, 

direktorė 

Užtikrintas vaikų 

saugumas, higienos 

sąlygos, pagerintas 

mokyklos įvaizdis, 

padidinta 

nekilnojamojo turto 

vertė. 

SB  

40000 Eur 

 

 

Atliktas kapitalinis 

mokyklos 

koridoriaus ir 

laiptinių remontas. 

______ Atliktas 

kapitalinis 

mokyklos 

koridoriaus ir 

4 laiptinių 

remontas, 

pakeistas 

apšvietimas, 

turėklai. 

______ 
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1.7.  Einamasis 

grupių ir 

rūbinėlių 

remontas. 

Pavaduotoja ūkio 

reikalams, 

direktorė 

Užtikrintos vaikų 

higienos sąlygos, 

pagerintas mokyklos 

įvaizdis, padidinta 

nekilnojamojo turto 

vertė. 

SB 

5000 Eur 

Atliktas 3 grupių, 1 

rūbinėlės remontas. 

Atliktas 1 grupės 

ir 1 rūbinėlės 

einamasis 

remontas. 

Atliktas 1 

grupės 

einamasis 

remontas. 

Atliktas 1 

grupės 

einamasis 

remontas. 

1.8.  Grupių 

sanitarinių 

mazgų 

kapitalinis 

remontas. 

Pavaduotoja ūkio 

reikalams, 

direktorė 

Užtikrintas vaikų 

saugumas, higienos 

sąlygos, pagerintas 

mokyklos įvaizdis, 

padidinta 

nekilnojamojo turto 

vertė. 

SB 

10000 Eur 

Atliktas 2 grupių 

sanitarinių mazgų 

kapitalinis 

remontas. 

______ ______ Atliktas 2 

grupių 

sanitarinių 

mazgų 

kapitalinis 

remontas. 

1.9.  Priverstinės 

vėdinimo 

sistemos 

įrengimas. 

Pavaduotoja ūkio 

reikalams, 

direktorė 

Užtikrintos vaikų 

higienos sąlygos, 

pagerintas mokyklos 

įvaizdis. 

Paramos lėšos 

7800 Eur 

Įsigyti ir grupėse 

sumontuotos 6 oro 

kondicionavimo 

sistemos. 

Dvejose grupėse 

įrengti 

kondicionieriai. 

Dvejose 

grupėse 

įrengti 

kondicionieria

i. 

Dvejose 

grupėse 

įrengti 

kondicionieria

i. 

1.10. Įrengt

os skalbinių 

surinkimo ir 

paskirstymo 

patalpos. 

Pavaduotoja ūkio 

reikalams, 

direktorė 

Higienos normų 

užtikrinimas, 

kryžminės taršos 

nebuvimas. 

SB  

500 Eur 

Įrengtos patalpos 

skalbinių 

priėmimui ir 

išdavimui. 

Rūsyje įrengtos 

patalpos 

skalbinių 

priėmimui ir 

išdavimui, 

užtikrinant 

kryžminės taršos 

nebuvimą. 

______ ______ 
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VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

1 TIKSLAS –  

 

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 
Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

         

         

Išvada apie pasiektą tikslą 

 

 

     

 

 

  

2 TIKSLAS –  

 

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 
Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

         

         

Išvada apie pasiektą tikslą 
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3 TIKSLAS –  

 

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

         

         

Išvada apie pasiektą tikslą 

 

     

 

 

____Direktoriaus pavaduotoja ugdymui____     ____Nijolė Jasulaitienė____ 

(Plano rengėjo pareigos)                                                          (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)                                

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ mokyklos tarybos  

2022 m. kovo 31 d.  

posėdžio protokolu Nr. 1. 

 


