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I SKYRIUS
ĮVADAS

Kauno vaikų darželio ,,Raudonkepuraitė“ 2016–2018 metų strateginis planas (toliau strateginis
planas) yra trijų metų strateginio planavimo dokumentas, nustatantis darželio veiklos viziją, tikslus,
uždavinius  ir  siektinus  rezultatus  iki  2018  metų.  Šio  strateginio  plano  paskirtis –  sutelkti  ir
efektyviai  valdyti  darželio  išteklius,  aktyvinti  bendruomenės  veiklą,  pasirinkti  teisingą  darželio
vystymosi kryptį ir prioritetus, planuoti kaitos pokyčius.

2016 - 2018 metų strateginis planas parengtas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės 2015-
2017 metų strateginiu veiklos planu, Kauno miesto savivaldybės 2016- 2022 metų strateginiu plėtros
planu, Valstybės švietimo 2013-2022 metų strategija, Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“
ir Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ 2015 metų plačiojo ir giluminio audito išvadomis.

Rengiant  darželio  strateginį  planą  buvo  laikomasi  viešumo,  bendravimo  ir  bendradarbiavimo
principų.  

Įgyvendinant  strateginio  plano  kryptis,  bus  tobulinamas  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio
amžiaus  vaikų  ugdymo  planavimas,  plėtojamos  bendruomenės  kompetencijos  ir  atnaujinamos
darželio vidaus ir lauko  ugdymo aplinkos.

II SKYRIUS
DARŽELIO PRISTATYMAS

Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ yra Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, viešasis
juridinis asmuo, turinti antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose
bankuose. Darželis yra dieninė švietimo įstaiga, dirbanti kasdien 5 dienas savaitėje.

Darželyje  veikia  keturios  to  paties  amžiaus  vaikų grupės,  trys  ikimokyklinio  3-6  metų  amžiaus
vaikams ir  viena  priešmokyklinio  ugdymo grupė,  5-6/7  metų  amžiaus  vaikams.  Maksimalus  vaikų
skaičius vienoje grupėje yra 18 vaikų.



Darželyje  dirba  9  pedagogai,  6  administracijos  darbuotojai  ir  10  aptarnaujančio  personalo
darbuotojų. Darželyje dirba logopedas, meninio ugdymo (muzikos) mokytojas, neformaliojo ugdymo
(kūno kultūros) mokytojas.

Ikimokyklinėse vaikų grupėse ugdymo procesas organizuojamas įgyvendinant Kauno vaikų darželio
„Raudonkepuraitė“  ikimokyklinio  ugdymo programą.  Ikimokyklinis  ugdymas  tęsiamas
priešmokyklinio  ugdymo  grupėje,  kurioje  vadovaujamasi ,,Bendrąja  priešmokyklinio  ugdymo
programa“.  Esame  sukaupę  patirtį  ankstyvojo  vaikų  rašytinės  kalbos  ugdymo  srityje,  J.  Piaget
nuomone, vaiko gebėjimas įvaldyti rašytinę kalbą turi įtakos jo mąstymo raidai, todėl ugdymo procese
didelis dėmesys skiriamas ankstyvajam rašytinės kalbos plėtojimui.

 Nuo 2005 metų darželyje pradėta taikyti ,,Geros pradžios“ metodika. Tai unikali programa 3-6 metų
amžiaus vaikams ir jų šeimoms. Programa parengta atsižvelgiant į kiekvieno vaiko reikmes ir gerbiant
kultūros, tradicijų įvairovę. 

Tėvams  pageidaujant,  darželyje  organizuojama  papildoma  veikla.  Šiuo  metu  darželyje  veikia 4
būreliai: anglų kalbos būrelis, tautinių šokių, karate ir šachmatų. 

Siekdami sudaryti geresnes sąlygas vaikų ugdymui:
Dalyvaujame:
Tarptautiniame projekte „Pasakyk pasauliui, labas“ (Say Hello to the World), kuriame priešmokyklinės

grupės  ugdytiniai  turi  galimybę  susipažinti  su  užsienio  kalba,  kitų  šalių  tradicijomis,  ugdyti  tolerancijos
įgūdžius.

Respublikiniame projekte „Lietuva skaito vaikams“, vaikų skaitymo gebėjimams vystytis.
Bendradarbiaujame:
Ukmergės vaikų lopšelu-darželuį „Šilelis”, 
Kauno viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriumi,
VšĮ santykių institutu,
Kauno J.Naujalio gimnazija,
Kauno Kolegija
Įgyvendindami 2013-2015 metų darželio veiklos  strategiją:
1.  Siekėme pagerinti ugdymo proceso kokybę, pereinant nuo per didelio pedagogo dominavimo į

sąlygų iniciatyvoms ir saviraiškai sudarymą. 
Sukaupėmė  patirtį  taikant  aktyviuosius  ugdymo metodus  ugdymo procese:  veiklose  taikėme  28

aktyviuosius  ugdymo metodus.  Pedagogai  parengė kiekvieno metodo aprašymą ir  išleido metodinę
priemonę  pedagogams  ,,Aktyvieji  ugdymo metodai  darželyje“.  Taikomi  aktyvieji  ugdymo metodai
paįvairino ugdymo organizavimo būdus ir padėjo daugiau ugdytinių įtraukti  į aktyvią ugdomąją veiklą
individualiai ir mažomis grupelėmis. Parengėme institucinio lygio kvalifikacijos tobulinimo programa
„Aktyvieji ugdymo metodai darželyje“. Pedagogai pravedė seminarus Kauno, Druskininkų ir Klaipėdos
miestų pedagogams.

Atnaujinome ugdymo priemones grupėse, po 22 naujas ugdymo priemones kiekvienoje grupėje ir 6
inovatyvias ugdymo priemones (šviesos stalas, ekperimentinis stalas ir kt.).

Įtraukėme  tėvelius  į  ugdomąjį  procesą,  tėvai  pravedė  80  renginių:  išvykos,  skaitiniai  vaikams,
pravesti poezijos vakarai ir ugdomosios veiklos. 

Praplėtėme  ugdymo  turinį  integruodami  socialinių  įgūdžių  ugdymo  „Zipio  draugai“  ir
„Etnokultūrinio ugdymo“ programas. 

2016-2018 metais  gerinsime ugdymo planavimą ir  sieksime visapusiško, projektinio ugdomosios
veiklos planavimo, informacijos sklaidos naudojant informacines technologijas.

2.  Tobulindami  darželio  bendruomenės  narių  kompetencijas,  sukuriant  tikslingą  kvalifikacijos
kėlimo sistemą,  organizavome seminarus  darželyje  vaikų  ugdymo temomis  tėvams  ir  pedagogams.
Atsižvelgiant  į  pedagogų  profesinės  karjeros  tobulinimo  planus,  parengta  darželio  pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo tvarka ir tobulinimosi planai 3 metams. Pagrindinės pasirinktos tobulinimo
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kryptys:  anglų  kalbos  tobulinimas,  informacinių  technologijų  valdymo  tobulinimas  ir  inovatyvių
ugdymo  technologijų  taikymas.  Planuodami  naują  2016-2018  m.  strategiją  sieksime  įgyvendinti
pasirinktas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kryptis.

Tėveliams organizavome 3 paskaitas darželyje,  apmokėme kaip elgtis  su hiperaktyviais  vaikais,
kaip  susitarti  su  vaiku  ir  kokias  taikyti  ugdymo  taisykles  namuose.  Naujoje  strategijoje  sieksime
tobulinti tėvelių komandinio darbo kompetenciją.
3. Trečiuoju tikslu išsikėlėme pagerinti vidaus resursų valdymą, siekiant užtikrinti saugias, sveikas ir
edukacines  vaikų  ugdymosi  aplinkas.  Pritraukėme  papildomai  lėšų  išnuomodami  sporto  salę  4
būreliams,  2013-2014  m.,surinkome  370  EUR.  Dalyvavome  UAB  ,,Atliekų  tvarkymo  centro”
projekte ,,Mes rūšiuojam”. 2013/2014 m.surinkome 170 EUR, surinktas lėšas panaudojome naujoms
ugdymo priemonėms įsigyti grupėse.  Telkėme darželio bendruomenę atremontuojant „Nykštukų“ ir
„Kiškučių“  grupes,  darželio  kiemo laiptus,  atnaujinant  grupių  aplinkas.  Įsigijome10  naujų  ugdymo
priemonių  darželio  kieme,  sutvarkėme  želdinius,  atremontavome sporto  salę  ir  pradėjome darželio
vamzdynų remontą.  Patobulinome grupių edukacines  aplinkas  parengdami  tobulinimo planus ir  jas
įvertinome. Darželio tarybos nuomone geriausia edukacinė aplinka yra Nykštukų grupėje.
Ateinančiais metais sieksime pabaigti vamzdynų remonto darbus, renovuoti darželio virtuvės patalpas,
atnaujinti darželio pastatą, kiemo takelius ir pakeisti pagrindinę vaikų žaidimų aikštelę.

III SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ

 Išorinės aplinkos analizė PESTE:
Išoriniai 
veiksniai
Politiniai, 
teisiniai

Patvirtinta  Valstybės  pažangos  strategija  „Lietuva  2030“,  kurioje  numatomi
pokyčiai įvairiose srityse. Viena iš sričių yra „Sumani visuomenė“. Siekiama skatinti
mokėjimą  dirbti  komandoje,  naudoti  naujas  technologijas,  mokyklose  sukurti
tinkamas mokymosi aplinkas, plėsti bendruomenių savivaldą.

Darželyje:  nuolat  kuriamos  pedagogų  ir  darbuotojų  komandos  ir  darbo  grupės
strateginiam ir  metiniams  veiklos  planams  įgyvendinti,  tačiau  pedagogams  trūksta
komandinio darbo įgūdžių, 2015 metų plačiojo audito rezultatuose tai įvardino 9%
pedagogų, į komandas neįtraukiami tėvai ir darželio specialistai, todėl sieksime gerinti
komandinio  darbus  įgūdžius,  telkiant  įvairesnes  komandas  ir  ieškant  iniciatyvių
bendruomenės narių. 

Kitoje  srityje  „Besimokanti  visuomenė“  siekiama  sukurti  veiksmingą  mokymosi
visą  gyvenimą  sistema,  efektyviai  pritaikančią  informacinių  ryšių  technologijų
galimybes, užtikrinančią dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei gebėjimų įgyjimą ir
tobulinimą.  Darželyje  90%  pedagogų  turi  informacinių  technologijų  valdymo
pradmenis,  sieksime  tobulinti  informacinių  technologijų  įgūdžius  dirbant  su
informacinėmis  programomis.  Darželyje  pedagogai  negeba  bendrauti  anglų  kalba,
todėl  sieksime  atnaujinti  žinias  2  pedagogų,  kurie  gebės  bendrauti  angliškai
įgyvendinant tarptautinius projektus ir pristatant darželį anglų kalba. 

Patvirtintas „Kauno miesto neformaliojo švietimo mokyklų veiklos kokybės išorinio
vertinimo tvarkos aprašas”, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6
d. sprendimu Nr. T-598. Išorinis vertinimas ir darželio įsivertinimas grindžiamas tais
pačiais  rodikliais  sudaro  galimybę  įstaigai  pasimatuoti  įsivertinimo  kokybę  ir
tikslingiau  nubrėžti  veiklos  kokybės  tobulinimo  prioritetus.  Darželyje  bus
tobulinamas vidaus auditas pagal naują išorinio veiklos vertinimo aprašą.
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Pakeistas  vaikų  maitinimo  organizavimo  ikimokyklinėse  įstaigose  aprašas,  LR
Sveikatos  apsaugos  ministro  2014  m.  liepos  4  d.  įsakymu  Nr.  V-769.  Aprašo
pakeitimas įpareigoja saugoti vaikų sveikatą praplečiant draudžiamų produktų grupių
sąrašą ir į meniu kasdien įtraukiant vieną virškinimo sistemą tausojantį patiekalą.
Darželyje  rengiami  meniu  kiekvienam  sezonui  įtraukiant  daržoves  ir  vaisius  į
kiekvienos dienos maitinimą. Atliktas tyrimas dėl tėvelių pasiūlymų vaikų maitinimui
patobulinti.
Meniu papildytas vaistažolių arbatomis, sumažintas cukraus kiekis į gėrimus, kas antri
pusryčiai vietoje sumuštinio duodamas vaisius, atsisakyta po pietų gerti sulčių gėrimą,
vietoje jo geriamas vanduo. Pakeitėme vaiko dienos rėžimą, sudarant sąlygas vaikams
valgyti kas 3,5 valandos.

Pakeisti  „Valstybinių  (išskyrus  aukštųjų  ir  aukštesniųjų)  ir  savivaldybių  mokyklų
vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos
nuostatai“.
LR  Švietimo  ministro  2014  metų  rugpjūčio  1  d.  įsakymu  Nr.  V-707.  Nuostatų
pakeitimai  įpareigoja  vadovus  atestuotis  kas  5  metai,  peržvelgti  vadovaujamos
įstaigos  pokyčius  ir  pasitikrinti  darželio  veiklos  rezultatus.  2014  metais  darželio
direktorė  pasitvirtino  (II),  o  pavaduotoja  ugdymui  įgijo  (III)  kvalifikacines
kategorijas. Nustatytos darželio vadovų tobulintinos kryptys 5 metams. Tobulinsime
darželio veiklos įsivertinimą ir IT valdymą.

Atnaujinta ir 2014 m. rugsėjo 2 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Atnaujinta programa padės pedagogams
lanksčiau  taikyti  ugdymo  turinį  skirtingų  poreikių  ir  išgalių  vaikams.  2014  metų
giluminio audito rezultatai atskleidė, kad ugdymo planavimą ir vertinimą pedagogai
laiko  tobulintinais,  todėl  ateityje  bus  siekiama  tobulinti  priešmokyklinio  ugdymo
turinio planavimą ir vertinimą. 
Išleistos naujos Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. Siekiama užtikrinti
į  vaiką  orientuotą  ugdymą.  Pedagogai  nėra  įsisavinę  naujų  rekomendacijų,  todėl
sieksime tobulinti ikimokyklinio ugdymo planavimą ir vertinimą.

Ekonominiai Nuolat  koreguojamas  „Kauno  miesto  savivaldybės  švietimo  įstaigų  darbuotojų
tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašas“ (patvirtintas
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 6 d. Nr. T-94, 2015 m. balandžio
2 d. Nr. T-151) leidžia padidinti  darbuotojų atlyginimus ir užtikrinti didesnę darbo
motyvaciją.

Per 2013-2015 metu darbuotojų atlyginimai išaugo 9,4%.
Nuo 2013 metų balandžio 2 d.  padidėjo mokestis  už ugdymo sąlygų tenkinimą:

vaikų  ugdomų pagal  ikimokyklinio  ugdymo programas  0,58  EUR,  vaikų  ugdomų
pagal priešmokyklinio ugdymo programas 0,29 EUR. Surenkamos didesnės mokesčių
sumos  sudaro  galimybę  pagerinti  vaikų  ugdymo  ir  higienos  sąlygas.  2013-2015
metais  atnaujinti  baldai  logopediniame  kabinete,  įsigytos  naujos  sekcijos  žaislams
laikyti  visose  darželio  grupėse,  įsigytas  komplektas  lovyčių  „Meškučių“  grupėje,
atnaujintas  minkštas  inventorius,  papildytos  kiemo  aikštelės  suoliukais,  staliukais,
žaidimais.

Socialiniai Darželyje vaikų grupės formuojamos atsižvelgiant į Lietuvos higienos normos HN
75:2010  „Įstaiga,  vykdanti  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  programą.
Bendrieji  sveikatos  saugos  reikalavimai“  33-ojo  punkto  reikalavimus.  Kiekvienoje
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grupėje po 18 vaikų, iš viso 72 vaikai. Jei yra vaikų lankančių darželį tik 4 valandas
per  dieną,  toje  grupėje  papildomai  priimami  vaikai.  Kiekvienais  metais,  pagal
laukiančių  vaikų skaičių,  turime  pilnai  užpildytas  grupes  dviems metams į  priekį,
tačiau laukiančių vaikų skaičius mažėja, nes Kauno mieste kasmet kuriamos naujos
vietos darželinukams: 2012 m.-168, 2013 m.-234, 2014 m. -480 (pagal direktoriaus
V.Mažeikos  2014-08-27  pranešimą  „Pagrindiniai  2014-2015  mokslo  metų  veiklos
aspektai“).

Darželį lanko 66 šeimos, iš kurių: 9 šeimos yra daugiavaikės šeimos, auginančios 3
ir  daugiau  vaikų,  5-gauna  socialinę  pašalpą,  4-šeimos,  kuriose  vienas  iš  tėvų  yra
studentas.  Kauno  miesto  savivaldybės  tarybos  sprendimu  šeimoms,  gaunančioms
socialines pašalpas, daugiavaikėms, studentams, už vaiko išlaikymą darželyje gali būti
taikomos mokesčio lengvatos.  Nuo 2013 metų Kauno miesto savivaldybės  tarybos
2013-02-28  sprendimu  Nr.T-115  negalio  ja  nuolaida  tėvams,  atliekantiems  tikrąją
karinę tarnybą.

Mūsų įstaigoje 2015 metais 50% mokesčio lengvata taikoma 18 šeimų, 5 šeimomis
daugiau nei 2014 metais (13). 

Patvirtinti mokytojų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai, LR švietimo ir
mokslo ministro įsakymas 2015 m. gegužės 5 d. Nr.V-448 „Dėl mokytojų, pagalbos
mokiniui  specialistų  ir  mokyklų  vadovų  nacionalinių  kvalifikacijos  tobulinimo
prioritetų  patvirtinimo“.  Didelis  dėmesys  skiriamas  sąlygų  kūrimui  individualiems
vaikų ugdymosi poreikiams tenkinti ir išskirtinių mokinių gabumų ugdymui.

Darželyje  parengti  pedagogų karjeros  planai,  nusakantys  pedagogų kompetencijų
augimo ir tobulinimo kryptis. Karjeros planai derinami su darželio veiklos prioritetais
siekiant efektyvesnių veiklos prioritetų įgyvendinimo. Ateinančiais  metais  sieksime
tobulinti pedagogų IT valdymo, anglų kalbos panaudojimo ir ugdymo planavimo bei
vertinimo kompetencijas. 

Technologi-
jos

      Darželyje esame įsigiję 6 kompiuterius, kurie prijungti prie internetinio TEO ryšio,
yra  3  telefono  abonentai  (vietinis  ir  2  mobilūs).  Naudojamasi  elektroninio  pašto
paslaugomis,  socialinės  paramos  mokiniams  (mokinių  nemokamas  maitinimas)
duomenų bazėmis, Kauno miesto socialinės rūpybos skyriaus duomenimis, Kauno miesto
savivaldybės  Švietimo,  kultūros  ir  turizmo  plėtros  reikalų  valdybos  portalu,
vykdomas  cetralizuotas  vaikų  priėmimas,  naudojamasi  internetiniu  portalu
„apklausa.lt“,  bendradarbiaujama  SKIPE  programa  su  Slovėnijos  vaikų  darželiu.
Bankų  pavedimai,  vietiniai  ir  tarpiniai  mokėjimai  bei  kitos  operacijos  atliekamos
naudojant bankų internetines sistemas. Ugdytinių tėvams žinios apie darželio veiklą
skelbiamos  interneto  tinklapyje  http://www.rkepuraite.kaunas.lm.lt ir  grupių
svetainėse puslapyje www.wix.com.

   Tačiau bendradarbiavimas IT priemonėmis su tėvais nėra pakankamas, nes 9%
pedagogų atlikę 2015 metų giluminį  auditą  nustatė,  kad reikia  tobulinti  sritį  1.2.3.
„Viešieji  ryšiai“,  siekiant  pagerinti  informacijos  perdavimą  tėvams.  Todėl  ateityje
siekiame  įsigyti  programą  „Mūsų  darželis“  ir  visas  keturias  grupes  aprūpinti
nešiojamais kompiuteriais.

Edukaciniai
(centriniai  /
vietiniai)

Kaune  veikia  Kauno  pedagogų  kvalifikacijos  centras,  esame  šalia  jo,  todėl
dažniausiai  pedagogai  lanko  KPKCentro  organizuojamus  seminarus,  parodas  ir
konferencijas. Per metus aplankomi 5/6 renginiai.

Prie Kauno lopšelio darželio „Aušrinė“ įkurtas vaikystės pedagogikos centras, 2015
metais,  siekdami  įsisąvinti  „Geros  pradžios“  metodiką,  tobulinosi  2  naujai  priimti
pedagogai.
  Bendradarbiaujame su Kauno pedagogine psichologine tarnyba, siekdami pagerinti
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darbą su specialiųjų poreikių vaikais.  Vieną kartą  metuose specialistai  kviečiami  į
darželį įvertinti specialiųjų vaikų poreikius.
 Tęsiame  bendradarbiavimą  su  VšĮ  šeimos  santykių  institutu,  3  kartus  kvietėme
specialistus skaityti paskaitas tėvams apie vaikų ugdymo problemas. 

 Vidinių išteklių analizė:

Vidiniai 
veiksniai
Darželio 
kultūra/ 
Etosas

Darželis  turi  savitas  tradicijas švęsti  kalendorines  šventes,  vaikų  gimtadienius,
darbuotojai  pagerbiami  asmeninių  jubiliejų  proga.  Nuo  2014  metų  įvedėme  naujus
tradicinius  renginius:  darželio  gimtadienis,  Tarptautinė  vaikiškos  knygos  diena,
poezijos  rytmečiai.  Darželis  turi  savo simboliką:  vėliavą,  gairelę,  šventinę  aprangą,
himną.  Renkama  darželio  istorija  vedant  nuotraukų  albumus,  kuriuose  aprašomi  ir
nuotraukose  užfiksuojami  svarbiausi  darželio  veiklos  epizodai,  renkamos  išeinančių
vaikų fotonuotraukos. Pagal 2015 metų „Plačiojo audito “rezultatus, pedagogai darželio
savitumą labai gerai 45,5% ir gerai 54,5%.

    Susitarta  su bendruomene dėl  vertybinių  nuostatų  ir  ugdymo kokybės  kriterijų.
Darželyje  susitarimas  dėl  ikimokyklnio  ugdymo kokybės  vyko apklausus  ugdytinių
tėvelius,  išklausius  pedagogų  nuomonės  ir  pravedus  diskusijas  su  ikimokyklinio  ir
priešmokyklinio  amžiaus  vaikais.  Svarbiausiomis  vertybėmis  darželyje  yra laikoma:
meilė ir pagarba vaikui, tolerancija ir sąžiningumas. Vertybes pedagogai vertina labai
gerai 54,5% ir gerai 45,5%.
 Bendruomenėje siekiama palaikyti gerus tarpusavio santykius ir patenkinti kiekvieno
bendruomenės nario lūkesčius. Tačiau trūksta bendruomenės sutelktumo ir komandinio
darbo įgūdžių, tai įvardina 9% pedagogų. 
     Informacija  apie  veiklą  skelbiama  darželio  svetainėje
darzelis@rkepuraite.kaunas.lm.lt ir  kiekvienoje  grupės  svetainėje.  Su  tėveliais
pedagogai bendrauja naudodami elektroninį paštą ir internetiniame portale facebook.
Informaciją apie įstaigos veiklą pedagogai vertina labai gerai 63,5% ir gerai 36,3%.

   Palaikomi viešieji ryšiai su socialiniais partneriais: V. Kudirkos progimnazija, J.
Naujalio muzikos gimnazija, Kauno apskrities viešosios bibliotekos vaikų literatūros
skyriumi,  VšĮ  šeimos  santykių  institutu,  Ukmergės  lopšeliu-darželiu  ,,Šilelis“,  2013
metais  sudaryta  bendradarbiavimo  sutartis  su  Kauno  kolegija.  Tačiau  partnerystės
veiksmingumas  nėra  pakankamas,  nes  per  mažai  organizuojama  bendrų  renginių.
Pedagogai  viešuosius ryšius vertina labai  gerai 36,3%, gerai  54,5% ir  patenkinamai
9%.

Ugdymas ir 
mokymasis

Ikimokyklinėse  vaikų  grupėse  ugdymo  procesas  organizuojamas  įgyvendinant
Kauno  vaikų  darželio  „Raudonkepuraitė“  ikimokyklinio  ugdymo programą,  kuri
tobulinama  kas  penkeri  metai.  Ikimokyklinis  ugdymas  tęsiamas  priešmokyklinio
ugdymo  grupėje,  kurioje  vadovaujamasi ,,Priešmokyklinio  ugdymo  bendrąja
programa“.  Pagal  2015  metų  „Plačiojo  audito  “  rezultatus,  pedagogai  ugdymo
programas vertina labai gerai 54,5% ir gerai 45,5%.

Kasdieninis  ugdymo  planavimas  atsispindi  pedagogų  metiniuose  ir  savaitės
planuose.  18  %  pedagogų  įžvelgia  trūkumus  formuluojant  ugdymo  tikslus  ir
uždavinius,  todėl  ateinančiais  metais  planuojame  patobulinti  ugdomojo  proceso
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planavimą  atsižvelgiant  į  naujus  dokumentus  Ikimokyklinio  ugdymo  metodines
rekomendacijas ir naują priešmokyklinio ugdymo programą. 

Vadovaujantis ,,Geros pradžios“ metodika, ugdymo aplinkos suskirstytos centrais,
atsižvelgiant  į  vaikų  amžių  ir  poreikius.  Grupėse  taikomos  inovatyvios  ugdymo
priemonės: šviesos stalai, eksperimentinis stalas, skaidrės, demonstruojami mokomieji
filmai.  Darželio  kieme  priemonės  nuolat  papildomos,  kasmet  atliekama  patikra  dėl
saugumo.  Darželio  tarybos  nuomone  (2015-05-25  protokolo  Nr.  1-3)  reikia  keisti
pagrindinę  laipynę  darželio  kieme  dėl  nuolatinio  jos  remonto.  Dauguma  pedagogų
ugdymo priemonių atitiktį vaikų amžiui ir poreikiams vertina labai gerai 90,9%.

Grupėse vyrauja susitarimai  su vaikais:  grupės taisyklės.  Vaikų idėjos atsispindi
pedagogų planuose.  Planuojamos veiklos individualios,  mažomis grupelėmis ir  visai
grupei.  Neformaliojo  ugdymo  (kūno  kultūros)  mokytoja  organizuoja  vaikams,
turintiems judesio problemas užsiėmimus mažomis grupelėmis. Adaptacijos metu tėvai
yra  nuolatiniai  pagalbininkai  grupėje,  padeda  auklėtojoms,  jų  pagalba  vertinama,
atsižvelgiama  į  pasiūlymus.  Vykdomas  tėvų  pedagoginis  švietimas,  kurį  pedagogai
įvertino aukščiausiu lygiu, labai gerai 81,8%. 

Ugdomojoje  veikloje  taikomus  metodus  81,8%  pedagogų  vertina  labai  gerai.
Parengta metodinė priemonė „Aktyvieji ugdymo metodai“, Parengta institucinio lygio
kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Aktyvieji  ugdymo metodai darželyje”.  Ugdymo
procese taikoma 28 aktyvieji ugdymo metodai.

Vaikų veikla vertinama 2 kartus ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo
grupėse.  Stebimas,  įvertinamas  ir  fiksuojamas  vaiko  pasiekimų  lygis  įvairiose
ugdymosi  srityse,  kartu  su  tėvais  aptariamos  tolesnės  jo  ugdymosi  gairės.  Tačiau
pedagogai  įžvelgia  trūkumų,  vertinimai  nesiremia  naujomis  rekomendacijomis,
nepakankamai  informuojami  tėvai  apie  vaikų  daromą  pažangą. Vaiko  pažangos  ir
vertinimo sistemą labai gerai vertina 27,2% ir gerai 63,6%, patenkinamai 9%.

Popamokinė 
veikla

Darželyje veikia 4 būreliai: anglų kalbos būrelis 5-7 metų amžiaus vaikams (lanko
14 vaikų), etnokultūros būrelis 3-7 metų amžiaus vaikams (lanko 23 vaikų), karate  3-7
metų  amžiaus  vaikams  (lanko  22  vaikai)  ir   šachmatų  būrelis 4-7  metų  amžiaus
vaikams (lanko 12 vaikų). 96% vaikų lanko darželyje organizuojamus būrelius.

Būrelių tikslas – sudaryti sąlygas patenkinti individualius vaikų judėjimo, mąstymo
, pažinimo poreikius. 

Neformaliojo  švietimo veikla  vykdoma vadovaujantis  ,,Renginių ir  neformaliojo
švietimo veiklos, vykdomų į Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigas atvykstančių
paslaugų  teikėjų,  organizavimo  tvarkos  aprašu“,  (Patvirtintu  Kauno  miesto
savivaldybės administracijos, Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2011-11-24 įsakymu
Nr. 35 – 689) ir atsižvelgiant į kasmetinius tėvelių apklausų rezultatus.

Pasiekimai      2014 metais:
1.  Respublikiniame  ikimokyklinių  įstaigų  mažųjų  talentų  konkurse  „Jievaro  tiltas
2014“ „Kiškučių“ grupės ugdytinis tapo eilėraščio deklamavimo laureatu.          
2.  Kauno  miesto  ikimokyklinių  įstaigų  akcijoje  „Gėlėtu  vaikystės  tiltu“  bėgimo
važybose ugdytinė laimėjo II vietą.
3. Kauno šachmatų turnyre laimėjo II vietą „Meškučių“ grupės ugdytinė. 2015 metais
Kauno  šachmatų  turnyre  „Meškučių“  priešmokyklinės  grupės  ugdytinė  laimėjo  III
vietą.

Vaikų pasiekimai  pasireiškia  įvairiose  veiklos  srityse.  Kai  kurie  pasiekimai  yra
papildomos vaikų veiklos rezultatai.
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Pagalba 
mokiniui

Darželyje  veikia Vaiko Gerovės komisija,  kurios viena iš funkcijų yra atlikti  vaikų,
turinčių specialiųjų poreikių pirminį vertinimą ir teikti švietimo pagalbą. Iš specialiųjų
poreikių  vaikų,  darželį  lanko  vaikai,  turintys  kalbos  ir  komunikacijos  sutrikimus.
Kasmet šių vaikų skaičius išlieka panašus: 2013 m. – 19 vaikų, 2014 m.-23 vaikai,
2015 m.-17 vaikų. Su visais vaikais dirba logopedas.

Vaiko Gerovės komisija inicijuoja darbą su vaikais,  turinčiais laikysenos ir kojų
deformacijos  sutrikimus.  Tokių  vaikų  kiekvienais  metais  yra  apie  20.  Vaikai  turi
laikysenos sutrikimus ir kojų deformacijos sutrikimus. Kūno kultūros pedagogas dirba
su šiais vaikais individualiai ir nedidelėmis grupelėmis.  

Vaiko  gerovės  komisija  organizuoja  prevencinį  darbą  su  ugdytiniais  ir  tėvais
įvairiomis temomis: agresyviam elgesiui, patyčioms, pykčio valdymui ir kt.

Pedagogai  pagalbos  atitiktyje  vaikų  poreikiams  įžvelgia  trūkumų.  Labai  gerai
vertina 45,4% ir gerai 27,2%, patenkinamai 27,2%. Ypač reikalinga psichologo pagalba
tiek vaikams, tiek tėveliams ir pedagogams.

Personalo 
formavimas ir
organizavimas

Darželyje  dirba  25  darbuotojai,  iš  kurių  9  yra  pedagogai.  Pedagogės  nuolat
tobulinasi,  kelia  kompetencijas,  lankydamos  seminarus  ir  siekdamos  aukštesnių
kvalifikacinių  kategorijų.  Įgyvendinant  „Mokytojų  ir  pagalbos  mokiniui  specialistų
atestacijos programas“, 3 pedagogės įgijo metodininko kvalifikacines kategorijas, 4 -
vyresniojo  auklėtojo,  2  -  priimtos  jaunos  pedagogės,  ką  tik  baigusios  mokslus  ir
nespėjusios įgyti kvalifikacinių kategorijų. 

Specialieji pedagogai: 
Logopedė, metodininko kvalifikacinė kategorija, aukštasis išsilavinimas, 
Mokytoja (kūno kultūros), aukštasis išsilavinimas, magistro laipsnis,
Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja,  vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija,
aukštasis išsilavinimas. 

Darbuotojai  vykdydami  veiklas  vadovaujasi  pareiginiais  nuostatais,  susitarimais,
funkcijų pasiskirstymo tvarkomis.

Aptarnaujantis personalas aktyviai dalyvauja ugdymajame procese: vaikų šventėse,
užsiėmimuose, ekskursijose.

Personalas komplektuojamas rengiant konkursus ar apklausas. Dauguma pedagogų
personalo komplaktavimą ir darbo paskirstymą vertina labai gerai-72,7 %.

Vadovavimas 
ir lyderystė

Darželyje dirba: 
Direktorė  -  aukštasis  išsilavinimas,  magistro  laipsnis.  2015  metais  direktorė

pasitvirtino II vadybinę kvalifikacinę kategoriją.
    Darželyje vykdoma: pedagoginės veiklos priežiūra, maitinimo organizavimo auditas,
finansų kontrolė, ūkinės - materialinės veiklos priežiūra, vaikų sveikatos priežiūra.
    Veiklos priežiūrą atlieka: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkvedys,
sveikatos priežiūros specialistas, vyresnysis buhalteris. 

      Darželyje kuriamos komandos, kūrybinės ir darbo grupės strateginiam planui
parengti,  ugdomųjų  projektų  rengimui  ir  vykdymui.  Ataskaitos  nuolat  talpinamos
informaciniuose stenduose, svetainėse, darželio leidiniuose.

 Už  veiklą  direktorius  kasmet  atsiskaito  Kauno  miesto  savivaldybei  ir  darželio
tarybos  nariams.  Buhalteris,  vyriausioji  slaugytoja,  pavaduotoja  ugdymui  ir  ūkio
reikalams rengia kasmetines ataskaitas direktoriui, specialistai- pavaduotojai ugdymui,
pedagogai-tėvams  grupių  susirinkimų  metu,  darželio  darbuotojams-darbuotojų
susirinkimų  metu,  papildomai  bendruomenė  informuojama  darželio  svetainėje  bei
leidžiant ataskaitos ir pokyčių laikraštuką.

Darželyje  vyrauja  pagarba,  susitarimai,  bendruomenės  nariai  pripažįstami  ir
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vertinami.  Darbuotojai  pagerbiami  asmeninių  gimtadienių,  jubiliejų  proga.  Nuolat
teikiamos  premijos  ar  padėkos  bendruomenės  nariams  už  gerą  darbą  atliktą
einamaisiais metais. 

Darbuotojų tarpusavio ginčams spręsti veikia darželio etikos komisija. 

Dauguma pedagogų vadovimą vertina gerai  63,6%, dėl  vadovų dažnos kaitos  ir
darželio tarybos nepakankamo iniciatyvumo.

Finansiniai 
ištekliai

Darželiui skiriamos ir surenkamos lėšos kasmet didėja:
Kauno miesto savivaldybės skiriamos lėšos: 

Biudžeto - 2013 m.- 530,3 tūkst. Lt ,
                  2014 m.- 483,0 tūkst.Lt. 
                  2015 m.- 158,264 EUR (546,45 tūkst. Lt)
Mokinio krepšelio lėšos:
     MK - 2013 m. -  168,7 tūkst.Lt.
               2014m. - 172,8 tūkst.Lt.
               2015 m. -58,101 EUR (200,61 tūkst. Lt).   
Įstaigos pajamų lėšos (SPEC): 2013 m. – 68  tūkst. Lt. 
                                                      2014 m. – 76 tūkst. Lt.
                                                      2015 m. – 27 EUR (95 tūkst. Lt)
Didėjant  lėšoms,  didėja  darbuotojų  atlyginimai,  kas  turi  įtakos  žmonių  darbo

motyvacijai.  2013-2015 metais darbuotojų darbo užmokestis padidėjo 9,4%.
„Mokinio krepšelio“lėšomis aprūpiname vaikus ugdymo priemonėmis ir reikiama 

literatūra, SPEC lėšas panaudojame remonto darbams, baldų atnaujinimui bei 
kanceliarinių prekių įsigyjimui.

Tačiau surenkamos 2% lėšos kasmet mažėja:
2013 m.- 1633,70 EUR
2014 m. - 1256,72 EUR
2 % lėšos naudojamos prioritetinėms darželio veiklos kryptims įgyvendinti. Lėšos

buvo  skiriamos  darželio  kiemo  apželdinimo  darbams,  šiluminio  punkto  projektui
apmokėti, lauko priemonėms darželio kieme įsigyti.
   Siekiant padidinti darželio išteklius kasmet dalyvaujame:
1.  Respublikiniame  VšĮ  ,,Elektronikos  gamintojų  ir  importuotojų  organizacijos”  ir
UAB ,,Atliekų tvarkymo centro” projekte ,,Mes rūšiuojam”. Darželio bendruomenės
pastangų dėka surinktos atliekos virto lėšomis mūsų įstaigai, jas panaudojame naujiems
žaidimams ir žaislams įsigyti grupėse.
2. Nemokamo pieno ir vaisių tiekimo programose. Už programą „Pienas vaikams“ per
2012–2014  metus  surinkome  2566  EUR.  Lėšas  naudojame  darželio  virtuvės
inventoriaus ir grupių indų atnaujinimui.
Materialinių išteklių valdymą dauguma pedagogų vertina labai gerai 72,7%, tačiau 9%
pedagogų įžvelgia trūkumų, nes nuolat trūksta lėšų darželio remonto darbams.

Patalpos ir kiti
materialiniai 
ištekliai

Darželyje  šiuo  metu  yra  7  kompiuterizuotos  darbo  vietos,  kuriomis  naudojasi
darželio  administracija  ir  pedagogai.  Pedagogai  neturi  kompiuterių  grupėse,  todėl
nepatogu jais naudotis. Darželio tarybai pritarus (2015-05-25, protokolu Nr. 1-3), 2017
metais planuojame įsigyti kompiuterius kiekvienoje grupėje.

Atsižvelgdami  į  bendruomenės  lūkesčius  ir  viso  darželio  pastato  stebėseną
išsikeliame patalpų renovacijos prioritetus.  Siekdami pagerinti sąlygas vaikų sportui,
atlikome sporto salės remontą ir rūsio koridoriaus. Atlikome šiluminio punkto ir šilto
vandens vamzdynų renovaciją. Liko nepakeisti šalto vandens vamzdynai, neatnaujintas
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pastato fasadas, kiemo takeliai ir pagrindinė vaikų žaidimų aikštelė.
Turto valdymą dauguma pedagogų vertina labai gerai 72,7% ir gerai 27,2%.
Atsižvelgdami  į  darželio  ugdytinių  tėvelių  2014  metų  anketinės  apklausos

„Darželio  kiemo  želdinių  ir  aikštelių  atnaujinimas“  rezultatus,  nustatyti  tobulinimo
prioritetai: takų plytelių darželio kieme pakeitimas, asfaltuotos aikštelės remontas.

Darželio  taryba  2015-05-25,  protokolo  Nr.  1-3,  lėšų  panaudojimo  prioritetais
išskyrė: naujos laipynės įsigijimą darželio kieme, grupių aprūpinimą kompiuteriais ir
darželį supančios tvoros pakeitimą.

 SSGG analizė:
Stiprybės
 Ugdymo  (si)  aplinkos,  priemonių  atitiktis
vaikų amžiui ir poreikiams
 Ugdymo metodai
 Tėvų pedagoginis švietimas
 Turto valdymas
 Dalyvavimas  Kauno  miesto,  šalies  ir
tarptautiniuose projektuose bei renginiuose
 Palaikomi  glaudūs  ryšiai  su  socialiniais
partneriais
 Pedagogų kvalifikacijos ir patirtis

Silpnybės
 Pagalbos  atitiktis  vaikų  poreikiams,  trūksta
psichologinės pagalbos
 Ugdymo turinio planavimas ir vertinimas
 Grupės  neaprūpintos  informacinėmis
technologijomis.
 Nepakankamos  komandinio  darbo,  anglų
kalbos  ir  informacinių  technologijų
kometencijos
 Pasenusi  pagrindinė  vaikų  žaidimo  aikštelė
darželio kieme
 Darželio veiklos vertinimas ir įsivertinimas

Galimybės
 VDU  SMF  psichologijos  klinika  teikia  savanorius
psichologus
 Išleistos  naujos  „Ikimokyklinio  ugdymo
rekomendacijos“ ir nauja „Priešmokyklinio ugdymo
programa“.
 Nustatyti pedagogų kvalifikacijos kėlimo prioritetai
 Padidintas  tėvų  mokestis  už  ugdymo  sąlygų
tenkinimą 
 Dalyvavimas projektuose „Pienas vaikams“ ir „Mes
rūšiujam“

Grėsmės/pavojai
 Didėja  konkurencija  su  privačiomis

ikimokyklinėmis įstaigomis.
 Mokyklų  patalpose  kuriamos  darželinukų

grupės,  gali  sumažinti  ikimokyklinukų
skaičių.

 Maži  atlyginimai  ir  dideli  darbo  krūviai
darbuotojams, skatina juos ieškoti geresnių
darbo vietų.

 Mažėja surenkamos 2% lėšos.

IV SKYRIUS
DARŽELIO VIZIJA

Tapti  darželiu,  kuris  iš  kitų  ikimokyklinių  įstaigų  išsiskirtų  aukštu  vaikų  kalbos  ir
raštingumo lygiu, užtikrinančiu asmeniui visavertę raišką, bendravimo ir kūrybos laisvę, prisidėtų prie
vaiko  pasirengimo  (brandinimo)  mokyklai,  turėdami  reikalingo  lygio  pasaulio  suvokimą  ir
intelektualinį pasirengimą mokymuisi. 

V SKYRIUS
DARŽELIO MISIJA

   Teikti neformalųjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą Kauno miesto 3–7 metų amžiaus vaikams
keturiose  skirtingo  vaikų  amžiaus  grupėse,  diegiant  Geros  pradžios  metodiką,  nuolat  tobulinant
tarpinstitucinius ryšius ir siekiant aukšto vaikų kalbos ir raštingumo lygio.
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VI SKYRIUS
VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Kiekvieno vaiko problemos, kaip ir jo gebėjimai, yra individualūs. Todėl negalima kaip
nors keisti to, kas jie yra. (J.Gray)

VI SKYRIUS
STRATEGINIAI TIKSLAI

 KLIENTO PERSPEKTYVA
(Susivok)

 ORGANIZACINĖ
PERSPEKTYVA

(Organizuok)
1.  Užtikrinti  šiuolaikišką  ikimokyklinį  ir
priešmokyklinį  ugdymą,  pagerinant  ugdymo
planavimą,  sustiprinant  socialinę  partnerystę  ir
siekiant bendruomenės veiklumo.

2. Išplėtoti darželio bendruomenės įsivertinimo, anglų
kalbos, informacinių technologijų ir komandinio darbo
kompetencijas,  remiantis  mokymosi  visą  gyvenimą
koncepcija.

 PARAMOS PERSPEKTYVA
(Pasitelk)

 MOKYMOSI PERSPEKTYVA
(Augink)

3.  Pagerinti  lauko  ir  vidaus  ugdymo  aplinkas
įgyvendinant  ilgalaikio  materialiojo  turto  2016-2018
metų remonto programą.

VIII SKYRIUS
STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS

1  tikslas. Užtikrinti  šiuolaikišką  ikimokyklinį  ir  priešmokyklinį  ugdymą,  gerinant  ugdymo
planavimą, stiprinant socialinę partnerystę ir siekiant bendruomenės veiklumo.

Uždaviniai Įgyvendinimo
priemonės

Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuo-
jamas

pasieki-
mo

laikas

Atsakingi
vykdytojai

Lėšų
poreikis ir
numatomi

finansavimo
šaltiniai

1. Pagerinti 
ugdomosios 
veiklos 
planavimą 
vadovaujantis 
naujais 
ugdymo 
dokumentais, 
pritaikant 
projektinį 
planavimo 
metodą, 
rengiant 
individualias 

1. Pozityvios 
patirties 
pasidalinimas

Pedagogai nėra 
įsisavinę naujų 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
dokumentų.

Ugdymo turinio 
planavimas ir 
vertinimas remiasi 
naujausiais ugdymo 
planavimo 
dokumentais:
Priešmokyklinio 
ugdymo bendrąja 
programa, 
Ikimokyklinio 
ugdymo 
metodinėmis 
rekomendacijomis.

2016 m. Pavaduo-
toja
ugdymui

2.  Suburta Grupių metiniai Grupių metiniai ir 2016 m. Pavaduo-
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ugdymo 
programas 
gabiems 
vaikams

kūrybinė
pedagogų
komanda
projektinio
planavimo
rekomendaci-
joms parengti

ir savaitės planai 
rengiami veiklas 
planuojant 
temomis.

savaitės planai 
rengiami veiklas 
planuojant 
projektais.

toja
ugdymui

3.  Telkiamos
specialistų
komandos
4. Vedami 
mokymai 
pedagogams
(Vaikų 
pasiekimų 
žingsnių 
atpažinimas 
ir veiklos 
planavimas 
bei 
vertinimas)
5. Dalyvauja-
ma 
tarptautiniuos
e projektuose
6. Kviečiami 
savanoriai 
įvairių 
profesijų 
atstovai

Nėra rengiama 
individualių 
programų 
gabiems vaikams

1. Bus rengiamos 
individualios 
programos rašytinei 
kalbai gabiems 
vaikams.
2. Tęsiamas anglų 
kalbos formavimo 
pradmenų projektas 
priešmokyklinio 
amžiaus vaikams 
„Say Hello to the 
World“ 2016-2018 
m..
3. Atrandami nauji 
mokymosi būdai 
priimtini gabiems 
vaikams

2016 m. Pavaduo-
toja
ugdymui

450 EUR

2. Patobulinti 
informacijos 
sklaidą ir tėvų 
įtaką 
ugdomajam 
procesui

1.
IT  mokymai
pedagogams
ir tėvams

2.  Įsigijimas
IT  įrangos,
programos
„Mano
darželis“
įdiegimas  ir
naudojimas.

1. Grupių 
pedagogai  
bendrauja su 
tėveliai Facebook 
paskyroje ir  
elektroniniu paštu.
Nėra galimybės 
įsijungti į 
diskusijas viso 
darželio tėvams.
2.Pedagogai 
neaprūpinti 
kompiuteriais

1. Įdiegta programa 
“Mano darželis” 

2. Gyvybinga 
informacinė erdvė

2017 m. Direktorė 3000
EUR
SPEC

3. Pedagogų 
mokymai
4.Organizuoja
mos bendros 
šeimų ir 
pedagogų 
diskusijos

1.Organizuojami
bendri susirinkimai
2. Vykdomi 
pokalbiai atskirai 
su vienu iš tėvų, 
nėra šeimos 
diskusijų

1. Vieną kartą 
metuose pedagogai 
organizuoja 
individualius 
pokalbius su vaiku ir 
šeima.
2.Tėvai taps 

2017 m. Pavaduot
oja
ugdymui
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4.Atliekami 
analizės ir 
tyrimai 
ugdymo 
kokybės ir 
pasitenkinimo 
aspektu

3. Grupėse nėra 
atliekama apklausų
apie tėvų 
pasitenkinimą 
ugdymo procesu

ugdomosios veiklos 
sprendimų siūlytojais 
ir priėmėjais

3.Pagerinti
bendradarbiavi
mą su socialiais
partneriais

1. Socialinių 
partnerių 
dalyvavimas 
ugdymo 
procese.

2. Naujų 
ryšių su 
socialiniais 
partneriais 
sudarymas

Socialiniai 
partneriai 
dalyvauja veiklose,
tačiau tai 
neatsispindi 
pedagogų 
planuose.  
Neorganizuojami 
bendri projektai, 
apjungiantys visus 
socialinius 
partnerius.Neorga-
nizuojama patirties
sklaida su 
socialiniais 
partneriais.

1.Socialiniai 
partneriai įtraukiami  į
pedagogų veiklos 
planavimą. 
2. Atsiras nauji 
socialiniai partneriai, 
kurių prioritetinės 
kryptys yra 
humanitarinis 
ugdymas
3. Rengiami bendri 
projektai, šventės ir 
konferencijos

2018 m. Direktorė
Pavaduo-
toja
ugdymui

300 EUR

2  tikslas.  Išplėtoti  darželio  bendruomenės  įsivertinimo,  anglų  kalbos,  informacinių  technologijų  ir
komandinio darbo kompetencijas, remiantis mokymosi visą gyvenimą koncepcija.

Uždaviniai Įgyvendinimo
priemonės

Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuo-
jamas

pasiekim
o laikas

Atsakingi
vykdytojai

Lėšų
poreikis ir
numatomi
finansavi-

mo šaltiniai
1. Pagerinti 
pedagogų 
kompetencijas 
vaikų 
pasiekimų 
vertinimo, ir 
darželio 
veiklos 
įsivertinimo 
srityse

1. Seminarai 
pedagogams
( vaikų 
vertinimas 
stebėjimo 
metodu)

2. Literatūros 
apie 
savianalizę 
studijavimas 
ir pritaikymas 
rašant 
savianalizes.

3. Atnaujinta 
audito 
komanda.

1. Vaikų 
vertinime 
stebėjimo 
metodas taikomas
periodiškai, o ne 
kasdieninėje 
veikloje

2. Pedagogų 
savianalizės
orientuotos
į pedagogų
saviraišką.
3. Platusis auditas
atliekamas 
vadovaujantis 
Ikimokyklinio 
ugdymo 
mokyklos vidaus 
audito metodika, 
kuri neatitinka 

1. Pedagogai 
stebėjimo metodą 
gebės taikyti 
kasdieninėje vaiko 
veikloje

2. Pedagogai gebės 
analizuoti savo 
veiklą per vaikų 
pasiekimus ir jų 
pažangą

3. Pedagogai 
darželio veiklą 
vertins 
vadovaudamiesi 
Kauno miesto 
neformaliojo 

2016 m. Direktorė
Pavaduo-
toja 
ugdymui

100 EUR
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parengto naujo 
Kauno miesto 
išorinio vertinimo
aprašo
Atliekant 
giluminį auditą 
nėra įtraukiama 
visa darželio 
bendruomenė.

švietimo mokyklų 
veiklos kokybės 
išorinio vertinimo 
tvarkos aprašu 
įtraukiant visą 
darželio 
bendruomenę

2. Pagerinti 
pedagogų 
kompetenci-
jas anglų 
kalbos, 
informacinių 
technologijų 
valdymo 
srityse

1. Anglų 
kalbos 
seminarai 
2. 
Informacinių 
programų 
įsisavinimo 
mokymai, jų 
panaudojimas 
bendradarbiau
jant su tėvais.

1. Pedagogai 
neturi gebėjimų 
bendrauti anglų 
kalba
2. 90 % pedagogų
geba naudoti 
informacines 
technologijų 
pradmenis.

1. 20% pedagogų 
gebės pristatyti 
darželį ir jo veiklą 
anglų kalba
2. 90% pedagogų 
patobulins 
naudojimosi 
informacinėmis 
technologijomis 
gebėjimus 
(Bendradarbiaujama su 
tėvais įgyvendinant 
programą „Mano 
darželis“
Auditas atliekamas 
naudojant IT, ruošiami 
informaciniai leidiniai)

2017 m. Direktorė 500 EUR
SPEC

3. Patobulinti 
komandinio 
darbo 
kompetenciją,
pasitelkiant 
darželio 
bendruome-
nės narius 

1. Sutelktos 
iniciatyvių 
pedagogų 
komandos 
gebančios 
vykdyti 
projektus, 
atspindinčius 
įstaigos 
strateginius 
tikslus ir 
uždavinius.. 

2. Tėvai 
projektų 
metodu 
skatinami 
burtis 
komandomis 
organizuojant 
vaikų veiklas

3. Sutelktos 
specialistų 

1. 9% pedagogų 
plačiojo audito 
metu 
bendradarbiavimo
įgūdžius vertino 
kaip 
nepakankamus 

2. 10 % tėvų 
telkiasi į 
komandas, 
organizuodami 
veiklas vaikams

3. Su specialiųjų 
poreikių vaikais 
dirba tik 
logopedas

4. Darželyje nėra 

1. Atsiskleis 
pedagogų 
individualūs 
gebėjimai. 100 % 
pedagogų 
bendradarbiavimo 
įgūdžius vertins 
kaip labai gerus ir 
gerus.

2. 20% tėvų telksis 
į komandas, 
organizuojant 
vaikams veiklas 
netradicinėje 
aplinkoje

3. Sprendžiamos 
specialiųjų poreikių
vaikų ugdymo 
problemos telkiant 
specialistus

2018 m. Direktorė
Pavaduo-
toja 
ugdymui

100 EUR
SPEC
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komandos 
specialiųjų 
poreikių 
vaikams

4. Gerosios 
patirties 
sklaida 
bendruome-
nėje 
(pristatomi 
geriausi 
komandinio 
darbo 
pavyzdžiai ir 
rezultatai.)

pristatomi 
komandinių darbo
pasiekimai

4. Geri komandų 
rezultatai paskatins 
bendruomenės 
narius siekti naujų 
gebėjimų 

3.  Tikslas. Pagerinti  lauko ir  vidaus  ugdymo aplinkas  įgyvendinant  ilgalaikio  materialiojo  turto
2016-2018 metų remonto programą.
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės
Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuoja

mas 
pasiekim
o laikas

Atsakingi 
vykdytojai

Lėšų 
poreikis ir 
numatomi 
finansavimo
šaltiniai

1. Pagerinti 
lauko ir 
vidaus 
ugdymo 
aplinkas.

1. 
Organizuojam
a grupės 
bendruomenės
pagalba 
remonto 
darbams atlikti

1. „Kiškučių“ 
grupės linoleumas
pasenęs, vietomis 
įplyšęs, 
nusidėvėjęs
2. „Kiškučių“ 
grupės virtuvėlė 
aptrupėjusi, 
plytelės 
atsiklijavusios, 
neatitinka 
higienos 
reikalavimų

1. Pakeistas 
linoleumas 
„Kiškučių“ grupėje 

2. Išdažyta 
„Kiškučių“ grupės 
virtuvėlės patalpa, 
pakeistos plytelės

2016 m. Direkto-
riaus
pavaduo-
toja ūkiui
Viešųjų
pirkimų
organiza-
torius

1.600
EUR  -2%
lėšos
Tėvelių
pagalba

2.300
EUR
Pienas
vaikams
progra-
mos lėšos

2. Naujos 
laipynės 
įsigyjimas

Esamos laipynės 
pasibaigęs 
garantijos laikas, 
todėl ji kasmet 
remontuojama 
dalimis. Remontai
brangūs, 
pakeistos dalys 
skiriasi nuo 
esamų, todėl 
atrodo 
neestetiškai.

Nupirkta nauja 
laipynė darželio 
kieme

2016 m. Direktorė
Viešųjų
pirkimų
organiza
-torius

2173 EUR

SPEC
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3. Šalto 
vandens 
tiekimo 
sistemos 
remontas

Šalto vandens 
vamzdžiai yra 
pasenę, 20% 
vamzdžių yra 
avarinio stovio

Pakeisti visi šalto 
vandens vamzdžiai

2016 m. Direktori
aus
pavaduo-
toja ūkiui

6000
EUR
Savival-
dybės
lėšos

4.Nuotekų
tvarkymo
sistemos
remontas

Prakiurę ir 
surūdiję nuotekų 
vamzdynai.
10% vamzdžių 
jau yra pakeista 
naujais 
plastikiniais 
vamzdžiais.

Pakeisti visi 
likusieji nuotekų 
vamzdžiai

2016 m. Direkto-
riaus
pavaduo-
toja ūkiui

5000
EUR
Savival-
dybės
lėšos

5. Daželio 
tvoros 
remontas

Vielinė tvora 
apgriuvusi, 
skylėta, tvirtinimo
stovai nutrupėję, 
o metaliniai 
surūdiję, skylėti, 
nelaiko tvoros. 
Metalinė tvora 
nesaugi, nes pro 
ją gali pralįsti 
vaikai

Pakeita visa 
darželio tvora 
(vielinė ir 
metalinė).

2016 m. Direkto-
riaus
pavaduo-
toja ūkiui

10000
EUR
Savival-
dybės
lėšos

2. Atnaujinti 
darželio 
pastato ir 
kiemo 
aplinką 

1. Pamatų ir 
pastato 
apšiltinimas, 
nudrenavimas,
fasado 
dažymas

Darželio pastatas 
aptrupėjęs, iškritę
gabalai cemento, 
spalva nusilupusi.
Rūsyje negalima 
laikyti daiktų, nes
jie pelija, drėgsta.

Apšiltintas darželio 
pastatas, išdažytas 
fasadas. Rūsyje 
atliktas drenažas, 
nepelis sienos.

2017 m. Direkto-
riaus
pavaduo-
toja ūkiui

11500
EUR
Savival-
dybės
lėšos

2. Asfaltuoto 
įvažiavimo 
tako remontas 
ir vaikščiojimo
takelių 
remontas

Įvažiavimo takas 
duobėtas, 
aptrupėjęs. 
Vaikščiojimo 
takeliai išsikraipę, 
kliūna plytelių 
kraštai vaikams 
bėgiojant.

Išasfaltuotas 
įvažiavimo takas 
(100 m2)
Naujomis 
plytelėmis perkloti 
vaikų 
pasivaikščiojimo 
takai (284 m2)

2017 m. 16000
EUR
Savival-
dybės
lėšos

3. Pagerinti 
darželio 
vidaus ir 
lauko aplinką
atnaujinant 
virtuvės 
patalpą, 
įrangą, ir 
pakeičiant 

1. Virtuvės 
remontas.
Virtuvės 
įrangos 
įrengimas, 
ventiliacijos 
keitimas.

Virtuvės sienos 
nelygios, 
aptrupėjusios.
Pasenusi virtuvės 
įranga ir 
ventiliacijos 
sistema.

Išdažytos virtuvės 
patalpos sienos. 
Dalis sienų išklota 
naujomis 
plytelėmis, 
pakeistas 
gartraukis. 
Naujomis 
plytelėmis išklotos 

2018 m. Direkto-
riaus
pavaduot
o-ja ūkiui

4300
EUR
Savival-
dybės
lėšos
6500
EUR,  2%
lėšos.
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asfaltuotos 
žaidimų 
aikštelės 
dangą

grindys.
2. Žaidimo 
aikštelės 
remontas

Asfaltuota 
žaidimų aikštelė 
duobėta, kraštai 
aptrupėję. Ne-
gražus estetinis 
vaizdas.

Nauja  danga
apdengta  žaidimų
aikštelė  darželio
kieme.

2018 m. Direkto-
riaus
pavaduo-
toja ūkiui

9000  -
EUR
Savival-
dybės
lėšos

IX SKYRIUS

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
2016 m.

Per tarpinį 
matavimą 
2017 m.

Per 
galutinį 
matavimą
2018 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)

Parengė:
Direktorė Diana Dūdėnienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Baltakienė
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Janina Povilavičienė
Buhalterė Oksana Bagotyrienė

PRITARTA
Kauno vaikų darželio ,,Raudonkepuraitė“
tarybos 2015 m. lapkričio 18 d.
posėdžio protokolu Nr. 1-5
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