
                                                                           PRITARTA 

                                                                                      Kauno miesto savivaldybės administracijos 

                                                                                      direktoriaus pavaduotojo  

                     201   m.                                 d. 

                                                                                      įsakymu Nr.  

 

 

             PATVIRTINTA 

                                                                                     Kauno lopšelio-darželio „Smalsutis“   

                                                                                    direktoriaus 

                                                                                    201   m.                                d.                         

                                                                                    įsakymu Nr.  

 

 

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SMALSUTIS“ 

 

2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 
I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

Kauno lopšelio-darželio „Smalsutis“ 2016-2018 strateginis planas metams atliepia Lietuvos 

pažangos strategijos „Lietuva 2030“, Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatas, 

orientuotas į Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 metų, 2015-2017 metų 

strateginio veiklos plano prioritetus ir tikslus, kitus švietimą, ikimokyklinį ugdymą 

reglamentuojančius šalies, miesto dokumentus, lopšelio-darželio „Smalsutis“ nuostatus, lopšelio-

darželio „Smalsutis“ įsivertinimo rezultatus. 

Rengiant lopšelio-darželio „Smalsutis“ 2016-2018 metų strateginį planą, laikomasi viešumo, 

bendravimo, bendradarbiavimo ir partnerystės principų. 

Lopšelio-darželio „Smalsutis“ 2016-2018 metams strateginis planas parengtas siekiant 

efektyviai įgyvendinti šiandienos ikimokyklinio ugdymo institucijai keliamus uždavinius, 

rezultatyviai organizuoti visą lopšelio-darželio „Smalsutis“ veiklą, užtikrinti teikiamų paslaugų 

kokybę. Lopšelio-darželio „Smalsutis“ 2016-2018 metų strateginio plano įgyvendinimui bus 

telkiamos lopšelio-darželio „Smalsutis“ bendruomenės, socialinių partnerių pastangos, 

užtikrinama šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkanti ikimokyklinio ugdymo kokybė, ugdomi 

savo aplinką gerbiantys, saugiai besijaučiantys, aktyviai dalyvaujantys, pozityviai bendraujantys, 

kūrybingi, iniciatyvūs vaikai. Lopšelis-darželis „Smalsutis“ taps nuolat besimokančia 

bendruomene, plėtojant teikiamų edukacinių paslaugų kokybę, kuriant patrauklesnes ir 

veiksmingas bendradarbiavimo formas, užtikrinant visavertį asmenybės ugdymą.  

 Lopšelio-darželio 2016-2018 metų strateginis planas pagrįstas įstaigos veiklos analize, aktualu 

tobulinti lopšelio-darželio „Smalsutis“ bendruomenės narių bendradarbiavimo kokybę, 

bendruomeniškumą, atliepiant nuostatą, kad tėvai yra svarbiausi ugdymo partneriai, kartu gerinti 

ugdymo proceso kokybę, sukuriant šiuolaikines edukacines aplinkas, tikslingai panaudojant 

materialinius ir finansinius išteklius.  

     Lopšelio-darželio „Smalsutis“ 2016-2018 metų strateginis planas bus įgyvendinamas 

parengiant lopšelio-darželio metinius veiklos planus, mėnesinius planus, mokytojų tobulinimosi 

planus. 



2 
 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

  

   Lopšelis-darželis „Smalsutis“ įsteigtas 1966 m., kaip 68-asis lopšelis-darželis, 1992 metų kovo 

mėn. 17 d. Kauno mero potvarkiu Nr. V-144. 68-ojo lopšelio-darželio pavadinimas keičiamas į 

Kauno lopšelį–darželį „Smalsutis“. 

      Lopšelio-darželio Smalsutis“ priklausomybė – Kauno miesto savivaldybės, grupė – 

neformaliojo švietimo mokykla. 

      Kauno lopšelis-darželis „Smalsutis“ yra juridinis asmuo, Kauno savivaldybės biudžetinė 

įstaiga. 

      Adresas – Taikos prospektas 72, Kaunas. Tel. 8-37 454620, 8-37 350572, el. paštas 

smalsutis2@gmail.com.  

      Pagrindinė įstaigos veikla – ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas 1,5 – 6( 7) metų vaikams. 

      Lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ veikia 6 grupės, iš jų: 

      1,5 – 3 metų vaikams (lopšelio) – 1 (darbo laikas 12 val.);  

      3 – 6 metų vaikams(darželio) - 4 ( darbo laikas 2-10,5 val., 2-12 val.);  

      6 (7) metų vaikams (priešmokyklinio ugdymo) - 1 (darbo laikas 12 val.).  

      Ugdymo procesas lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ organizuojamas pagal atnaujintą „Kauno 

lopšelio-darželio „Smalsutis“ ikimokyklinio ugdymo programą“, atnaujintą „Priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją programą“. Lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ sudarytos geros sąlygos ugdyti 

vaikus pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, garantuojamas ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikų aprūpinimas ugdymo priemonėmis, užtikrinamos kokybiškos 

ugdymo(si) aplinkos. Ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į kiekvieno vaiko savitumą, 

individualumą, poreikius ir interesus, tėvų lūkesčius. Nuo 2001 metų ugdymo procese taikomi 

Valdorfo pedagogikos elementai, padedant vaikui augti oriu ir sėkmingu, integruotai 

įgyvendinama Tarptautinė programa „Zipio draugai“, dalyvaujame Respublikinės ikimokyklinių 

įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje, tai padeda užtikrinti vaiko 

saugumą, stiprinama sveikata, gerinami socialiniai įgūdžiai, ugdomas vaikų savarankiškumas. 

Nuo 2012 metų lopšelis - darželis dalyvauja ES programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose“.  

         Lopšelis-darželis „Smalsutis“ teikia švietimo pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių. Kokybiškos švietimo paslaugos, atitinkančios nuolat kintančias visuomenės 

reikmes, tenkina ugdymo(si) poreikius, sudaro lygias ugdymo(si) galimybes ir sąlygas visiems 

lopšelio-darželio „Smalsutis“ ugdytiniams. 

         Lopelio-darželio „Smalsutis“ 2013-2015 metų strateginio plano tikslai yra įgyvendinti, nes 

pasiekta rezultatyvių pokyčių. Lopšelio-darželio „Smalsutis“ 2013-2015 metų strateginio plano 

tikslo „Tobulinti lopšelio-darželio bendradarbiavimo su šeima kokybę, nuolat didinant tėvų 

kompetenciją ugdymo klausimais“ įgyvendinimo rezultatą vertiname gerai: sukurta patobulinta 

bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima sistema, parengtas „Kauno lopšelio-darželio 

„Smalsutis“ bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima, informavimo aprašas“, patvirtintas 

lopšelio-darželio „Smalsutis“ direktorės 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-144, 17 % 

pagerėjo tėvų informatyvumas, tėvams teikiama išsami, aktuali, savalaikė informacija ugdymo ir 

veiklos kausimais. Vykdant edukacines tėvų švietimo programas: pranešimai, diskusijos, kūrybinė 

veikla, paskaitos tėvams pedagoginėmis, psichologinėmis temomis - 20 % pagerėjo tėvų 

kompetencija ugdymo tobulinimo klausimais, 15 % daugiau tėvų įsitraukė į ugdymo procesą, 

pakoreguota vaikų gebėjimų, pasiekimų vertinimo ir skatinimo sistema, mokytojai, tėvai 

mailto:smalsutis2@gmail.com
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bendradarbiauja vertindami vaikų gebėjimus, pasiekimus, 15 % padidėjo tėvų kompetencija vaikų 

pasiekimų vertinimo klausimais, 20 % daugiau patobulėjo mokytojų profesinė Mokinių pasiekimų 

ir pažangos vertinimo kompetencija. Plėtojant dalijimąsi gerąja ugdymo patirtimi, tėvai aktyviai 

dalyvavo įgyvendinant projektus „Vaikystės takeliu“2013 m., „Kartu su šeima“ 2014m., 

„Keliaujam, sužinom, išbandom“ 2013, 2014, 2015 m., lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ ir už jo 

ribų organizuojamose parodose, šventėse, edukacinių aplinkų kūrime. Sėkmingas bendravimas, 

bendradarbiavimas su šeima parodė, kad įstaigoje teikiamos paslaugos, vykdoma edukacinė veikla 

tenkina tėvų lūkesčius, poreikius. 

         Lopšelio-darželio „Smalsutis“ 2013-2015 metų strateginio plano tikslo „Pagerinti ugdymo 

proceso kokybę, kūrybiškai taikant į vaiką orientuotą ugdymą“ vertiname gerai, pagerėjo ugdymo 

proceso kokybė, ugdymo procesas individualizuojamas, pagerėjo vaikų poreikių atpažinimas ir 

tenkinimas ugdymo procese taikant į vaiką orientuotus ugdymo metodus ir būdus. Plėtojant 

alternatyvius ugdymo būdus ir metodus pasiekta: Valdorfo pedagogikos elementai taikomi 

lopšelio-darželio „Smalsutis“ ugdymo procese visose ikimokyklinio amžiaus grupėse, 

priešmokyklinio amžiaus grupėje, tėvai supažindinti su esminiais Valdorfo pedagogikos 

principais, organizuojant paskaitų ciklą tėvams ir mokytojams „Valdorfo pedagogika“, renginių 

ciklą plėtojant Valdorfo pedagogikos elementus, lietuvių etnokultūrines vertybes 2014 m., 2015m. 

Padidėjo mokytojų ir tėvų kompetencijos į vaiką orientuoto ugdymo klausimais, nes Valdorfo 

pedagogika atliepia modernias, konceptualias teorijas - demokratinio, aktyvaus, į vaiką orientuoto 

ugdymo nuostatas.   

      Lopšelio-darželio „Smalsutis“ 2013-2015 metų strateginio plano tikslo „Turtinti lopšelio-

darželio vidaus ugdymosi aplinkas, skatinančias sveiko, kūrybingo vaiko ugdymąsi, tikslingai ir 

racionaliai panaudojant finansinius išteklius“ įgyvendinimą vertiname labai gerai, darbų atlikta 

daugiau nei buvo planuota. Racionaliai ir tikslingai panaudojant finansinius išteklius įsigyta 

šiuolaikiškų ugdymo priemonių, skatinančių sveiko, kūrybingo vaiko ugdymą(si), 3 kompiuteriai 

mokytojams. Atnaujintos, išremontuotos 4 grupių patalpos, dviejose grupėse dalinai pakeista 

santechnika, išremontuotos kitos su ugdymu susijusios patalpos, lopšelio-darželio salė, 

logopedinis, metodinis kabinetai. Įsigyta naujos įrangos virtuvei, atlikta šilumos punkto šildymo 

sistemos paprastasis remontas, pradėtas ir tęsiamas lopšelio-darželio pastato išorės sienų 

šiltinimas. 

    Lopšelis-darželis „Smalsutis“ yra patrauklus, šiuolaikiškas, atviras visuomenei, plėtoja 

partnerystės ryšius su Kauno lopšeliais-darželiais „Žilvitis“, „Šaltinėlis“, „Kūlverstukas“, 

Valdorfo darželiu „Šaltinėlis“, lopšeliu-darželiu „Nežiniukas“, „Pušynėlis“ Kauno Simono 

Daukanto progimnazija, Vyturio katalikiška gimnazija, Juozo Naujalio gimnazija, Kauno 

moksleivių aplinkotyros centru, Lietuvos Kauno zoologijos sodu, muziejumi, Gričiupio seniūnija, 

Kauno miesto Vyriausiuoju policijos komisariatu, kitų miestų ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, 

centrais, draugijomis, bendrauja su Kauno Vytauto Didžiojo universitetu, Kauno kolegija ir kt.  

       Įgyvendindami 2013-2015 metų lopšelio-darželio „Smalsutis“ strateginį planą vadovavomės 

veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais. Kiekvienais mokslo metais atlikome platųjį vidaus 

veiklos įsivertinimą pagal „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką 2005 m.“, 

„Kauno miesto neformaliojo švietimo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos 

aprašu“ 2014 m. 
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III SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1. Išorinės aplinkos analizė PESTE: 

 

Išoriniai 

veiksniai 

 

Politiniai, 

teisiniai 

   Rengiant lopšelio-darželio „Smalsutis“ 2016-2018 metų strateginį planą 

atsižvelgiama į Lietuvos švietimo politiką, kuri yra orientuota į Vakarų šalių 

vertybes ir formuojama atsižvelgiant į Europos Sąjungos švietimo prioritetus ir 

gaires, strategiją „Europa 2020“, taip pat į šiuos dokumentus:  

       Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Ši strategija yra vienas 

pagrindinių švietimo tikslų šaltinis, kurioje nurodoma, kad švietimas prisideda prie 

sąmoningos visuomenės, sumanios ekonomikos ir sumanaus valdymo kūrimo, 

ugdydamas atvirą, kūrybingą, kompetentingą ir atsakingą žmogų. 

    Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų tikslus:  

    Mąstantys, rezultatyviai dirbantys mokytojai profesionalai; 

    Diegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą vadybą, siekti vadovų darnos ir 

lyderystės; 

    Užtikrinti švietimo prieinamumą ir lygias galimybes; 

    Garantuoti švietimo sistemos veiksmingumą, skatinti mokymąsi per visą 

gyvenimą. 

    Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje (16) įgyvendinamos priemonės 

yra palankios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui, plėtrai, 

kokybės gerinimui. 

        Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 metų švietimo 

prioritetą: „Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas“, tikslą „Besimokančios 

visuomenės poreikius atitinkančios švietimo paslaugos“. 2015-2017 metų 

strateginio veiklos plano švietimo prioritetą „Darnios ir veržlios visuomenės 

kūrimas“, uždavinį „Užtikrinti aukštą švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę“.  

    Savo veikloje lopšelis-darželis „Smalsutis“ vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Jungtinių 

Tautų vaiko teisių konvencija, Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija, 

Lietuvos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais 

švietimą, ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais šalies, miesto dokumentais, 

lopšelio-darželio „Smalsutis“ nuostatais, lopšelio-darželio „Smalsutis“ 

įsivertinimo rezultatais. 

Ekonominiai      Švietimo institucijų ekonominė situacija priklauso nuo bendros valstybės 

ekonominės būklės ir savivaldybės finansinių galimybių. 

   Švietimas yra prioritetinė valstybės veiklos sritis  lemianti šalies pažangą. 

   Analizuojant ekonominę situaciją, vyksta esminiai teigiami pokyčiai švietimo 

sistemoje: Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje numatyta švietimui 

skirti ne mažiau kaip 6 procentų bendrojo vidaus produkto. 

    Švietimui atnaujinti greta savivaldybių ir valstybės biudžeto išteklių 

veiksmingai naudojamos struktūrinių ES fondų lėšos, kitų fondų finansinė parama. 

    Tai atsispindi ir Kauno miesto savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos 

plano priemonių plane.  

    2011 metais sausio 1d. įvestas ikimokyklinio ugdymo krepšelis padeda spręsti 

ugdymo aplinkų atnaujinimo problemas, skatina ugdymo organizavimo formų 

įvairovę, sudaro sąlygas, tiek valstybinio, tiek nevalstybinio ugdymo plėtrai. 
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    Lietuvos Vyriausybės lygyje deramasi dėl mokytojų atlyginimo didinimo, 

siekiant pritraukti jaunus ir išlaikyti geriausius ir nuolat tobulėjančius mokytojus, 

Ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio programos. 

    Parengtos Vaikų darželių modernizavimo rekomendacijos, kurioms realizuoti 

skirta 20 mln. Eur iš ES struktūrinių fondų. 

    Savivaldybė skiria mokesčių lengvatas už ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje. 

     Įvestas padidintas ikimokyklinėse įstaigose mokestis „ugdymo reikmėms“ 

sudaro galimybes pagerinti ugdymosi sąlygas, teikiamų paslaugų kokybę 

    Vyksta švietimo sistemos decentralizacija. Suteikiama daugiau laisvės švietimo 

įstaigoms pačioms priimti sprendimus. 

    Kauno miesto savivaldybė didelį dėmesį skiria švietimo prieinamumui užtikrinti 

ikimokyklinio amžiaus vaikams: 

     2014 metais atidarytos 24 naujos ikimokyklinio ugdymo grupės, įkurti 

daugiafunkciniai centrai; 

    2015-09-01 planuota atidaryti 26 naujas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo 

grupes; 

     Kauno mieste iki 2016 metų rugsėjo pirmosios planuojama išspręsti 

ikimokyklinio ugdymo vietų stygių. 

    Kauno miesto savivaldybė didelį dėmesį skiria ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

pastatų ir patalpų remontui, modernizavimui, ugdymo aplinkų gerinimui. 

Socialiniai      Lopšelio-darželio „Smalsutis“ veiklai įtakos turi bendroji Lietuvos socialinė 

politika, socialiniai veiksniai Kauno mieste. 

   Gyventojų skaičius Kauno miesto savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, mažėja. 

    Tačiau 2014 metais lankančių ikimokyklines ir priešmokyklines grupes vaikų 

skaičius iki rugsėjo 1 d. padidėjo 200. 

    Kauno mieste vykstant mokyklų tinklo pertvarkai mažėja mokytojų skaičius. 

Jaunų mokytojų į ugdymo institucijas ateina vis mažiau. 

    Vienas iš svarbiausių švietimo plėtros uždavinių padidinti socialinį visuomenės 

saugumą.   

    Švietimas atlieka daugybę socialinių funkcijų: ugdymo (mokymo, auklėjimo, 

lavinimo), socialinės atskirties mažinimo, pilietinio gyvenimo, tradicijų, ir 

papročių išlaikymo, kultūros kūrimo, bendradarbiavimo, sveikatos stiprinimo.   

    Šalyje vyrauja teigiamas požiūris į šeimą, sukurta ne tik palanki darbo aplinka, 

bet ir kitos aplinkos yra draugiškos šeimai. 

    Vertinant socialinių veiksnių įtaką ikimokykliniam ir priešmokykliniam 

ugdymui, svarbūs veiksniai, galintys įtakoti lopšelio-darželio veiklą yra: didėjantis 

šeimų, išvykstančių dirbti į užsienį skaičius, mažėjantis gimstamumas šalyje, 

žymiai padidėjęs socialiai remtinų šeimų skaičius.  

    Lietuvos socialinė padėtis kelia naujus iššūkius pagalbos vaikui ir šeimai 

sistemai, nes didėja specialiųjų ugdymo(si) poreikių, sveikatos problemų turinčių 

vaikų skaičius, kuriems reikalinga švietimo pagalba, specialusis ugdymas.  

    Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo plėtra pagerino švietimo prieinamumą 

visoms šeimoms:     

     Visi vaikai, ypač socialiai remtinų šeimų, turi turėti sąlygas pasirengti 

mokyklai. 

     Visiems socialiai remtiniems vaikams turi būti užtikrinamas nemokamas 

ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas. 

    Visi specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai turi būti ugdomi ir ugdytis jiems 

palankioje aplinkoje.  

     Dėmesys ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, kaip didžiausios 

pridėtinės vertės, tvarumo ir tęstinumo žmogiškąjai investicijai, pasiruošimas 
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privalomam priešmokykliniam ugdymui, didina bendruomenės pasitikėjimą 

ugdymu ir švietimu. 

Technologijos     Valstybinės ilgalaikės raidos strategijoje vienas iš pagrindinių tikslų yra vykdyti 

informacinės ir žinių visuomenės plėtros programą. 

    Todėl šiuolaikinė švietimo įstaiga aprūpinimą moderniomis ir pažangiomis 

technologijomis, bei jų diegimą, naudojimą įvardija, kaip vieną iš prioritetinių 

tikslų. 

    Informacinės ir komunikacinės technologijos vis stipriau veikia ugdymo ir 

ugdymosi metodus, aplinką, daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo 

procesui, todėl tampa svarbiu veiksniu modernizuojant ikimokyklinio ugdymo 

įstaigą, siekiant naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, teikiant informaciją 

visuomenei ir socialiniams partneriams, diegiant šiuolaikinę įsivertinimo ir 

vertinimo kultūrą. 

    Informacijos ir komunikacijos technologijų įdiegimas lopšelyje-darželyje 

svarbus kiekvienam pedagogui, norinčiam kokybiškai organizuoti ugdymo 

procesą. 

    Gebėjimai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir jas nuolat 

tobulinti tampa neatsiejama kiekvieno mokytojo lavinimo dalimi. 

    Tobulinti technologijų ir inovacinių veiksnių pritaikymą ugdymo kokybei, 

veiklai gerinti, užtikrinti prieigą prie interneto visai lopšelio-darželio „Smalsutis“ 

mokytojų bendruomenei. 

Edukaciniai 

(centriniai/ 

vietiniai) 

    Lietuvos valstybės prioritetinė sritis – užtikrinti visuotinį ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą bei lygias mokyklinio starto galimybes. 

    Ikimokyklinis ugdymas grindžiamas į vaiką orientuoto ugdymo paradigma. 

    Švietimo politika suteikia lopšeliui-darželiui „Smalsutis“ galimybę rengti ir 

įgyvendinti Ikimokyklinio ugdymo programą, atliepiančią ir tenkinančią ugdytinių 

ir jų tėvų poreikius, mokytojų poreikius. 

    Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 m. vienas iš prioritetų dėmesys 

mokytojui, dėstytojui. Viename iš strateginių tikslų teigiama, kad svarbu pasiekti 

tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų kritinę masę sudaro reflektuojantys ir 

nuolat tobulėjantys profesionalūs mokytojai ir dėstytojai. 

      Patvirtinta Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija, sudaro galimybes 

mokytojams naudotis įvairesnėmis kvalifikacijos tobulinimo formomis, pedagogo 

savarankiškumui bei iniciatyvai mokytis visą gyvenimą, siekiant geresnės ugdymo 

kokybės. 

     Išaugo mokytojų ir mokyklų vadovų kvalifikacija, nes kaip nurodoma 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) išvadoje, Lietuvos 

mokytojų tobulinimasis pasižymi aukšta kultūra ir dideliu aktyvumu. 

      Biudžeto lėšos skirtos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui yra įskaičiuotos į 

mokinio krepšelį. 

       Lopšelio-darželio mokytojų kompetencijas, kvalifikaciją teigiamai įtakoja 

dalyvavimas Kauno miesto pedagogų kvalifikacijos centro, kitų institucijų 

organizuojamuose seminaruose, kursuose, konferencijose, tampant nuolat 

besimokančia bendruomene. 

        Mokytojai, nuolat tobulindami savo kvalifikaciją, įgyja vis naujų 

kompetencijų, tai įtakoja ugdymosi proceso kokybę, efektyvumą. 

        Plėtoja bendravimą ir bendradarbiavimą su kitoms ugdymo įstaigomis, 

atsižvelgia į ugdytinių poreikius, diegia švietimo naujoves, vertinamas ir 

skatinamas kiekvieno mokytojo indėlis. 

       Siekiama stiprinti bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais, pritraukti kuo 

daugiau tėvų į ugdymo procesą. 
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2. Vidinių išteklių analizė:  

 

Vidiniai 

veiksniai 

 

Mokyklos 

kultūra / Etosas        

 

     Atlikus „platųjį“ įsivertinimą išryškėjo stipriosios pusės: „tradicijos“ - 94 

%,“ tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas - 81 % „mokyklos 

populiarumas ir prestižas“ - 87%, „mokyklos vieta bendruomenėje“ - 81%. 

     Silpnosios pusės: „vaikų kultūra“ - 31 %, „mokyklos bendruomenės narių 

bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė“ - 38 %. 

    Lopšelio-darželio „Smalsutis“ tradicijas kuria ir puoselėja visa lopšelio-

darželio bendruomenė, atskleidžiant lopšelio-darželio „Smalsutis“ savitumą. 

   Tradicijos: kalendorinių švenčių šventimas pagal rėdos ratą, vaikų vasaros 

stovykla „Mano mažas spalvotas pasaulis – darželis“, vaikų gimtadienių 

šventimas, priešmokyklinio amžiaus vaikų atsisveikinimo su lopšeliu-darželiu 

dienos, Valdorfo pedagogiką atliepiančių švenčių šventimas, išvykos, 

ekskursijos po Kauną, Lietuvą kartu su tėvais. 

     Lopšelio-darželio „Smalsutis“ mokytojai vaikus pripažįsta, kaip aktyvios 

savo aplinkos kūrėjus ir sudaro sąlygas individualumui ir kūrybiškumui 

ugdytis, kad užtikrintų kiekvieno vaiko orumą, sėkmę tolimesniame 

gyvenime. 

     Sėkmingai plėtojami ryšiai su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis, 

socialiniais partneriais Kaune, Respublikoje. Yra tikslingi, daro teigiamą įtaką 

lopšelio-darželio „Smalsutis“ veiklai, įvaizdžiui. 

     Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Gričiupio seniūnijos 

ikimokyklinėmis įstaigomis, Simono Daukanto progimnazija, Juozo Naujalio 

gimnazija, Lietuvos zoologijos sodu, Kauno moksleivių aplinkotyros centru, 

ikimokyklinių įstaigų metodiniais konsultaciniais centrais, Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centru sudaro sąlygas sėkmingos patirties plėtotei, dalyvaujant 

projektuose, kituose renginiuose. 

    Tobulintinos sritys: vaikų kultūra, lopšelio-darželio „Smalsutis“ 

bendruomenės bendradarbiavimo kokybė, aktyvesnis visų bendruomenės 

įsitraukimas į lopšelio-darželio ugdymo procesą, veiklą. 

Ugdymas ir 

mokymasis 

    Atlikus „platųjį“ įsivertinimą išryškėjo stipriosios pusės: „programos 

atitiktis valstybės nustatytiems reikalavimams“ - 87 %, „programų tarpusavio 

dermė“ – 81 % , „programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams“ 

- 87 %, „ugdymosi aplinkos priemonių atitiktis vaikų amžiui, interesams bei 

poreikiams“ – 81 %. 

    Silpnosios pusės: „ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos planavimas“ 38 

%, „planavimo procedūrų kokybė“ - 38 %, „šeimos įtraukimas į vaikų 

ugdymo(si) procesą mokykloje“ - 50 %. 

     Lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ ugdymo procesas vykdomas ir 

organizuojamas pagal 2007 metais parengtą ir 2009 metais „Pakoreguotą 

Kauno lopšelio-darželio „Smalsutis“ ikimokyklinio ugdymo programą“, 

kuriai pritarta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-

07-17 d. įsakymu Nr. A-3090, 2014 m. atnaujintą „Kauno lopšelio-darželio 

„Smalsutis“ ikimokyklinio ugdymo programą“, kuriai pritarta Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2014-07-10 sprendimu Nr. T-418, „Priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją programą“ 2014, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V- 779, integruotai 

įgyvendinamas programas: Tarptautinę programą „Zipio draugai“, 

„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programą“. 
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     Visos lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ įgyvendinamos programos dera, 

vykdomas programų tęstinumas ir perimamumas. 

     Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas užtikrina sėkmę vėlesniuose 

ugdymosi etapuose, todėl svarbu teikti aukštos kokybės ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą. 

       Lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ įgyvendinamų ugdymo programų 

ugdymo turinys grindžiamas kompetencijomis (socialine, sveikatos 

saugojimo, pažinimo, komunikavimo, menine), kurios yra svarbios rengiant 

vaiką realiam tolimesniam gyvenimui ir orientuoja ugdytojus matyti vaiką 

kaip visumą.  

     Organizuojant ugdymą, atsižvelgiama į kiekvieno vaiko poreikius, 

galimybes, gebėjimus, kad būtų užtikrinama vaiko orumas, sėkmė, gera 

savijauta, sveikata, saugumas, būtent tai ir pabrėžia naujosios vaikų 

mokymosi teorijos: visi vaikai yra skirtingi, ugdymas pritaikomas kiekvienam 

vaikui. 

     Ugdymo procese taikomos įvairios į vaiką ir jo kompetencijų, gebėjimų 

plėtotę orientuotos formos ir būdai: ugdomoji aplinka kuriama taip, kad 

atitiktų vaikų poreikius, pagal amžių ir gebėjimus palaikytų ir didintų 

ugdymo(si) motyvaciją, taikomi šiuolaikiniai, inovatyvūs, į vaiką orientuoti, 

ugdymo metodai, patirtinis ugdymasis. 

     Netradicinio ugdymo, Valdorfo pedagogikos elementai teigiamai įtakoja 

ugdymo kokybę, kultūrinio-tautinio tapatumo plėtojimą, išsaugojimą. 

     Tobulintinos sritys: ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos planavimas, 

planavimo procedūrų kokybė, kur svarbu vaiko idėjos, savarankiška, kūrybinė 

veikla, pedagogo siūlymai, kad ugdytinis ugdytųsi vertybes, gebėjimus, įgytų 

būtiną gyvenimišką patirtį. 

Popamokinė 

veikla 

 

Pasiekimai      Atlikus „platųjį“ įsivertinimą išryškėjo stipriosios pusės: „vaiko daromos 

pažangos vertinimo sistema“ - 75%, „vaiko pasiekimų kokybė 

priešmokykliniame amžiuje“ - 87 %. 

     Silpnosios pusės: „vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais“ - 

62%. 

     Lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ sukurta ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų pažangos vertinimo sistema, kuri yra nuolat 

tobulinama atsižvelgiant, vadovaujantis naujais vaikų vertinimą įtakojančiais, 

rekomenduojančiais dokumentais. 

       Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas atliepia Kauno 

lopšelio-darželio „Smalsutis“ ikimokyklinio ugdymo programoje numatytą 

vertinimo sistemą. 

      Nuo 2015-2016 m. m. vaikų pasiekimai pažanga vertinama pagal ugdomų 

kompetencijų (komunikavimo, socialinės, pažinimo, sveikatos saugojimo, 

meninę) atitinkančias ugdymo sritis, remiantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašu“ 

      Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinami pagal pasiekimus, 

kurie numatyti Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje, Programa 

susieta su Priešmokyklinio ugdymo standartu, pasiekimų pažangos 

vertinamosios išvados yra aprašomojo pobūdžio. 

     Specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų pažanga atitinka kiekvieno vaiko 

galimybes, atliepia numatytus ugdymo ir korekcinius tikslus. 

      Lopšelio-darželio „Smalsutis“ ugdytiniai aktyviai dalyvauja jų amžių 

atitinkančiuose konkursuose, parodose, projektuose, šventėse, akcijose, 
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kituose saviraiškos ir sporto renginiuose lopšelyje-darželyje, tiek už jo ribų 

(mieste, respublikoje). 

     Tobulintinos sritys: vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais,  

siekti aktyvesnio tėvų įsitraukimo skatinant vaikų pasiekimus ir juos 

vertinant.. 

Pagalba 

mokiniui 

    Atlikus „platųjį“ įsivertinimą išryškėjo stipriosios pusės: „vaiko teisių 

atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose“ - 81%, „vaiko teisių 

garantavimas mokykloje“ - 81%, „vaiko teisių atstovavimas visuomenėje“ - 

75 %.  

     Silpnosios pusės „vaiko asmeninės raiškos tenkinimas“-56 %, 

„psichologinė ir socialinė pagalba“ – 50 %. 

     Lopšelio-darželio „Smalsutis“ dokumentuose ir veikloje yra laiduojamos 

vaiko teisės ugdytis, žaisti sveikoje ir saugioje aplinkoje, gauti informaciją 

apie save. 

     Visa lopšelio-darželio „Smalsutis“ bendruomenė yra vienodai atsakinga už 

vaiko teises ir garantuoja vaiko teises. 

     Bendradarbiaujama su Gričiupio seniūnija, Vaiko teisių tarnyba, kitomis 

institucijomis, sprendžiant vaikų globos, gyvenimo gerovės klausimus. 

     Individualūs vaikų poreikiai tenkinami kuriant ir turtinant lopšelio-

darželio „Smalsutis“ aplinkas, atsižvelgiant į vaikų interesus, gebėjimus, 

išklausant, inicijuojant ir palaikant vaikų siūlymus, idėjas. 

     Lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, 

kuriems teikiama švietimo pagalba, skaičius kinta nežymiai: 2013 m. rugsėjo 

mėn. buvo 45 vaikai, 2014 m. rugsėjo mėn. - 42 vaikai, 2015 m. rugsėjo mėn.- 

43 vaikai. 

     Kalbos ir kalbėjimo sutrikimai, judesio ir padėties sutrikimai išaiškinami 

ir nustatomi laiku.     

     Lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ pagalbos ugdytiniams specialistai yra 

logopedas, neformaliojo ugdymo mokytojas (kūno kultūra), vyriausioji 

slaugytoja. 

     Lopšelyje darželyje veikia Vaiko gerovės komisija. Vyksta 

bendradarbiavimas su šeima švietimo pagalbos teikimo klausimais 

ugdytiniams, šeimai. Švietimo pagalba teikiama komandiniu metodu. 

     Mokytojai bendradarbiauja, atsižvelgia į specialistų rekomendacijas, 

vykdo korekcinės veiklos tęstinumą grupėse.  

     Apie lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ teikiamas paslaugas tėvams, kitiems 

suinteresuotiems asmenims informacija teikiama „Atvirų durų“ dienų, įvairių 

renginių, tėvų bendruomenės susirinkimų, individualių pokalbių metu. 

     Daugėja vaikų, turinčių sveikatos problemų, elgesio ir emocijų sutrikimų, 

kuriems nustatyti dideli specialieji ugdymo(si) poreikiai. 

     Teikiamos paslaugos yra kokybiškos, atitinka tėvų lūkesčius, kadangi 

lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ dirba kompetentingi mokytojai ir pagalbos 

ugdytiniams specialistai. 

     Tobulintinos sritys: lanksčiai reaguoti į iškilusius naujus vaikų poreikius, 

psichologinės pagalbos teikimą vaikui, šeimai. 

Personalo 

formavimas ir 

organizavimas 

     Atlikus „platųjį“ įsivertinimą išryškėjo stipriosios pusės: „galimybių 

tobulėti sudarymas“ – 81 % , „ugdymą(si) skatinanti aplinka“ – 87 %.  

      Silpnosios pusės – „personalo kompetencija ir jos panaudojimas“- 56 % . 

      Lopšelio-darželio „Smalsutis“ nuostatuose, darbuotojų pareiginiuose 

aprašuose nustatytos darbuotojų funkcijos, pareigos ir teisės, atitinkančios 

lopšelio-darželio veiklos strategiją, padedančios užtikrinti lopšelio-darželio 

veiklos ir vaikų ugdymo kokybę.  
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      2015 metais lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ yra patvirtinta 16,21 

pedagogų ir vadovų pareigybių, pagalbinio personalo yra 22,50 pareigybių. 

      Lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ dirba kompetentingi mokytojai, turintys 

pedagoginį aukštąjį universitetinį, aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį 

išsilavinimą, kiti darbuotojai, turintys reikiamą išsilavinimą. 

      Mokytojų išsilavinimas aukštasis: viso 85%, aukštesnysis: viso 15%, 1 

mokytojas turi edukologijos magistro laipsnį, 1 mokytojas turi muzikos 

magistro laipsnį, lopšelyje-darželyje dirba 5 mokytojai, turintys mokytojo 

metodininko kvalifikacinę kategoriją, 7 mokytojai, turintys vyresniojo 

mokytojo kvalifikacinę kategoriją, viso atestuotų mokytojų 92 %, 1 (8%) 

mokytoja - neatestuota.   

      Mokytojų (auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, logopedų, 

muzikos pedagogo, neformaliojo ugdymo mokytojo (kūno kultūra)) skaičiaus 

kaita: 2013 metais viso dirbo 13 mokytojų, 2014 metais - 13 mokytojų, 2015 

metais - 13 mokytojų. 

      Lopšelio-darželio „Smalsutis“ mokytojai, kiti darbuotojai nuolat mokosi, 

kelia ir tobulina savo kvalifikaciją, kompetencijas. Kompiuterinį raštingumą 

turi 100%, mokytojų, iš jų 50% mokytojų turi geras naujų informacinių 

technologijų naudojimo kompetencijas.  

     Tobulintina sritis: mokytojams tobulinti kvalifikaciją, kompetencijas, 

orientuojantis į XXI a. reikalingas kompetencijas: kūrybiškumo ugdymą, 

problemų sprendimą, inovacijų, informacinių, komunikacinių technologijų 

naudojimo, kūrybingai jas taikyti, siekiant ugdytinių pasiekimų gerinimo, 

atsižvelgiant į individualius ugdytinių ugdymosi poreikius, gerinant ugdymo 

kokybę, lopšelio-darželio „Smalsutis“ veiklos kokybę.  

     Auklėtojų padėjėjų veiklos tobulinimas ugdymo procese. 

Vadovavimas 

ir lyderystė 

    Atlikus „platųjį“ įsivertinimą išryškėjo stipriosios pusės: „mokytojų ir kito 

personalo dalyvavimas vidaus audite“ - 87%, „vadovo dalyvavimas vidaus 

audite“ - 94%, „vadovo profesinė kompetencija“ - 94% . 

     Lopšeliui-darželiui „Smalsutis“ vadovauja direktorius. 

     Direktorės išsilavinimas - aukštasis, edukologijos magistro laipsnis, 

suteikta antra vadybinė kategorija, vadybinis darbo stažas 34 metai. 

     Direktorės pavaduotojos ugdymui išsilavinimas-aukštasis, suteikta antra 

vadybinė kategorija, vadybinis darbo stažas 28 metai. 

     Direktorės profesinę kompetenciją įrodo lopšelio-darželio „Smalsutis“ 

veiklos rezultatai: tobulindama lopšelio-darželio veiklą inicijuoja programų, 

projektų parengimą ir vykdymą, bendradarbiavimą su socialiniais parneriais.  

     Direktorė su personalu bendrauja ir bendradarbiauja laikydamasi 

demokratiškumo principo, komandas formuoja atsižvelgdama į darbuotojų 

turimas kompetencijas, potencialą. 

    Lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ diegiamos lyderystės esmė – suburti, 

vienyti lopšelio-darželio bendruomenę ir skatinti ją konkrečiai veiklai siekiant 

bendrų tikslų. 

     Lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ veikia lopšelio-darželio taryba, mokytojų 

taryba. Savivaldos institucijų funkcijos apibrėžtos nuostatuose, jų nariai 

dalyvauja tobulinant lopšelio-darželio veiklą, inicijuoja pokyčius. 

    Lopšelio-darželio „Smalsutis“ taryba, mokytojų taryba savo veiklą 

planuoja, už ją atsiskaito bendruomenės, tėvų bendruomenės susirinkimų 

metu. 

     Lopšelio-darželio „Smalsutis“ mokytojai, bendruomenė aktyviai dalyvauja 

planuojant lopšelio-darželio veiklą, įgyvendinant lopšelio-darželio 

„Smalsutis“ tikslus ir uždavinius. 
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     Savivaldos institucijos, administracija, direktorė dirba komandoje, 

kolegialiai, kartu priima sprendimus, derina planus, jų įgyvendinimą ir 

vertinimą. 

     Planavimo sistemą lopšelyje-darželyje sudaro šie pagrindiniai planai: 

strateginis planas, metinis veiklos planas, ikimokyklinio ugdymo grupių 

ugdymo metų planai, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdomosios veiklos 

mokslo metų planai. 

    Vidaus kontrolė atliekama vadovaujantis vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, 

pareigybių aprašais, lopšelio-darželio „Smalsutis“ ugdymo kokybės samprata, 

higienos normomis, vidaus auditu, finansų apskaitos kontrolės taisyklėmis. 

     Tobulintinos sritys: plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą, lopšelio-

darželio veiklos kokybės įsivertinimą. 

Finansiniai 

ištekliai 

     Lopšelis-darželis „Smalsutis“ yra ūkiškai-finansiškai savarankiškas nuo 

2001 metų. 

     Lopšelis-darželis „Smalsutis“ yra finansuojamas iš Kauno miesto 

savivaldybės biudžeto ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto specialiųjų 

tikslinių dotacijų pagal patvirtintą Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir 

paskirstymo metodiką, 2 proc. gyventojų paramos labdaros lėšų. 

     Lėšų panaudojimas derinamas su savivaldybės institucijomis, lopšelio-

darželio taryba, bei lopšelio-darželio bendruomene. 

     Pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką ugdymo 

reikmėms iš tėvų renkamas mėnesinis mokestis.  

      Mokinio krepšelio lėšos naudojamos mokytojų atlyginimams, vidaus ir 

lauko aplinkų ugdymo priemonėms, knygoms ir spaudiniams, pažintinei 

veiklai, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, šiuolaikinėms technologijoms ir 

įrangai. 

      Gyventojų 2 proc. paramos labdaros lėšų vidutiniškai kiekvienais metais 

surenkama 1800 Eur, kurie tikslingai ir efektyviai panaudojami lopšelio-

darželio „Smalsutis“ gerbūviui gerinti. 

     Efektyviai investuojamos Kauno miesto savivaldybės investicinių 

programų lėšos į lopšelio-darželio „Smalsutis“ pastato modernizavimą, 

atnaujinimą. 

     Lopšelis-darželis „Smalsutis“ gaunamas lėšas naudoja taupiai ir tikslingai, 

atsižvelgiant į išsikeltus prioritetus, užtikrinant įstaigos funkcionavimą. 

     Tobulintinos sritys: nepakankamai diegiamos modernios ugdymo 

priemonės, kurios įtakoja ugdymo proceso kokybinius pokyčius, ne visi 

mokytojai turi galimybę naudotis interneto prieiga, neturime interaktyvios 

lentos.  

Patalpos ir kiti 

materialiniai 

ištekliai 

    Lopšelio-darželio patalpos naudojamos pagal paskirtį, tausojamos, nuolat 

turtinamos ir atnaujinamos.  

    Lopšelio-darželio salės, kabinetų, lauko aplinka atitinka vaikų ugdymosi 

poreikius, skatina jų saviraišką, ugdymosi motyvaciją , užtikrina saugumą. 

    Grupių ugdymosi aplinkos, kitos ugdymosi erdvės naudojamos tikslingai 

turtinamos šiuolaikinėmis ir netradicines metodikas, atitinkančiomis ugdymo 

priemonėmis, užtikrinant ugdymo kokybę, pritaikant erdves šiuolaikinio 

vaiko poreikiams toliau atnaujinti ir modernizuoti vidaus ir išorės aplinkas 

vaikų eksperimentavimams, tiriamajai veiklai. 

     Sistemingai atliekami ugdomųjų patalpų, kitų patalpų remonto darbai, 

gerbūvio gerinimas, kad visos lopšelio-darželio patalpos atitiktų higienos 

normų ir taisyklių reikalavimus. 

    Lopšelyje-darželyje veikia 12 kompiuterių, iš jų 8 turi prieigą prie interneto. 

Įsigyti projektorius ir ekranas, multifunkcinis aparatas, kopijavimo aparatas, 
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skanavimo aparatas. Taip pat lopšelyje-darželyje yra akustinių sistemų 

kompleksas, fotoaparatas, vaizdo kamera. 

     Naudojamasi elektroninio pašto paslaugomis, ugdytinių ir mokytojų 

duomenų bazėmis, švietimo informacine sistema ir finansinių ataskaitų 

pateikimo sistema. 

      Lopšelio-darželio tėvams, visuomenei informacija apie lopšelį-darželį 

„Smalsutis“ vykdomą veiklą teikiama lopšelio-darželio internetinėje 

svetainėje adresu www.smalsutis.kaunas.lm.lt 

      Tobulintinos sritys: reikalinga atnaujinti lauko žaidimų aikšteles, 

papildant šiuolaikiniais funkcionaliais įrengimais, natūraliomis priemonėmis, 

gerinti ugdymo patalpų atitikimą higienos normos reikalavimams. 
 

 

3. SSGG analizė:  

 

 

Stiprybės  

 Atnaujinta ir įgyvendinama Kauno 

lopšelio-darželio „Smalsutis“ 

Ikimokyklinio ugdymo programa. 

 Nemažėja lopšelį-darželį „Smalsutis“ 

lankančių vaikų skaičius. 

 Susiformavusios tradicijos yra 

pripažįstamos ir puoselėjamos. 

 Vyksta nuolatinis kvalifikacijos 

kėlimas, dirba kvalifikuoti, 

kompetentingi mokytojai, gebantys 

diegti šiuolaikiškus, į vaiką orientuotus 

ugdymo būdus ir metodus. 

 Netradicinio ugdymo, Valdorfo 

pedagogikos elementų taikymas 

ugdymo procese. 

 Vyksta bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais mieste. 

 Veiklos organizavimas komandiniu 

metodu, apimant visus lopšelio-

darželio bendruomenės narius, vaikai 

yra lygiateisiai komandos nariai. 

 Teikiama kvalifikuota logopedo 

pagalba, vaikai, turintys kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimus, specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių vaikai integruoti į 

bendrąsias grupes. 

 Sukurta lopšelio-darželio 

bendruomenės bendravimo ir 

bendradarbiavimo, informavimo 

sistema. 

 

Silpnybės 

 Tobulintina ugdymo proceso 

planavimo kokybė. 

 Daugėja vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių, neteikiama 

psichologinė pagalba. 

 Daugėja vaikų, turinčių sveikatos 

problemų gausėjimas. 

 Nepakankamai išnaudojamos naujųjų 

technologijų galimybės ugdymo 

proceso tobulinimui. 

 Nepakankamai užtikrinama visų 

bendruomenės narių bendravimo ir 

bendradarbiavimo kokybė. 

 Trūkumas šiuolaikiškų lauko žaidimų 

įrengimų. 

 Finansinių, materialinių išteklių 

trūkumas pastato išorės ir vidaus 

patalpų remontui ir atnaujinimui, 

ugdymo aplinkų modernizavimui.   

 

Galimybės  

 Sąlygų sudarymas mokytojams nuolat 

kelti kvalifikaciją, tobulinti dalykines 

kompetencijas, plečiant kultūrinį 

akiratį. 

Grėsmės/pavojai 

 Mažėjantis Kauno miesto gyventojų 

skaičius. 

http://www.smalsutis.kaunas.lm.lt/
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 Projektinės veiklos efektyvinimas, 

dalyvaujant socialinių partnerių 

vykdomuose projektuose, patiems 

organizuoti projektinę veiklą su 

socialiniais partneriais. 

 Gaunamos mokinio krepšelio lėšos 

užtikrina šiuolaikiškų, edukacinių 

ugdymo priemonių įsigijimą, įtakoja 

vaikų gebėjimus, kompetencijas, 

aukštesnės kokybės ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą. 

 Inovatyvių, šiuolaikinių ugdymo(si) 

būdų, metodų taikymas ugdymo 

procese. 

 Palankių sąlygų sudarymas socialiai 

rizikingų šeimų vaikams lankyti 

ikimokyklinio ugdymo įstaigą. 

 Taikymas patrauklių veiksmingų 

priemonių, skatinančių aktyvų šeimos 

dalyvavimą ugdymo procese.   

 Efektyviai naudoti gaunamas lėšas 

turtinti ir atnaujinti įstaigos vidaus ir 

išorės edukacines aplinkas. 

 Šeimų emigracija su ikimokyklinio 

amžiaus vaikais gyventi ir dirbti į kitas 

šalis. 

 Blogėjantis ikimokyklinio 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

sveikatos indeksas. 

 Daugėja socialiai remtinų šeimų. 

 Didėjantis specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių vaikų skaičius su sunkesnėmis 

diagnozėmis sąlygoja papildomų 

specialistų poreikį (psichologo). 

                   

 

 

IV SKYRIUS 

MOKYKLOS VIZIJA 

 

          Tapti modernia, šiuolaikiška, atvira kaitai, nuolat besimokančia ikimokyklinio ugdymo 

mokykla, teikiančia kokybišką ugdymą(si) estetiškoje aplinkoje, garantuojančia sveiko, kūrybiško 

vaiko ugdymo(si) galimybes, plėtojančia visų bendruomenės narių bendradarbiavimą, sudarančia 

prielaidas būti vaikui sėkmingu. 

 

V SKYRIUS 

MOKYKLOS MISIJA 

 

          Lopšelio-darželio „Smalsutis“ paskirtis – teikti kokybiškas ugdymo(si) paslaugas 

ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus Gričiupio seniūnijos, kitų miesto seniūnijų vaikams, 

atsižvelgiant į tėvų poreikius, lūkesčius. 

          Užtikrinti šiuolaikiškus reikalavimus atitinkančioje ugdymo(si) aplinkoje kiekvienam 

vaikui ugdytis būtinas kompetencijas mokymuisi mokykloje. 

          Šeima pasitikinti instituciniu ugdymu, dalyvaujanti vaiko ugdyme(si), palaikanti vaikų ir 

ugdytojų sumanymus, idėjas. 
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VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

         „Bendradarbiavimas, abipusė pagarba, bendri susitarimai įmanomi, dėl to ne tik tėvai 

laimingesni, dėl to laimingi vaikai“ (Eva Dreikurs Ferguson). 

          Kūrybiškumas -lopšelio-darželio unikalumu paremtas humanizuotas, modernus, 

šiuolaikiškas į vaiką orientuotas ugdymas. 

         Atvirumas – dalijimasis įgyta patirtimi, vaiko patirtinis ugdymasis, veikimas kartu, 

išklausymas, sveikatos stiprinimas, saugumas. 

         Atsakingumas - dėmesys, tolerancija vaikui, tėvams, kitiems bendruomenės nariams, tautinė, 

pilietinė atsakomybė. 

          Kompetencija - nuolatinis mokymasis, naujų kompetencijų įgijimas tampant besimokančia 

bendruomene. 

 

 

VII SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

A. KLIENTO PERSPEKTYVA  

(Susivok) 

B. ORGANIZACINĖ 

PERSPEKTYVA 

(Organizuok) 

1. Siekiant mokytojų ir tėvų veiklos dermės 

ugdomajame procese, pagerinti įstaigos ir 

šeimos bendradarbiavimo kokybę. 

2. Užtikrinti ugdymo kokybę lopšelyje-

darželyje kiekvienam ugdytiniui, 

kūrybiškai plėtojant į vaiką orientuotą 

ugdymą. 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA 

(Pasitelk) 

D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA 

(Augink) 

3. Pagerinti lopšelio-darželio vidaus ir 

išorės ugdymo(si) aplinkas, užtikrinant 

vaiko saugumą, sveikatą, kūrybiškumą, 

individualių poreikių tenkinimą, tikslingai 

ir racionaliai panaudojant finansinius 

išteklius. 
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VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 
 

 

      1 tikslas – Siekiant mokytojų ir tėvų veiklos dermės ugdomajame procese, pagerinti įstaigos ir šeimos bendradarbiavimo kokybę. 

 

Uždaviniai 

 

Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Didinti tėvų 

įsitraukimą į 

lopšelio-darželio 

veiklą, ugdymo 

procesą. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Atlikti tėvų 

galimybių 

įsitraukti į 

lopšelio-darželio 

veiklą, ugdymo 

procesą analizę. 

 

   2. Suburti 

aktyvių tėvų 

komandą, 

organizuojant 

ugdomąsias 

veiklas vaikams 

savanorystės 

principu. 

 

     3. Vykdyti 

švietėjišką veiklą 

tėvų tarpe, 

didinant tėvų 

kompetencijas 

ugdymo, 

Tėvai nepakankamai 

dalyvauja ugdymo 

procese, lopšelio-

darželio veikloje.  

Neatlikta analizė. 

 

 

Nepakankamai 

sudaromos sąlygos 

šeimų savanorystei 

organizuojant 

ugdymo procesą. 

 

 

 

 

Tėvai supažindinami 

su ugdymo 

programomis, 

ugdymo tikslais ir 

uždaviniais, ugdymo 

svarba nepakankamai. 

90 % tėvų dalyvaus atliekant 

dalyvavimo lopšelio-darželio 

ugdymo procese, veikloje 

analizę. Bus išsiaiškinta kaip 

bendradarbiaujama tarpusavyje, 

tėvų dalyvavimo galimybės. 

  

 Bus sudarytos sąlygos 

savanorystei plėtotis, bus 

pasiekta ugdomojo proceso 

įvairovė, 30 % tėvų daugiau 

dalyvaus ugdymo procese.  

 

 

 

 

Bus plėtojamas formalus ir 

neformalus tėvų dalyvavimas 

ugdymo(si) procese, teikiama 

informacija apie vaiko 

pasiekimus, 60 % pasikeis tėvų 

2016 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodinė taryba 

 

 

 

 

 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės, 

specialistai 

 

Metodinė taryba 
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2. Gerinti 

šeimos, lopšelio-

darželio 

bendruomenės, 

socialinių 

partnerių 

partnerystę 

tenkinant 

ugdytinių 

poreikius. 

bendradarbiavimo 

klausimais. 

 

1. Įtraukti 

lopšelio-darželio 

bendruomenės 

narius į lopšelio-

darželio veiklą 

pagal 

individualius 

gebėjimus ir 

patirtį. 

 

 

2. Inicijuoti 

bendrų lopšelio-

darželio ir šeimos, 

įtraukiant 

socialinius 

partnerius, 

edukacinių 

projektų 

parengimą ir 

organizavimą.  

   

3. Organizuoti 

atvirų durų dienas 

lopšelyje – 

darželyje. 

 

 

 

Ne visi bendruomenės 

nariai kokybiškai 

dalyvauja lopšelio-

darželio veikloje. 

 

 

 

 

 

 

 

Nepakankama 

mokytojų patirtis 

įtraukti į projektinę 

veiklą kitų įstaigų 

mokytojus, šeimos 

aktyvumas rengiant ir 

įgyvendinant 

projektus.  

 

 

 

Ne visada atliepiami 

bendruomenės 

poreikiai. 

požiūris į vaikų ugdymo(si) 

procesą, ugdymosi svarbą. 

 

80% lopšelio-darželio 

bendruomenės narių aktyviai 

įsitrauks į lopšelio-darželio 

veiklą, stiprės lopšelio-darželio 

bendruomenės partnerystė, 

bendruomeniškumas, 

bendradarbiavimo kultūra. 

 

 

 

 

60% padidės rengiamų bendrų 

šeimos ir lopšelio-darželio 

edukacinių projektų, gerės 

vaikų, tėvų, mokytojų santykiai, 

bus tenkinami vaikų poreikiai, 

pavyks įtraukti socialinius 

partnerius. 

 

 

 

 

Tėvai 80% dalyvaus atvirų durų 

dienose, taps parneriais siekiant 

kokybiško vaikų ugdymo. 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

 

 

 

 

 

 

 

Direktorės 

pavaduotoja  

ugdymui,  

metodinė taryba 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė, 

metodinė taryba 

 

    

      2 tikslas – Užtikrinti ugdymo kokybę lopšelyje-darželyje kiekvienam ugdytiniui, kūrybiškai plėtojant į vaiką orientuotą ugdymą.  

 



17 
 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

 1.Organizuoti 

darnų, į vaiką 

orientuotą 

ugdymo(si) 

procesą. 
 

 

   1.Tobulinti 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo turinio 

planavimą. 

 

 

 

 

 

   2.Pagerinti 

ugdymo metodų, 

atitinkančių 

ugdytinių amžių, 

patirtį, plėtojančių 

vertybines 

nuostatas, 

gabumus, taikymo 

galimybes. 

 

     3. Organizuoti 

diskusijas, 

vykdyti 

konsultacijas 

ugdymo turinio 

planavimo 

klausimais. 

 

Nepakankama 

ugdymo proceso 

planavimo kokybė, 

ugdymo turinio 

pritaikymas 

kiekvienam 

ugdytiniui. 

 

 

 

Nepakankama 

ugdymo metodų 

įvairovė. 

 

 

 

 

 

 

 

Susitarimai dėl 

planavimo procedūrų 

nepakankami. 

 

 

 

 

 

 Bus 90 % sistemingai, 

lanksčiai, individualizuotai, iš 

vaiko perspektyvos parengti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

ilgalaikiai, trumpalaikiai 

ugdymo planai, taikant naujus 

planavimo metodus, pagerės 

ugdymo proceso kokybė. 

 

Mokytojai 90% taikys 

aktyviuosius, netradicinius 

ugdymo metodus, atsiskleis 

ugdytinių kūrybiškumas, lavės 

individualūs gebėjimai, kritinis 

mąstymas, bus ugdoma gabi, 

brandi, kultūros vertybes 

puoselėjanti asmenybė. 

 

 

 Mokytojai 90% sistemingai 

dalyvaus diskusijose, 

konsutacijose, patobulins 

planavimo, reflektavimo 

gebėjimus. 

 

 

 

2016 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodinė taryba, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 

 

 

 

Metodinė taryba, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 
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     4.Taikyti 

šiuolaikines 

technologijas 

ugdymo procese. 

 

 Neturime 

interaktyvios lentos. 

 Bus įsigyta interaktyvi lenta, 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, specialistai taikys 

šiuolaikinius ugdymo metodus, 

ugdančius individualius vaikų 

gebėjimus, patirtinį 

ugdymą(si). 

Direktorė 

 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos  

(1000 EUR) 
 

 

   2. Plėtoti 

mokytojų ir 

aptarnaujančio 

personalo 

profesines 

kompetencijas, 

kvalifikaciją. 

1. Sudaryti 

sąlygas 

mokytojams įgyti 

ir plėtoti naujas 

kompetencijas. 

 

2. Motyvuoti ne 

pedagoginį 

personalą įgyti 

įvairių žinių, 

susijusių su vaikų 

ugdymu. 

 

3. Gerinti 

mokytojų 

sėkmingos 

patirties sklaidą. 

Mokytojai 

orientuojasi į tradicinį 

kvalifikacijos 

tobulinimą. 

 

 

Nepakankama ne 

pedagoginio 

personalo motyvacija 

kelti kvalifikaciją. 

 

 

 

Mokytojai vykdo 

sėkmingos patirties 

sklaidą nesistemingai. 

60% padidės mokytojų 

atvirumas pozityvioms 

idėjoms, inovacijoms ugdymo 

procese, dialogui, 

bendradarbiavimui. 

 

40 % pagerės nepedagoginio 

personalo (auklėtojų padėjėjų) 

žinios, suvokimas vaiko 

ugdymo klausimais. 

 

 

 

 80% mokytojų bendruomenę 

sudarys nuolat tobulėjantys, 

rezultatyviai dirbantys 

mokytojai, sistemingai 

vykdantys sėkmingos patirties 

sklaidą. 

2017 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai 

 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 

 Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai 
 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

(1800 EUR) 
 

 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos  

(200 EUR) 
 

 

 

 
 

 
 

3 tikslas – Pagerinti lopšelio-darželio vidaus ir išorės ugdymosi aplinkas, užtikrinant vaiko saugumą, sveikatą, kūrybiškumą, individualių 

poreikių tenkinimą tikslingai ir racionaliai panaudojant finansinius išteklius. 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 
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1.Modernizuoti 

ir efektyviai 

pritaikyti vaikų 

poreikiams 

vidaus ir išorės 

ugdymo(si) 

aplinkas. 

 

1. Papildyti pagal 

ugdomas 

kompetencijas 

moderniomis 

priemonėmis 

grupių veiklos 

erdves. 

 

2. Įsigyti 

funkcionalių 

lauko žaidimų 

įrengimų. 

 

 

3.Įrengti lauko 

erdves pažinimui, 

tyrinėjimas. 

Modernios, 

šiuolaikiškos ugdymo 

priemonės padeda 

užtikrinti ugdymo 

kokybę. 

 

 

 

Trūksta lauko 

žaidimų įrengimų. 

 

 

 

 

 Dauguma lopšelio-

darželio ugdytinių 

gyvena mieste, retai 

mato kaip augalai 

sėjami, sodinami, 

prižiūrimi, kas iš jų 

išauga. 

Grupių edukacinės aplinkos 

papildytos daugiafunkcinėmis 

priemonėmis, skatinančiomis 

visuminę vaikų raidą, 

kūrybines iniciatyvas, kultūrą. 

  

 

 

Bus įsigyta funkcionalių lauko 

žaidimų įrengimų, lauko 

ugdymo aplinkos papildytos 

medinėmis priemonėmis, 

pagerės vaikų sveikata.  

 

 Bus įrengtas daržas lauko 

erdvėje pažinimui, 

tyrinėjimams plėtoti, vaikų 

veikla lauke taps įdomesnė, 

patrauklesnė. 

 

 

2016, 2017, 

2018 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė,  

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 

 

Direktorė,  

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

 

 

Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

(2000 EUR) 

 

 

 

 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

(500 EUR) 

 

 

 

 

 

 

2. Kurti saugias 

ir estetiškas 

lopšelio-darželio 

edukacines 

aplinkas. 

 

1.Atnaujinti 

vienos grupės 

žaidimų kambarį, 

miegamojo ir 

rūbinėlės 

patalpas. 

 

2. Vykdyti ūkinę 

veiklą susijusią su 

išorės ugdymo 

aplinkų gerinimu. 

Reikalingas 

paprastasis grupių 

remontas. 

       

 

 

 

 Reikalingas 

tolimesnis pastato 

modernizavimas, 

išorės sienų 

šiltinimas. 

Bus atnaujintos vienos grupės 

žaidimų kambario, miegamojo 

ir rūbinėlės patalpos, kurios 

atitiks higienos normų 

reikalavimus, bus saugios, 

šiuolaikiškos, estetiškos.  

 

Bus tęsiamas lopšelio-darželio 

apšiltinimas, apšiltinus pastato 

išorės sienas sumažės šildymo 

sąnaudos. 

2016, 2017, 

2018 m. 

 

Direktorė,  

direktorės 

pavaduotoja ūkiui 

 

 

 

 

Direktorė,  

direktorės 

pavaduotoja ūkiui 

2% lėšos, 

specialiųjų 

programų lėšos 

(3600 EUR) 

 

 

 

Investicinių 

programų lėšos 

(35 000 EUR) 
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 3. Atnaujinti 

lauko pavėsinių 

sienas, grindinio 

dangą. 

 

Nesaugi pavėsinių 

grindinio danga, 

neestetiškos 

pavėsinių sienos. 

 

Bus sukurta saugi, estetiška 

lauko pavėsinių aplinka, 

įrengti staliukai su suoliukais, 

sukuriant žaidimų ir poilsio 

erdves vaikams, tenkinami 

vaikų poreikiai. 

 Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Specialiųjų 

programų lėšos 

(800 EUR) 

 

IX SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

1 tikslas – 
 Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas Planuoti finansiniai ištekliai Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta (data) 

Per 

tarpinį 

matavimą 
2013 m. 

Per tarpinį 

matavimą 

2014 m. 

Per galutinį matavimą 

2015 m. 

Uždavinys 1         

Uždavinys 2         

Uždavinys 3         

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti arba išplėsti tam tikrus projektus): 

 

 

Direktorė        Danutė Jankūnienė 

Direktorės pavaduotoja ugdymui      Angelė Butienė 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė      Inga Maciulevičienė 

Logopedė        Giedrė Černikienė 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė      Brigita Kabišienė   

Grupės auklėtoja       Nijolė Juronienė  

           

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Smalsutis“ 

tarybos 2015 m. lapkričio 6 d. 

posėdžio protokolu Nr. 7
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