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I. ĮVADAS 

 

1. Kauno vaikų darželio „Šnekutis“ strateginis planas 2013-2015 metams parengtas 

vadovaujantis LR Švietimo įstatymu, remiantis Valstybine švietimo 2013-2022 strategija, Kauno 

miesto strateginiu planu 2005-2015 metų laikotarpiui (kartu su 2008-2015 m. pakeitimais), 

pagrįstas vidaus audito išvadomis. Rengiant strateginį planą atsižvelgta į socialinės aplinkos 

ypatumus, bendruomenės narių pasiūlymus ir patirtį bei turimus išteklius. 

2. Strateginis planas suteikia pagrindą vizijos bei misijos įgyvendinimui, tolimesnei mokyklos 

perspektyvai ir raidai numatyti, veiklos rezultatams apibrėžti, keliamiems tikslams ir uždaviniams 

numatytomis priemonėmis pasiekti. 

3. Įgyvendinant strateginius tikslus bus sutelktos mokyklos komandos, bendruomenės, išorinių 

konsultantų, socialinių partnerių pastangos. 

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS 
 

Kauno vaikų darželis „Šnekutis“ įkurtas 1970 metais.  

Įstaigoje veikia 10 grupių 3-7 metų vaikams, kuriose integruotai ugdomi specialiųjų poreikių vaikai:  

 2 priešmokyklinės (10,5 ir 24 val.),  

 8 bendrojo ugdymo (1-24 val., 2-12 val., 5-10,5 val.) 
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Darželis yra integruoto ugdymo įstaiga, teikianti paslaugas vaikams, turintiems kalbėjimo ir 

kalbos bei kitų sutrikimų, negalių. Įstaigoje ugdomi 161 ugdytinis, iš jų 99 turi spacialiųjų 

ugdymosi poreikių. 24 SUP vaikai turi didelių ir vidutinių poreikių. 

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo programa bei 

įstaigoje parengta „Kauno vaikų darželio „Šnekutis“ ikimokyklinio ugdymo programa“. 

Įstaigoje veikia savivaldos institucijos: mokyklos taryba, mokytojų taryba, metodinė taryba. 

Panemunės seniūnijoje veikia dar trys ikimokyklinio ugdymo įstaigos: Panemunės lopšelis-

darželis, lopšelis darželis „Pienė“, lopšelis-darželis „Pušynėlis“. Sanatoriniai lopšeliai–darželiai 

„Pušynėlis“ ir „Pienė“ skirti sveikatos sutrikimus turintiems vaikams sergantiems ar turintiems 

padidintą riziką sirgti kvėpavimo bei plaučių ligomis. Panemunės lopšelis-darželis yra bendrosios 

paskirties, kuriame integruotai ugdomi įvairių sutrikimų turintys vaikai, veikia viena specialioji 

grupė, kurioje ugdomi sutrikusios regos vaikai. Panemunės lopšelyje-darželyje veikia Vaiko 

socialinės raidos metodinis-konsultacinis centras, sanatoriniame lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“ – 

priešmokyklinio ugdymo informacinis centras. Visose Panemunės seniūnijos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose teikiamos logopedo, kūno kultūros pedagogo, masažuotojo paslaugos. 

Nuo pat vaikų darželio „Šnekutis“ įkūrimo pradžios jis buvo logopedinis vaikų darželis. 

Sukaupta daugiametė specialistų ir pedagogų darbo padėtis šiandien sudaro sąlygas sėkmingai 

vaikų, turinčių įvairių raidos sutrikimų, integracijai. Visuomenėje vaikų darželis „Šnekutis“ 

pripažįstamas ir vertinamas kaip kvalifikuotą specialiąją pagalbą teikianti įstaiga. Joje veikia kalbos 

ir komunikacijos konsultacinis centras, teikiantis konsultacinę-korekcinę pagalbą darželio ir Kauno 

miesto ikimokyklinio amžiaus ugdymo įstaigų nelankantiems bei kitų ugdymo įstaigų specialiųjų 

poreikių vaikams, jų tėvams, Kauno miesto pedagogams.  

III. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

3.1. Išorinės aplinkos analizė PESTE: 

 

Išoriniai veiksniai  

Politiniai, teisiniai Lietuvos švietimo politika formuojama atsižvelgiant į 

Europos Sąjungos švietimo gaires. Valstybinė švietimo strategija 

akcentuoja, kad per mažai vaikų turi galimybių naudotis 

ikimokykliniu, priešmokykliniu ugdymu. 

LR Vyriausybės programoje išreikštas prioritetas švietimui, 

mokslui, investicijų į žmones didinimui, numatomos įgyvendinti 

priemonės palankios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

institucijų siekiui didinti ugdymo prieinamumą, kokybę bei 

veiksmingumą („Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

plėtros programa 2007-2012 m.“). 

Švietimo įstatymas reglamentuoja šiuolaikišką požiūrį į 

švietimo paslaugų teikimo liberalizavimą, veiklos kokybės 
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stebėseną ir priežiūrą.  

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama atveria 

galimybes švietimo įstaigų veiklos kaitai, modernizavimui. 

Ekonominiai  

 

 

 

 

Ekonominė krizė dar neįveikta. Valstybės ir savivaldybės 

ištekliai yra ir dar bus riboti, todėl labai svarbu užtikrinti 

finansinių išteklių panaudojimo efektyvumą. Sumažėjus 

finansavimui iš savivaldybės biudžeto, vykdant miesto taupymo 

priemonių planą, įstaigoje trumpinamas grupių darbo laikas, 

mažėja aptarnaujančio personalo.  

Socialiniai  Lietuvos piliečių emigracija, didelis bedarbystės (ypač jaunų 

žmonių) lygis įtakoja demografinius pokyčius ir tam tikras 

socialines tendencijas. Nuo 2010 m. pradžios Lietuvoje stebimas 

gimstamumo mažėjimas. Daugėja socialiai remtinų, mažas 

pajamas gaunančių, nepilnų ir nedarnių šeimų. Dalis vaikų, 

tėvams išvykus dirbti į užsienį, paliekami senelių, artimųjų 

globai. Įstaigą lanko 25 ugdytiniai iš socialiai remtinų, 6 iš 

mažas pajamas (iki 525 Lt. vienam šeimos nariui) gaunančių 

šeimų, 7, kurių tėvai bedarbiai, 3, kurių vienas ar abu tėvai dirba 

užsienyje, 23 iš daugiavaikių šeimų, 11 – auga nepilnose 

šeimose, 2 – globojami, 5 – priešmokyklinio amžiaus, gaunantys 

nemokamus pietus. 

Technologijos Informacinės ir žinių visuomenės plėtros programos 

vykdymas – tai vienas pagrindinių Valstybės ilgalaikės raidos 

strategijos tikslų.  

Gerėja aprūpinimas informacinėmis technologijomis ir 

gebėjimai jomis naudotis, gerėja prieigos prie interneto, daugėja 

mokymo(si) ir ugdymo(si) šaltinių, tarpinstitucinis bendravimas 

ir bendradarbiavimas. 

Įdiegtas Mokinių registras, centralizuotas vaikų priėmimas į 

Kauno ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. 

Edukaciniai (centriniai/vietiniai) 

 

 

 

 

Atsiranda didesnė mokymo programų įvairovė, galimybė 

kurti ir įgyvendinti naujas ugdymo programas. Mokinio 

krepšelio įvedimas leidžia spartinti profesinį tobulėjimą, 

panaudojant lėšas, skirtas mokytojų kvalifikacijai kelti. 

Pedagogai nuolat keldami kvalifikaciją, įgydami vis naujų 

kompetencijų, efektyvina ugdymo procesą. Pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo koncepcijoje (2012 m. 05 30, Nr. V-

899) numatytos įvairios kvalifikacijos tobulinimo formos. 
Vykdomas tėvų švietimas, tačiau nėra sukurtos tėvų 

ikimokyklinės švietimo programos. 

 

3.2. Vidinių išteklių analizė: 

 

Vidiniai veiksniai  

Mokyklos kultūra/Etosas Įstaiga turi savitas tradicijas. Jau 12 metų organizuojami 

kalbos savaitės renginiai, į kuriuos kviečiami vaikų tėvai ir miesto 

pedagogai. Kartą metuose aplankomi ir pagerbiami Panemunės 

senelių namų gyventojai. 15m. vyksta kasmetinės bendruomenės 

pažintinės ekskursijos po Lietuvą ir kaimynines užsienio šalis, 

teatralizuotos senųjų metų palydos. 

Užmegzti ir plėtojami socialiniai ryšiai su Kauno marių 
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regioniniu parku, Panemunės seniūnijos švietimo įstaigomis, 

Kauno lėlių, Kameriniu teatrais, V.Kudirkos viešąja biblioteka, 

Kauno Onkologijos ligonine, Panemunės senelių namais. 

Plėtojama tarpinstitucinė partnerystė su KPKC, Kauno miesto 

PPT, Vaiko raidos klinika „Lopšelis“, Vaikų abilitacijos centru, 

VšĮ Šeimos santykių institutu. 

Tobulintinos sritys: Palaikyti ryšius su turimais socialiniais 

partneriais, tobulinti bendradarbiavimo kryptis siekiant didesnio 

įstaigos veiklos veiksmingumo. 

Ugdymas ir mokymasis Mokykloje parengta ikimokyklinio ugdymo programa atitinka 

valstybės nustatytus reikalavimus, įstaigos tikslus, ugdytinių bei 

vietos bendruomenės poreikius. Edukacinės vidaus ir lauko 

aplinkos atitinka vaikų amžių, poreikius, interesus.  

Ugdymas organizuojamas lanksčiai, tikslingai, atsižvelgiant į 

vaikų poreikius, interesus bei gebėjimus. Dalyje ugdymo veiklų 

vis dar ryškus pedagogų vaidmuo. 

Kuriama informavimo apie vaiko gebėjimus ir pasiekimus 

sistema: siekiama sukauptą informaciją apie vaiko įgytas 

kompetencijas ir pasiekimus perduoti vieno pedagogo kitam, 

pereinant vaikui iš vieno amžiaus tarpsnio į kitą, su vaiko 

pasiekimais 2 kartus metuose supažindinti tėvus.  

Organizuojant ugdymo(si) procesą siekiama pedagogų, 

specialistų ir tėvų lūkesčių dermės. 

Tobulintinos sritys: Sudaryti sąlygas vaikų spontaniškai 

išprovokuotos veiklos, ugdytinių iniciatyvų dominavimui 

ugdomojoje veikloje. 

Popamokinė veikla  

Pasiekimai Sukurta ugdytinių gebėjimų ir pasiekimų vertinimo sistema:  

atlikus tėvų apklausą, kokia informacija apie vaiko pasiekimus 

jiems yra aktuali, parengtas įvairių amžiaus tarpsnių vaikų 

pasiekimų vertinimo aplankas.  

Vaiko gerovės komisija padeda pedagogams ir tėvams 

analizuoti vaikų ugdymo(si) sunkumus, parinkti efektyviausius 

pagalbos būdus. Sutrikimų neturintys vaikai, turintys kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų į mokyklą išleidžiami pasiekę mokyklinę brandą. 

Vidutinių ir didelių specialiųjų poreikių turintiems vaikams (15 % 

bendro vaikų skaičiaus) teikiama specialistų pagalba, siekiant 

sėkmingos jų socializacijos ir integracijos specialiojoje 

mokykloje. 

Ugdytiniai aktyviai dalyvauja šalies, miesto kultūriniuose 

renginiuose, konkursuose, projektuose, parodose, akcijose. 

Tobulintinos sritys: Tikslingiau panaudoti ugdytinių pasiekimų 

vertinimo rezultatus. 

Pagalba mokiniui Ugdymo tikslai, uždaviniai, metodai derinami prie individualių 

ugdytinių poreikių. Sukurta specialiųjų poreikių vaikų ugdymo 

pagalbos sistema, sudarytos sąlygos vaiko sveikatai stiprinti. 

Dirba kvalifikuoti ir kompetentingi specialistai: logopedas, 

specialusis pedagogas, kūno kultūros pedagogas, muzikos 

mokytojas, psichologas, masažuotojas. 

Stebimas bendruomenės narių atvirumas pokyčiams: tėvai ir 

auklėtojų padėjėjos tobulina savo kompetenciją padedant ugdyti 

vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. 
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Įstaigoje 24 specialiųjų poreikių vaikai, turintys įvairiapusių 

raidos sutrikimų, ugdomi visiškos integracijos forma 

neatsižvelgiant į specialiosiojo ugdymo poreikio lygį. Didelių ir 

vidutinių specialiųjų poreikių turinčių vaikų integracija 

adaptaciniu laikotarpiu būna apsunkinta. Tikslinga įsteigti vieną 

specialiąją grupę, kurioje vaikai būtų ugdomi ir integruojami tik į 

atskiras veiklas bendrojo ugdymo grupėse. Po metų tokie vaikai 

būtų pilnai integruojami į bendrojo ugdymo grupes. 

Tobulintinos sritys: plėtoti pagalbą įvairiapusių raidos 

sutrikimų turintiems vaikams, jų tėvams. 

Personalo formavimas ir 

organizavimas 

Įstaigoje nuo 2012 m. rugsėjo mėn. yra 60,02 etato, iš jų 28,92 

pedagoginių darbuotojų ir 31,1 et. pagalbinio personalo.  

Įstaigoje dirba 28 pedagogai. Grupėse su vaikais dirba 18 

auklėtojų, teikiamos muzikos, kūno kultūros, specialiojo 

pedagogų, logopedų ir psichologo paslaugos. 94 % pedagogų įgiję 

aukštąjį universitetinį, 6% aukštesnįjį išsilavinimą Mokytojų 

kvalifikacinės kategorijos: 1 –mokytojai ekspertas, 8 mokytojai 

metodininkai, 14 vyresniųjų mokytojų, 4 mokytojai.  

Atestacija vykdoma vadovaujantis perspektyvine mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa. Nuo 

2008/2009 m.m. mokytojų veikla analizuojama naudojant 

įstaigoje parengta mokytojų praktinės veiklos įsivertinimo forma. 

Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai pasirenkami reflektuojant 

savo veiklą ir atsižvelgiant į ugdytinių poreikius.  

Tobulintinos sritys: Motyvuoti mokytojus aktyviau dalintis 

sukaupta gerąja darbo patirtimi ne tik įstaigoje, bet ir už jos ribų. 

Vadovavimas ir lyderystė Mokyklos vadovas telkia darbuotojų komandas įstaigos veiklos 

įsivertinimui, strateginiam ir metiniam planavimui, veiklos 

tobulinimui. 

Mokykloje vykdomas tik platusis auditas. Mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo procese dalyvauja mokytojai ir ugdytinių 

tėvai. Bendruomenė neturi patirties vykdant giluminį auditą. 

Ugdymo kokybę prižiūri administracijos darbuotojai pagal 

sudarytą pedagoginės veiklos inspektavimo planą. Pasiekti 

rezultatai ir siūlomos rekomendacijos aptariamos individualiai su 

mokytojais, metodinių popiečių metu, mokytojų tarybos 

posėdžiuose. Nėra susitarimo dėl ugdomosios veiklos kokybės 

vertinimo kriterijų. 

Vadovai ir pedagogai, mokytojų tarybos nutarimu, metų 

pabaigoje pildo savianalizę, kompetenciją patvirtinančius 

dokumentus kaupia kompetencijos aplankuose.      

Finansiniai ištekliai Mokyklos veikla finansuojama iš Valstybinių funkcijų 

vykdymo programos (mokinio krepšelio lėšos), Švietimo ir 

ugdymo programos (savivaldybės lėšos), Švietimo ir ugdymo 

programos (specialiųjų programų lėšos: tėvų įmokos ir nuoma ) ir 

2 proc. lėšų. Papildomos lėšos gaunamos dalyvaujant paramos 

programoje „Pienas vaikams“ ir Vaisių vartojimo mokyklose 

programoje.  

Įstaigos finansiniai ištekliai riboti, kasmet mažinamas įstaigos 

biudžetas, kurio užtenka tik pačių būtiniausių veiklos vaikų 

ugdymo(si) organizavimo poreikių tenkinimui. Įstaiga priversta 

mažinti darbuotojų darbo krūvius, keisti ikimokyklinio ir 
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priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius, didinti 

ugdytinių skaičių grupėse. 

Darželyje ugdomi 99 SUP vaikai, tačiau tik 24 iš jų, turinčių 

žymių bei kompleksinių sutrikimų gauna 1,35 koeficiento 

mokinio krepšelį, nors vadovaujantis Higienos norma prilyginami 

2 tos grupės vaikams. 

Kauno miesto Tarybos sprendimu taikomos lengvatos 

atlyginimui už vaikų išlaikymą darželyje, tačiau didėjant vaikų, 

kuriems taikomos lengvatos, skaičiui, atsiranda lėšų maitinimui 

trūkumas ir įsiskolinimai maisto produktų tiekėjams. Nors iki 1,5 

Lt padidinta atlygimimo už ugdymo sąlygų tenkinimą dalis, tačiau 

pradėta taikyti lengvata ir šiai atlyginimo daliai (buvo 0,5 Lt ir ją 

mokėjo visi tėvai už kiekvieną lankytą dieną). Įstaigoje 16 vaikų 

tėvai (9,9 %) nemoka atlyginimo už išlaikymą darželyje, 61 (37,9 

%) atlyginimo dydis mažinamas 50 %. 

Tobulintinos sritys: užtikrinti gaunamų lėšų panaudojimo 

efektyvumą.  

Patalpos ir kiti materialiniai 

ištekliai 

Darželio patalpos dalinai atitinka higienos normas ir taisykles. 

Padidėjus vaikų skaičiui grupėse, kai kurių grupių san.mazguose 

trūksta praustuvų, unitazų. Kai kurių specialistų (psichologo, 

masažuotojo) kabinetai nepritaikyti kokybiškam vaikų poreikių 

tenkinimui. Dalyje patalpų reikalingas remontas. 

Administracijos, 2 specialistų kabinetuose, 2 grupėse yra 

kompiuteriai. Internetas įdiegtas administracijos kabinetuose, kiti 

kompiuteriai nėra sujungti internetiniu ryšiu. Darželis turi savo 

elektroninį paštą, internetinę svetainę. Seminaruose, posėdžiuose 

informacijos perteikimui naudojama multimedija. 

Reikalingas įstaigos fasado remontas, teritorijos tvorų 

atitinkančių higienos normų įrengimas. 

3.3.  SSGG analizė:  

 

Stiprybės 

 Įstaigoje sėkmingai integruojami vaikai, 

turintys nedidelių ir vidutinių specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

 Dirba kompetentingi ir aukštos kvalifikacijos 

pedagogai. 

 Įstaigos Kalbos ir komunikacijos 

konsultacinis centras teikia įvairiapusę pagalbą 

ugdymo įstaigų nelankantiems vaikams, jų 

tėvams ir miesto pedagogams. 

 Ugdomoji veikla organizuojama 

vadovaujantis įstaigos parengta ikimokyklinio 

ugdymo programa, kuri atliepia vaikų 

poreikius ir tėvų lūkesčius. 

 Parengti vaikų pasiekimų vertinimo aplankai 

kiekvienam amžiaus tarpsniui. 

 Nuo 2009m. įstaigos pedagogai ir ugdytiniai 

dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių 

programoje „Zipio draugai“. 

 Rengiami ir įgyvendinami edukaciniai 

Silpnybės 

 Įstaigoje trūksta erdvių, pritaikytų vaikams, 

turintiems vidutinių ir didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

 Apsunkinta vaikų, turinčių didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių adaptacija ir 

integracija. 

 Nėra vieningos vertinimo ir informavimo 

apie vaiko gebėjimus ir pasiekimus sistemos. 

 Nepakankamai išnaudojamos galimybės 

plėtojant tėvų, pedagogų ir specialistų 

bendradarbiavimą. 

 Menka ugdytinių tėvų motyvacija 

dalyvaujant ugdomojoje ir šviečiamojoje 

veikloje. 

 IKT trūkumas slopina pedagogų motyvaciją 

taikyti šiuolaikines technologijas ugdymo 

procese. 

 Įstagos įsivertinimas vykdomas apsiribojant 

plačiuoju auditu, bendruomenė neturi 
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projektai įstaigoje ir už jos ribų, veikla 

vykdoma netradicinėse aplinkose. 

 Vyrauja pozityvus mikroklimatas. 

 Įstaiga gauna papildomų lėšų iš ilgalaikės 

nuomos. 

giluminio audito vykdymo patirties. 

 Įstaigos finansiniai ištekliai riboti, kasmet 

mažinamas įstaigos biudžetas. 

 Nepakankama įstaigos materialinės bazės 

būklė: būtina pastato fasado renovacija, 

teritorijos tvora neatitinka higienos normos, 

todėl neužtikrinamas vaikų saugumas. 

 

Galimybės 

 Gauti finansavimą pastato renovacijai, tvorų 

įrengimui. 

 Paramos paieška, dalyvavimas ES 

struktūrinių fondų paramos projektuose. 

 Mokytojų dalyvavimas švietimo mainų 

paramos fondo programose (Comenius ir kt.), 

kitose kvalifikacijos tobulinimo programose. 

 Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, 

Pedagogine psichologine tarnyba, Lietuvos 

aukštosiomis mokyklomis, ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis. 

 Bendradarbiavimas su kitomis švietimo ir 

ugdymo įstaigomis mieste, respublikoje, 

patirties sklaida. 

 Savanoriška tėvų parama ir materialinė 

pagalba. 

 

Grėsmės/pavojai 

 Nepakankamas vyriausybės, miesto tarybos 

narių dėmesys ikimokykliniam, 

priešmokykliniam vaikų ugdymui. 

 Blogėjanti pastatų būklė, lėti renovacijos 

tempai, didėjantys kaštai.  

 Nepakankamas finansavimas ikimokyklinio 

ugdymo programai įgyvendinti, higieninei 

įstaigos aplinkai gerinti. 

 Darbuotojų psichologinio saugumo, 

motyvacijos mažėjimas dėl mažėjančių darbo 

krūvių, atlyginimų. 

 Demografiniai pokyčiai (mažėjantis 

gimstamumas, emigracija) gali įtakoti 

ugdytinių skaičiaus mažėjimą. 

 Socialiniai pokyčiai (daugėja socialiai 

remtinų, mažas pajamas gaunančių šeimų, 

senelių ar giminaičių prižiūrimų vaikų ir kt.) 

įtakoja tėvų galimybes užmokėti už vaikų 

išlaikymą darželyje. 

 Mokytojai vidutinio amžiaus, neateina jauni 

specialistai. 

IV. MOKYKLOS VIZIJA 

 

Kauno vaikų darželis „Šnekutis“- bendrojo tipo ikimokyklinio ugdymo įstaiga, užtikrinanti 

kokybišką specialiųjų poreikių ir sutrikimų neturinčių vaikų bendrųjų kompetencijų ugdymą(si) ir 

mokyklinę brandą. 

Įstaigoje veikia kalbos ir komunikacijos konsultacinis centras, atviras visuomenei, teikiantis 

korekcinę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, taikantis prevencines priemones, teikiantis 

konsultacinę pagalbą šeimoms, tobulinantis miesto ikimokyklinių įstaigų mokytojų profesinę 

kompetenciją.  
 

V. MOKYKLOS MISIJA 

 

Sudaryti sąlygas 3 – 7 metų vaikams ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas pagal jų poreikius ir galimybes. 

Teikti ugdymo, korekcijos paslaugas Kauno miesto vaikams, tarp jų ir specialiųjų poreikių, 

turintiems kalbėjimo ir kalbos bei kitų sutrikimų, negalių. 

Teikti konsultacijas miesto pedagogams ir tėvams įstaigos Kalbos ir komunikacijos 

konsultaciniame centre. 
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VI. VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 
 

Mums svarbu kuo gyvena vaikas. Mes tikime jo sėkme. 
 

Vertybės 

 Saugus, kūrybingas, laimingas, besišypsantis vaikas; 

 Personalo profesionalumas, kompetentingumas, nuolatinis mokymasis; 

 Tarpusavio pagarba, tolerancija bei dėmesys; 

VII. STRATEGINIAI TIKSLAI 
 

A. KLIENTO PERSPEKTYVA  

(Susivok) 
(organizacijos kultūra, bendrasis ugdymo organizavimas, 

pasiekimai bei rezultatai) 

B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA 

(Organizuok) 
(mokymas, mokymasis, pagalba mokiniui, mokyklos strategija, 

įsivertinimas, vadovavimas) 

1. Tobulinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant 

vaikų individualių poreikių tenkinimą  

 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA 

(Pasitelk) 
(įstaigos materialinių ir finansinių išteklių valdymas) 

D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA  

(Augink) 
(įstaigos personalo komplektavimas, jo darbo organizavimas, 

dėmesys personalui) 

2. Gerinti materialinę bazę 

 

3. Kurti įstaigos veiklos įsivertinimo bei 

personalo tobulinimosi ir skatinimo 

sistemą 

VIII. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

1 tikslas – Tobulinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant vaikų individualių poreikių tenkinimą 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama 

padėtis 

Planuojami 

rezultatai 

Planuojama

s pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Tobulinti 

ugdymo 

individualiza

vimą 

 

Vertinant vaikų 

pasiekimus ir 

pažangą taikyti 

stebėjimo, 

veiklos 

rezultatų 

analizės, 

pokalbio su 

vaiku metodus. 

Įstaigoje 

parengti 

vaikų 

gebėjimų 

ir 

pasiekimų 

vertinimo 

aplankai. 

Nepakanka

mas 

grupės 

auklėtojų 

ir 

specialistų 

ir tėvų 

bendradarb

iavimas 

vertinant 

vaikų 

gebėjimus 

Sukurta 

vieninga 

ugdytinių 

gebėjimų ir 

pasiekimų 

vertinimo ir 

informavimo 

sistema 

Vertinant 

vaikų 

pasiekimus 

dalyvaus tėvai, 

grupių 

auklėtojos, 

specialistai. 

2013 m. 

liepos mėn. 

Pavaduotoj

as ugdymu 

 

Individualizuot

i ir 

diferencijuoti 

ugdymo turinį 

išbandant ir po 

metų 

koreguojant 

vaikų 

pasiekimų 

vertinimo 

aplankus 

2014 m. 

liepos mėn. 

Pavaduotoj

as ugdymu 
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Parengti 

papildomą 

vertinimo 

formą SUP 

turintiems 

vaikams. 

ir 

pasiekimus 

2014 m. 

liepos mėn. 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

Pristatyti 

miesto 

pedagogams 

ugdytinių 

pasiekimų 

vertinimo 

sistemos 

kūrimo ir 

taikymo 

ugdymo 

procese patirtį  

Vykdoma 

švietėjiška 

veikla, 

patirties 

sklaida 

apie SUP 

turinčių 

vaikų 

ugdymą, 

integraciją 

ir 

socializacij

ą. 

Organizuotas 1 

seminaras 30 

miesto 

pedagogų, 

dirbančių su 

SUP vaikais 

2015 m. Metodinink

as 

organizator

ius 

 

2. Tobulinti 

didelių ir 

vidutinių 

specialiųjų 

poreikių 

vaikų 

integraciją 

Pakeisti 1 

bendrojo 

ugdymo grupės 

paskirtį į 

specialiąją 

grupę, skirtą 

didelių ir 

vidutinių 

specialiųjų 

poreikių 

turintiems 

vaikams 

Vykdoma 

pilna 

integracija 

į bendrojo 

ugdymo 

grupes, 

neatsižvelg

iant į SUP 

vaikų 

poreikių 

lygų 

 

Pirmuosius 

darželio 

lankymo 

metus didelių 

ir vidutinių 

SUP turintys 

vaikai lankys 

specialiąją 

grupę, vėliau 

bus 

integruojami į 

bendrojo 

ugdymo 

grupes 

2013/2014 

m.m. 

Direktorius   

Pakoreguoti 

specialistų 

darbo erdves, 

jų išdėstymą 

 

Specialistų 

darbo 

erdvės 

išdėstytos 

atsitiktine 

tvarka 

Specialistų 

darbo 

kabinetai 

sugrupuoti 

pagal 

vykdomas 

funkcijas 

2013m. 

gruodžio 

mėn. 

Direktorius   

Įkūrti ramybės 

kampelius 1-2 

grupėse 

 

Grupėse 

trūksta 

erdvių 

vaikų 

atsipalaida

vimui 

2 grupėse 

įkurti ramybės 

kampeliai 

 

2014m. 

gruodžio 

mėn. 

 

Pavaduotoj

as ugdymui 

MK, 2%, 

spec. lėšos – 3 

tūkst. Lt 

Įrengti naujas 

korekcines 

erdves (pojūčių 

lavinimui, 

šviesos ir meno 

terapijai) 

 

Korekcinė 

pagalba 

teikiama 

tik 

specialistų 

kabinetuos

e ir kūno 

kultūros 

salėse 

Įrengta 

korekcinė 

erdvė pojūčių 

lavinimui, 

šviesos ir 

meno terapijai 

 

2015m. 

gruodžio 

mėn. 

 

Direktorius  MK, 2%, 

spec. lėšos – 5 

tūkst. Lt 

Darželio Neišnaudo Tinklalapyje 2013m. Metodinink  
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tinklapyje 

sukurti skiltį 

„Specialistai 

pataria“ 

tos 

tinklalapio 

informacij

os sklaidos 

galimybės 

sukurta skiltis 

sudarys 

sąlygas 

švietiejiškai 

tėvų veiklai, 

pasidalijimui 

gerąja 

patirtimi su 

kitais 

pedagogais 

as 

organizator

ius 

 

 

2 tikslas – Gerinti materialinę bazę 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama 

padėtis 

Planuojami 

rezultatai 

Planuojama

s pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Tobulinti 

vidaus ir 

lauko 

aplinkas 

Suremontuoti 

kūno kultūros 

ir 

kineziterapijos 

sales 

Reikalinga

s patalpų 

remontas  

Suremontuotos 

2 salės 

2013 m. Pavaduotoj

as ūkiui 

Savivaldybės, 

2%, spec. 

lėšos – 10 

tūkst. Lt 

„Viešųjų 

darbų“ 

programa 

Suremontuoti 4 

grupių 

prausyklas, 

tualetus 

Reikalinga

s patalpų 

remontas 

Kasmet 2014, 

2015 metais 

suremontuoja

ma prausyklos 

ir tualetai 

dviejose 

grupėse 

2015 Pavaduotoj

as ūkiui 

Savivaldybės, 

2%, spec. 

lėšos – 15 

tūkst. Lt 

„Viešųjų 

darbų“ 

programa 

 Įstaigos 

teritoriją 

aptverti nauja 

tvora 

Teritorijos 

tvora 

neatitinka 

higienos 

normos, 

neužtikrina

mas vaikų 

saugumas 

Teritorija (570 

metrų) 

aptverta 

higienos 

normą 

atitinkančia 

tvora 

2015 m. Pavaduotoj

as ūkiui 

Savivaldybės 

lėšos –  

48 tūkst. Lt 

2. Atnaujinti 

IKT bazę 

Įsigyti 3 

kompiuterius  

Kompiuter

iai yra 2 

grupėse, 2 

specialistų, 

4 

administra

cijos 

kabinetuos

e. 

Kasmet 

įsigyjama po 1 

naują 

kompiuterį 

2013-

2015m. 

Pavaduotoj

as ūkiui  

MK, 2%, 

spec. lėšos – 6 

tūkst. Lt 

 

 

 

3 tikslas – Kurti įstaigos veiklos įsivertinimo bei personalo tobulinimosi ir skatinimo sistemą 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama 

padėtis 

Planuojami 

rezultatai 

Planuojama

s pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis 

ir 

numatomifina

nsavimo 

šaltiniai 
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Sukurti 

įstaigos 

veiklos 

įsivertinimo 

sistemą bei 

personalo 

vertinimo ir 

skatinimo 

sistemą 

 

Organizuoti 

seminarą 

vidaus audito 

klausimais 

Įstaigoje 

vykdomas 

platusis 

auditas, 

bendruome

nė neturi 

patirties 

giluminia

m veiklos 

vertinimui 

Kasmet 

įsivertinama 

nauja 

vertinimo 

sritis, 

vertinimo 

rezultatai 

panaudojami 

planuojant, 

tobulinant 

įstaigos veiklą 

Vertinime 

dalyvauja 100 

% pedagogų ir 

30 % kitų 

bendruomenės 

narių. 

2013-2015 

m. 

Pavaduotoj

a ugdymui 

 

Pradėti 

įstaigoje 

vykdyti 

giluminį auditą 

Parengti 

ugdomosios 

veiklos 

kokybės 

vertinimo 

kriterijus 

Pedagogai 

kasmet 

reflektuoja 

savo 

veiklą. 

Nėra 

vieningo 

susitarimo 

dėl 

ugdymo 

kokybės 

vertinimo 

kriterijų. 

Susitarta dėl 

ugdomosios 

veiklos 

kokybės 

vertinimo 

kriterijų. 

2013 m. 

gruodis 

mėn. 

Pavaduotoj

as ugdymu 

 

 Atlikti tyrimą 

„Kas gali 

motyvuoti 

darbuotoją?“ 

Dėl 

mažėjanči

ų darbo 

krūvių, 

atlyginimų 

mažėja 

darbuotojų 

psichologi

nis 

saugumas, 

motyvacija 

Tyrimo 

rezultatai 

panaudoti 

kuriant 

darbuotojų 

motyvacijos 

sistemą 

2013 m.  Pavaduotoj

as ugdymu 

 

Parengti ir 

įgyvendinti 

personalo 

motyvacijos 

programą 

Įstaigoje 

veikia 

personalo 

nefinansinio 

skatinimo 

sistema 

2014 m. 

Tobulinti 

ugdytojų 

kompetencija

s 

 

Organizuoti 

aštuonių 

užsiėmimų 

ciklą 

pedagogams 

Nepakanka

mai 

išnaudoja

mos 

galimybės 

plėtojant 

tėvų, 

pedagogų 

ir 

specialistų 

bendradarb

iavimą, 

patirties 

Organizuojam

ose 

renginiuose 

dalyvaus visi 

pedagogai, 

auklėtojų 

padėjėjos ir 25 

% tėvų. 

2013m. 

liepos mėn. 

Metodinink

as 

organizator

ius 

 

Organizuoti 

penkių 

užsiėmimų 

ciklą auklėtojų 

padėjėjoms 

2013m. 

gruodžio 

mėn. 

Metodinink

as 

organizator

ius 

 

Įkūrti tėvų 

klubą  ir kartą 

per mėnesį 

2014m. 

liepos mėn. 

Metodinink

as 

organizator
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organizuoti 

temines 

diskusijas 

sklaidą. 

 

ius 

Parengti ir 

įgyvendinti 

projektą 

„Mokomės iš 

tėvų“ 

2015m. 

gruodžio 

mėn. 

Metodinink

as 

organizator

ius 

 

 

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

strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 

 

1 tikslas –  
 Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

(data) 
Per 

tarpinį 
matavimą 

2013 m. 

Per tarpinį 

matavimą 
2014 m. 

Per 

galutinį 
matavimą 

2015 m. 

Uždavinys 1         

Uždavinys 2         

Uždavinys 3         

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

arbaišplėsti tam tikrus projektus): 

 

 
(Kiekvienam tikslui pateikiamos atskiros lentelės) 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas  ............... Rasa Kilčiauskienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  ............... Kristina Kaupienė 

Specialioji pedagogė   ................. Vilmantė Bogdienė 

Auklėtoja    ................. Giedrė Čėsnienė 

Psichologė    ................ Eglė Gudelienė 

Auklėtoja    ................. Vilma Pužauskienė 

Metodininkė organizatorė   ................. Lina Urbienė 

______________                    _______        ________________ 

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

 

 

 

PRITARTA 

Kauno vaikų darželio „Šnekutis“  

Mokyklos tarybos 2012. m. spalio ..1d. 

posėdžio protokolu Nr. 1. 

 


