
KAUNO VAIKŲ DARŽELIS „ŠNEKUTIS“ 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

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

Tobulinti 

ugdymo 

individualiz

avimą 

Sukurta vieninga 

ugdytinių gebėjimų ir 

pasiekimų vertinimo ir 

informavimo sistema 

Vertinant vaikų 

pasiekimus dalyvaus 

tėvai, grupių 

auklėtojos, specialistai. 

2013/2014 m. m. Visų 

darželio ugdytinių (tarp jų ir 

turinčių SUP) pasiekimai 

vertinami vadovaujantis 

įstaigoje parengtais ir, 

atlikus pilotinį vertinimą, 

pakoreguotais vaikų 

pasiekimų vertinimo 

aplankais. Parengta 

individualizuotų ir pritaikytų 

programų forma, vaikams, 

turintiems SUP. 

Vertinant SUP 

vaikų pasiekimus 

dalyvauja tėvai, 

grupių auklėtojos, 

specialistai. 

SUP vaikams 

parengta pasiekimų 

vertinimo aplanko 

priedo forma 

(specialistų 

rekomendacijos). 

   2013/2014m

. 

2014 m. 

 Organizuotas 1 

seminaras 30 miesto 

pedagogų, dirbančių su 

SUP vaikais 

     2015 m.  

Uždavinys 2 

Tobulinti 

didelių ir 

vidutinių 

specialiųjų 

poreikių 

vaikų 

integraciją 

Pirmuosius darželio 

lankymo metus didelių 

ir vidutinių SUP 

turintys vaikai lankys 

specialiąją grupę, 

vėliau bus integruojami 

į bendrojo ugdymo 

grupes. 

     2013/2014 Atsisakyta 

 Specialistų darbo 

kabinetai sugrupuoti 

pagal vykdomas 

funkcijas. 

Suremontavus 2 gretimas 

sales ugdytinių sveikatinimo 

veiklos vyksta vieningoje 

erdvėje. 

    2013 m.   

 2 grupėse įkurti 

ramybės kampeliai 

 Įsigyti 2 sėdmaišiai, 

3.- gauti labdaros, 

naudojami  grupėse 

 MK, 2%, spec. lėšos 

– 3 tūkst. Lt 

MK- 400 Lt 2014 m.  



vaikų nusiraminimo 

kampeliuose 

 Įrengta korekcinė erdvė 

pojūčių lavinimui, 

šviesos ir meno 

terapijai 

    MK, 2%, 

spec. lėšos – 

5 tūkst. Lt 

2015 m.  

 Tinklalapyje sukurta 

skiltis „Specialistai 

pataria“ sudarys 

sąlygas švietiejiškai 

tėvų veiklai, 

pasidalijimui gerąja 

patirtimi su kitais 

pedagogais 

 Tinklalapyje 

sukurta skiltis 

„Specialistai 

pataria“ 

   2014 m. 2014 m. 

Išvada apie pasiektą tikslą  
2013 m. įvertinus įstaigos finansinius išteklius nebuvo atidaryta specialioji grupė dėl nepakankamo didelių ir vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičiaus. Atsisakyta 

šios priemonės įgyvendinimo. 2014 m. uždavinys praplėstas nauja priemone: lopšelio grupės atidarymu.  

Tikslas įgyvendintas 75 %, tarpiniai rezultatai rodo teigiamą dinamiką. 

 

 

2 tikslas – Gerinti materialinę bazę 
 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 

Tobulinti 

vidaus ir 

lauko 

aplinkas 

Suremontuotos 2 salės.  Panaudojant spec. lėšas 

suremontuotos sporto ir 

kineziterapijos salės. 

  Savivaldybės, 2%, 

spec. lėšos – 10 

tūkst. Lt 

„Viešųjų darbų“ 

programa 

Spec. lėšos 

10 tūkst. Lt, 

„Viešųjų 

darbų“ 

programa 

2013 m. 2013 m. 

 Kasmet 2014, 2015 

metais suremontuojama 

prausyklos ir tualetai 

dviejose grupėse. 

 2014 m. atidaryta 

lopšelio grupė, 

suremontuotos 

grupės patalpos 

(grupė, miegamasis, 

prausykla, rūbinėlė, 

virtuvėlė). 

 Savivaldybės, 2%, 

spec. lėšos – 15 

tūkst. Lt 

„Viešųjų darbų“ 

programa 

Savivaldybė

s lėšos 30 

tūkst. Lt, 

„Viešųjų 

darbų“ 

programa 

2014-2015 

m. 

 

 Teritorija (570 metrų) 

aptverta higienos 

normą atitinkančia 

tvora 

   Savivaldybės 

lėšos –  

48 tūkst. Lt 

 2015 m.  



Uždavinys 2 

Atnaujinti 

IKT bazę 

Kasmet įsigyjama po 1 

naują kompiuterį 

 Įsigytas 1 

kompiuteris 

 MK, 2%, spec. 

lėšos – 6 tūkst. Lt 

 

2 tūkst. Lt 2013-2015 

m. 

 

Išvada apie pasiektą tikslą  
Darželyje grupių miegamųjų, žaidimų patalpų, rūbinėlių grindys iškaltos plokštėmis ir per metus jų paviršius nusidėvėdavo, kasmet grindų dažymui buvo skiriamos lėšos, reikalinga darbo 

jėga. Siekiant taupyti lėšas ir pagerinti higienines sąlygas, 2013 m. 8 grupių žaidimų patalpoms ir rūbinėlėms nupirkta ir išklota PVC danga. 

Tikslas įgyvendintas 65 %. 

 

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

Sukurti 

įstaigos 

veiklos 

įsivertinimo 

sistemą bei 

personalo 

vertinimo ir 

skatinimo 

sistemą 

Kasmet įsivertinama 

nauja vertinimo sritis, 

vertinimo rezultatai 

panaudojami 

planuojant, tobulinant 

įstaigos veiklą 

Vertinime dalyvauja 

100 % pedagogų ir 30 

% kitų bendruomenės 

narių.  

2013 m. atliktas veiklos 

rodiklio „Vaiko ugdymas ir 

ugdymasis“ pagalbinio 

rodiklio „Ugdymo proceso 

kokybė“ giluminis auditas. 

Organizuotas 

seminaras „Išorės 

vertinimas- ugdymo 

proceso, orientuoto 

į vaiko poreikius, 

ugdymo įstaigos 

tobulinimą, 

vertinimas“ Atliktas 

pagalbinio rodiklio 

„Ugdymo 

organizavimo 

kokybė“ giluminis 

auditas, kuriame 

dalyvavo 58,5 % 

tėvų. 

   2013-2015 

m. 

 

 Susitarta dėl 

ugdomosios veiklos 

kokybės vertinimo 

kriterijų. 

Organizuotas kvalifikacijos 

tobulinimo seminaras 

„Ugdymo proceso 

organizavimas 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje“ 

Parengti 

ugdomosios veiklos 

vertinimo kriterijai, 

kurie pristatyti 

įstaigos 

bendruomenei bei 

pateikti 

internetiniame 

puslapyje 

   2013 m. 2014 m. 

 Įstaigoje veikia 

personalo nefinansinio 

skatinimo sistema 

 Atlikta įstaigos 

darbuotojų apklausa 

„Kas gali motyvuoti 

darbuotoją?“ 

   2014 m.  



Uždavinys 2 

Tobulinti 

ugdytojų 

kompetencij

as 

Organizuojamose 

renginiuose dalyvaus 

visi pedagogai, 

auklėtojų padėjėjos ir 

25 % tėvų. 

Auklėtojoms ir auklėtojų 

padėjėjoms organizuotas 

užsiėmimų ciklas „Nuo 

grupės link komandos“ 

(psichologė E.Gudelienė) 

Organizuoti 

susitikimai tėvams 

su Šeimos santykių 

instituto socialine 

pedagoge 

Ž.Baroniene ir 

logopede 

V.Katinienė 

   2013-2015 

m. 

 

         

Išvada apie pasiektą tikslą  
Tarpiniai rezultatai rodo teigiamą dinamiką, tikslas įgyvendintas 60 %. 

 


