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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ 

2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

Kauno lopšelio-darželio „Volungėlė“ 2016-2018 metų strateginis planas parengtas 

vadovaujantis Valstybine švietimo 2013-2022 metams strategija, LR Švietimo įstatymu, Lietuvos 

pažangos strategija ,,Lietuva 2030“, Kauno miesto strateginio plėtros plano 2016-2022 metų 

laikotarpiui numatytais strateginiais tikslais ir uždaviniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtinta Strateginio planavimo metodika, atsižvelgiant į socialinės aplinkos ypatumus, 

bendruomenės narių pasiūlymus bei įstaigos vykdomą veiklą ir turimus išteklius.  

Kauno lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ 2016-2018 metų strateginis planas yra trejų metų 

strateginio planavimo dokumentas, nustatantis lopšelio-darželio veiklos viziją, tikslus, uždavinius ir 

siektinus rezultatus iki 2018 metų. Strateginio plano rengimo procesu siekiama suvienyti darželio 

bendruomenę, telkti ją bendriems tikslams, stiprinti tapatumo jausmą, didinti įsipareigojimą darželio 

tobulinimui.  

Atlikus 2015 m. ,,Mokyklų veiklos kokybės išorinį vertinimą“ (Kauno miesto savivaldybės 

tarybos, 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-598) ir remiantis gautais duomenimis parengtos 

strateginio plano kryptys: ugdymo (si) srityje – ugdymo turinio planavimas ir vaiko pažangos ir 

pasiekimų vertinimo panaudojimas, bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) srityje – tėvų 

pedagoginis švietimas, mokyklos valdymo srityje – darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ir 

prioritetai. 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

Kauno lopšelis-darželis „Volungėlė“ yra pelno nesiekianti biudžetinė įstaiga, 

finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir valstybės tikslinių dotacijų.  

          Veiklą koordinuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo 

skyrius. 

          Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.  

          Ikimokyklinėje įstaigoje „Volungėlė“ ugdymas vyksta vaikams nuo 1,5 iki 7 metų. 

           Veikia 12 dieninių grupių: 3 lopšelio grupės 1,5 – 3 m. vaikai, 7 ikimokyklinio ugdymo 

grupės, kurias lanko 3 – 6 m. vaikai. Ugdymo procesas organizuojamas įgyvendinant Kauno lopšelio 
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- darželio ,,Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo programą (PRITARTA Kauno miesto savivaldybės 

tarybos direktoriaus 2013 m. liepos 18 d sprendimu Nr. T-462 patvirtinta Kauno lopšelio-darželio 

„Volungėlė“ direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-29). 

Kuriant lygias sėkmingo mokyklinio starto galimybes lopšelyje-darželyje veikia 2 

priešmokyklinio ugdymo grupės, kurias lanko 6–7 m. vaikai. Ugdymo procesas organizuojamas 

„Bendrąja priešmokyklinio ugdymo/si programa“. 

Taikoma ,,Visuminio kūrybinio“ metodo elementai, „Emilijos Redžio“ metodo elementai ir 

kt. Įstaigos prioritetas – ekologinis ugdymas. Vykdomi ekologinio ugdymo projektai: ,,Žemei reikia 

draugų“, ,,Žaliasis namas“, ,,Gelbėkime žemę“, ,,Daiktai gyvena iš naujo“. Bendradarbiaujama su 

Kauno Zoologijos sodu, Kauno Marių regioninio parko gamtos mokykla, Kauno miesto lopšeliais-

darželiais. Respublikos projektai ,,Žalioji palangė“, Tarptautinis projektas ,,Išgirsk pačią svarbiausią 

gamtos kalbą“.  

           Sveikatos saugojimo projektai: ,,Augu sveikas ir vikrus“, Vasaris – sveikatos mėnuo“, sporto 

šventės, teminės sveikatingumo savaitės. Dalyvaujame sporto renginiuose mieste.  

      Bendradarbiaujame su Šilainių mikrorajono lopšeliais-darželiais ir kitais Kauno miesto 

darželiais, mokyklomis: J.Grušo meno gimnazija, Milikonių pagrindine mokykla, Šilainių 

mikrorajono seniūnija. 

      Dalyvaujame Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų darnaus vystymosi principų įgyvendinimo 

ikimokyklinėse įstaigose metodinio centro veikloje, Kauno miesto visuminio kūrybinio ugdymo 

metodinio centro veikloje, Kauno miesto dailės draugijos metodinio centro veikloje, Kauno miesto 

ikimokyklinių įstaigų vaikų vaidybinės veiklos draugijos „Pasakaitė“ veikloje.  

    Esame Tarptautinės OMEP organizacijos nariai. 

    Tėvų pageidavimu lopšelyje-darželyje veikia tautinių šokių, krepšinio, anglų kalbos būreliai. 

   Įstaigoje dirba aukštas kvalifikacijas turintys pedagogai. 

 

III SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1. Išorinės aplinkos analizė PESTE: 

 

Išoriniai veiksniai  

Politiniai veiksniai Pagrindinius valstybės poreikius įvardija Valstybės pažangos strategija 

„Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, iškėlusi sumanios 

Lietuvos viziją. Visuomenė turi tapti veikli, solidari, nuolat 

besimokanti. Kiekvienas asmuo – atviras kaitai, kūrybingas ir 

atsakingas. Atsiliekama pagal įtraukimą į ikimokyklinį, 

priešmokyklinį ugdymą. Būtina plėtoti švietimo sistemos alternatyvas, 

kurios būtų prieinamos, patrauklios ir vertingos dabar menkai į 

mokymąsi įtrauktoms visuomenės grupėms – ikimokyklinio amžiaus 

vaikams. Visais švietimo lygiais pernelyg silpnai išplėtota kokybės 

kultūra, mokyklų bendruomenės nėra aktyviai įsitraukusios į kokybės, 

įsivertinimo ir įrodymais grįstos vadybos kūrimo procesus kaip 

sprendimų siūlytojai ir priėmėjai. Todėl būtina plėtoti tokią kultūrą, 

kai tyrimai, vertinimai yra nukreipiami į tai, kad atsirastų įrodymais, 

patirtimi ir žinojimu grįsta lyderystė, nuolatinis tobulinimas ir aukštos 

kokybės siekis. Tokia lyderystė turėtų pasižymėti atsakomybe ir visų 

švietimo valdymo lygmenų įsitraukimu, visų švietimo dalyvių ir 
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socialinių partnerių gebėjimų panaudojimu švietimo tikslui pasiekti. 

Visuomenė mažai žino apie naujausius ugdymo tikslus, siekiamas 

išugdyti kompetencijas, įteisintas oficialiuose dokumentuose, nes 

silpnai įtraukiama į jų formavimą. Vyrauja nuomonė, kad reikalingų 

kompetencijų, ypač susietų su kūrybiškumu, technologiniais 

praktiniais žinių pritaikymo gebėjimais, bendravimu, verslumu, 

organizuotumu ir kita, neugdoma arba neišugdoma, nes nesama šių 

kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo mechanizmų. 

Įstaiga, kaip biudžetinė švietimo paslaugas teikianti  organizacija, yra 

priklausoma nuo šalyje ir mieste formuojamos švietimo politikos, t.y. 

Mokslo ir švietimo ministerijos bei steigėjo - Kauno miesto 

savivaldybės tarybos – sprendimų. Svarbiausiais šiame etape 

dokumentais laikytini: 

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija. 

2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. 

3. Vaiko teisių konvencija. 

4. Darželio nuostatai 

Ekonominiai veiksniai 1. Maži ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir kitų darbuotojų 

atlyginimai įtakoja pedagoginio proceso kokybę. 

2. Nedarbo ir migracijos augimas. 

3. Mažas finansavimas ikimokyklinių įstaigų infrastruktūrai 

įgyvendinti.  

4. Nepakankamas aprūpinimas šiuolaikinėmis informacinėmis 

technologijomis. 

Būtina plėsti mokymosi pasirinkimo galimybes ir didinti prieinamumą 

per švietimo įstaigų finansavimo modelį „pinigai paskui mokinį“, 

derinant šį modelį su valstybės regionine politika, valstybės planavimu 

ir valstybės užsakymu; sukurti finansinius mechanizmus švietimo 

sistemos aprėpčiai didinti.  

Socialiniai veiksniai 

 

Atlikus centralizuoto priėmimo į darželį duomenų bazės analizę, 

laukiančių vaikų skaičius, pasikirsto sekančiai: turime pilnai 

užpildytas grupes 3 metams į priekį, t. y. 2015-2016 mokslo metams 

(270 vaikų) ir 2016/2017 mokslo metams (270 vaikų), 2017/2018 

mokslo metams (270 vaikų). 

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu šeimoms, turinčioms 

mažas pajamas, daugiavaikėms, studentams ir globojančioms vaikus, 

už vaiko išlaikymą įstaigoje gali būti taikomos mokesčio lengvatos. 

Įstaigoje lankančių vaikų šeimų padėtis tokia: 50% mokesčio lengvata 

taikoma 100 šeimų,  9 šeimomis mažiau nei 2013 metais (109). 

Kasmet mažėja vaikų, gaunančių socialinę pašalpą: 2013 m. - 9 vaikai, 

2014 m. - 7 vaikai, 2015 - 4 vaikai. Šios šeimos darželyje išlaikomos 

Kauno miesto savivaldybės lėšomis. Daugiausia šeimų gauna 

mokesčio nuolaidą todėl, kad yra daugiavaikės šeimos (24) ar socialiai 

remtinos šeimos (4), tėvai studentai (6), mažas pajamas gaunantys 

(16), vaikai auga nepilnose šeimose (6). Lengvata taikoma 44 šeimoms 

mažiau nei 2014 m. 

Pedagogų (ir personalo) kaita per pastaruosius 3 metus nežymi: 2013 
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metais įstaigos darbuotojai nesikeitė, 2014 m. – išvyko 1 pedagogė, 

2015 metais išėjo 3 darbuotojai. 

Technologiniai veiksniai Įstaigoje kompiuteriai prijungti prie internetinio Cgates ryšio, yra 1 

vietinio ryšio telefono abonentas.  

Informacija apie įstaigos veiklą teikiama interneto tinklapyje 

www.volungele.kaunas.lm.lt 

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 centralizuotas vaikų priėmimas ir kt.. Bankų 

pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos 

atliekamos naudojant bankų internetines sistemas. 

 

2. Vidinių išteklių analizė:  

 

Vidiniai veiksniai  

Mokyklos kultūra/ Etosas Įstaigos vertybinės nuostatos orientuotos į vaiko orumą, laisvę, 

kūrybiškumą, toleranciją.  

Įstaigoje tradicijomis tapo Teatro dienos, Šeimos šventė, sporto 

šventė, kurios papildo tradicines šventes (kalendorinės ir 

valstybinės).  

Susitarta su bendruomene dėl ugdymo kokybės kriterijų, darbo 

taisyklių ir jų laikomasi. 

2014 m. rugsėjo 1 d. duomenimis vaikų skaičius įstaigoje 267. 

Palyginus su 2013 m. 2014 metais vaikų skaičius padidėjo 4,5%. 

Vaikų sk. pokytis priešmokyklinio ugdymo grupėse: 2013 m. m.- 

42 vaikai; 2014 m. m. – 49 vaikai. 

Mokinių lankomumo 3 metų duomenys. 2013 m. lankytinos dienos 

36950 (68%) Nelankytos dienos 17376 (32%). Vaikų skaičiaus 

vidurkis 262 vaikai. Liepos mėnesį lopšelis – darželis nedirbo. 

Nelankymo priežastys: dėl ligos 8174 dienos (15%), ligos 

priežastys gripas, kvėpavimo takų uždegimas, bronchitas ir kt. Dėl 

kitų priežasčių – 9202 dienos (17 %), priežastys: kintantis tėvų 

darbo grafikas, atostogos vaikų neveda į grupę pačių sprendimu. 

2014 m. lankytos dienos – 43122 (70%). Nelankytos – 18912 

dienos (30%). Vaikų skaičiaus vidurkis – 273 vaikai. Liepos mėnesį 

lopšelis-darželis nedirbo. Nelankymo priežastys: dėl ligos – 9498 

dienos (15,2%), ligos priežastys – gripas, kvėpavimo takų 

uždegimas, bronchitas ir kt. Dėl kitų priežasčių nelankytos – 9513 

d. (15,3%), priežastys: kintantis tėvų darbo grafikas, atostogos, 

vaikų neveda  į grupę pačių sprendimu. 

Lyginant 2013 m. ir 2014 m. lankomumo duomenis – lankomumas 

pagerėjo 2%.  

Bendradarbiaujame su Šilainių mikrorajono lopšeliais-darželiais ir 

kitais Kauno miesto darželiais, mokyklomis: J.Grušo meno 

http://www.volungele.kaunas.lm.lt/
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gimnazija, Milikonių pagrindine mokykla, Šilainių mikrorajono 

seniūnija.  

Ugdymas ir mokymasis Įstaigoje ugdomasis procesas vykdomas, vadovaujantis parengta 

Kauno lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo 

programa (pritarta Kauno miesto savivaldybės tarybos direktoriaus 

2013 m. liepos 18 d sprendimu Nr. T-462 PATVIRTINTA Kauno 

lopšelio- darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 1 d. 

įsakymu Nr. V-29) Ikimokyklinis ugdymas tęsiamas 

priešmokyklinio ugdymo grupėje, kurioje vadovaujamasi 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Taikomi visuminio 

kūrybinio ugdymo metodo elementai. 

Ugdymo(si) aplinkos (vidaus ir išorės) panaudojamos 

visapusiškam vaikų ugdymui: priemonės atitinka vaikų amžių ir 

poreikius, papildomos ir atnaujinamos per metus 2 kartus. 

Vaiko pažanga grindžiama pedagogo, vaiko ir tėvų 

bendradarbiavimu, vertinama 2 kartus metuose. 

Atlikus ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklų išorinį vertinimą“ gauti 

rezultatai parodė, kad būtina atnaujinti ugdymo turinio planavimo 

procedūrą, siejant su vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo 

atnaujinimu. 

Popamokinė veikla Įstaigoje organizuojami neformaliojo ugdymo būreliai. Tėvų 

pageidavimu įstaigoje veikia tautinių šokių, krepšinio būreliai, 

kuriuos lanko 40 vaikų. 2015 m. tėvų pageidavimu pradėjo veikti 

anglų kalbos būrelis, kurį lanko 20 vaikų. Iš viso būrelius lanko 60 

vaikų (22,4%). 

Neformalaus ugdymo (būrelių) veikla organizuojama 

vadovaujantis Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo ir 

ugdymo skyriaus vedėjo 2011 m. spalio 19 d. įsakymu 35-607 

,,Dėl renginių ir neformaliojo švietimo veiklos, vykdomų į Kauno 

į Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigas atvykstančių 

paslaugų tiekėjų, organizavimo tvarkos“. 

Pasiekimai Ikimokyklinio ugdymo kokybę galima vertinti keliais požiūriais: 

tėvų, ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikėjo, paties vaiko, vaiko 

raidos, kurie būdami šiek tiek skirtingi neneigia vienas kito, daro 

įtaką ikimokyklinio ugdymo kokybės sampratai. Lietuvą galima 

priskirti šalims, kuriose ikimokyklinio ugdymo sistemai būdinga 

orientacija į integruotą (vaikų globa ir ugdymas sudaro vieną 

visumą) ikimokyklinį ugdymą. D. Cryer pabrėžia, kad sprendžiant 

apie ikimokyklinio ugdymo kokybę labai svarbus kriterijus yra 

teikiamo ikimokyklinio ugdymo rezultatai – vaiko pasiekimai. 

Struktūros kokybę sudaro gana lengvai pamatuojamos savybės, 

kurios apibūdina ikimokyklinio ugdymo sistemą, jos 

funkcionavimą, taip pat lemia ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

veiklos ypatumus: teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos veiklą, ikimokyklinio ugdymo sistemos 

finansavimo lygis, teisingumas (lygios galimybės, ikimokyklinio 
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ugdymo sistemos prieinamumas), pedagoginio personalo 

išsilavinimas ir kvalifikacijos tobulinimas, personalo darbo 

sąlygos, vaikų grupės dydis, vaikų, tenkančių vienam pedagogui, 

skaičius, fizinė aplinka, ugdymo planas ir programa, pedagoginio 

personalo kvalifikacija, programos trukmė. Proceso kokybę lemia 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos funkcionavimas kiekvieną dieną: 

kaip pedagogai bendrauja su vaikais, kaip bendrauja ir 

bendradarbiauja personalas, kaip sąveikauja vaikai, personalas ir 

vaikų tėvai. Ikimokyklinio ugdymo proceso kokybė yra 

neatsiejama bendros ikimokyklinio ugdymo kokybės dalis, 

tiesiogiai susijusi su vaiko elgsena ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

aplinkoje, jo įgyjamu patyrimu. 

Įstaigoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse 

atliekami pedagogų ,,Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimai“ 2 

kartus metuose. 

Pagalba mokiniui Logopedo pagalba teikiama vaikams turintiems kalbos ir 

komunikacijos sutrikimus: 2013 m. specialiųjų poreikių vaikų 

buvo 25 su kalbos ir komunikacijos sutrikimais 9,8%. 2014 m. 

specialiųjų poreikių vaikų yra 31 - 11,6%. Palyginus su 2013 

metais 2014 m. padidėjo 1,8%. 2015 m. specialiųjų poreikių yra 

31. Palyginus su 2014 m vaikų skaičius nepakito.    

Vaikų laikysenos sutrikimus koreguoja kūno kultūros specialistas. 

Vaikų turinčių judesio ir laikysenos sutrikimų 201 3m. vaikų 

turinčių judesio ir laikysenos sutrikimus yra 18 vaikų. 2014 m. 17 

vaikų. 2015 m. vaikų turinčių judesio ir laikysenos sutrikimus yra 

22 vaikai. 

Vaiko gerovės komisija atlikta vaikų, turinčių specialiųjų poreikių 

pirminį vertinimą ir teikia švietimo pagalbą. Taip pat Vaiko 

gerovės nariai rekomenduoja prevencines veiklas grupėse 

atsižvelgiant į vaiko raidos aktualias situacijas. 

Išskiriamos trys vaiko patyrimą lemiančių veiksnių kategorijos: 1) 

vaikų veikla grupėje ir pačios veiklos grupės dydis; 2) pedagogų 

elgesys, jų sąveika su vaiku ir kitais suaugusiaisiais; 3) vaiko 

individualus elgesys su suaugusiuoju, su kitais vaikais, žaidžiant 

vienam. 

Tėvai aktyviai dalyvauja vaikų ugdymo procese:  

Atlikus ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklų išorinį vertinimą“ gauti 

rezultatai parodė, kad būtina tobulinti tėvų (globėjų) 

bendradarbiavimo srityje - tėvų pedagoginį švietimą. 

Personalo formavimas ir 

organizavimas 

Įstaigoje dirba 2 vadovai: direktorės II vadybinė kvalifikacinė 

kategorija, pavaduotojos ugdymui III vadybinė kvalifikacinė 

kategorija. 

Įstaigoje dirba 28 pedagogai turintys pedagoginę, dalykinę 

kvalifikaciją. Įsigijusių aukštąjį išsilavinimą 21 mokytojas.  

Įsigijusių aukštesnįjį išsilavinimą 7 auklėtojos. 2014 metais išėjo 1 

pedagogė. 1 įsigijo vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę 

kategoriją. 1 auklėtoja baigė Kauno kolegiją, jai suteiktas 



7 

 

 

ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis 

ir auklėtojo kvalifikacija. 

Auklėtojos nuolat kelia kvalifikaciją lankydami seminarus (122 

dienos), dalyvaudami projektuose, dalindamiesi ir skleisdami  

gerąją darbo patirtį su įstaigos, miesto, Respublikos mokytojais. 

Lopšelio- darželio mokytojai dalyvauja tarptautinės organizacijos 

OMEP veikloje, Darnaus vystymosi principų įgyvendinimo 

metodinio centro, Visuminio kūrybinio ugdymo metodinio centro, 

Dailės ugdytojų draugijos metodinio centro, Vaidybinės draugijos 

Kauno mieste veikloje. 

Suburtos komandos parengti strateginiam planui, metų veiklos 

planui, ugdomųjų projektų organizavimui ir vykdymui. 

Vadovavimas ir lyderystė Įstaigos veiklos planavimui parengtas Kauno lopšelio-darželio 

,,Volungėlė“ 2013 – 2015 metų strateginis planas. ( PRITARTA 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 7 d. Įsakymu 

Nr. A-193 patvirtinta Kauno lopšelio-darželio ,,Volungėlė” 

direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-5).  

Atsižvelgiant į strateginio plano dokumentą, kiekvienais metais 

parengiami metų veiklos planai, metų ataskaitos. 

Kasmet atliekamas įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas (vidaus 

auditas), analizuojamos vertinimo išvados ir naudojimas 

planuojant ir tobulinant įstaigos veiklą. Vertinimo išvados 

pateikiamos įstaigos informaciniame stende. 

Įstaigos 2015 m. veiklos kokybės įsivertinimas atliktas 

vadovaujantis ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklų išorinį vertinimą“ 

(patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos, 2014 m. lapkričio 

6 d. sprendimu Nr. T-598). 

Įstaigoje 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, tėvai, mokyklos taryba, mokytojų taryba.  

Atlikus ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklų išorinį vertinimą“ gauti 

rezultatai parodė, kad tobulintini - darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikiai ir prioritetai. 

Finansiniai ištekliai Ikimokyklinė įstaiga nuo 1993 m. savarankiškai tvarko 

finansines lėšas. Direktorius yra lopšelio-darželio finansinių 

išteklių valdytojas. Įstaigos veikla finansuojama iš savivaldybės 

biudžeto ir mokinio krepšelio lėšų. Papildomos lėšos 

pritraukiamos gaunant programų „Pienas vaikams“, „Vaisių 

vartojimo skatinimas mokyklose“ ir Gyventojų pajamų mokesčio 2 

% paramą.  

2013 m. buvo skirta 615,4 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų ir 647,1 

tūkst. Lt biudžeto. 2014 m. mokinio krepšelio lėšų 809,2 tūkst. Lt. 

Biudžeto 71,9 tūkst. Lt. 2015 m buvo skirta 202,6 tūkst. Eur. Ir 

../../../../viliadas/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Documents%20and%20Settings/audrbukm/My%20Documents/Downloads/t147598.docx
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biudžeto 375,2 tūkst. Eur. 

Patalpos ir kiti materialiniai 

ištekliai 

Įstaigoje šiuo metu yra 7 kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų 7 

kompiuteriai yra prijungti prie interneto. 3 kompiuteriai yra 

nešiojamieji, ir 4 stacionarūs. Kompiuteriais naudojasi įstaigos 

vadovai, administracija. Pedagogams skirtas 1 nešiojamas  

kompiuteris, kuriuo pedagogai nekontaktinėmis valandomis juo 

naudojasi. 

 

2. SSGG analizė:  

 

Stiprybės 

 Įstaigos vertybinės nuostatos orientuotos 

į vaiko orumą, laisvę, kūrybiškumą, 

toleranciją.  

 Vaiko pažanga grindžiama pedagogo, 

vaiko ir tėvų bendradarbiavimu. 

 Mokyklos kultūra. 

 Ugdymo(si) proceso organizavimas. 

 Švietimo pagalba vaikui. 

 Vaikų asmeninės raiškos tenkinimas. 

Silpnybės yra stiprybių trūkumas 

 

 Ugdymo turinio planavimas, pritaikant 

kiekvienam vaikui, vaikų grupei ir pasiekimų 

vertinimas.  

 Pagalba tėvams. Pedagoginis tėvų švietimas.  

 Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 

poreikiai ir prioritetai. 

 Darželio edukacinių aplinkų tobulinimas.  

 

Galimybės 

 Tobulinti tėvų pedagoginį švietimą. 

 Ugdymo įstaigos pagalba tėvams, tobulinant 

vaikų ugdymo(si) įgūdžius.  

 Dalyvavimas miesto, šalies projektuose, 

programose.  

 Tikslingas, turimų finansinių išteklių 

panaudojimas (mokinio krepšelio lėšos, 2% 

parama, specialiosios lėšos).  

 Įstaigos administravimo sistemos 

tobulinimas, siekiant efektyvios įstaigos 

veiklos. 

 Taupyti laiko ištekius, sisteminti informaciją 

(internetinė svetainė, pedagogų, registro, 

centralizuota vaikų priėmimo sistema). 

 Mokymosi visą gyvenimą strategijų 

įgyvendinimas. 

Grėsmės/pavojai 

 Daugėja vaikų, turinčių sveikatos ir 

elgesio sutrikimų.  

 Blogėjanti pastatų būklė, reikalinga 

renovacija. 

 Informacinių ir komunikacinių 

technologijų trūkumas. 

 Nepakankamas įstaigos poreikių 

finansavimas. 

 Maži pedagogų ir kitų įstaigos 

darbuotojų atlyginimai. 

 

 

 

IV SKYRIUS 

MOKYKLOS VIZIJA 

 

Demokratiška, moderni ir savita ikimokyklinio ugdymo įstaiga, telkianti bendruomenę 

efektyviai teikti kokybiškas kompleksines paslaugas vaikui ir šeimai, atvira pozityviai kaitai, 

puoselėjanti humanistines vertybes, efektyviai valdanti žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius. 
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V SKYRIUS 

MOKYKLOS MISIJA 

 

Kauno lopšelis-darželis ,,Volungėlė“, įstaiga ugdanti vaikus nuo 1,5 iki 7 metų, diegianti 

Visuminį kūrybinį metodą, sudarant edukacines sąlygas ugdymo prieinamumui skirtingų poreikių 

vaikams.  

 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

Vertybinės nuostatos - Siekiama, kad vaikas taptų: oria, laisva, kūrybiška asmenybe; aktyviu 

bendruomenės dalyviu, tolerantišku skirtybėms; sėkmingai besimokančiuoju. 

Filosofija – ,,Tik laisvė padeda ugdyti laisvę, tik bendrystė padeda ugdyti socialinę harmoniją 

ir bendrystę, tik demokratija padeda ugdyti demokratiją” S. Frenė. 

 

VII SKYRIUS 

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) 

Vystyti pedagoginį tėvų švietimą, telkiant tėvus 

bendram komandiniam darbui įstaigoje. 

Pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienam 

vaikui būtų užtikrinta, jog pereinant iš vieno 

amžiaus tarpsnio į kitą, jo pasiekimai būtų 

nustatyti, remiantis išsamia pažangos ir 

pasiekimų vertinimo informacija. 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA 

(Pasitelk) 

(įstaigos materialinių ir finansinių išteklių 

valdymas) 

D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA  

(Augink) 

(įstaigos personalo komplektavimas, jo darbo 

organizavimas, dėmesys personalui) 

Modernizuoti darželio edukacines aplinkas, 

racionaliai naudojant savivaldybės, paramos 

lėšas. 

Pagerinti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 

sistemą, siekiant visuminio kiekvieno vaiko 

ugdymo, atsižvelgiant į individualius poreikius 

bei gebėjimus. 
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VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 TIKSLAS. Pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienam vaikui būtų užtikrinta, jog pereinant iš vieno amžiaus tarpsnio į kitą, jo pasiekimai būtų 

nustatyti, remiantis išsamia pažangos ir pasiekimų vertinimo informacija 

Uždaviniai  Įgyvendinimo priemonės  Esama padėti Planuojami rezultatai  Planuojamas 

pasiekimo 

laikas  

Atsakingi 

vykdytojai  

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Pritaikyti ugdymo turinį 

kiekvienam vaikui, 

atsižvelgiant į poreikius 

bei gebėjimus. 

1. Parengti kryptingą 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

turinio planavimo 

modelį. 

2.Atnaujinti 

ikimokyklinio ugdymo 

programą. 

3.Vesti užsiėmimai 

netradicinėse aplinkose. 

Nepakankamai aiškus 

ugdymo turinio 

planavimo modelis 

 

Planuose nėra vaikų 

inicijuotų veiklų.  

 

 

 

Nesistemingai 

rengiami užsiėmimai 

lopšelio-darželio 

aplinkoje bei 

mikrorajono ribose.  

Taikomas ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

ugdymo turinio 

planavimo modelis, 

pritaikytas kiekvieno 

vaiko ir vaikų grupės 

pažangai. 

Parengtos edukacinės 

programos, skatinančios 

visuminę asmenybės 

raidą. Pedagogės,   

skatins vaikų kūrybines 

iniciatyvas, sistemingai 

rengs užsiėmimus 

netradicinėse aplinkose 

bei mikrorajono ribose.  

2016 m. 

 

 

 

 

2016 m. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

auklėtojos 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

auklėtojos 

100 Eur 

Mokinio 

krepšelio 

 

 

300 Eur 
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2. Pritaikyti erdves 

patirtiniam ir teminiam 

vaikų ugdymui: 

tyrinėjimams, 

eksperimentams. 

1. Pedagogų 

susipažinimas su 

pagrindinėmis patirtinio 

ugdymo idėjomis bei 

priemonėmis. 

2. Edukacinių tyrinėjimo 

ir eksperimentams skirtų 

erdvių tobulinimas, 

įsigyjant žemės 

modelius, saulės sistemos 

modelius. 

Nepakankamai 

sukurtos erdvė, kurios 

pažadintų vaikų norą 

tyrinėti, atrasti, 

pažinti. 

Grupėse yra lūpos, 

smėlio laikrodžiai, 

priešmokyklinėse – 

mikroskopai. 

STEAM programos 

įgyvendinimui 

ikimokykliniame  

ugdyme sukurtos 

edukacinės erdvės: 

žalioji edukacinė erdvė, 

atradimų edukacinė 

erdvė, mokymo 

priemonės tyrimams 

atlikti. 

2016-2018 m. Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

MK lėšos  

Tėvų paramos 

lėšos 

 

2 TIKSLAS. Pagerinti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, siekiant visuminio kiekvieno vaiko ugdymo, atsižvelgiant į individualius poreikius bei 

gebėjimus. 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Išanalizuoti darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

poreikius, siekiant 

išsiaiškinti turimas ir 

trūkstamas 

kompetencijas. 

1.Parengti darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo poreikių 

planą. 

2.Darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo poreikio 

organizavimas ir 

vykdymas. 

Darbuotojų poreikiai 

kvalifikacijos 

tobulinimui nėra 

tiriami 

Nepakankamai 

išryškinami 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetai 

Atliktas darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

poreikių tyrimas 

 

Patobulės darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

įsivertinimas 

2017 m 

 

 

 

2018 m. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

300 Eur. 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

2. Patobulinti darbuotojų 

kvalifikaciją, siekiant 

ugdymo kokybės 

1. Organizuoti 

kryptingą darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimą 

Nepakankamas 

darbuotojų 

aktyvumas, 

kryptingai tobulinti 

Parengta ir įgyvendinama 

kvalifikacijos tobulinimo 

programa ikimokyklinio 

ugdymo kokybės klausimais. 

2018 m. Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokinio 

krepšelio ir 

biudžeto lėšos 
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ikimokyklinio ugdymo 

kokybės klausimais. 

2. Įgytas žinias taikyti 

ugdymo procese. 

savo kvalifikaciją. 

 

Nepakankamas 

naujovių taikymas 

ugdymo procese. 

Taikomi įvairesni ugdymo 

metodų elementai ir būdai.  

 

3 TIKSLAS. Vystyti pedagoginį tėvų švietimą, telkiant tėvus bendram komandiniam darbui įstaigoje. 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Siekti, kad tėvai būtų 

partneriai, siekiantys 

bendro tikslo, 

bendradarbiaujantys. 

1. Pedagoginių tėvų 

švietimo metodų 

taikymas panaudojant 

IKT 

Taikomi tradiciniai  

tėvų švietimo žinių 

perteikimo metodai 

(susirinkimai, 

parodos, informacijos 

skleidimas ir kt.) 

Taikomi metodai tėvų 

paslaugų gavėjų ir 

partnerių  naudojant IKT. 

2016 m. Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinės 

grupės  

Mokinio 

krepšelio ir 

biudžeto lėšos 

2. Pedagoginio tėvų 

švietimo formų ir būdų 

įvairovės tyrimas 

Nepakankama 

pedagoginio tėvų 

švietimo formų ir 

būdų įvairovė 

Taikomos įvairios 

pedagoginio tėvų 

švietimo formos ir būdai. 

2017 m. Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

darbo grupė 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

3. Organizuoti 

prevencines programas 

įtraukiant tėvus kaip 

partnerius 

Prevencinės 

programos vykdomos 

tik grupėse, 

neįtraukiant tėvų  

Organizuotos 

prevencinės programos 

kiekvienoje grupėje 

įtraukiant tėvus 

2017 m.  

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Vaiko 

gerovės 

komisija 

4. Organizuoti įstaigoje 

bendrus projektus,   

siekiant glaudesnio 

Projektai dažniausiai 

vykdomi grupėse 

Parengti projektai 

įtraukiant tėvus į veiklą 

2016-2018 m. Direktorės  

Pavaduotoja 

ugdymui, 
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bendradarbiavimo 

,,Šeima-mokykla“. 

darbo grupė 

2. Nustatyti tėvų (globėjų) 

poreikius ir pagerinti jų 

dalyvavimo įstaigos 

veikloje lygį. 

1. Pedagoginis tėvų 

švietimas atitinkantis 

tėvų (globėjų) poreikius. 

 

2. Organizuoti veiklas 

pasitelkiant tėvų kaip 

partnerių iniciatyvas. 

Neatliekami tėvų 

poreikių tyrimai. 

 

 

Tėvai stengiasi būti 

daugiau klausytojai ir 

žiūrovai, negu 

renginių dalyviai. 

Atliktas tėvų poreikių 

tyrimas atskleidžiantis 

tėvams aktualias temas. 

 

Padidėjęs tėvų 

aktyvumas ir iniciatyvos  

įstaigos veikloje 

2018 m. 

 

 

 

2016-2018 m. 

Direktorės  

pavaduotoja 

ugdymui, 

darbo grupė 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

auklėtojos 

 

 

4 TIKSLAS. Gerinti lopšelio- darželio edukacines aplinkas, racionaliai naudojant savivaldybės, paramos lėšas ir krepšelio lėšas. 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Esama padėtis Planuojami rezultatai Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Mažai naudojamas 

patalpas pritaikyti vaikų 

fiziniam ugdymui . 

1. Įrengti patalpą darbui 

su vaikais turinčiais 

judesio ir laikysenos 

sutrikimus. 

2. Įsigyti trūkstamų 

priemonių atliekant 

individualias mankštas. 

Neformaliojo ugdymo 

mokytojas dirba grupėse, 

dalinasi viena sale su 

meninio ugdymo 

pedagogu. 

Trūksta tempimo,  

priemonių. 

 

 Bus didesnė nauda 

ugdytiniui ir pedagogui,  

atliekant 

kokybiškesnius 

užsiėmimus.  

Atliks įvairesnius 

pratimus, reikalingus 

ištaisyti judesio ir 

laikysenos sutrikimus.  

2016-2018 

m. 

 

 

 

 

2016 

Direktorės 

pavaduotoja  

ūkiui. 

 

 

 

Auklėtojos 

 

5000 Eur 

 

 

 

 

2.Pagerinti lauko aplinką 

įsigyjant naujų priemonių 

1. Įsigyti laipiojimui 

skirtų priemonių ir 

čiuožyklų. 

2. Atnaujinti medines 

lauko priemones 

Nepakankamas esamas 

priemonių kiekis. 

 

Neturi estetinio vaizdo. 

Pagerės vaikų  

aktyvumas ir bus 

didesnis užimtumas. 

Pagerės vaikų emocijos. 

2016-2018 

m. 

 

2016-2018 m 

Direktorės 

pavaduotoja  

ūkiui. 

Direktorės 

pavad ūkiui. 
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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 

2016 m. 

Per tarpinį 

matavimą 

2017m. 

Per 

galutinį 

matavimą 

2018m. 

Uždavinys 1         

Uždavinys 2         

Uždavinys 3         

Išvada apie pasiektą tikslą  

Direktorė         Jūratė Talalienė 

Plano rengėjai: 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja       Zina Juozėnienė     

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja       Daiva Kriaučiūnienė 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja       Danutė Ražukienė    

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja       Vida Žemaitienė     

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja       Birutė Paužienė 

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Volungėlė“ 

tarybos 2015 m. lapkričio 4 d. 

posėdžio protokolu Nr. 4 

 



 

 

 


