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2022 m.  birželio 8 d. įsakymu Nr.A-2214

PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ 
direktoriaus
2022 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-36

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMYNA“

2022–2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS

Metų prioritetinė veikla Siekiamas pokytis 
(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)

Siekiama
reikšmė

Sąsaja savivaldybės
strateginio planavimo

dokumentais, kurie lemia
įstaigos

 veiklos prioritetus

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių
poreikių vaikams

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų,
dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtose,
įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.)

20 Švietimo įstatymo 5 str. 5 d.,
14 str. 7 d., 30 str. papildymas

2. Ugdymo kokybės gerinimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir
pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalis
(proc.)

80
Kauno miesto savivaldybės
2022–2024 metų strateginis
veiklos planas, patvirtintas
Kauno miesto savivaldybės
tarybos 2022 m. vasario 1 d.  
sprendimu Nr. T-3 „Dėl Kauno
miesto savivaldybės
2022–2024 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo“.

Labai gerai ir gerai ugdymo kokybę vertinančių
tėvų (globėjų, rūpintojų) dalis (proc.) 96 

Labai gerai ir gerai vaiko savijautą vertinančių
tėvų (globėjų, įtėvių, rūpintojų) dalis (proc.) 93

Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius (žm.
sk.) 13
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Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai 503028 tūkst. eurų (bendra įstaigai skirta lėšų suma):

Veiklos planu prisidedama siekiant šių  
Kauno miesto savivaldybės n – (n + 2) metų 

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių
Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas.

I SKYRIUS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ 2022–2024 metų strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2022–2024 metų strateginiu veiklos planu, Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų

strateginiu veiklos planu, Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ idėjomis, Geros mokyklos koncepcija, pagrįstas įstaigos vidaus tyrimų

duomenimis, išorinės aplinkos įsivertinimo rezultatų analize, bendruomenės narių siūlymais ir rekomendacijomis. 

Įgyvendinant lopšelio-darželio „Žemyna“ 2022–2024 metų strateginio plano tikslus siekiama plėtoti įtraukujį ugdymą, bendradarbiavimo

procesus, stiprinti švietimo pagalbos teikimą vaikams, sukurti saugią, ugdymąsi stimuliuojančią aplinką, pritaikytą įvairesnių ugdymo strategijų

vykdymui, užtikrinant kiekvieno vaiko poreikius ir galias atliepiantį ugdymą, efektyviai suplanuojant ir valdant išteklius.

II SKYRIUS

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2019–2021 METUS

Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“ – Kauno miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokykla, teikianti ugdymo paslaugas Eigulių bei kitų

Kauno miesto mikrorajonų 2 – 6 metų amžiaus vaikams. Kauno lopšelį-darželį „Žemyna“  lanko 181 vaikas (2022-03-31). Veikia 10 grupių: 2 –

ankstyvojo amžiaus (2–3 m.); 6 – ikimokyklinio amžiaus (3–5 m.); 2 – priešmokyklinio amžiaus (5–6 m.). Aštuonios grupės dirba 10,5 val., dvi – 12

val.
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Vaikų skaičiaus įstaigoje kaita:

GRUPĖS
2019–2020 2020–2021 2021–2022

Grupių
skaičius

Ugdytinių
skaičius

Grupių
skaičius

Ugdytinių
skaičius

Grupių
skaičius

Ugdytinių
skaičius

Ankstyvojo ugdymo grupės 2 30 1 15 2 30

Ikimokyklinio ugdymo grupės 7 138 7 122 6 115

Priešmokyklinio ugdymo grupės 1 17 2 39 2 41

Iš viso 10 175 10 176 10 179

Įstaigoje dirba 24 pedagogai (iš jų 2 vadovai, 2 priešmokyklinio ugdymo mokytojai, 14 ikimokyklinio ugdymo mokytojų, 2 meninio ugdymo

(muzikos, šokio) mokytojai, 4 švietimo pagalbos specialistai – logopedai, spec. pedagogas, psichologas). Pedagogų amžiaus vidurkis – 44 metai.

Lopšelyje-darželyje „Žemyna“ dirbama vadovaujantis programos „Gera pradžia“ (8 grupės) ir M. Montessori (2 grupės) pedagoginei sistemai

būdingais principais (lopšelis-darželis „Žemyna“ - Lietuvos montesori asociacijos narys). Siekiama lanksčiai atliepti vaikų ir tėvų poreikius taikant į

vaiką orientuotą ugdymą. 

Lopšelis-darželis „Žemyna“ palaiko partnerystės ryšius su šalia esančiomis ikimokyklinėmis įstaigomis, Kauno Sabonio krepšinio centru,

Kauno tautinės kultūros centru, Kauno kolegijos menų ir ugdymo fakultetu, Kauno palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapija, Kauno

pedagogine psichologine tarnyba. Vykdomi bendri projektai, organizuojami seminarai, studentų praktikos, dalinamasi darbo patirtimi, pritraukiami

gabūs specialistai. Bendraudama su socialiniais partneriais lopšelio-darželio „Žemyna“ bendruomenė nuolat tobulėja, siekia aukštesnės ugdymo

kokybės, kūrybiškumo ir įvairesnių saviraiškos poreikių tenkinimo būdų. 

Įgyvendinant lopšelio-darželio 2019–2021 metų strateginio plano 1 tikslą „Vaiko ugdymo(si) kokybės stiprinimas plėtojant įtraukųjį

ugdymą“, pagerintas švietimo pagalbos teikimas vaikams. 2020–2021 metais lopšelyje-darželyje įgyvendintas Europos Sąjungos struktūrinių fondų
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lėšų bendrai finansuojamas projektas „Auklėtojo padėjėja įtraukiajam ugdymui“. Projekto kontekste padidėjo auklėtojo padėjėjų įsitraukimas teikiant

pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Pasikeitė bendruomenės požiūris į kiekvieno vaiko individualių poreikių tenkinimą,

susiformavo kolegialūs mokytojų ir auklėtojų padėjėjų santykiai. Sukurtos, atnaujintos edukacinės erdvės specialiųjų poreikių turinčių vaikų

įvairiapusiškesniam bei inovatyvesniam ugdymui. 

Įsteigti psichologo, spec. pedagogo etatai padeda spręsti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, integracijos problemą, užtikrina

ugdymosi kokybę. Lopšelyje-darželyje integruojamos prevencinio ugdymo programos „Zipio draugai“, „Kimochi“. Apklausa atskleidė (2021 m. IV

ketvirtis), kad vaiko savijautą lopšelyje-darželyje labai gerai ir gerai vertina 100 proc. tėvų. 

Lopšelyje-darželyje vyksta aktyvus bendruomenės mokymasis. Įstaiga turi besimokančios organizacijos požymių. Penkios  ikimokyklinio

ugdymo mokytojo padėjėjos įgijo ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją (diplomai su pagyrimu), dvi siekia įgyti mokytojo padėjėjo

kvalifikaciją, viena mokytojo padėjėja siekia įgyti ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją. Įstaigos mokytojams, darbuotojams organizuojami

tiksliniai mokymai. Ženkliai patobulėjo vadovų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojų padėjėjų kompetencija įtraukiojo ugdymo srityje,

STEAM ugdyme. 

Atnaujinta lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa. Veikla orientuojama į patirtinį ugdymą(si) tikslingai taikant STEAM metodą.

Lopšelio-darželio tradicijose ir ugdyme sistemingai plėtojama etninė kultūra, į ugdymąsi integruojama sveikatos stiprinimo programa. Dalyvaujama 

eTwining projektuose, orientuotose į STEAM ugdymo ir etninės kultūros plėtotę įstaigoje.  2021 metais lauko aplinką praturtinome baltų ženklais,

organizavome mokytojams seminarą "Baltų ženklai", vaikams edukacijas. Apklausa atskleidė (2021 m. IV ketvirtis), kad ugdymo kokybę

lopšelyje-darželyje gerai ir labai gerai vertina 100 proc. tėvų.

Įgyvendinant suplanuotus bendruomeninius projektus, dėl karantino ir bendravimo ribojimų, pakito veiklų įgyvendinimo formos. Bendravimo

ir bendradarbiavimo kultūra su tėvais sėkmingai plėtojama socialinių tinklų erdvėje. Laikantis saugumo priemonių dėl COVID-19 pandemijos,

karantino metu, buvo įgyvendinamas nuotolinis ugdymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Patobulėjo mokytojų IT kompetencija.

Visos grupės aprūpintos IT priemonėmis.
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Įgyvendinant 2019–2021 metų strateginio plano 2 tikslą – „Saugi, veiksmingai pritaikyta įvairesnių ugdymo organizavimo formų

vykdymui, ugdymąsi stimuliuojanti edukacinė aplinka“, pagerintos lopšelio-darželio pastato patalpų bei teritorijos higieninės sąlygos bei atnaujintos

ugdymosi aplinkos. Pabaigti įstaigos pastato apšiltinimo darbai, atlikti remonto darbai dalyje grupių, kabinetų. Grupių erdvės papildytos naujais

baldais, buities reikmenimis. Pagerėjo pastato mikroklimatas, pagerinta vaikų bei darbuotojų kasdieninio gyvenimo, ugdymo(si), darbo sąlygų kokybė.

Įsigyta kompiuterinė įranga (interaktyvios lentos, kompiuteriai grupėms, interaktyvios grindys), priemonės STEAM ugdymui. Atnaujintos 5 grupių

lauko žaidimų aikštelės įsigyjant naujus įrenginius. Sukurta saugi, fizinį aktyvumą, naujus potyrius stimuliuojanti edukacinė aplinka. Taupus ir

racionalus įstaigai skirtų lėšų panaudojimas leido pagerinti ugdymo(si) kokybę, vidaus bei lauko ugdymo(si) aplinkų funkcionalumą. 

III SKYRIUS

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

Stiprybės

 Lopšelio-darželio geras įvaizdis ir savitumas (šiuolaikiškai

interpretuojamas etnokultūrinis kontekstas, įgyvendinama sveikatos

stiprinimo programa, palaikomos įstaigos tradicijos);

 Į vaiką orientuotas ugdymas („Gera pradžia“ metodas, M.

Montessori pedagoginė sistema);

 Saugi, estetiška ugdomoji aplinka: aptverta teritorija, įrengta sporto

aikštelė ir aktyvaus judėjimo erdvė, suremontuotos muzikos, sporto

salės; atlikti pastato apšiltinimo darbai;

 Didėjančios papildomo ugdymo galimybės (fechtavimas);

 Suburta aukštos kvalifikacijos mokytojų komanda, nuolat auginanti

savo kompetencijas; gera mokytojų kompiuterinio raštingumo

Silpnybės

 Didėjantis vaikų su dideliais specialiaisiais poreikiais skaičius, poreikių

įvairovė;

 Naujai į įstaigą ateinančių dirbti mokytojų maža patirtis;

 Nedidelės dalies mokytojų riboti gebėjimai IKT srityje;

 Įtraukusi ugdymas, mokytojų gebėjimas įvertinti vaiko galimybes ir

tikslingai planuoti ugdymo(si) procesą, bendradarbiauti su švietimo

pagalbos specialistais;

 Skirtingas mokytojų ir tėvų požiūris į vaiko pasiekimus, pažangą;

 Nepakankamas ugdymosi plėtojimas lauko aplinkoje;

 Sumažėjęs vaikų išvykų, edukacijos už įstaigos ribų skaičius

(pandemijos pasekmė);
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kompetencija;

 Mokytojų darbo vietų aprūpinimas kompiuteriais;

 Mokytojų gebėjimas dirbti komandose, projektuose;

 Užtikrinama psichologinė pagalba tėvams ir mokytojams įstaigoje;

 Įgyta patirtis dalyvaujant ES struktūrinių fondų finansuojamame

projekte „Auklėtojo padėjėja įtraukiąjam ugdymui“, įstaigoje

veikia naujai sukurtas ugdymo modelis;

 Bendradarbiavimas su Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetu

(darželis yra bazinė Kauno kolegijos ikimokyklinė įstaiga, kurioje

studentai susipažįsta su montesori, „Gera pradžia“ ugdymo

metodais, atlieka praktiką);

 Palaikomi ryšiai su socialiniais partneriais: VšĮ Sabonio Krepšinio

centru, Pal. arkivyskupo J.Matulaičio parapija, LSMU ir kt.

 Ribotas vaikų ugdyme STEAM inovacijų taikymas (inžinerinis,

technologinis ugdymas, gamtamokslinis, ekologinis)

Galimybės

 Steigti mokytojo, auklėtojo padėjėjo etatus atsižvelgiant į didelių

specialiųjų poreikių vaikų skaičių;

 Ugdyti mokytojų kompetenciją, gebėjimus (STEAM ugdyme, IKT,

įtraukiojo ugdymo srityse);

 Įrengti, atnaujinti ir modernizuoti edukacines erdves įvairesnių

ugdymo formų vykdymui;

 Palaikyti gerą psichologinį mikroklimatą mokytojų bendruomenėje;

Grėsmės/pavojai

 Didėjantis vaikų, turinčių sveikatos ir ugdymo(si) sunkumų, skaičius;

 Covid-19 pandemijos neigiamas poveikis mobilumo ir fizinio aktyvumo

veikloms, bendriems projektams su vaikų tėvais;

 Dėl priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų (2023 m.) gali išaugti

priešmokyklinio ugdymo mokytojų poreikis, grupių aplinkos

paruošimas priešmokykliniam ugdymui
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 Siekti tėvų įtraukties į vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimą,

bendrą ugdymosi kokybės siekį

 Nuosekliai įgyvendinti lopšelio-darželio viziją ir strateginius

tikslus;

 Užtikrinti , kad mokytojai taikytų šiuolaikiškas, inovatyvias

ugdymo strategijas

IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VIZIJA

Saugi, pakyčiams ir naujovėms atvira bendruomenė, orientuota į kiekvieno vaiko individualių gebėjimų puoselėjimą, pagarbios, atviros ir

dialogiškos asmenybės ugdymą.

Lopšelis-darželis „Žemyna“ – moderni, asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti, etninės kultūros, sveikos gyvensenos ir ekologinės darnos

pagrindu sukurta ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 

V SKYRIUS

ĮSTAIGOS MISIJA

Teikti kiekvieno vaiko poreikius ir galias atliepiantį holistinį ugdymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, taikant „Gera

pradžia“ ir M. Montessori pedagoginėms sistemoms būdingus principus.

Užtikrinti psichologinį ir fizinį saugumą, vaiko kompetencijų brandą, sėkmingą pasirengimą mokyklai.

Sukurti jaukią, saugią, sveiką ir modernią ugdymo(si) aplinką.
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VI SKYRIUS

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA
Lopšelyje-darželyje „Žemyna“ mylimas, gerbiamas, globojamas ir ugdomas kiekvienas vaikas.

Įstaigos veikla grindžiama šiomis vertybėmis: 

 pagarba;

 atsakomybe;

 mokytojų, tėvų ir kitų bendruomenės narių partneryste;

 demokratiškumu - laisve;

 nuolatiniu mokymusi (tobulėjimu) ir profesine kompetencija;

 sveika gyvensena ir ekologine darna;

 etnokultūrinėmis vertybėmis.

„Vaikas yra žmogaus formuotojas, jo kūrėjas, jis kuria pats save nepaliaujamo veiklumo dėka. Vaiko dvasia turi rasti aplinkoje reikalingas

paskatas – priemones.“ (Marija Montessori)

VII SKYRIUS

STRATEGINIO REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS

1 TIKSLAS – Gerinti ugdymo kokybę taikant STEAM inovacijas, formuojant patirtinio ugdymosi kultūrą

Uždaviniai Priemonės
pavadinimas Vykdytojai Planuojami rezultatai ir

jų laikas

Lėšų poreikis
ir numatomi
finansavimo

šaltiniai

Rezultato vertinimo kriterijus

Pavadinimas, mato vnt. 2022 m. 2023 m. 2024 m.
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1.1. Pagerinti
ugdymosi
rezultatus,
taikant
inovacijas
technologinių ir
inžinerinių
tyrinėjimų srityse

1.1.1. Metodinių
renginių, seminarų
mokytojams
organizavimas
(gebėjimas dirbti su
nacionalinio projekto
„Inovacijos vaikų
darželyje“ metodinės
medžiagos rinkiniais,
STEAM seminarai)

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodinė
taryba

Pagerinta mokytojų
dalykinė kompetencija,
gebėjimas taikyti
STEAM ugdymą,
pasirengimas dirbti su
projekto „Inovacijos
vaikų darželyje“
priemonių rinkiniais. 
Įstaigos mokytojai
integruoja inovatyvias
inžinerines,
technologines veiklas
ugdymo procese.
2022 m.

Mokymo lėšos
300,0 Eur

Pedagogų, tobulinusių
STEAM ugdymo
kompetenciją, dalis (proc.)

100 0 0

1.1.2. Ugdymo
projektų, taikant
inžinerinius
technologinius
tyrinėjimus,
įgyvendinimas 

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai

Patobulintas
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
amžiaus vaikų STEAM
gebėjimų ugdymasis,
taikant inovacijas
technologinių ir
inžinerinių tyrinėjimų
srityse, pagerėję vaikų
pasiekimai.
2022 m.

Mokymo lėšos Įgyvendintų ugdymo
projektų skaičius (vnt.)

2 0 0

1.1.3. STEAM, IT
priemonių ugdymuisi
inžinerinių,
technologinių
tyrinėjimų srityje,
įsigijimas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

Ugdymo aplinkos
praturtintos inžinerinio
ir technologinio ugdymo
priemonėmis
2024 m.

Mokymo lėšos
1500,0 Eur
Spec. lėšos
500,0 Eur

Įsigytų ir naudojamų
informacinių
komunikacinių, inžinerinio
ugdymo edukacinių
priemonių skaičius (vnt.)

5 2 2

1.2. Patobulinti
sveikatos
stiprinimo,

1.2.1. Ugdymo
turinio lauko
aplinkoje išplėtimas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,

Plėtojant ugdymąsi
lauko aplinkoje,
formuojami

Mokymo lėšos Grupių, sistemingai
organizuojančių patirtinį
mokymąsi lauko aplinkoje,

10 10 10
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fizinio aktyvumo
ugdymo procesus
bei kokybę 

organizuojant
patirtines veiklas

mokytojai priešmokyklinio ir
ikimokyklinio amžiaus
vaikų sveikos
gyvensenos ir darnaus
vystymosi įgūdžiai.
Pagerėjęs vaikų
ekologinis, patirtinis
ugdymasis.
2024 m.

skaičius (vnt.)

1.2.2. Vasaros
stovyklos „S. Kneipo
takeliu“
organizavimas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai

Ugdymo procese
taikomi S. Kneipo
metodikos elementai.
Pagerėjęs vaikų fizinis
aktyvumas.
2024 m.

Mokymo lėšos
480,0 Eur

Įgyvendintų projektų,
taikant S. Kneipo
metodikos idėjas, skaičius
(vnt.)

1 1 1

1.2.3. Sveikatos
stiprinimo, fizinio
aktyvumo programų
įgyvendinimas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodinė
taryba

Įgyvendinta 2018–2022
metų sveikatos
stiprinimo programa
„Sveikata ir ekologinė
darna“ užtikrina
kokybišką vaikų
sveikatos stiprinimą;
parengta ataskaita,
rekomendacijos
tolimesnei veiklai.
2022 m.
Parengta ir patvirtinta
2023–2027 metų
sveikatos, fizinio
aktyvumo stiprinimo
programa patobulins
vaikų sveikatos
stiprinimo, fizinio
aktyvumo ugdymo

Mokymo lėšos Parengtų sveikatos
stiprinimo, fizinio
aktyvumo programų
skaičius (vnt.)

0 1 0



11

procesus bei kokybę.
2023 m. 

1.2.4. Projektų, skirtų
bendruomenės
sveikatos stiprinimui,
fiziniam aktyvumui,
įgyvendinimas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai

Ugdymosi turinys
papildytas
inovatyviomis veiklomis
(„Inovacijos vaikų
darželyje“ metodinė
medžiaga). Užtikrinami
ir palaikomi sveikatos
stiprinimo, fizinio
aktyvumo procesai
įstaigoje, formuojami
vaikų įgūdžiai
sveikatingumo nuostatų
kontekste.
2024 m.

Mokymo lėšos Įgyvendintų sveikatos
stiprinimo projektų skaičius
(vnt.)

1 1 1

1.2.5. Dalyvavimas
respublikinės
ikimokyklinių įstaigų
darbuotojų
asociacijos
„Sveikatos
želmenėliai“ veikloje

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai

Pagerės mokytojų
sveikatos stiprinimo
kompetencija, bus
užtikrintas turiningas
vaikų sveikatos
stiprinimas (asociacijos
veikla apima sveikos
gyvensenos kaip
gyvenimo būdo
propagavimą tarp
pedagogų, tėvų,
visuomenėje, pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimą, darbo
patirties sklaidą šalyje). 
2024 m.

Mokytojų, dalyvaujančių
asociacijos „Sveikatos
želmenėliai“ veikloje, dalis
(proc.) 

90 90 90

1.3. Atnaujinti
ugdymosi

1.3.1. „Gera pradžia“
metodu dirbančių

Direktorius,
direktoriaus

Pagerėjusi, kokybiška
vaikų ugdymosi aplinka:

Spec. lėšos
1000,0 Eur

Grupių, atnaujinusių
ugdomąsias aplinkas

1 2 1
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aplinkas taikant
inovatyvias
ugdymosi idėjas

grupių aplinkų
(centrų) atnaujinimas
adaptuojant
inovatyvias ugdymo
idėjas

pavaduotojas
ugdymui

fizinė,
socialinė-emocinė,
pažintinė. Pagerintos
sąlygos kokybiškam
laisvam vaikų žaidimui.
2024 m. 

Mokymo lėšos
4500,0 Eur

(centrus) skaičius

1.3.2. Vaikų
ugdymosi kitose
aplinkose (už įstaigos
ribų) organizavimas

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Ugdymasis įdomus
vaikams, turiningas,
įvairiapusis, lavinama
mokėjimo mokytis
kompetencija.
2024 m. 

Mokymo lėšos
900,0 Eur

Grupių, sistemingai
organizuojančių edukacines
išvykas, skaičius (vnt.)

7 7 7

1.3.3. Aplinkų
atnaujinimas
atliekant remontą

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams

Pagerėjusios ugdymosi
sąlygos.
2024 m.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2000,0 Eur
Paramos lėšos

6000,0 Eur

Aplinkų, kuriose atliktas
remontas, skaičius (vnt.)

1 1 1

1.3.4. Veiklos
kokybės
įsivertinimas ir
rekomendacijų
parengimas srityje
2.3. Ugdymo(si)
aplinkos

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Bus kuriama kokybės
siekio kultūra.
Įsivertinimas padės
sukurti prielaidas
tikslingam vaiko raidos
potencialo išplėtojimui.
2022 m. 

Atliktų veiklos kokybės
(2.3. Ugdymosi aplinkos)
įsivertinimų skaičius (vnt.)

1 0 0

1.3.5. Ugdomųjų
aplinkų lauke (lauko
klasė, takai)
įrengimas

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams

Sudarytos sąlygos
vaikams kokybiškai
ugdytis lauko aplinkoje.
2024 m.

Savivaldybės
biudžeto lėšos
35000,0 Eur

Paramos lėšos
500,0 Eur

Įrengtų ugdomųjų aplinkų
skaičius (vnt.)

0 1 1

1.4. Atnaujinti
pasiekimų
vertinimo ir
ugdymo
planavimo

1.4.1. Pasiekimų
vertinimo ir ugdymo
planavimo sistemos
el. dienyne
atnaujinimas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Patobulės pasiekimų
vertinimo ir ugdymo
planavimo sistema, bus
pritaikyta šiuolaikiniam,
inovatyviam vaikų

Mokymo lėšos El. dienyne atnaujintų
sistemų skaičius (vnt.)

0 2 0
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sistemą (montesori, „Gera
pradžia“ metodai)

ugdymui atsižvelgiant į
ugdymo metodų
reikalavimus.
Ikimokyklinio amžiaus
vaiko raidos potencialo
išplėtojimas nėra
tiesiogiai kokybiškai ir
kiekybiškai matuojamas.
Pasiekimų vertinimas ir
ugdymo planavimas
esmingai pagerins
pedagogines sąlygas,
kurios būtinos skatinant
vaiko raidą ir ugdymąsi.
2023 m. 

1.4.2. Informacinės
medžiagos apie vaikų
pasiekimų vertinimą,
skirtos tėvams,
parengimas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Bus kuriami mokytojų ir
tėvų partnerystės
pagrindai, kurie padės
tikslingai išplėtoti vaiko
raidos potencialą.
2023 m.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Dokumentų apie vaikų
pasiekimų vertinimą, skirtų
tėvams, skaičius (vnt.)

0 1 0

1.4.3. Veiklos
kokybės
įsivertinimas,
rekomendacijų
parengimas srityje
2.5. Pasiekimų
vertinimas ir ugdymo
planavimas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Bus kuriama kokybės
siekio kultūra. Atliktas
įsivertinimas ir
įgyvendinti pokyčiai
pagerins ugdomosios
veikos planavimą, vaikų
pasiekimus. 
2022 m. lapkričio mėn.

Atliktų veiklos kokybės
(2.5. Pasiekimų vertinimas
ir ugdymo planavimas)
įsivertinimų skaičius (vnt.)

1 0 0

2 TIKSLAS – Užtikrinti įtraukųjį ugdymą įvairių poreikių vaikams
Uždaviniai Priemonės

pavadinimas
Vykdytojai Planuojami rezultatai ir

jų laikas
Lėšų poreikis
ir numatomi

Rezultato vertinimo kriterijus
Pavadinimas, mato vnt. 2022 m. 2023 m. 2024 m.
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finansavimo
šaltiniai

2.1. Sudaryti
palankias
įtraukiojo
ugdymo sąlygas
įvairių poreikių
vaikams

2.1.1. Prevencinio
ugdymo programų
integravimas („Zipio
draugai“, „Kimochi“)

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Vaikai išsiugdys
socialinius bei emocinių
sunkumų įveikimo
gebėjimus, gerės vaikų
psichinė sveikata ir
emocinė gerovė.
2024 m.

Mokymo lėšos
760,0 Eur

Grupių, įgyvendinančių
prevencinio ugdymo
programas, skaičius (vnt.)

6 7 7

2.1.2. Papildomas
individualizuotas
gabių, spec. poreikių
vaikų ugdymo
organizavimas
(meninio ugdymo
mokytojai)

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
meninio
ugdymo
mokytojai

Pritaikytas ugdymas
didelių spec. poreikių
vaikams užtikrins gerą
individualią pažangą.
2024 m. 

Didelių specialiųjų poreikių
vaikų, lankančių
papildomai individualius
užsiėmimus, dalis (proc.)

100 100 100

2.1.3. Prevencinio
ugdymo projektų
įstaigos
bendruomenėje
organizavimas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Formuosis įtraukiąjam
ugdymui palanki
bendruomenė. Bus
palaikoma gera vaikų
savijauta įstaigoje.
2024 m.

Labai gerai ir gerai vaiko
savijautą vertinančių tėvų
(globėjų, įtėvių, rūpintojų)
dalis (proc.)

91 92 93

Mokymo lėšos Įgyvendintų prevencinio
ugdymo bendruomenėje
projektų skaičius (vnt.)

1 1 1

2.1.4. Mokytojų,
švietimo pagalbos
specialistų įtraukiojo
ugdymo
kompetencijos
pagerinimas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Pagerės mokytojų,
švietimo pagalbos
specialistų dalykinė
kompetencija,
gebėjimas pažinti ir
ugdyti išskirtinių
poreikių vaikus.
2024 m.

Mokymo lėšos
1500,0 Eur

Pedagogų, tobulinusių
įtraukiojo ugdymo
kompetenciją, dalis (proc.)

90 90 90

2.1.5. Ugdomosios Direktorius, Grupių aplinkos Spec. lėšos Pagerintų ugdymo aplinkų 1 1 1
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aplinkos spec.
poreikių vaikų
ugdymui pagerinimas

direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
direktoriaus
pavaduotojas
ūkio reikalams

papildytos
multisensorinėmis
priemonėmis,
nusiraminimui skirtomis
palapinėmis ir kt.
2024 m.

mokymo lėšos skaičius (vnt.)

2.1.6. Tarptautinių,
respublikinių
projektų, skirtų
pagerinti įtraukiojo
ugdymo sąlygas,
įgyvendinimas
(eTwinning ir kt.)

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Plėtojama vaiko gerovė
darnaus vystymosi
aspektu, sudarytos
prielaidos vaiko raidos
potencialo išplėtojimui.
2024 m. 

Mokymo lėšos Vykdomų tarptautinių ir
respublikinių projektų
skaičius (vnt.)

1 1 1

2.2. Pagerinti
vaikų ugdymosi
kokybę taikant
inovatyvias
ugdymo
strategijas

2.2.1. Kvalifikacinių
renginių mokytojams
organizavimas
(metodinės
diskusijos, seminarai
plėtojantys mokytojų
dalykines
kompetencijas,
gebėjimą taikyti
inovatyvias ugdymo
strategijas)

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Pagerės mokytojų
gebėjimas taikyti
inovatyvias ugdymo
strategijas, taikyti
skirtingas
(individualizuotas)
ugdymo strategijas.
2024 m.

Mokymo lėšos
500,0 Eur

Mokytojų, tobulinusių
kompetenciją ugdymo
strategijų taikymo srityje,
dalis (proc.)

0 0 100

2.2.2. Veiklos
kokybės
įsivertinimas,
rekomendacijų
parengimas srityje
2.4. Ugdymo
strategijos 

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Mokytojai įsivertins
savo gebėjimą taikyti
ugdymo strategijas,
tikslingai planuos ir
įgyvendins pokyčius.
Pagerės vaiko saviraidos
ir savivaldaus elgesio
bei mokymosi
palaikymo kokybė.

Atliktų veiklos kokybės
(2.4. Ugdymo strategijos)
įsivertinimų skaičius (vnt.)

0 1 0
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2023 m.
2.2.3. Mentoriaus
teikiamų konsultacijų
plano parengimas ir
įgyvendinimas
(„Mokytojas
mokytojui“)

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodinė
taryba

Pagerės mokytojų,
turinčių mažesnę
praktinę patirtį
gebėjimai taikyti
veiksmingas ugdymosi
strategijas, padedančias
vaiko asmenybinei
raidai, skatinančias
vaiko mokymosi
procesą, palaikančias
žaidimą, kaip vaiko
pagrindinę veiklą.
2024 m.

Parengtų planų „Mokytojas
mokytojui“ skaičius (vnt.)

0 0 1

VIII SKYRIUS

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS

1 TIKSLAS – 

Pasiektas faktinis rezultatas
(sutampantis su esančiu strateginio planavimo

sistemoje
Valstybės

biudžeto lėšos
Savivaldybės

lėšos
Specialiosios

lėšos Parama Kiti finansavimo
šaltiniai

2022 m. 2023 m. 2024 m.

Išvada apie pasiektą tikslą

2 TIKSLAS – 
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Pasiektas faktinis rezultatas
(sutampantis su esančiu strateginio planavimo

sistemoje
Valstybės

biudžeto lėšos
Savivaldybės

lėšos
Specialiosios

lėšos Parama Kiti finansavimo
šaltiniai

2022 m. 2023 m. 2024 m.

Išvada apie pasiektą tikslą

Direktorė                                                                                                                                                                                                    Živilė Dubinskienė

PRITARTA
Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ tarybos 
2022 m. kovo 30 d. 
posėdžio protokolu Nr. 3


