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I SKYRIUS

IVADAS

Kauno lop5elio-darZelio ,,KregZdute* 2076- 2018 m. strateginio plano tikslas-
numatyti lop5elio- darlelio veiklos krypti 2016- 2018 m., j4 atitinkandius tikslus ir Siq tikslq
igyvendinimui reikalingus uZdavinius, priemones, finansavim4. Telkti lopSelio- darZelio
bendruomenes narius aktualioms ugdymo problemoms sprgsti, numatyti kaitos pokydius, analizuoti
ir vertinti rezultatus.

bendruomeniSkumo, socialiniq partnerystes ry5iq pletojim4, vaiko raidos ir pasiekimq vertinimo
sistemos tobulinim4, kaitos pokydiq vertinim4 ir isivertinim4, materialinio turto atnaujinim4 ir
papildym4, komunikaciniq informaciniq technologijq sistemq pletojim4 bei finansiniq i5tekliq
racionalq panaudoj im4.

Rengiant Kauno lop5elio-darZelio ,,KregZdute" 2016-2018 m. strategini planq vadovaujames
Lietuvos Respublikos istatymais, Kauno miesto savivaldybes tarybos veikl4 reglamentuojandiais
dokumentais, lop5elio- darZelio dokumentais :

o Lietuvos Respublikos Konstitucija.
o Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu (Zin.,2003,Nr. 63-2853).
o Vaiko gerovds valstybes politikos koncepcija. LR Seimo 2003-05-20 nutarimas Nr. IX-

1569.
o Vaiko teisiq konvencija.
o Lietuvos higienos norma HN75:2010 .,[staiga vykdanti ikimokyklinio ir (ar)

prieSmokyklinio ugdymo program4. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" LR sveikatos
apsaugos ministro 2010-04-22|SAK Nr. V-313.

o LR sveikatos apsaugos ministro isakymas ,,Del LR sveikatos apsaugos ministro 2005-09-01
isakymo Nr. V- 675 ,,Ddl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 ,,Maisto higiena"
patvirtinimo pakeitimo*, 201 5 -02-1 2 Nr. Y -204

o LR Vyriausybes 2009 m. lapkridio 11 d. nutarimas Nr. 1509,,DeI vaikq nuo gimimo iki
privalomojo mokymo pradZios gyvenimo ir ugdymo s4lygq gerinimo modelio apra5as"

o ,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo pletros programa", patvirtinta LR vyriausybes
2007 -09-19, nutarimu Nr. I 057.

o Valstybes paZangos strategija ,,Lietuvos paZangos strategija ,,Lietuva 2030" (patvirtinta LR
seimo 2012-05-15, nutarimu Nr. XI-2015"

o ,,Valstybine Svietimo 2013- 2022 mett4 strategija", patvirtinta LR seimo nutarimu 2013 m.
o LR Svietimo ir mokslo ministres Audrones Pitrenienes prane5imu ,,Geresnis mokiniq

mokymasis - esminis Svietimo sistemos prioritetas" konferencijoje ,,K4 turime daryi kitaip"
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Centralizuoto vaikq pribmimo i Kauno miesto savrvaldybbs isteigtq brud2etiniq Svietimo
istaigq ir prieSmokykliniq ugdymo grupiq tvarkos apra5as (rekomenduota vaikq priemimo
tvarka).
Kauno miesto savivaldybes strateginiu pletros planu iki 2022 metq. Patvirtintu Kauno
miesto savivaldybes tarybos 2015 m. balandZio 2 d. sprendimu Nr. T- 127.
Kauno miesto savivaldybes 2015-2017 metq strateginiu veiklos planu, patvirtintu Kauno
miesto savivaldybes tarybos 2014-12-22 sprendimu Nr. T-706.

,,Strateginis planavimas ugdymo istaigoje" 2012 m. konsultacijos medZiaga.
LopSelio-d arZeho nuo statais.

Lop5elio-darlelio isivertinimo rentltatais (2015 m. atlikta SSGG analizd, ugdltiniq tevq,
pedagogq anketos).
Lop5elio-d arLeho bendruomenes nariq pasirllymais.

II SKYRIUS

MOKYKLOS PRISTATYMAS

Lop5elis-darZelis,,KregZdute" - bendros paskirties ikimokykline istaiga.
Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa, patvirtinta
Kauno miesto savivaldybes tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T-4l9,,,Gera pradLia"
metodika. Taikoma Reggio Emilia metodikos elementus.
Prie5mokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis PrieSmokyklinio ugdymo bendr4ja
programa (2014 m.). fglvendinama tarptautine socialiniq igUdZiq ugdymo programa ,,Zipio
draugai".

[staig4 lanko lietuviq tautybes vaikai. I bendrojo ugdymo grupes integruojami vaikai su
specialiaisiais poreikiais.
Lop5elio-darLeho ,,KregZdute" bendruomene teikia prioritetus: 1) tautiniam vaiko ugdymui, 2)
ugdymo kokybei, 3) bendradarbiavimui su Seima, 4) vaiko saugumo uZtikrinimui, 5)
bendruomeniSkumui, 6) planingam finansiniq i5tekliq valdymui.
Esame atviri visuomenei.

2013-2015 m. m. lop5elio-darZelio strateginio plano numatlti tikslai igyvendinti. Rezultatas
geras.

1 tikslas - stiprinti lop5elio- darielio rySi su tdvais ir vietos bendruomene.
Pasiektas rezultatas- geras. Bendradarbiavimas su Seima tapo efektlwesnis: 99 % ugdy.tiniq tevq
domisi l/d veikla. Informacijos apie vaiko ugdymosi pasiekimus pateikimo b[dai tenkina 86 % tevq.
Tevq aktyvumas padidejo 30 % (2015 m. anketine apklausa)
Kvalifikacij4 kelia, tobulinasi visi pedagogai (vidutiniSkai 2,3 dienas per 2015 metus).
Kvalifikacijos kelimui, mokymuisi panaudota le5q: 643,82 eurai (savivaldybes biudZetas, mokinio
krep5elis, spec. ugdymo le5os). Keturios aukletojq padejejos patobulino profesing kvalihkacij4
mokymuose.

2 tikslas - pagerinti lop5elio-darielio ugdymo proceso kokybg, pereinant prie ugdymo,
orientuoto i vaik4.
Pasiektas istaigos rezultatas- geras Ugdymas orientuotas i vaik4: dirbama pagal ,,Gera pradLia"
metodik4. Vaikq kurybiniai gebejimai lavinami taikant Reggio Emilia metodikos elementus.

Socialiniai ugdytiniq igfldZiai lavinami pagal tarptauting programq 'Zipio draugai". Ilgalaikiai ir
trumpalaikiai planai rengiami atsiZvelgiant i ugdytiniq poreikius, Seimos rekomendacijas, grupes

savitum4. Pedagogai patobulino ir pagilino profesines ir pedagogines kompetencijas, isisavino
naujas idejas, individualizuoja ir diferencrjuoja ugdym4, atsiZvelgdami i skirtingus ugdytiniq
poreikius.

3 tikslas - pl6toti lop5elio-darielio infrastrukttrrq, taupyti ir racionaliai panaudoti finansinius
iSteklius.
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Pasiektas geras rezultatas. Finansiniai i5tekliai naudojami taupiai ir racionaliai. fsigyta mobiliq
baldq: kedZiq, stalq su reguliuojamu aukidiu. Atnaujinta visaverte ugdymosi aplinka (fizine,
emocine), atliepianti ugdymo(si) kokybg, uZtikrinanti vaiko sveikat4. 2OI4 m. sena tvora pakeista i
nauj4 1,5 m auk5dio, atitinkandi4higienos nornos HN 75: 2010 reikalavimus, uZtikrinandiavaikq
saugumQ. 2015 m. pakeisti seni pavesiniq stogai naujais. Atsisakyta skalbimo paslaugq darZelyje.
Skalbyklos patalpos reorganizuotos ugdymo reikmems: ugdytiniq sveikatingumo stiprinimui.

III SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZE

1. I5orinds aplinkos anallab PESTE:

ISoriniai veiksniai
Valstybes llzgmens:
. Svietimo strategijos tikslai (Valstybine Svietimo 2013-2022 mett4

strategija):
1) Duomenq anahze ir ir isivertinimu grista Svietimo kokybes

kultura, uZtikrinanti savivaldos, socialines partnerystes ir
vadovq lyderystes darna.

2) UZtikrinti Svietimo prieinamum4 ir lygias galimybes,
maksimaliai suteikiant vaikams galimybes i5skleisti
individualius gebejimus, tenkinti specialiuosius ugdymosi
poreikius.

3) Garantuoti Svietimo sistemos veiksmingum4, sukuriant s4lygas
mokytis vis4 gyvenim4.

o Sukurti ir igyvendinti 32 inovatyviis prie5mokyklinio ugdymo
organizavimo modeliai, kuriq deka i institucini ugdym4 naujai
itraukta beveik 500 vaikq, idarbinta daugiau pedagogq ir kitq
darbuotojq.

o Parengtas Svietimo istatymo pataisq, iteisinandiq privalom4
prie5mokyklini ugdym4 (vaikams nuo 6 iki 7 ^.) projektas

isigalios nuo 2016-09-01. Reikes irengti daugiau kaip 110
prieSmokyklinio ugdymo grupiq (ikimokyklinio, bendro ugdymo
mokyklose ar kitose patalpose), pasirlpinti trlkstamais
prie5mokyklinio ugdymo pedagogais (daugiau kaip 90), Svietimo
pagalbos specialistais (apie 200). (Konferencija ,,Mokiniq
pasiekimai. K4 turime dar5,.ti kitaip?").

o Siekiant gerinti ikimokyklinio ugdymo kokybg, 2014 m. parengtas
Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq apra5as ir Ikimokyklinio
ugdymo metodines rekomendacij os.

o Atnaujintas prie5mokyklinio ugdymo turinys. Nuo 2015 m._rugsejo
1 d. diegiama prie5mokyklinio ugdymo programa. Prie5mokyklinio
ugdymo bendroji programa parengta igyvendinant Europos
socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto
leSomis finansuojam4 projekt4,,lkimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo pletra" (2012-201 5).

o Gerinti vaikq nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradZios
gyvenimo ir ugdymo s4lygas, uZtikrinti kompleksines pagalbos
teikim4 Siems vaikams ir jq tevams (LR vyriausybes nutarimas
2009-11-11 Nr. 1509 ,,D01 vaikq nuo gimimo iki privalomojo
mokymo pradZios gyvenimo ir ugdymo s4lygq gerinimo modelio
apra5o patvirtinimas)

Regiono l)rqmens:
o Kauno savivaldybes Svietimo veiklos prioritetai 20152016 m. m.



1) motyvuoti jaunus gabius Zmones dirbti mokykloje; 2)
ikimokyklinio ugdymo vietq pletra; 3) tolesne Svietimo istaigq
renovacija uZtikrinant saugias ir palankias s4lygas; 4) isivertinimu
ir duomenimis gristos vadybos skatinimas ir veiklos analizd.
2014- 2015 m. m. Kauno mieste yra 107 ugdymo istaigos. I5 jq 84
ikimokyklines istaigos, 4 mokyklos- darLeliai, 19 bendrojo
ugdymo mokyklq, vykdandios ikimokyklinio ugdymo programQ.
x.
Svietimo istaigq, vykdandiq ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo programas, tinklas kasmet koreguojamas. (Kauno miesto
savivaldvbes 2015- 2017 m. m. stratesinis veiklos olanas).

Ekonominiai Valstybes lygmens:
o Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje ivesta naujoji valiuta - euras.
o 2014 m. 11 proc. padidejo nevalstybiniq ikimokyklinio ugdymo

istaigq dalis (2013 m. buvo 67,2014 m. - 75). Beveik 4 proc.
padaugejo ikimokyklinio ugdymo istaigas lankandiq vaikq dalis
(2013 m. buvo 92 200, 2014 m. - 95 l7l). 24 proc. padidejo
ikimokyklinio ugdymo grupiq bendrojo ugdymo mokyklose dalis
(2013 m. - 504, o 2014 m. - 658).

o Padidejo mokyklq-daugiafunkciq centry skaidius. 2013 m. buvo
27,o2014 m. -48.

o Darbo rinkoje i5lieka visq amZiaus grupiq gyventoiq nedarbo
maZejimo tendencijos. (Lietuva: 2015 m. Nacionaline reformq
darbotvarke).

o 2015 metais Svietimo istaigoms i5 ivairiq finansavimo Saltiniq
skirta 4.35 mln. eurq ilgalaikio turto remonto programoms vykdyti:
ikimokyklinio ugdymo istaigq tvorq rekonstravimui, numatyta
atlikti visose ikimokyklinese istaigose atlikti galiniq sienq
apSiltinimo darbus.

o I5plestas ikimokyklinis ir prieSmokyklinis ugdymas, ypad kaimo
gyvenamosiose vietovdse (76), steigiamos nevalstybines
ikimokyklinio ugdymo istaigos.

. Pirm4 kart4 per 25 Nepriklausomybes metus Lietuvoje skirtos
le5os neformaliojo ugdymo vaikq Svietimo mokykloms atnaujinti,
edukacinems erdvdms regionuose tvarky,ti. (Ministres
A. Pitrenienes prane5imas konferencijoje ,,Mokiniq pasiekimai. K4
turime daryti kitaip?").

Regiono lygmens:
o Kauno mieste 2014 m. atidarl,tos 24 naujos ikimokyklinio ugdyrno

grupes, ikurti 5 daugiafunkciai centrai. 2015-2016 m. m.
prie5mokykliniq grupiq padidejol6. Planuojama i5sprgsti
ikimokyklinio ugdymo vietq stygiq mieste. (Valstybines Svietimo
strategijos 2013- 2022 igyvendinimas Kauno savivaldybeje, 2015-
08-27).

o Populiariausios i5lieka IV modelio grupes ikimokyklinese istaigose
ir I modelio- bendro ugdymo mokyklose.

o Mokinio krep5elio principo ivedimas ikimokyklinese ir
prie5mokyklinese grupese uZtikrina pastovias nuo vaikq skaidiaus
priklausandias le5as.

o Miesto taryba patvirtino vaikq tevq finansavimo tvark4, kurie
lanko nevalstybines ikimokyklines ugdymo istaigas.

o Nuo 2012 m. kovo 1 d. vadovaujamds ,,Atlyginimo uZ vaikq,
ugdomq pagal ikimokyklinio ir (ar) prieSmokyklinio ugdymo
programas, i5laikym4 nustatymo ir mokejimo tvarkao', Kauno m.
savivaldybes sprendimu Nr. T-83, 2012-02-23.



a Aktlviai vyksta Kauno miesto viduriniq mokyklq, gimnazijq,
vaikq darZeliq pastatq renovavimo bei jq modernizavimo projektai.
(Kauno miesto savivaldybes 2015- 2017 men4 strateginis veiklos
olanas).

Socialiniai Valst)rbes l)rgmens:
o { lop5elio grupes vaikai priimami nuo vieneriq metq. (LR

Vyriausybes 2009 m. lapkridio 11 d. nutarimas Nr. 1509 ,,Del
vaikq nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradZios glwenimo ir
ugdymo s4lygq gerinimo modelio apra5as").

o Lietuvoje vaikq ugdymas pradedamas gerokai v61iau, nei ES

Salyse. (ES- nuo 4 m, Lietuvoje- nuo 7 m.).
o Ankstyvojo ugdymo srityje Lietuva i5 kitq Saliq iSsiskiria geru

teoriniu ankstyvojo ugdymo pagrindu ir darbuotojq i5silavinimu.
o Veiksmingas ikimokyklinis, pradinis ir vidurinis ugdymas.

Prideting vertg vaiko raidai, jo velesniems mokymosi pasiekimams
ir gyvenimui teikia kokybi5kas anks[wasis ugdymas. (konferencija

,,KokybiSkas ikimokyklinis ir prie5mokyklinis ugdymas: k4
galetume padaryti gertarr?", 20 1 5- 1 0-08.

o Vienas iS Svietimo pletros uZdaviniq padidinti socialini
Visuomends saugum4. Brltina siekti suderinti Svietimo vidaus
socialines aplinkos ir mokyklos aplinkos veiksnius.

o Pastaruoju metu vis daugiau mokosi suaugg gyventojai (25-64
metq) lavindami savo profesinius bei asmeninius gebejimus.

. Svietimo paslaugos nera lygiai prieinamos visoms visuomends
grupems, ypad Zemas galimybes moky'tis vis4 gyvenim4 turi visq
amZiaus grupiq socialines rizikos asmenys, darbininki5kq profesijq
atstovai, nepakankamai iSvystl'ta paramos besimokantiems ir
studentams sistema, trflksta Siuolaikines mokomosios medZiagos
suaugusiesiems, daliai norindiqjq mokymosi paslaugos ndra
prieinamos del le5q ir informacijos tr[kumo. (Svietimo ir mokslo
srities esamos blkles ir tendencijq analizes ataskaita).

o 2014- 2015 m. m. ikimokyklinio ugdymo aukletiniq 113,5

t[kstandio. 2015- 2016 m. m. 118 t[kstandiq. Ikimokyklinukq
skaidius padidejo 4,5 t[kst. (,,Ministres A. Pitrenienes praneSimas

konferencijoje ,,Mokiniq pasiekimai. K4 turime darl'ti kitaip?).
o 2015- 2016 m. m. respublikoje veikia 715 ikimokyklinio Ugdymo

istaigq. (Ministres A. Pitrenienes prane5imas konferencijoje
,,Mokiniq pasiekimai. K4 turime darl.ti kitaip?").

o Dideja prieSmokyklineje programoje dalyvaujandiq vaikq skaidius.
2014-2015 m. m. prieSmokyklinio ugdymo programoje dalyvavo
95 proc. Se5iamediq. (Ministres A. Pitrenienes prane5imas
konferencijoje ,,Mokiniq pasiekimai. K4 turime daryti kitaip?").

o Svarbu inicijuoti pokydius pagrindineje asmenybds ugdymo
aplinkoje- Seimoje, Svietimo sistemoje, bendruomeneje, vie5ojoje
ir kulturineje erdveje. (,,Lietuvos paZangos strategija ,,Lietuva
2030")

. Daug vaikq auga socialines rizikos Seimose. Tai lemia poreiki
visuomeneje sukurti tokias s4lygas, kurios leistq vystytis damiai
Seimai. (,,Lietuvos paZango s strate gij a,,Lietuva 203 0" )

Regiono lvgmens:
o Kauno mieste, kaip ir Lietuvoje, gyventoiq skaidius maZeja del

neigiamo gyventojq prieaugio ir emigracijos.
o Dirba mokytojai profesionalai.
o Finansine Salies padetis salysoia socialiai remtinu Seimu dideiima.



MaLdja jaunq pedagogq dalis. Sios profesijos patrauklumas ir
prestiZas priklauso nuo darbo s4lygq, krlvio, psichologinio
komforto, gaunamo atlyginimo.
2014 m. iki rugsejo 1 d. padaugejo 200 vaikq lankandiq
ikimokyklines ir prie5mokyklines grupes. (Kauno miesto
savivaldybes 2015- 2017 metv strateginis veiklos planas)

Technologijos Spartus informaciniq technologijq vystymasis skatina naujq
technologij q, moderniq informacij os sistemq diegim4.
Didinti imoniq ir organizacijq gebejim4 naudotis pasauliniu Ziniq
tinklu teikiamomis galimybemis. (,,Lietuvos paZangos strategija

,,Lietuva 2030")
Lietuvos mokyklos prastai aprlpintos garso ir vaizdo technika ir
mokymui skirta kompiuteriq programine iranga. (,,Lietuvos
paZangos strategij a,,Lietuva 2030").
Atsiskaitymas, informacijos keitimasis vyksta naudojant
informacines technolo gij as.

Kauno miesto gyventojams yra sukurtas naujienq ir informacijos
portalas http:i/www. kaunietis.lt. Taip pat kauniediai turi galimybg
prisijungti, gauti informacij 4 ir bendrauti socialiniuose tinklapiuose
sukurtuose Kauno miesto puslapiuose.

Netolimoje ateityje net 90 Yo darbo vietq reikes skaitmeniniq
gebejimq.
Kauno miesto savivaldybes administracija kompleksi5kai petoja
informacing sistem4 - Savivaldybes darbo modernizavim4 bei
elektroniniq paslaugq pletr4, miesto infrastrukturos kurim4 ir
tobulinim4. Kad sistema veiktq, reikalinga Siuolaikine technine ir
orosramind iranga.

Edukaciniai
(centriniai/vietiniai)

Valstybes lvgmens:
o Pagal asment+ dalyvavimE mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo

procesuose uZimame 20 viet4 ES (,,Lietuvos paZangos strategija

,,Lietuva 2030").
o Patobulinti reikalavimai pedagoginio personalo kvalifikacijai:

1) patvirtinta atitikties nustatymas mokyklq vadovq igytai
kvalifikacijai kas 5 metai.

2) kvalifikaciniq reikalavimq mokyojams nauja redakcija kelia
auk5tesnius reikalavimus pedago go kvalifikacij ai ir i5silavinimui.
Regiono l)rgmens:
o Organizuojamas ir igyvendinamas pedagogq kvalifikacijos

kelimas, mokymas(sis), ugdytiniq tevq Svietimas.
o Yra galimybe stiprinti tarpinstitucinf bendradarbiavim4, siekiant

uZtikdnti veiksming4 kompleksinE pagalb4 vaikams ir jq tevams.
o Kiekvienais metais Kauno mieste organizuojamos mo$toiq

gerosios patirties sklaidos konferencijos. 2014 m. organrztota
konferencij a,,Sdkminga vadyba: mokyklos paZangos link".

o Organizuota ikimokykliniq istaigq pedagogq diskusija ,,Metodines
veiklos tobulinimas, siekiant ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo kokybds", i5siai5kinant praktines veiklos isivertinimo,
gerosios pedagogines patirties supratimo problemas, metodines
veiklos organizavimo trtkumus, sirllymus del metodines veiklos
gerinimo. (Kauno miesto savivaldybes 2015-2017 m. strateginis
veiklos planas)



2. Vidinig i5teklig analiz6:

Vidiniai veiksniai
Mokyklos kult[ral Etosas o Lld aplinka atnaujinta, jauki, esteti5ka, saugi, atitinka higienos

normos reikalavimus, pritaikya bendruomenes nariq poreikiams.
o Sukurta informavimo sistema ugdytiniq tdvams ir kitiems

asmenims.
o Informacija apie ugdymo proces4, ugdyiniq pasiekimus talpinama:

stenduose, lankstinukuose, l/d laikra5tuke,,KregZdutes nauj ienos "
(2 kartus metuose), internetinej e erdvej e www. ldkregzdute. lt

o LopSelio-darZelio veikla grindZiama lygiq galimybiq principu:
veikla komandoje, sklaidoje.

o Tauti5kumo, lietuviq liaudies paprodiq aprai5kos integruojamos i
ugdymo procesQ.

o Lop5elio- darZelio tradicijas kuria ir palaiko visi bendruomends
nariai.

Tradicines Sventes: ,,DarZelio gimtadienis" (Svendiamas nuo 1997

m.), prieSmokyklinukq palydos i mokyklq, Advento vakarones su

vaikrl teveliais ir seneliais, pavasario Sauktuvds, dalyvaujame renginiq
cikle ,,Teatro dieneles vaikq darZeliuose", tradicija tapo ,,Pramogines
dainos konkursas".
o Pedagogai rengia ir organizuoja projektus su ugdltiniais, jq
tevais. Grupese 2015 m. igyvendinti 7 grupiq projektai, grindZiantys jq
savitum4.

[gyvendintas l/d projektas ,,Pauk5diai K. Donelaidio poemoje ,,Metai"
vaikq akimis" miesto pedagogams. Projektq metu pletojamos vaikq
kompetencijos, apimandios ugdom4sias sritis. Dalyvaujama miesto
renginiuose, akcijose, kitq ugdymo istaigq organizuojamuose
projektuose.

o Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais tikslingas,
turi teigiam4 poveiki lop5elio- darZelio veiklai ir bendruomenei: tai
Kauno miesto V. Kudirkos vie5osios bibliotekos Vitebsko padalinio

biblioteka, Eiguliq seniiinija, M. MaZrrydo pagrindine mokykl4
mikrorajono lop5eliai- dafieliai, vaiko gerovds centras ,,Pastoge",
odontologijos klinika,NEODENTA".
Gruoiu uZoildvmas- 100 %.

Ugdymas ir mokymasrs Ugdymas organizuojamas vadovaujantis lld ,,KregZdutd"
ikimokyklinio ugdymo programa (Pritarta Kauno m. savivaldybes
taryboje 20t2 m.), ,,Gera pradlia", taikoma Reggio Emilia
metodika.
Nuo 2015-09-01 lopSelyje- darZelyje prie5mokyklinukai ugdomi
pagal atnaujint4,,PrieSmokyklinio ugdymo bendrqj4 program4",
nuo 2012m. taikoma tarptautine socialiniq igUdziq ugdymo
programa,,Zipio draugai".
UZtikrinamas vaikq ugdymo(si) tgstinumas nuo 1 m. iki
prie5mokyklinio ugdymo, orientuotas i vaik4.

Planavimas orientuotas i ugdymo tikslq ir uZdaviniq igyvendinim6
vaiko poreikius, gebejimus bei interesus, visumini vaiko ugdym4.

Rengiant ir igyvendinant planus, dalyvauja bendruomenes nariai.

Ugdomoji veikla yra veiksminga, tikslinga, atliepia vaikq
ugdymosi poreikius bei gebeiimus.

Ugdymo kokybg ivertiname kasmet.

Lop5elyj e- darLelyje dirba specialistai : meninio ugdymo pedagogas

(muzika), neformalaus ugdymo pedagogas (ktino kultUros
pedagogas), socialinis pedagogas, logopedas.



Veikla grupese individualizuojama ir diferencijuojama,
atsiZvelgiant i individualius vaikq gebej imus, poreikius.
Informacija apie vaikq pasiekimus teikiama bendraujant su Seima
individualiai, grupiq ir visuotiniq ugdytiniq tevq pasitarimq metu.
83 % ugdytiniq tevq tenkina gaunama informacija, S6 yo ugdytiniq
tdvams priimtini informacijos teikimo b[dai, formos apie
ugdytiniq pasiekimus. (anketine apklausa 2015 m. geguZes men.).
Veikla organizuojama naudojant aktyviuosius ugdymo metodus:
diskusijas, tyrinejimus, stebeiimus, proiektine veikla. i5wkas ir kt.

Popamokine veikla 2015-2016 m. m. lop5elyje-darLelyje organizuojamas papildomas
ugdymas:
1) keramika, lanko 27 valkai (21%).
2) sportiniai Sokiai, lanko 46 (35%) vaikq.

Pasiekimai . Vaikr+ pasiekimai ir daroma paLanga vertinami du kartus metuose
(rugsejo- spalio ir geguZes men.).

o Ikimokyklinukq pasiekimai vertinami pagal ugdymo sritis,
prie5mokyklinukq - pagal 5 kompetencijas. Informacija kaupiama
individualiuo se pasiekimq aplankuose grupese.

o Visi ikimokyklinukai ir priesmokyklinukai pasiekia individualiq
brand4, pakankam4 brand4 mokyklai.

o Ugdytiniq su spec. poreikiais palanga atitinkaiq galimybes.
. LopSeli-darLeli lanko 130 vaikq.
o Teikiamos konsultacijos Seimai vaikq sveikatos stiprinimo,

ugdymo klausimais: individualios konsultacijos, talpinama aktuali
informacine medZiaga vaikq ugdymo, sveikatinimo klausimais
grupiq stenduose.

o Tobulinamas bendradarbiavimas su Seima: igyvendinami grupiq
proj ektai, taikoma tevq savanoryste.

o Lop5elio-darZelio pedagogai su ugdytiniais dallwauja konkursuose,
klrybiniq darbq parodose, akcijose, yra apdovanoti padekos
ra5tais.

Pagalba mokiniui Garantuojamos vaiko teises. Ugdy.tiniq tevai (95 %) pasitiki
ugdymo istaiga. 83 % pritaria, kad atsiZvelgiama i pareik5tas
pastabas, pasi[lymus del vaiko ugdymo (ugdyiniq tevq anketine
apklausa 2015 m. geguZes men.)

fvertinti Seimos ir vaiko poreikiai (anketa tdvams 2015 m. rugsejo
mdn., klausimynas vaikams 2015 m. geguZes men.). Tenkinami
r,,aikq poreikiai: Laidimo, judejimo, komunikavimo, meniniai,
paZinimo, socialiniai, asmeniniai.
AtsiZvelgiant i Seimos poreikius, taikomas lankstus lopSelio-
darZelio veiklos reZimas: 1 savaitine grupe- 24 val., 1- darZelio
grupe- 12 val., 1 lop5elio grupe- 14 val,4 l/d grupes - 10,30 val.
20 vaikq nustatl.tas kalbos ir komunikavimo sutrikimas (2015 09
01), tai 15 %olarkandiq vaikq. Jiems pagalb4teikia logopedas.
Lop Selyj e - darLelyj e dirb a so cialini s pedago gas. Teiki ama pagalbq
11 Seimq, kuriq vaikai turi emociniq, elgesio sutrikimq, yra soc.
remtinos.
Sudarytos s4lygos ugdl.tiniq savirai5kai tenkinti.
Lop5elyje-darZelyje 38 Seimos naudojasi atlyginimo uZ vaikq
i5laikyma istaigoie lensvatomis. Tai 29 %o visv vaiku.

Personalo formavimas r
organizavimas

o Lld dirba 18 pedagogq ir 26kiti darbuotojai, reikalingi pagal darbo
specifik4.

o Vyresniojo aukletojo kvalifikacing kategorii4 igriE 15 pedagogiq.
Aukletoio kvalifikacine kateeoriia turi 3 pedasosds.



o AukSt4ii universitetini i5silavinim4 yra igijusios 13 pedagogiq.
Visi pedagogaiyra Sios srities specialistai.

o 2016 m. I ketvirti igyti vyresniojo aukletojo kvalifikacing
kategorij 4 planuoj a viena aukletoj a.

o 2017 m. II ketvirti vyresniojo logopedo kvalihkacing kategorij4
planuoja igyti logopede.

o Visi pedagogai atlieka savo metodines veiklos isivertinim4, kurio
deka patvirtinama atitiktis turimai kvalifi kacinei kategorij ai.

o Strategini, veiklos planus, ikimokyklinio ugdymo program4,
vidaus audit4 rengia pedagogine bendruomend, sudarytos darbo
sruods.

Vadovavimas ir lyderyste o Lld vadovauja direktore, igijusi III vadybing kategorij4, patvirtint4
2015-04-15, Kauno miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus isakymu.

o Direktores pavaduotoja ugdymui igijusi III vadybing kategorij4,
patvirtint4 201 5 -04-I 5, Kauno miesto savivaldybes administracij os

direktoriaus isakymu.
o Lyderyste pagrista tikslais- pasiekti tiksl4, bei vertybemis-kurti jas.
o Lld veikloje dalyvauja visi pedagogai, funkcijomis pasiskirstoma

atsiZvelgiant i asmenines dirbandiqfq savybes, patirti, gebejimus,
kvalifikacij4.

o Efektyvinami komandinio darbo gebejimai (skatinamas efektyvus
bendradarbiavimas).

o Siekiant bendrq tikslq, skatinamas veiklos tobulinimas nuolatines
kaitos bldu.

o Plataus, giluminio audito vertinime dalyvauja visi pedagogai.
o Lld veikla orientuota itobulintinas sritis.
o Naudoiama personalo skatinimo ir vertinimo sistema.

Finansiniai i5tekliai o AtsiZvelgiant i istaigos tikslus, uZdavinius, le5os skirstomos
planingai, racionaliai, derinama su bendruomene.

o Lop5elio- darZelio finansiniai Saltiniai 2015 m.:
1) Svietimo ir ugdymo programa (SB)- 296.644 ewt4.

Panaudota: darbo uZmokesdiui, komunalinem paslaugom (Sildymui,
elektrai, vandeniui, rySiams), kitom paslaugom, mitybai, [kinem
prekdm, medikamentams, spaudiniams, kvalifikacijos kelimui,
ilgalaikio turto remontui, jo isigijimui.

2) Valstybiniq funkcijq vykdymo programa (MK): 106.634
eurq. Panaudota: darbo uZmokesdiui, ugdymo priemondms,
spaudiniams, kvalif,rkacij os tobulinimui, paZintinei veiklai.

3) Svietimo ir ugdymo programa (Spec. leSos): 51.312 eurq.
Panaudota: darbo uZmokescrur, mrtybar, ugd5rmo prlemonlq lslgulmul,
kitoms paslaugoms, ilgalaikio turto remontui, kanceliarinems prekdms,
mink5tam inventoriui.

4) 2 % GPM le5os- I . 1 98,05 eurq. Panaudota statybinems
prekdms, smeliui, paslaugoms, programinei irangai, kitoms prekems

isigyti.
LeSu pakanka vidutiniams poreikiams tenkinti.

Patalpos ir kiti
materialiniai i5tekliai

o Lld aplinka esteti5ka, saugi, atitinka higienos normos reikalavimus
(leidimas-higienos pasas Nr. 90997( 6), 2012-12-17).

o Patalpq plotas bendras- 2429 kv.m, grupiq patalpq plotas 850 kv.
m. 3 grupese atskiri miegamieji- 131 kv. n.,4 grupese Zaidimq
patalpose miegui naudojamos sienines lovos.

o Lauko ir grupiq aplinka, ugdymo priemones atitinka vaikq arnli4,
poreikius, interesus, uZtikrina vaiku saugum4.



t0

. Lld. pastato elektros instaliacijos ir ap5vietimo sistema dalinai
rekonstruota. Naujai irengtas lauko apSvietimas.

o Vidaus vandentiekio ir flkio buities nuotykiniq inZinieriniq tinklq
sistemos dalinai rekonstruotos.

o Reikalinga pilna Sildymo sistemos rekonstrukcija.
o Reikalingas san. patalpq remontas ir san. irengimq keitimas.
o 2014 m pakeista sena tvora i nauj4, atitinkandi4 Lietuvos Higienos

norm4 HN 75:2010.
o 2015 m. pakeista pavesiniq stogo danga.
o 2015 m. atsisakyta skalbyklos paslaugq darLelyje. Skalbyklos

patalpos reorganizuotos i patalpas, skirtas vaikq ugdymo reikmems
sveikatinsumo stiorinimui).

3. SSGG analiz6:

StiprvbOs
. Ugdytinitl individuali pailarga visuose

amZiaus tarpsniuose.

o Sekmingas bendradarbiavimas su Seima.

o Vidaus ir i5ores aplinka, priemones atitinka
vaikq amLig,, poreikius interesus.

. Ugdomoji programa uZtikdna ugdymo(si)
tgstinum4, yra orientuota i visumini vaiko
ugdym4.

Silpnvb0s
o Didelis Seimq, besinaudojandiq atlyginimo

dydZio tL. vaikq i5laikym4 lop5elyje-
darLelyje, skaidius (29 %).

o Nepakankamas Seimos dalyvavimas
vertinant ugdytiniq pasiekimus t paLangq.

Galimvb6s
o Naujos ugdytiniq pasiekimq vertinimo

sistemos patobulinimas.
o Galimybe pletoti partnerystes ry5ius, tautines

kultwos srityje.
. Galimybe igyvendinti projekting veiklq

mieste ir respublikoie

Gr6smOs/pavoiai
o Didejantis socialines rizikos Seimq skaidius.
o MaLejantis miesto gyventoiq skaidius, vaikq

skaidius (emigruoja j aunos Seimos).

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VIZIJA

Lop5elis-darZelis ,,KregZdut6" - atvira kaitai, nuolat tobulejanti ikimokyklinio ugdymo istaiga,
siekianti i5saugoti tautini identi5kum4, pletojanti vaiko kompetencijas ugdymo srityse, padedanti

igyti vertybines, dorines nuostatas, siejant jas su tautos paprodiais ir tradicijomis, didinanti
edukacing Seimos kultiir4.

V SKYRIUS

MOKYKLOS MISIJA

Teikti dienine ir savaitine darbo forma ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4 1-6 (7) metq
amZiaus vaikams. Tenkinti vaikq prigimtinius poreikius, ugdant kUrybi5k4 ir laisv4 asmenybg,
puoselejant dorines vertybes ir tautos tradicijas. Padeti ugdytiniams pereiti prie sistemingo
ugdymosi mokykloje.
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VI SKYRIUS

VERTYBES IR FILOSOFIJA

Mes, pedagogai, turime sugebeti sugauti kamuoli, kuri mums mete vaikas, ir mesti ji
atgal taip, kad jis ir toliau noretq su mumis Zaisti ir kurti vis naujus Zaidimus.

Reggie Emilia.

VII SKYRIUS

STRATEGINIAI TIKSLAI

VIII SKYRIUS

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIV PLANAS

A. KLIENTO PERSPEKTYVA
(Susivok)

(organizacijos kultilra, bendrasis ugdymo organizavimas,
oas ie kinrai b e i re zultatai )

B. ORGANIZACINE PERSPEKTWA
(Organizuok)

(molgtmas, molqmasis, pagalba mokiniui, molEklos strategiia,
is iv e rt i nimas v adov avimas )

1. I5pldsti patrneryst6s rySius, puoselejant
tauti5kum4, dorovines vertybes
visuomen6je, siekti bendruomeni5kumo

2. Patobulinti vaiko raidos ir pasiekimq
vertinimo sistem4.

C. PARAMOS PERSPEKTYVA
(Pasitelk)

(jstaigos materialiniq ir finansini4 iitekliq valdymas)

D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA
(Augink)

(istaigos personalo komplektavimas, jo darbo organizavimas,
ddmesvs personalui)

3. Atnaujinti ugdymo(si) aplink4, taupiai ir
racionaliai panaudoti finansinius bei
materialinius i5teklius.

I tikslas - i5pl6sti patrneryst6s ry5ius, puoselOjant tauti5kum4, dorovines vertybes visuomendje,
siekti bendruomeni5kumo.
UZdaviniai [gyvendinimo

priemones
Esama
padetis

Planuojami
rezultatai

Planuojamas
pasiekimo
laikas

Atsakingi
vykdyojai

LeSq poreikis
ir numatomi
finansavimo
Saltiniai

1. Pagerinti
bendruomend
s nariq
bendradarbia
vimo kokybg

Atliekama
anketine
ugdytiniq tevq,
pedagogq
apklausa-
diskusija
aptariant, kokie
bendradarbiavi
mo biidai,
metodai
priimtini,
siekiant
pritraukti
bendruomenes
narius aktyviai
veiklai

Nepakan
kamas
bendruo
mends
nariq
aktyvum
AS

90%
ugdytiniq
tevq, 100 oZ

pedagogrl
dalyvaus
anketineje
apklausoje.
BendruomeniS
kumas
pakankamai
auk5tas

20t6 Direktorius,
dir. pav.
ugdymui,
pedagogai

Siekiama
Seimq
aktyvesnio
dalyvavimo l/d
gyvenime,
puoselejant
tautos kultiiros

Nepakan
kamas
ugdytiniq
tevq
iniciat1v
umas

80 o/o

ugdltiniq tevq
aktyviai
dallvauja
veikloje, teikia
pasiiilymus

2016 Dir. pav.
ugdymui,
darbo grupe
partnerystei
su Seima
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tradiciias
Akfyvinama
projektine
veikla

IeSkoma
naujq
veiklos
galimybi
r+,

stiprinant
bendrada
rbiavimo
kokvbe

70%
bendruomends
nariq teikia
pasiiilymus,
aktyviai
dallvauja
rengiant bei
realizuojant
oroiektus

2016 Dir. pav.
ugdymui,
pedagogai

2. I5plesti ir
paivairinti
bendradarbia
vimo su

socialiniais
partneriais
sistem4.

Atlikta
anketine
apklausa,
siekiant
pokydiq
ugdymo

ivairoveje,
kolgzbeje su

socialiniais
partneriais

NeiSnaud
ota
galimybe
siekiant
pokydiq
ugdymo

ivairovej
e

Apklausoje
dallvauja
100 %
pedagogq,

80%
ugdy,tiniq tevq.
Anketine
analize pades

pasirinkti
naujus
socialinius
partnerius,
paivairinti l/d
veikla.

20r7 Direktorius,
dir. pav.
ugdymui

PartneriSkq
ry5iq su
naujomis
institucijomis
palaikymas

Galimyb
e

paivairint
iltd
veikl4,
puoseleja
nt
tautiSku
fl4,
dorovine
S

vertybes
visuome
neje

Pasiekta
veiksminga
bendradarbia-
vimo paZanga
su socialiniais
partneriais:

igyvendinti
bendri
projektai
mieste,
respublikoje,
puoselejant ir
skleidZiant
ugdyiniq
dorines
vertybes,
tautos
tradicijas,
oaorodius

2017- 2018 Direktorius,
dir. pav.
ugdymui,
darbo grupe

Socialiniq
partneriq
pagalba
vykdoma
bendruomend
S

kompetencijo
s sklaida
tautinio vaikq
ugdymo
klausimais

Tobulinti
na
bendruo
mends
kompete
ncija
tautinio
vaikq
ugdymo
klausima
is

90%
bendruomenes
nariq
patobulins
kompetencij4
tautinio vaikq
ugdymo
srityje,
panaudojant
socialiniq
partneriq
oasalba

2018 Direktorius
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2 tikslas - patobulinti vaiko raidos ir pasiekimq vertinimo sistema.
UZdaviniai [gyvendinimo

priemones
Esama
padetis

Planuojami
rezultatai

Planuojamas
pasiekimo
laikas

Atsakingi
vykdyojai

LeSq poreikis
ir numatomi
finansavimo
Saltiniai

1. Padidinti
pedagogq
profesing
kompetencij4
vaiko
pasiekimq ir
daromos
paZangos
vertinimo
klausimais

Parengiamas
kryptingas
pedagogq
profesines
kompetencijos
kelimo planas

NeiSnaud
ota
galimybe
kryptinga
i kelti
profesing
kvalifika
ciia
ugdytiniq
pasiekim
r+ ir
daromos
paZangos
vertinim
o sritvie

Parengtas
pedagogq
profesines
karjeros
planas,
orientuotas i
istaigos tikslq
igyvendinim4,
pedagogq
poreikius

2016 Dir. pav.
ugdymui

Pedagogai
seminaruose
kelia
kvalifikacij4,
igyja Ziniq,
vaikq
pasiekimq ir
daromos
paZangos
vertinime

Ugdytini
rl
pasiekim
qir
daromos
paZangos

vertinim
o sistema
nepakank
amai
tobula

80%
pedagogq

igyja patirties,
vaikq
pasiekimq
vertinime.
Ugdy.tiniq
pasiekimai ir
paianga
akivaizdls
kiekviename
amZiaus
tarpsnyje,
atitinka
pedagogq ir
tevu liikesdius.

2016 Direktorius,
dir. pav.

ugdymui

MK
300 eurq

2. Patobulinti
vaiko
pasiekimq ir
daromos
paZangos
vertinimo
kriterijus ir
metodus

Parengtas
atnaujintas
ugdytiniq
pasiekimq ir
paZangos
vertinimo
modelis

Tobulinti
nas

ugdytiniq
pasiekim
qir
daromos
paZangos

vertinim
o

modelis

Parengtas ir
bendruomenei
pristatytas
atnaujintas
ikimokyklinuk
qir
prieSrnokykli-
nukq
pasiekimq
vertinimo
modelis,
atitinkantis
nretodines
rekomendaci-
ias

2011m. Dir. pav.

ugdymui,
darbo grupe

Atliekamas
vaikq
pasiekimq
ir paZangos
vertinimas

ivairiais
amZiaus
tarpsnras

Tobulinti
nas vaikq
pasiekim
q
vertinima
S

ivairiuos
e

amZiaus

Atliktas vaikq
pasiekimq
lyginamasis
vertinimas
taikant nauj4
metodik4
(2 karhrs
metuose).

Individualiuo

2017- 2018
m.

Dir. pav.

ugdymui,
pedagogai
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tarpsniuo
SE

se pasiekimq
ir paZangos

vertinimo
protokoluose
atsispindi
vaikq su

spec.
poreikiais
individualiis
pasiekimai.
Vertinant
ugdytiniq
pasiekimus
pagereja
komandinis
darbas 100%

3. Padidinti
Seimos

kompetencijq
vertinant
vaiko
gebejimus
bei
pasiekimus

ParuoStos
rekomendacijo
s ugdS,tiniq
tevams vaikq
stebejimo ir
pasiekimq bei
daromos
paZangos
vertinimo
srityj e

Skirtingi
pedagog
q ir tevq
poZiiiriai
vaiko
pasiekim
rl
vertinim
o
klausima
is

60%
ugdy'tiniq tevq
dalyvaus
konsultacijose,
vertinant vaikq
pasiekimus
(pokalbiai,
konsultacijos,
lankstinukai,
parengtos
rekomendacijo
s)

201 8 Dir. pav.
ugdymui

Ugdliniq tevai
dalryauja
vertinant vaikq
pasiekimus

Ugdy,tini
q tevai
nepakank
amai
dalyvauj
a

vertinant
vaiko
pasiekim
US,

darom4
paLang4

s0%
ugdytiniq tevq
dalyvauja
vertinant vaikq
pasiekimus ir
paLang42
kartus metuose
(,,griZtamasis
lT5ys",
anketos),
padideja
ugdytiniq tevq
atsakomybe,
domejimasis
vaiku

201 8 Dir. pav.
ugdymui,
pedagogai

Palaikoma ir
skatinama
vaikq
ugdymosi
motyvacija,
sav9s

vertinimas ir
isivertinimas

Tobulinti
nos
rekomen
dacijos,
padedand
ios
vaikams
SAVE

isivertinti

Parengta
patobulinta
metodika,
skatinanti
vaikus

isivertinti
pasiekimus

20t8 Dir. pav.
ugdymui,
pedagogai
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3 tikslas - atnaujinti ugdyrno(si)
materialinius i5teklius.

aplink4, taupiai ir racionaliai panaudoti flrnansinius bei

UZdaviniai fgyvendinimo
priemones

Esama
padetis

Planuojami
rezultatai

Planuojamas
pasiekimo
laikas

Atsakingi
vykdytojai

Leiq poreikis
ir numatomi
finansavimo
Saltiniai

1. Pagerinti
edukacines
ugdymo(si)
aplinkas
grupese.

[sigy.ti vaikams
32vnt. mobiliq
kedudiq su
reguliuojamu
auk5diu ir 4
mobilius stalus
SU

reguliuojamu
auk5diu

[sig1'ti 2
kompiuterius

fsiglti sporto
priemoniq
sveikatingumo
kompetencijai
pletoti

Vaikq
baldai
nereguliu
ojami,
pasenusi
o dizaino

Pagerinti
informac
iniq
technolo
gtiq
diegim4

Papildyti
sporto
inventori
rl

fsigta 32 vnt.
mobiliq
kedudiq su

reguliuojamu
auk5diu ir
4 mobiltis
stalai su

reguliuojamu
auk5diu.

Isyti2
kompiuteriai

fsigyos sporto
priemones

2016 m. Dir. pav.
iikiui

Svietimo ir
ugdymo
programos
le5os (SB)
400 eurq.
2% GPM
400 eurq

Informaciniq
sistemq
diegimo ir
tobulinimo
programos
leSos

400 eurq
Svietimo ir
ugdymo
programos
leSos

600,00 euru
Pakeisti 2

prausyklq
grupiq senas
grindq plyteles
naujomis

Esandios
plyteles
senos,
neatitink
a

higienos
normos
HN
2010:
reikalavi
mu

Pakeistos
grindq plyteles
5 grupiq
prausyklose

2016 Dir. pav.
[kiui

Svietimo ir
ugdymo
programos
le5os (SB)
2000 eurq

2. Atlikti
infrastrukhtr
OS

atnaujinimo
darbus

Restauruoti
asfalto dang4

Asfalto
danga
nekokybi
Ska, sena

Restauruota
asfalto danga

2017 Dir.pav.
Dkiui

Svietimo ir
ugdymo
programos
le5os (SB)
1000 eurq

Isigyti
virtuveje
elektring
keptuvg,
Saldymo spint4

Nepakan
kama
virtuves

iranga

fsigyta
elektrine
keptuvd,
Saldymo spinta

201',l Dir.pav.
[kiui

Svietimo ir
ugdymo
programos
le5os(SB)
1000 eurq

2% GPM
800 euru

Pakeisti
prausyklq
grupiq senas
grindq pllteles
naujomis

Esandios
plyeles
SENOS,

neatitink
a

higienos
normq
HN

Pakeistos
grindq plyeles
5 grupiq
prausyklose

2017 Dir. pav.

ukiui
Svietimo ir
ugdymo
programos
leSos (SB)
3000 eurq
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2010:
reikalavi
mq

3. Atlikti
pastato
renovacijos
darbus

Parengti

pastato

renovacijos

projekt4

Neparen

gtas

pastato

renovacij

OS

projektas

Parengtas

pastato

renovacijos

projektas

2018 m. Dir. pav.

iikiui
Svietimo ir
ugdymo
programos
leSos (SB)

3500 eurq

3 lauko sienq

apSiltinimas

NeapSilti

ntos

lauko

sienos

Ap5iltintos 3

lauko sienos

2018 Dir. pav.

[kiui
Svietimo ir
ugdymo
programos
le5os (SB)
I 1500 euru

IX SKYRIUS

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS

(Pateikiama informacija apie tai, kaip jstaiga atlieka tarpinj siekiamo rezultato matavimq ir koks yra istaigos
strateginiy tikslq ign endinimo vertinim as.)

Irena Beniu5iene
Strateginio plano rengimo darbo grupes pirmininke
Direktoriaus pavaduotoj a ugdymui

PRITARTA
Kauno lopSelio-darZelio,,Kreg Ldute*
tarybos 2015 m. spalio 29 d.

posedZio protokolu Nr. 3

n/r/,
kt*dl,'*,,>{r --

".1 li ., ,'r rtSlO Saj!,Vn al\/:)r\\
r.lr.r'"i,;ir, ilcs Sr iL:i,n:i;, l..rltr-r- lrl'.'rt O Ci.0S rerk:,lll ,,,A;JV
:,, |: ll]o T',lL.rai\,nto slyl;:ls
\ l,titsrir.i _sptrrrtnl Sidr i iLLrrri,,t _\i.tcLtili Si0

,"*i:rlt'one Bukrnnt

1 tikslas -

Planuotas
rezultatas

Pasiektas rezultatas
Planuoti

f,rnansiniai
iStekliai

Panaudoti
finansiniai

iStekliai

Planuota

igyvendinti
(data)

Igyvendinta
(data)

Per
tarpini

matavim4
2016 m

Per
tarpini

matavim4
2017 m

Per
galutinl

matavimq
2018 m

UZdavinvs I
UZdavinvs 2

UZdavinvs 3

I5vada apie pasiektq tikslq (nustatoma, ar reikia tilcslinti, koreguoti kurj nors tikslo pasiekimo etapq, ar apriboti

arba iiplasfi tum tiktus proiektus)'.

(Ki e kv i en am t i ks lu i p at e i ki am o s at s kir o s I e nt e I A s )

,,',1 
0_ _ 1(*L


