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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ 

2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 
Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ strateginis planas 2016–2018 metams parengtas 

vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginiu veiklos planu, Kauno miesto 
savivaldybės 2016–2022 m. strateginiu plėtros planu Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 
Valstybės švietimo strategija 2013–2022 metams, Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, 
Ministrės pranešimu „Geresnis mokinių mokymasis – esminis švietimo sistemos prioritetas“ 
konferencijoje „Ką turime daryti kitaip“ 2015 m., lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ bendruomenės 
pedagoginės ir kultūrinės veiklos patirtimi bei pasiūlymais ir nusako įstaigos strategines kryptis, 
tikslus, pagrįstus veiklos įsivertinimo išvadomis, bei apibrėžia veiklos rezultatus. 

Įgyvendinant strateginio plano kryptis bus užtikrinta aukšta ugdymo kokybė, padidės 
įstaigos darbo efektyvumas, bus išplėtotas paslaugų prieinamumas, sudarytos puikios sąlygos 
ugdymui(si). 

Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ 2016–2018 metų strateginis planas rengiamas 
įstaigos strateginių tikslų numatymui, kryptingam veiklos planavimui, racionaliam finansinių, 
materialinių ir darbo išteklių paskirstymui. 

Siekiant įgyvendinti strateginio plano tikslus 2016–2018 metams, bus telkiamos įstaigos 
bendruomenės (tėvų, mokytojų, specialistų) pastangos.  

 
II SKYRIUS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 
Įstaiga vykdo lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas. Ugdymas vyksta pasirinkta ekologine ugdymo kryptimi, kuri neatskiriamai susijusi su 
įstaigos geografine padėtimi (netoli VDU Kauno botanikos sodas, Kauno moksleivių aplinkotyros 
centras). 
 Atsižvelgiant į vaikų amžių yra komplektuojamos 7 grupės: 2 lopšelio, 4 
ikimokyklinio, 1 priešmokyklinė, kuriose ugdosi apie 130 vaikų nuo 2 iki 6 (7) metų. Puoselėjamas 
kiekvieno vaiko individualumas, savitumas, originalumas, pasitikėjimas savo jėgomis. 

Lopšelyje-darželyje dirba kvalifikuotuos pedagogės, muzikos pedagogė, logopedė, 
neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra). Pedagogės turi galimybę kelti savo kvalifikaciją, 
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tobulinti profesinę veiklą įvairių savivaldybės ir Respublikos institucijų organizuojamuose 
seminaruose bei praktiniuose užsiėmimuose. Įstaigos pedagogai grupėse taiko Reggio Emilia bei į 
vaiką ir šeimą orientuoto „Gera pradžia” metodų elementus.  

Lopšelio-darželio bendruomenė yra atvira kaitai, siekia geresnės ugdymo kokybės, 
susitelkusi, naujovių paieškai ir bendradarbiavimui. 

Įstaigos socialiniai partneriai: VDU botanikos sodas, Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija, 
Kauno moksleivių aplinkotyros centras.  

 
III SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 
1. Išorinės aplinkos analizė PESTE: 

 
Išoriniai veiksniai  
Politiniai, 
teisiniai  

 Lietuvos švietimo politika yra formuojama pirmiausiai 
atsižvelgiant į Europos Sąjungos švietimo gaires ir prioritetus, kurie atspindi 
Lietuvos svarstomose švietimo plėtotės strateginėse nuostatose 2013-2022 
metams. Jais vadovaujantis kuriama Valstybės ilgalaikės raidos strategija, 
kurioje yra numatomos Švietimo strategijos gairės. 

Švietimo politikos prioritetai neišvengiamai lemia Lopšelio-darželio 
veiklą. Jais remiantis nuolat gerinama ugdymo kokybė, jos prieinamumas, 
efektyviau naudojami resursai, laiduojamos lygios ugdymosi starto galimybės, 
kuriama šeimų pedagoginio informavimo ir konsultavimo sistema, išplėstos 
ikimokyklinio ugdymo paslaugos. Ikimokyklinis ugdymas atveriamas socialinę 
atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams, kuriama ir plėtojama 
visuotinio priešmokyklinio ugdymo sistemą, siekiant teikti kryptingą 
pedagoginę, kultūrinę paramą visoms vaikus auginančioms socialinės rizikos 
šeimoms. 

Kauno miesto savivaldybės strateginiame plėtros plane iki 2022 metų 
numatyta antra prioritetinė sritis yra – sumanios ir pilietiškos visuomenės 
ugdymas. Vienas iš svarbiausių švietimo lygį savivaldybėje apibūdinančių 
rodiklių yra švietimo prieinamumas. Siekiant užtikrinti ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo prieinamumą planuojama patenkinti gyventojų 
norinčių, kad jų vaikai lankytų ikimokyklinio ugdymo įstaigas, poreikius 100 
proc. 

Taip pat numatoma įkurti naujas ikimokyklinio ugdymo vietas (2016 m. 
– 300, 2017 m. - 100), rekonstruoti ugdymo įstaigų pastatus, atnaujinti žaidimų 
aikšteles bei 100 proc. švietimo įstaigų aptverti jų teritorijas. 

LR Švietimo ministrė savo pranešime teigia, kad trūkstant 
ikimokyklinių įstaigų darbo lankstumo, reikėtų atsiliepti į visuomenės keliamus 
poreikius: taikyti įvairesnes ugdymo filosofijas, pritaikyti vaikui ugdyti 
palankias erdves, organizuoti aukštos kokybės vaikų ugdymą, kad vaikas 
tobulėtų, lavintų visus savo gebėjimus, būtų užkirstos vystymosi spragos. 

Ekonominiai  
 

 Lietuvos švietimo įstaigų finansavimas priklauso nuo šalies 
ekonominės būklės. Ugdymo įstaiga finansuojama pagal patvirtintą Mokinio 
krepšelio bei Savivaldybės lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką. 
 Siekiant švietimo modernizavimo, švietimo įstaigų atnaujinimo, 
kompiuterizavimo bei technologinio aprūpinimo būtina vykdyti švietimo 
finansavimo ir išteklių naudojimo reformą, kuri padėtų švietimo sistemai 
prisitaikyti prie laisvosios rinkos ir užtikrintų geresnį švietimo prieinamumą bei 
kokybę. Švietimo sistema finansuojama nepakankamai. Valstybės ir 
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savivaldybės lėšų užtenka tik sistemai išlaikyti, bet ne jai atnaujinti iš esmės. 
Nėra skiriama pakankamai lėšų ugdymo aplinkai atnaujinti. Trūkstant valstybės 
ir savivaldybės finansavimo švietimui modernizuoti, svarbu pritraukti ne tik ES 
programų, bet ir ES struktūrinių paramos fondų lėšas. Išlieka netolygi regionų 
ekonominė raida, kuri gilina švietimo plėtotės skirtumus tarp regionų. 
Nacionalinių įmonių investavimą ir specialistų rengimą, mokslinius tyrimus ir 
mokslo bazės modernizavimą stabdo nepakankamai auganti Lietuvos 
ekonomikos raida. 

Socialiniai  
 

Vienas iš švietimo plėtros uždavinių – padidinti socialinį visuomenės 
saugumą. To siekiant, reikia suderinti švietimo, vidaus ir socialinės politikos 
veiksnius. Demografiniai rodikliai ir gyvenimo stiliai tampa vienais iš 
svarbiausių socialinės aplinkos aspektų. Ugdymo įstaigų veiklai įtaką daro vis 
dar blogėjanti gyventojų socialinė – ekonominė padėtis, didėjanti emigracija, 
nemažėjantis socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų skaičius. Nors 
deklaruojama, kad finansų krizė šalyje baigėsi, nemažėja problemiškų šeimų ir 
rizikos grupių vaikų skaičius. Taip pat ugdymo įstaigas savo veiklos kryptis 
skatina koreguoti, nuolat didėjantis vaikų su specialiaisiais poreikiais skaičius. 
Ypač daug šalyje vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos problemų.  

Tačiau yra keletas teigiamų veiksnių ikimokyklinio ugdymo įstaigoms: 
ikimokyklinuko krepšelio įvedimas, augantis visuomenės pasitikėjimas ugdymu 
bei švietimu, lengvatos už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje, 
skatinančios daugiavaikių ir mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams naudotis 
ugdymo įstaigos paslaugomis. 

Technologijos 
 

 Vienas iš pagrindinių valstybės strateginių tikslų – vykdyti 
informacinės ir žinių visuomenės plėtros programą. Informacinės ir 
komunikacinės technologijos tampa svarbiu veiksniu modernizuojant 
ikimokyklinio ugdymo įstaigą, siekiant naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, 
teikiant informaciją visuomenei ir socialiniams partneriams, diegiant 
šiuolaikinę įsivertinimo ir vertinimo kultūrą. 
Technologiniai veiksniai apima mokslo žinių ir technologijų įtaką strateginiams 
sprendimams. Informacinės ir komunikacinės technologijos labai veikia 
ugdymo(si) metodus, daro įtaką ugdymo procesui, skatina mokymo įstaigų ir 
verslo bendradarbiavimą kuriant naujas kompiuterines programas, pritaikytas 
ugdymo procesui, kuriamos komunikacinės sistemos, internetiniai puslapiai 
pedagoginei bendruomenei.  
 Informacijos ir komunikacijos technologijų integravimas į 
mokyklą – tai kertinė šalies švietimo pertvarkos dalis, nuo kurios sėkmės 
priklausys visos švietimo reformos kloties, krašto socialinė bei ūkinė pažanga. 
Svarbu šiuolaikines informacines technologijas paversti efektyvia priemone, 
sudarant galimybes visiems įgyti deramą informacinį raštingumą bei sukuriant 
ir įdiegiant europinius standartus atitinkančią kompiuterinio raštingumo 
ugdymo ir vertinimo sistemą. 

Edukaciniai 
(centriniai/vietini
ai) 
 

 

 Švietimo ir mokslo ministerija skatina švietimo institucijas ir 
socialinius partnerius aktyviai ir kompetentingai kurti lanksčias ir efektyvias 
edukacines ir mokymo(si) aplinkas. Tačiau realiai edukacinės ir mokymosi 
aplinkos vis dar yra siekiamybė ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, pagrinde dėl 
iniciatyvos ir lėšų trūkumo. 
 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija siūlo šiuolaikinę 
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sampratą bei teisinius ir administracinius 
mechanizmus, kurie padeda užtikrinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 
paslaugų kokybę bei veiksmingą lėšų panaudojimą. 
 Stokojama visuotinio švietėjiško darbo su šeima. 
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2. Vidinių išteklių analizė: 
Vidiniai veiksniai  
Mokyklos 
kultūra/ Etosas 
 

 Lopšelio-darželio „Boružėlė“ bendruomenės nariai pripažįsta 
vaikų kultūrą kaip vertybę, prisideda prie vaikams sudaromų optimalių sąlygų 
atskleisti savo individualumą ir kūrybiškumą. Įstaigos bendruomenė dalyvauja 
projektuose, renginiuose ir akcijose, orientuotose tenkinti ugdytinio kaip 
besiugdančios asmenybės lūkesčius.  
 Įgyvendinami projektai, programos dera su su lopšelio-darželio 
parengta ugdymo(si) programa. Įstaigoje kasmet vyksta įvairūs tradiciniai 
renginiai (Rugsėjo 1-osios rytmetys, popietė „Rudenėlio spalvos“, projektai 
„Seku, seku pasaką“, „Vaikai vaidina vaikams“, „Vasaros stovykla“, Kalėdiniai 
renginiai, Užgavėnių rytmetys, sporto šventė, priešmokyklinukų išleistuvės, 
edukacinės akcijos VDU Kauno botanikos sode), kuriuos noriai organizuoja ir 
juose aktyviai dalyvauja įstaigos bendruomenė.  
 Įstaigoje viešai deklaruojama ir pripažįstama bendravimo sistema, 
veikla grindžiama visų bendruomenės narių bendravimu ir bendradarbiavimu. 
Darželyje veikia internetinė svetainė, kurioje tėvai ir bendruomenė 
informuojama apie įstaigoje vykstančius pokyčius, renginius, projektus. 
 Įstaiga yra žinoma, jos veikla teigiamai vertinama vietos 
bendruomenėje. Vyksta glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 
VDU Kauno botanikos sodu, Kauno moksleivių aplinkotyros centru bei J. 
Dobkevičiaus progimnazija. 

Ugdymas ir 
mokymasis 
 

 Kauno lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ ugdymas organizuojamas 
pagal įstaigos parengtą Ikimokyklinio ugdymo(si) programą (skirta vaikams 
nuo lopšelio iki priešmokyklinio amžiaus) bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir 
mokslo ministerijos patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą 
(skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams). Programų tikslai, turinys ir 
planavimas orientuotas į svarbiausią pasiekimą – vaiko asmenybės brandinimą, 
sėkmingą jo ugdymosi pažangą visose 18 pasiekimų sričių. 
Ugdymo aplinka efektyvi ir turtinga, atitinka vaikų amžių ir poreikius, 

interesus ir gebėjimus, remiasi valstybinėmis rekomendacijomis, šeimos ir 
bendruomenės poreikiais. Įstaigoje skatinamas ugdomosios veiklos 
individualizavimas bei diferencijavimas užtikrinant galimybę kiekvieno vaiko 
savitumui skleisti. Grupėse taikomi Reggio Emilija ir „Geros pradžios“ metodų 
elementai. Ugdymo organizavimo procesas išlaiko pusiausvyrą tarp pedagogo 
planuotos ir vaikų spontaniškai išprovokuotos veiklos. Ugdytojų ir ugdytinių 
sąveika grindžiama partneryste. 
 Įstaigoje vyksta glaudus bendradarbiavimas su šeima. Tėvai 
aktyviai dalyvauja įstaigos projektinėje veikloje, organizuojamuose 
renginiuose, parodose, ekskursijose, vakaronėse, susirinkimuose. Įstaigoje 
sukurta šeimų pedagoginė informavimo ir konsultavimo sistema. Pastebėta, jog 
susiformavęs neteisingas tėvų požiūris į vaiko rengimą mokyklai. 

Popamokinė 
veikla  

 Lopšelis-darželis „Boružėlė“ popamokinės veiklos nevykdo. 

Pasiekimai  
 

 Lopšelio-darželio „Boružėlė“ ugdytiniai yra aktyvūs įvairių 
įstaigoje, Respublikoje, mieste, organizuojamų reginių, konkursų, akcijų, 
projektų dalyviai bei laimėtojai.  
 Ugdytinių pasiekimai vertinami vadovaujantis Ikimokyklinio 
amžiaus vaikų pasiekimų aprašu. Vaiko pasiekimai stebimi ir fiksuojami visose 
18 vaikų ugdymosi sričių. Priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimai vertinami 
pagal pasiekimus, kurie numatyti Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje 
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programoje. Vertinimas vykdomas sistemingai: mokslo metų pradžioje (spalio 
mėn.), jiems pasibaigus (gegužės mėn.) taip pat kai vaikas pradeda lankyti 
įstaigą mokslo metų viduryje. 
 Įvertinus esamą pažangą, informuojami tėvai, bendru susitarimu 
numatoma vaiko ugdymo(si) perspektyva. 
 Pastarųjų kelerių metų duomenimis, priešmokyklinio amžiaus 
vaikų pažanga akivaizdi, atitinkanti priešmokyklinio ugdymo standartą, 
pedagogų ir tėvų lūkesčius. Visi ugdytiniai 100% yra pasiekę pakankamą 
brandą mokyklai. 

Pagalba mokiniui 
 
 
 

 Lopšelyje-darželyje paslaugas teikia kvalifikuoti ir kompetentingi 
specialistai. Įstaigoje dirba logopedas, muzikos pedagogė, neformaliojo 
ugdymo mokytoja (kūno kultūra). 
 Įstaigoje veikia vaiko gerovės komisija, kuri operatyviai sprendžia 
visus iškilusius klausimus: ugdymo, švietimo pagalbos skyrimo ar nutraukimo, 
mokinių siuntimo kompleksiškam ištyrimui į Kauno pedagoginę psichologinę 
tarnybą ir kt. Jos veikloje aktyviai dalyvauja įstaigos logopedė ir kiti pedagogai.  
 Per pastaruosius trejus metus vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos 
sutrikimus skaičius išliko tolygus: 2012-2013 m. m. - 47 ugdytiniai,            
2013-2014 m. m. – 45 ugdytiniai, 2014-2015 m. m. – 43 ugdytiniai. 
 Logopedė įvertina vaikų kalbos raidą bei formuoja analizės ir  
sintezės įgūdžius, tobulina kalbos gramatiką bei ugdo rišliąją kalbą. 
 Logopedė konsultuoja įstaigos bendruomenę aktualiais vaikų 
kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, 
specialios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja teigiamą požiūrį 
į specialiųjų poreikių mokinius, tačiau dalis tėvų neadekvačiai vertina 
specialistų siūlomą pagalbą vaikui, nes yra linkę manyti, kad jos nereikia. 
 Neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra) didelį dėmesį 
skiria vaikų sveikatos ugdymu, fizinės veiklos metu taiko įvairius netradicinius 
kūno kultūros metodus, įstaigoje organizuoja projektus bei renginius 
didinančius fizinį aktyvumą ir palaikančius vaikų organizmo darbingumą. 
Sudėtingesnių sutrikimų atveju ugdytiniams teikiama korekcinė pagalba. 
 Muzikos pedagogė ugdytiniams organizuoja grupinius  ir 
individualius užsiėmimus, lavina ir formuoja muzikinius vaikų gebėjimus ir 
įgūdžius, dalyvauja projektinėje veikloje, ruošia vaikus įvairiems konkursams, 
lavina gabius muzikai vaikus, rūpinasi jų meninių gabumų vystymusi. 
 Specialistai konsultuoja įstaigos bendruomenę aktualiais vaikų 
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sveikatos saugojimo bei muzikinio ugdymo 
klausimais. 

Personalo 
formavimas ir 
organizavimas 
 

Lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ yra 40,57 etato, iš jų 17,07 pedagoginių 
darbuotojų, 23,5 pagalbinio personalo. Visos pedagogės kompetetingos, turinčios 
tinkamą išsilavinimą, iš jų: 1 turi magistrinį išsilavinimą, 9 - aukštąjį, 5 - 
aukštesnįjį išsilavinimą. 1 pedagogė šiuo metu studijuoja VDU, siekia įgyti 
magistrinį laipsnį.  
        7 pedagogės įgiję vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, 1- 
auklėtojos metodininkės, 1 - vyresniosios muzikos, 1- vyresniosios logopedės, 
1 – neformaliojo švietimo vyresniosios mokytojos (kūno kultūra) kvalifikacines 
kategorijas. Įstaigos vadovas įgijęs III vadybinę kategoriją. Darbuotojos 
kompetentingos turinčios reikiamą išsilavinimą ir kvalifikaciją, gebančios 
įgyvendinti ugdymo tikslus ir uždavinius. 
        Pedagogės skatinamos kelti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose, studentėms sudaroma galimybė studijuoti aukštosiose mokyklose. 
Atsižvelgiant į pedagogų kompetencijas ir siekiant bendro tikslo, sudaromos 
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darbo grupės, skatinamas komandinis darbas, tačiau pastebėta jog kai kurių 
darbuotojų atvirumas pokyčiams yra nepakankamas, neišplėtotos darbuotojų  
IKT įvaldymo kompetencijos. 

Vadovavimas ir 
lyderystė 
 

 Įstaigos vadovai yra kompetentingi, turintys teorinių vadybinių 
žinių bei praktinių gebėjimų. Akivaizdus sėkmingos vadybos pavyzdys – 
veiksmingas problemų sprendimas, pavykę projektai vietos ir regiono mastu, 
gebėjimas telkti bendruomenę draugėn. 
 Vadovai nuolat inicijuoja informacijos apie mokyklą sklaidą. Jų 
taikomas bendravimo su personalu būdas yra demokratinis.  
 Įstaiga savo veiklą planuoja rengdama strateginius bei metinius 
veiklos planus, savivaldos institucijų, ikimokyklinio, priešmokyklinio bei 
specialistų veiklos planus.  
 Lopšelio-darželio „Boružėlė“ taryba, mokytojų taryba ir įstaigos 
metodinis būrelis glaudžiai bendradarbiauja su administracija rengiant įstaigos 
veiklos dokumentus, priimant sprendimus dėl ugdymo proceso tobulinimo, 
materialinių išteklių panaudojimo bei finansinės veiklos klausimais. Sklandžiai 
įstaigos veiklai palaikyti direktoriaus įsakymu sudaromos darbo grupės. 
 Įstaigos strateginis planas ir metinė veiklos programa pagrįsti 
įsivertinimo išvadomis bei mokyklos ištekliais. Lopšelio-darželio 
administracija yra pasidalijusi darbo funkcijas.  
 Įstaiga sistemingai vykdo vidaus kontrolę, kontrolės funkcijas 
atlieka administracija, savivaldos institucija, direktoriaus įsakymu sudarytos 
komisijos, darbo grupės. 

Finansiniai 
ištekliai 
 

 Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis LR Švietimo ir 
kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR švietimo ir mokslo 
ministerijos teisės aktais ir Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ nuostatais. 
 Įstaiga yra išlaikoma iš Valstybės bei Kauno miesto savivaldybės 
biudžetų pagal asignavimų valdytojo patvirtintą programų sąmatą. Kauno 
lopšelis-darželis „Boružėlė“ gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro gauta 
fizinių ir juridinių asmenų labdara-parama, specialiosios lėšos už suteiktas 
mokamas paslaugas, tikslinių programų vykdymo lėšos, gyventojų pajamų 2 
proc. mokesčio lėšos, valstybės biudžeto lėšos (mokinio krepšelio lėšos). 
 Apskaitos sistema atitinka statistikos ir švietimo sistemos reikalavimus. 

Patalpos ir kiti 
materialiniai 
ištekliai 

Kauno lopšelis – darželis „Boružėlė“ įsikūręs Bitininkų g. 21, Kaune. 
Dalį šio pastato įstaiga valdo patikėjimo teise, o kitoje pastato dalyje 
įsikūrusios šv. Pranciškaus gimnazijos pradinės klasės. Kauno lopšelis – 
darželis „Boružėlė“ turi nepakankamai patalpų, o Aleksoto mikrorajone 
daugėja ikimokyklinio amžiaus vaikų, todėl įstaiga neturi galimybių priimti 
visų laukiančių vaikų.  

Lopšelis-darželis „Boružėlė“ turi: 5 grupes be miegamųjų, 2 grupes su 
miegamuoju, salę (ja dalinasi su šv. Pranciškaus gimnazijos pradinėmis 
klasėmis); direktorės ir direktorės pavaduotojos ugdymui kabinetą; direktorės 
pavaduotojos ūkiui ir buhalterės kabinetą; logopedo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojo (kūno kultūra) kabinetą; virtuvę; valgyklą (naudojasi VšĮ Kauno šv. 
Pranciškaus gimnazija pradinių klasių mokinių maitinimui); sargų kambarį; 
virtuvės darbuotojų rūbinėlę; maisto sandėlį; personalo tualetą ir dušą; 2 rūsius 
ir pusrūsį. Įstaigos bendras plotas – 1026,25 m2. 

Pastatas pastatytas 1965 m. ir nuo tada nerenovuotas. Tai dalinai lemia 
dideles išlaidas už šildymą. Pastate įrengtas vietinis centrinis šildymas, 
komunalinis vandentiekis, komunalinis nuotekų šalinimas. Kauno lopšeliui – 
darželiui „Boružėlė“ priklausančiose patalpose visi langai pakeisti į naujus.  

Šiuolaikinės informacinės technologijos efektyvios, bet ir brangios, todėl, 
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lopšeliui-darželiui sudėtinga laiku atnaujinti reikalingas informacines 
technologijas (programinę įrangą).  

Lopšelis-darželis ,,Boružėlė“ naudojasi 7 kompiuteriais, internetu, vaizdo 
projektoriumi, turi elektroninį paštą: ldboruzele@gmail.com bei internetinę 
svetainę adresu: www.ld-boruzele.lt. 

 
3. SSGG analizė:  

 
Stiprybės 
 Taikoma individuali ikimokyklinio ugdymo 

programa. 
 Dirba besimokanti, siekianti žinių 

bendruomenė. 
 Efektyvi pedagogų ir administracijos bendra 

veikla. 
 Teikiama kvalifikuota specialistų pagalba. 
 Projektinės veiklos rezultatų efektyvus 

panaudojimas. 
 Glaudus bendradarbiavimas tarp pedagogų, 

tėvų. 
 Sukurta šeimų pedagoginė informavimo ir 

konsultavimo sistema įstaigoje. 
 Tėvų aktyvus dalyvavimas įstaigos veikloje. 
 Ugdymo turinyje taikomi netradicinių 

ugdymo metodų elementai. 
 Vaikų aktyvumas skatinamas ir ugdymo 

turinys įgyvendinamas rengiant į vaiką 
orientuotus projektus. 

 Plėtojama veikla su socialiniais partneriais, 
vykdant bendrus projektus, keičiantis 
metodine, edukacine patirtimi. 

 Didelis skaičius vaikų pageidaujančių 
lankyti įstaigą.  

Silpnybės 
 Neišnaudojama galimybė IKT taikymui 

ugdymo procese. 
 Įstaiga neturi parengusi programų gabių 

vaikų ugdymuisi. 
 Nepakankamai efektyvus ugdymo 

individiualizavimas.  
 Didėjant ugdytinių skaičiui, trūksta patalpų 

visapusiškam ugdymui. 
 Įstaigoje nėra metodinio kabineto, logopedas 

ir neformaliojo ugdymo mokytojas (kūno 
kultūra) dirba viename kabinete, sale 
dalinamės su Kauno šv. Pranciškaus 
gimnazija. 

 Pedagogų ir šeimos skirtingos nuostatos dėl 
vaiko ugdymo(-si) pasiekimų ir vertinimo.  

 Neatlikta pastato renovacija. 
 

 

Galimybės 
 Pedagogams sudaromos galimybės 

kryptingai tobulinti kvalifikacinius 
gebėjimus. 

 Daug galimybių dalyvauti miesto ir šalies 
projektuose ir renginiuose. 

 Investuojama į kokybišką švietimą ir 
mokymą bei jo modernizavimą ir reformas.  

 Integruoti į įstaigą informacines ir 
komunikacines technologijas. 

 Finansinė tėvų pagalba, skiriant 2 % pajamų 
mokesčio sumos mūsų įstaigai. 

 ES struktūrinių fondų lėšos. 

Grėsmės/pavojai 
 Daugėja spec. poreikių vaikų (kalbos ir 

komunikacijos sutrikimai, elgesio ir emocijų 
sutrikimai).  

 Nesaugumas dėl politinių sprendimų, 
reformų galimai susijusių su įstaigos darbu, 
darbo vietomis. 

 Sudėtinga šeimų ekonominė padėtis. 
 Finansavimo mažinimas. 
 Didelis norinčiųjų lankyti įstaigą vaikų 

skaičius. 
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IV SKYRIUS 

MOKYKLOS VIZIJA 

Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti 
kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę. 
 

V SKYRIUS 

MOKYKLOS MISIJA 

 
 Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, 
puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, 
ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą. 

 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 
 Gerbti kiekvieną žmogų ir leisti jam būti unikaliu. 
 

VII SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 
KLIENTO PERSPEKTYVA  

 
ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA  

 

1. Atsižvelgiant į vaikų poreikius ir galimybes, 
patobulinti ugdymo turinio 
individualizavimą ir diferencijavimą. 

 

PARAMOS PERSPEKTYVA  
 

MOKYMOSI PERSPEKTYVA  
 

2. Įsteigti penkias ikimokyklinio amžiaus 
grupes, siekiant padidinti ikimokyklinio 
ugdymo prieinamumą Aleksoto seniūnijos 
vaikams. 

 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 
1 tikslas – atsižvelgiant į vaikų poreikius ir galimybes, patobulinti ugdymo turinio 
individualizavimą ir diferencijavimą. 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 
Esama 
padėtis 

Planuojami 
rezultatai 

Planuoja
-mas 
pasieki
mo 
laikas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Lėšų 
poreikis ir 
numatomi 
finansavimo 
šaltiniai 

1. Patobulinti 
vaikų 

1. Vaikų 
pažangos ir 

Vaikų 
pažangos ir 

Vaikų 
pažangos ir 

2016 
m. 

Direktorės 
pavaduotoja 
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pažangos ir 
pasiekimų 
vertinimo 
sistemą. 
 
 
 
 
 

pasiekimų 
vertinimo 
aprašų 
tobulinimas 
pagal 18 
ugdymo/-si 
sričių.  
 
 
 
 
2. Vaikų 
pažangos ir 
pasiekimų 
vertinimo 
išvadų 
panaudoji-
mas 
udymo/-si 
procese. 
 

pasiekimų 
aprašai 
neatsklei-
džia visų 
vaiko 
gebėjimų. 
 
 
 
 
 
Pilnai 
neišnaudo-
jamos vaikų 
pasiekimų ir 
pažangos 
vertinimų 
išvados 
ugdymo/-si 
turinio 
individuali-
zavimui ir 
diferencija-
vimui. 

pasiekimų 
vertinimo 
aprašai 30 % 
labiau 
atskleidžia 
vaiko 
gebėjimus ir 
susirūpinimą 
keliančius 
ženklus. 
 
Vaikų 
pasiekimų ir 
pažangos 
vertinimų 
išvados 40 % 
tikslingiau 
panaudojamos 
savaiminėse ir 
inspiruotose 
veiklose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-
2018 
m. 

ugdymui, 
pedagogės 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui, 
pedagogės 

2. Praturtinti 
ir išplėtoti 
ugdymo/-si 
aplinką, 
pagerinant 
sąlygas vaiko 
ugdymui/-si. 
 

1.Erdvių 
individua-
liam 
ugdymui/-si 
įruošimas 
grupėse ir 1 
miegamąja-
me. 
 
2. Grupėse 
atnaujinti 
teatro, 
dailės, 
pažinimo 
aplinkas, 
kurios 
skatins ir 
plėtos vaikų 
sąviraišką ir 
galimybes. 
 
 
3. Integruoti 
IKT 
ugdomojoje 
veikloje. 
 

Neišnaudo-
tos grupių ir 
miegamojo 
erdvės  
individu-
aliam 
ugdymui/-
si. 
 
Grupėse 
nuolat 
nusidėvi 
priemonės, 
kurios 
žadina 
vaikų norą 
kurti, 
tyrinėti ir 
eksperimen-
tuoti. 
 
 
Mažai 
taikomos 
IKT 
ugdymo 
procese, nes 
grupėse 

4 grupėse ir 1 
miegamąjame
įruoštos 
erdvės 
individuliam, 
savarankiš-
kam 
ugdymui/-si. 
 
Ugdomoji 
aplinka 
praturtinta  
šiuolaikinėmis 
priemonėmis 
skatinančio-
mis 
įvairiapusę 
vaikų veiklą, 
atliepia vaiko 
poreikius, 
gebėjimus. 
 
3 grupėse 
nupirkti 
kompiuteriai, 
5 grupėse 
įgytos ir 
naudojamos 

2017 
m. 
 
 
 
 
 
 
 
2017-
2018 
m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017- 
2018 
m. 
 
 
 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, 
pedagogės 
 
 
 
 
 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui  
 
 

Valstybės 
biudžeto 
lėšos 
400 EUR 
 
 
 
 
 
Valstybės 
biudžeto 
lėšos 
1200 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valstybės 
biudžeto 
lėšos 
1500 EUR 
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trūksta 
kompiute-
rių. 

kompiuterinės 
programos, 
žaidimai visų 
penkių 
kompetencijų 
ugdymui/-si. 

 
 

3. Įstaigos 
specialistus 
įtraukti į 
grupių 
komandinį 
darbą. 

1. Įstaigos 
specialistų 
dalyvavimas 
kasdienėje 
ugdomojoje 
veikloje. 
 
 
 
2.Specialistų 
konsultaci-
jos įstaigos 
pedago-
gams. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Individua-
lių ugdymo 
programų 
parengimas 
gabiems ir 
spec. 
poreikių 
turintiems 
vaikams. 

Nepakanka-
mas 
specialistų 
įsitraukimas 
į kasdienę 
ugdomąją 
veiklą. 
 
 
Neefekty-
vus 
pedagogų ir 
specialistų 
bendradar-
biavimas. 
 
 
 
 
 
 
Nėra 
parengtų 
individualių 
programų 
gabiems 
vaikams. 
 

100 % 
įstaigos 
specialistų 
dalyvaus 
pedagogų 
inspiruotose 
kasdienėse 
veiklose.  
 
100 % 
pedagogų 
įgytas žinias ir 
perimtą 
informaciją 
taikys 
individuali-
zuojant ir 
diferencijuo-
jant ugdymo/-
si turinį. 
 
Parengtos 
individualios 
programos 
gabiems, ir 
spec. poreikių 
turintiems 
vaikams. 
 

2017-
2018 
m. 
 
 
 
 
 
 
2017-
2018 
m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
m. 
 
 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, 
specialistės 
 
 
 
 
 
Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui, 
pedagogės, 
specialistės 
 
 
 
 
 
 
 
Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui, 
pedagogės, 
specialistės  
 

 

 
2 tikslas – įsteigti penkias ikimokyklinio amžiaus grupes, siekiant padidinti ikimokyklinio ugdymo 
prieinamumą Aleksoto seniūnijos vaikams. 
Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 
Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 
Planuoja-
mas 
pasiekimo 
laikas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Lėšų 
poreikis ir 
numatomi 
finansavimo 
šaltiniai 
 

1. Gauti 
patalpas 
vienai 
lopšelio 
amžiaus 
grupei ir ją 
įrengti.  
 

1. Inicijuoti 
sprendimus 
dėl patalpų 
skyrimo. 
 
 
2. Inicijuoti 
sprendimų 

Patalpos 
priklauso  
Kauno šv. 
Pranciškaus 
gimnazijai. 
 
 
 

Patalpos 
perduotos 
Kauno 
lopšeliui-
darželiui 
„Boružėlė“ 
(patikėjimo 
teise valdo 

2016-
2017 m. 
 
 
 
 
 
 

Direktorė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ūkiui 
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rengimą dėl 
lėšų skyrimo 
patalpų 
remontui. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Atlikti 
viešuosius 
pirkimus 
gautų patalpų 
remontui bei 
grupės ir 
rūbinėlės 
baldų 
įsigijimui. 
 
 
4. Gautų 
patalpų 
remontas. 
 
 
5. Grupės ir 
rūbinėlės 
baldų, 
ugdymo 
priemonių, 
žaislų ir kt. 
inventoriaus 
įsigijimas. 

 
 
 
 
 
 
 

visą pastatą 
esantį 
Bitininkų g. 
21) 
Gautas 
finansavi-
mas 
1 lopšelio 
grupės 
remontui. 
 
Atlikti 
viešieji 
pirkimai 
gautų 
patalpų 
remontui 
bei grupės 
ir rūbinėlių 
baldų 
įsigijimui. 
 
Atliktas 
gautų 
patalpų 
remontas. 
 
Įsigyti 
grupės ir 
rūbinėlės 
baldai 
ugdymo 
priemonės, 
žaislai ir kt. 
inventorius. 

 
 
 
 
2016-
2017 m. 
 
 
 
 
 
2016-
2017 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-
2017 m. 
 
 
 
2016-
2017 m. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktorė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ūkiui 
 
 
 
 
 
 
 
Direktorė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ūkiui 
 
Direktorė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ūkiui, 
direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savivaldy-
bės 
biudžetas 
28962 EUR 
 
Savivaldy-
bės 
biudžetas 
15000 EUR 
Valstybės 
biudžeto 
lėšos 
2500 EUR 

2. Gauti 
patalpas 
keturioms 
ikimokykli-
nio ugdymo 
grupėms 
įsteigti. 
 

1. Inicijuoti 
sprendimą 
dėl patalpų 
skyrimo. 
 
2. Inicijuoti 
sprendimo 
rengimą dėl 
lėšų skyrimo 
patalpų 
remontui. 
 

Patalpos 
priklauso  
Kauno šv. 
Pranciškaus 
gimnazijai. 
 
 

Patalpos 
perduotos 
Kauno 
lopšeliui-
darželiui 
„Boružėlė“ 
(patikėjimo 
teise valdo 
visą pastatą 
esantį 
Bitininkų g. 
21) 
Gautas 
finansavi-
mas 4 
ikimokykli-
nio 

2017-
2018 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-
2018 m. 

Direktorė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ūkiui 
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ugdymo  
grupių 
remontui. 

3. Keturių 
ikimokykli-
nio ugdymo 
grupių 
įrengimas 

1. Atlikti 
viešuosius 
pirkimus 
gautų patalpų 
remontui bei 
grupių ir 
rūbinėlių 
baldų 
įsigijimui. 
 
 
2. Gautų 
patalpų 
remontas. 
 
 
 
3.Grupių ir 
rūbinėlių 
baldų, 
ugdymo 
priemonių, 
žaislų ir kt. 
inventoriaus 
įsigijimas. 

 Atlikti 
viešieji 
pirkimai 
gautų 
patalpų 
remontui bei 
grupių ir 
rūbinėlių 
baldų 
įsigijimui. 
 
Atliktas 
gautų 
patalpų 
remontas. 
 
 
Įsigyti 
grupių ir 
rūbinėlių 
baldai 
ugdymo 
priemonės, 
žaislai ir kt. 
inventorius. 

2017-2018 
m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2018 
m. 
 
 
 
 
2017-2018 
m. 
 
 

Direktorė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ūkiui 
 
 
 
 
 
 
 
Direktorė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ūkiui 
 
 
Direktorė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ūkiui, 
direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savivaldy-
bės 
biudžetas 
115848 EUR 
 
Savivaldy-
bės 
biudžetas 
60000 EUR 
Valstybės 
biudžeto 
lėšos 
10000 EUR 

 

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 
2017 m. 

Per 
galutinį 
matavimą 
2018 m. 

Uždavinys 1         
Uždavinys 2         
Uždavinys 3         

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

arba išplėsti tam tikrus projektus): 
 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   Žana Urbanskienė 

Neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra)  Oresta Augustanavičienė 
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Vilmantė Žemgulienė 

Živilė Raižytė 
Renata Bindokienė 

Vyresnioji logopedė    Renata Ginkuvienė 
 
PRITARTA 
Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ 
tarybos 2015 m. lapkričio 10 d. 
posėdžio protokolu Nr. 5 


