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I SKYRIUS 

VADAS 
 

Rengiant strategin  planą siekiama gyvendinti mokyklos viziją,  efektyviai 
organizuoti staigos veiklą, telkti mokyklos bendruomenę sprendžiant aktualias ugdymo problemas, 
pasirinkti reikiamas lopšelio-darželio veiklos kryptis ir prioritetus, numatyti ir planuoti staigos 
raidą. 

Kauno lopšelio-darželio „Obel l į strateginis planas  parengtas remiantis: 

 LR Švietimo statymu; 

 Valstybin s Švietimo strategijos 2013-2022 projektu; 

 Švietimo ir mokslo ministerijos 2014-2016 m.  strateginiu veiklos planu; 

 Kauno miesto savivaldyb s strateginių pl tros planu iki 2022 metų 

 Kauno miesto  savivaldyb s strateginiu 2015-2017 metams 

 Kauno lopšelio-darželio „Obel l į vidaus audito išvadomis. 
Rengiant š  planą atsižvelgta  mokyklos socialin s aplinkos ypatumus, bendruomen s 

narių pasiūlymus ir patirt , bei turimus išteklius. 
 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

     Kauno lopšelis-darželis  „Obel l į yra  bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo staiga, 

teikianti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.  
Steig jas: Kauno miesto savivaldyb s taryba. 

Lopšelis-darželis „Obel l į  steigtas 1962m. (tada vadinosi lopšelis-darželis Nr. 50). 
1993 m. suteiktas pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Obel l į      
Nuo 1997 m.  staiga vykdo savarankišką ūkinę veiklą.  
Struktūra: staigoje veikia  4 grup s ( 3 ikimokyklinio ugdymo grup  ir 1 priešmokyklinio ugdymo 
grup ), kurias lanko vidutiniškai 78 vaikai. 
     Realizuojant 2013-2015 m. strateginio plane numatytus strateginius tikslus:  „Pagerinti ugdymo 

proceso kokybę, pereinant nuo per didelio pedagogo dominavimo  sąlygų ugdytinių iniciatyvoms ir 
saviraiškai sudarymąį, „Tobulinti ugdymo(si) vertinimo kokybę organizuotoje ugdomojoje 
veiklojeį, „Modernizuoti staigos šilumos ūk į  buvo taikytos tokios  strategijos : 



 

 

1. Strategijos orientuotos  sąlygų vaikų iniciatyvoms ir saviraiškai sudarymą.  

2. Buvo priimti susitarimai d l ugdomosios veiklos vertinimo kriterijų ir parengta 
organizuotos ugdomosios veiklos vertinimo forma.  

3. Strategijos orientuotos  materialin s baz s tobulinimą l m  tai, kad buvo atlikta, 

staigos šiluminio mazgo  renovacija bei atlikta pastato  sienų renovacija (šiltinimas) kas pagerino 

higienines sąlygas staigoje.     
 

III SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZ  

 

1.1.Išorin s aplinkos analiz  PESTE: 
 

Išoriniai 
veiksniai 

 

Politiniai, 

teisiniai 

     Lietuvos švietimo politika  formuojama pirmiausiai atsižvelgiant  Europos 
Sąjungos švietimo politikos  gaires ir prioritetus. Jais vadovaujantis kuriama 
Valstyb s ilgalaik s raidos strategija, kurioje yra numatomos Švietimo strategijos 

gair s: 
Lietuvos švietimo  politikos nuostatos leidžia numatyti tokias bendrąsias 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijų veiklos tobulinimo gaires:  
       - išmokti aktyviai naudotis visais manomais švietimo finansavimo šaltiniais;  
      -  mokytis valdyti siekiant efektyvaus ir našaus investicijų panaudojimo;  
      -  skatinti savo institucijoje bendrųjų kompetencijų ugdymą;  
      -  daugiau d mesio skirti vaikų specialiųjų poreikių tenkinimui. 
gyvendinant  švietimo politiką  vykdoma   visą eil   priemonių, skatinančių 

bendradarbiauti ES šalis švietimo srityje – tai vairios programos „ pvz. Socrates, 

MTP+ ir pan.  , kurios suteikia galimybę  mokytojams tobulinti savo kvalifikaciją 
ir perimti  kitų šalių ugdymo patirtis . 

Ekonominiai       Ger janti ekonomin  pad tis turi takos ir švietimo sistemos finansavimui 
švietimui, kaip prioritetinei šakai, tenka didžiausia Kauno miesto  savivaldyb s 
asignavimų dalis 2014 m. – 413,41 mln. Lt arba 56,3 proc. nuo bendros  metų 
biudžeto apimties. Švietimui skirtos  l šos  didesn s 0,7 proc. lyginant su 2013 
metais, o 2015 m. švietimui skirta  – 56 proc. nuo bendro biudžeto  (informacija iš 
savivaldyb s interneto puslapio www.kaunas.lt). Tačiau švietimo staigų 
finansavimo galimyb s vis dar yra ribotos. 
     Ger jant ekonominei situacijai šiek tiek did jo vidutinis m nesinis bruto darbo 

užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų monių) 2014 m. ketvirtąj  ketvirt  
sudar  714,5 EUR (2467 Lt), valstyb s sektoriuje – 748,1 EUR (2582,9 Lt), 

privačiajame sektoriuje – 696,3 EUR (2404,1 Lt) ir, palyginti su 2014 m. trečiuoju 
ketvirčiu, šalies ūkyje padid jo 2,6 proc.: valstyb s sektoriuje – 2,9 proc., 

privačiajame sektoriuje – 2,3 proc. (Lietuvos statistikos departamento duomenys).      

 2015 m. pat  did jo ir  minimalusis darbo užmokestis.   

Taip pat gera galimyb  papildyti staigos biudžetą yra  ir 2 proc. GPM  l šos. 
      Per pastaruosius metus kiek sumaž jęs nedarbo lygis (2014 m. -12,4 proc. 

5015 m. liepos m n. 9,2)  nedarbo lygis (LR statistikos departamento duomenys).  

Atsižvelgiant  ger jančią ekonominę situaciją ir kiek maž jant  nedarbą  galima 

tik tis, kad bus mažiau šeimų kurioms už vaiko išlaikymą ikimokyklin je staigoje 
bus taikomos nuolaidos  

 

Socialiniai       Tebesitęsianti  gyventojų emigracija (statistikos departamento duomenimis 
2013 m. emigravo 39 tūkst. , 2014 m. 36 tukst. gyventojų)  gali ateityje takoti 
ugdytinių skaičiaus maž jimą staigoje ( LR statistikos departamento duomenys).  

http://www.lrytas.lt/zyme/darbo-uzmokestis
http://www.lrytas.lt/zyme/darbo-uzmokestis


 

 

Reikia pažym ti, kad vykstant pasaulinei emigrantų krizei bei Lietuvai planuojant 
priimti apie 1000 migrantų galima tik tis, kad ikimokyklines staigas prad s 
lankyti emigrantų vaikai, tod l kuriems reik s pagalbos veikti kultūrinius, 
kalbinius skirtumus. 

     Kauno mieste stebimas nuolatinis 0–15 metų amžiaus gyventojų skaičiaus 
maž jimas : 2014 m. pradžioje Kauno mieste gyveno 45.933  0–15 metų amžiaus 
gyventojai. Jie sudar  15,1 proc. visų miesto gyventojų. Lietuvoje šios amžiaus 
grup s gyventojai 2014 m. pradžioje sudar  15,7 proc., Vilniaus ir Klaip dos 
miestuose 16,3 ir 16,0 proc. nuo visų gyventojų. 2011–2014 m.. Lyginant 2011 ir 

2014 m. pradžios duomenis, 0–15 metų amžiaus gyventojų skaičius Kauno mieste 
sumaž jo 4,8 proc. (LR statistikos departamento duomenys) Ši tendencija   gali 

takoti vaikų skaičiaus maž jimą staigoje   

     Reikia pažym ti , kad staigą lankančių vaikų skaičius  keletą metų pakankamai 
stabilus : 2013-2014 m. m.  staigą lank    81 vaikas, 2014-2015 m m. -81 vaikas 

,o 2015-2016 m. m. pradžioje staigą lank  75 vaikai. 
 

     Kauno mieste nemaž ja ikimokyklinio  vaikų iš socialin s rizikos bei t vyst s 
gūdžių stokojančių šeimų. vis mažiau vaiko teises pažeidžiančių šeimų  

Tai gali lemti vaikų, kuriems reikalinga socialin  ir psichologin  pagalba skaičiaus 
did jimą. 

Technologijos      Vienu iš pagrindiniu Valstybės ilgalaikės raidos strategijos tikslų yra vykdyti 

informacinės ir žinių visuomenės plėtros programą. Interneto naudotojų Lietuvoje 
sparčiai auga, o pagal interneto prieigą namų ūkiuose Lietuva lenkia daugelį 
Europos valstybių. 
     Šiuo metu informacin s technologijos plačiai naudojamos informacijai teikti, 

ryšiams su vairiomis savivaldyb s bei valstybin mis institucijomis .Mieste 

plečiasi ir teikiamų e-paslaugų vairov .  
      Informacinių technologijų pl tot  l m  ne tik  mokinių bei pedagogų registrų   
bet ir centralizuoto vaikų pri mimo  ikimokyklines staigas sistemos atsiradimą. 
Taip pat neseniai atsiradusi informacin  sistema „Mūsų darželisį kuri  sistema 

padeda t vams ir darželio darbuotojams bendrauti tarpusavyje ir siekti bendro 
tikslo – kuo geriau ugdyti vaikus. 

     Esant tokiai situacijai labai  svarbu ne tik pakankamas kompiuterių kiekis 
staigoje bet ir darbuotojų informacinis raštingumas. staigoje šiuo metu yra 4 

kompiuteriai, sujungti  tinklą ir prijungti prie interneto. Visi pedagogai ir 

administracijos darbuotojai turi kompiuterinio raštingumo pradmenis.  
Edukaciniai 

(centriniai/viet

iniai) 

    Šiuo metu veikia visa eil  teis s aktų , kurie  turi takos švietimo sistemos 
pl totei (o ypač ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo): 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1509 
„D l vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo 
sąlygų gerinimo modelio aprašo patvirtinimoį. Šis teis s aktas suteikia galimybę 

ikimokyklin se staigose teikti pagalbą šeimai ir ugdyti vaiką tik  gimus bei 
vairinti  staigoje teikiamas paslaugas. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, socialin s apsaugos ir darbo, sveikatos 
apsaugos ministrų 2011 m. lapkričio 4 d. sakymas Nr. V-2068/A1-467/V-946 

„D l kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialin s paramos, sveikatos 
priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų 
t vams (glob jams) tvarkos aprašo patvirtinimoį. Šis teis s aktas suteikia 
galimybę mažus vaikus auginančiai šeimai, gauti savivaldyb s staigų teikiamas 
švietimo pagalbos, socialin s paramos, sveikatos priežiūros ir kitokias paslaugas 
gauti kompleksiškai(t.y. t vams nereikia vaikščioti nuo vieno specialisto pas kitą 
ir rinkti dokumentų iš vairių institucijų).Šiame teis s akte apibr žta 



 

 

tarpinstitucinio (savivaldyb s, vaikų teisių apsaugos tarnybos, ikimokyklin s 
staigos ir kt.)  bendradarbiavimo tvarka, staigų veiksmai ir atsakomyb  teikiant 

pagalbą, paramą vaikui ar šeimai. 
     Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. 
sakymu Nr. V-774  patvirtintas naujas  Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai 

aprašas, kuris apibr ž  reikalavimą, kad pedagogai dirbantys pagal ikimokyklinio 
ugdymo programą (ne tik aukl tojos, bet ir meno bei kiti pedagogai) tur tų  b8ti 

baigę ikimokyklinio ugdymo programą. Atsižvelgiant  š  dokumentą KPKC jau 
organizuoja atitinkamus kursus  meno (šokio, muzikos) pedagogams , tačiau kol 
kas dar n ra kursų neformaliojo ugdymo  (kūno kultūra ) mokytojams.    
    Daug takos švietimo pl totei tur jo vykęs gyvendinant Europos socialinio 

fondo ir Lietuvos Respublikos valstyb s biudžeto l šomis finansuojamas projektas 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pl traį (2012–2015). Jo metu parengta 

eil  svarbių dokumentų : 
 

 Pasiūlyti  inovatyvūs ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliai- kurie 

sudaro sąlygas staigoms pagal t vų poreikius pasirinkti vairesnius, 
lankstesnius  ikimokyklinio ugdymo organizavimo model  (pvz. 6 val. ar 
4val. įlauko darželisį ir kt. ) 
 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2014 m. rugs jo 2 d 

. sakymu Nr. V-779   patvirtinta  Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi 

bendroji programa „  
 

 įIkimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašasį , kuris reglamentavo 

ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimą (apibr žtos vertinimo 
sritys bei vertinimo žingsniais , nes iki šiol vieningos vertinimo sistemos 
(ar ikimokyklinio amžiaus  standartų) nebuvo 

 

  „Ikimokyklinio ugdymo metodin s rekomendacijosį , kuriose teikiami 
pasiūlymai kaip , remiantis Pasiekimų aprašu, garantuoti ugdymo kokybę 
bei dermę tarp ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo programųį 

 

      Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais leidžia vaikų ugdymui išnaudoti 
kitas aplinkas  (pvz. zoologijos sodo, bibliotekos ir pan.) bei  ugdymo procesą 
traukti ir  socialinių partnerių organizuojamus edukacinius renginius. 

Ryšiai su kitomis institucijomis, tarpinstitucinis bendradarbiavimas suteikia 

galimybę efektyviau organizuoti pagalbą vaikui ir šeimai ,  gauti informaciją apie 
kitų staigų veiklą bei skleisti informaciją apie savo staigą. Tačiau labai svarbu, 
kad tokie ryšiai būtų tikslingi ir sistemingi. 
Pedagogų kvalifikacijos k limo galimyb s šiuo metu  Ugdymo pl tot s centras ir 
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ikimokyklinio ugdymo aukl tojams ir 
specialistams siūlo gana platų spektrą kvalifikacijos tobulinimo renginių (kursų, 
seminarų), kurie suteikia pedagogams galimybę tobulinti kvalifikaciją vairiomis 
kryptimis, tačiau svarbu kad pedagogai kvalifikacijos renginius rinktųsi 
kryptingai, o ne vien pagal asmenin  poreik . 

 

 

1.2.Vidini  ištekli  analiz : 
 

Vidiniai 

veiksniai 

 

Mokyklos Tradicijos: staigoje organizuojama visa eil  tradicinių švenčių- ruden lio švent , 

http://www.esf.lt/
http://www.esf.lt/
http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/ipup-projektas/apie-projekta/11671
http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/ipup-projektas/apie-projekta/11671


 

 

kultūra/Etosas duonel s švent , advento vakaron , gandrin s, šeimos švent , priešmokyklinukų 
išleistuv s ir kt.  Šie renginiai priimtini staigos bendruomen s nariams. 

2012 m. geguž s m n. staigos logotipas registruotas Valstybiniame patentų biure, 
Mikroklimatas: VA duomenimis dauguma t vų (90proc.)   bei pedagogų(92) staigos 
mikroklimatą vertina kaip gerą (3 lygis). 
Lopšelio-darželio  pažangos siekis : staigos personalas ir vadovai domisi pokyčiais. 
Dauguma staigos pedagogų noriai priima naujoves  
Ryšiai: staiga reguliariai bendradarbiauja su Gričiupio seniūnijos ikimokyklin mis 
staigomis (su daugeliu iš jų sudarytos bendradarbiavimo sutartys) ,įNemunoį, 

„Vyturioį  mokyklomis, Gričiupio seniūnija,įGirstos bendruomen s centruį, biblioteka 

ir kitais socialiniais partneriais 

vaizdžio kūrimas  
Lopšelis-darželis  reguliariai informuoja bendruomenę apie savo veiklą , staigos 
stenduose interneto puslapyje, organizuodama atvirų durų dienas 
 

Ugdymas ir 

mokymasis 

     staigoje ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal staigos sukurtą  ir 2014 m. 

atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą, kuri leidžia pritaikyti ugdymo turin  bei 
metodus atsižvelgiant  ugdytinių bei jų t vų poreikius.   
     Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal valstybinę priešmokyklinio ugdymo 
programą. 
     Ugdomoji aplinka:  grup se rengti veiklos kampeliai atitinka daugel  metodinių 
reikalavimų :veiklos kampeliai atskirti vienas nuo kito, priemon s juose išd stytos 
logiška tvarka, priemon s estetiškos lengvai prieinamos ir pan., tačiau ne visuose 
kampeliuose pakanka priemonių atitinkančių individualų ugdytinių išsivystymo lyg  ir 
skatinančių ugdytinių iniciatyvas ir saviraišką. Ugdytiniai gal tų aktyviau dalyvauti 
ugdomosios aplinkos kūrime. 

      Ugdomojo proceso organizavimas remiasi planavimu .Planavimui pasirinktas 

modelis „Plaukimo takelisį   

VA metu ir per  ugdomosios veiklos patikras  ugdymo(si) kokyb  vertinta gerai  (t.y. 
ugdomoji veikla dažniausiai organizuojama tikslingai, atsižvelgiant  ugdytinių 
geb jimus, gana vairi, kūrybiška) 
    Ugdomojoje veikloje pedagogai taiko vairius metodus, būdus skatinančius vaiko 
saviraišką ir aktyvumą.. 
     Siekiant traukti t vus  ugdymo procesą pedagogai taiko tiek formalius tiek 
neformalius bendravimo su šeima būdus (bendrus projektus), siekiant traukti juos  
ugdymo procesą, tačiau dalis t vų dar nepakankamai aktyviai tame dalyvauja . 
Ugdymo(osi)  organizuotoje veikloje  vertinimas vykdomas pagal 2014 m. darbo 

grup s parengtus kriterijus ir fiksuojamas ugdomosios veiklos vertinimo formoje, 
tačiau ne visi vertinimo kriterijai atitinka modernaus, kokybiško ugdymo (si) sampratą. 
 

Popamokin  
veikla 

 

Pasiekimai     Ugdytinių pasiekimai vertinami vadovaujanti direktor s  sakymu patvirtinta 

ugdytinių pasiekimų vertinimo tvarka 2 kartus per metus. Iki 2014-2015 m. m. 

ikimokyklinio amžiaus ugdytinių pasiekimai buvo vertinami  pagal  ugdytinių 
pasiekimų aplankuose nurodytus atskirų kompetencijų vertinimo kriterijus. Nuo 2014-

2015 m. m. jų pasiekimai vertinami žingsniais vadovaujantis ikimokyklinio amžiaus 
vaikų pasiekimų aprašu. 
Priešmokyklinuk  pasiekimai                                                                                                                                      

2014-2015 m. m. Kompetencijos 

  

Sveikatos 

saugojimo  

Socialin  Pažinimo Komuni

kavimo 

Menin  

Labai žymi  53% 35% 82% 73% 68% 



 

 

Pastebima pažanga  47% 65% 17% 25% 32% 

Pažanga nežymi  
  

1% 

  

      Kaip matome dauguma ugdytinių ikimokyklinę staigą baigia gerai ir labai gerai 
pasirengę mokyklai (ugdytinių pasiekimų suvestinių duomens) ir apie 92 proc.  
s kmingai mokosi pradin se klas se. 

Tačiau silpnesn  pus  – pedagogų ir t vų derm  skatinant ir vertinant vaikų pasiekimus 
derm   

Pagalba 

mokiniui 

Spec. poreikių vaikams pagalbą teikia logoped  ir kūno kultūros pedagog  staigoje 
veikia vaiko gerov s komisija, kuri tinkamu ir savalaikiu spec. poreikių nustatymu  bei 
pagalbos teikimu ugdytiniams ir šeimoms.       
Tačiau reikia pasteb ti, kad kasmet did ja vaikų spec. poreikius (beveik visi iš jų yra su 
kalbos ir komunikacijos sutrikimais, spec. poreikiai nedideli) : 

2013 m. -27 vaikai 

2014 m. – 33 vaikai 

2015 -27 vaikai 

Reikia pažym ti, jog mūsų staigoje specialūs ugdymosi poreikiai nustatomi laiku  (VA 

vertinimas -4 lygis).Siekiant užtikrinti kokybišką pagalbą reguliariai 
bendradarbiaujama su PPT. 

         Siekiant  užtikrinti korekcinio darbo tęstinumą  reguliariai organizuojamos 
konsultacijos grupių aukl tojoms ir t vams . Ugdytinų t vai informuojami apie  spec. 

poreikių ugdytinių  pasiekimus. 
   Reikia pažym ti, jog staigoje n ra nei socialinio darbuotojo, nei psichologo tod l 
staiga teikti pagalbos ugdytiniams ir šeimoms turinčioms psichologinių , socialinių 

problemų galimyb s neturi. Tačiau esant reikalui ugdytiniai ar šeimos nariai 
nukreipiami  institucijas galinčias teikti tokią pagalbą.  

Personalo 

formavimas ir 

organizavimas 

staigoje dirba 28 darbuotojai 
Etatų skaičius staigoje (2015 m. rugs jo 1 d.) –24,19,iš jų pedagoginių darbuotojų- 

8,59 et. , administracija(su vadovais) 3,5 et. , pagalbinis personalas 11,05 et. 

staigoje yra 11 pedagogų  9 pedagogai  su aukštuoju išsilavinimu,  2 su aukštesniuoju 
išsilavinimu. Visi staigos mokytojai turi pedagogin  išsilavinimą bei atitinkamą 
kvalifikaciją. 
Šiuo  atestuoti 9 pedagogai iš jų 7 turi vyresniojo mokytojo (aukl tojo) kvalifikacinę 
kategoriją ir 2 turi priešmokyklinio ugdymo pedagogo metodininko kvalifikacinę 
kategoriją.  
Personalo darbas organizuojamas vadovaujantis 2011 m. patvirtintais staigos 

nuostatais, darbo tvarkos taisykl ms bei darbuotojų pareigybiniais aprašais. 
Vadovavimas 

ir lyderyst  

   staigai vadovauja direktor , direktor , pavaduotoja ugdymui, direktor s pavaduotoja 
ūkiui. Vadovai (direktor  ir direktor s pavaduotoja ugdymui) turi 3 vadybinę 
kategoriją. 
  Dažniausiai  taikomą  vadovavimo stilių galima apibūdinti kaip konsultavimosi     ( 
sprendimai priimami pasitarus su tais, kuriems tai tur s takos, Direktor   neretai 
deleguoja atlikti  užduotis darbuotojams ar darbo grup ms turinčioms reikiamų 
kompetencijų)   
 staigoje veikia savivaldos institucijos: staigos taryba ir mokytojų taryba  su kuriomis 
derinami pagrindiniai sprendimai ar dokumentai. 

Planavimo sistemą sudaro  strateginis planas, metinis veiklos planas, m nesio veiklos 
planai,  metodin s tarybos, mokyklos vaiko gerov s komisijos veiklos planas, darbo 
grupių planai. Strategin  planą ir metinius veiklos planus kuria darbo grup s. Šie planai 

aptariami grup se, savivaldos institucijose ir tvirtinami direktoriaus. 

Vidaus kontrol  vykdoma atliekant vidin  staigos auditą.  
Ugdomosios veiklos kontrol  vykdoma pagal ugdomosios veiklos patikrų planą. 



 

 

Finansų kontrol  vykdoma vadovaujantis direktor s patvirtintomis finansų būkl s 
kontrol s taisykl mis. Direktor s sakymu paskirti asmenys atsakingi už išankstinę, 
einamą, ir paskesnę kontrolę. 
 reikia pažym ti, kad 2013, 2014 m. FKB ataskaitose staigos finansų kontrol s būklę 
vertinome gerai.  

Finansiniai 

ištekliai 
    Lopšelis-darželis „Obel l į finansuojamas iš valstyb s biudžeto (mokinio krepšelio 
l šos) ir savivaldyb s biudžeto.  
Savivaldyb s biudžeto  l šos –  2014 m. 553749lt. (160377 Eur), 2015 m. (pagal 

sąmatą)-  172404 Eur   Šios l šos pagrindinai naudojamos staigos išlaikymui ir 
veiklos programos vykdymui 

    Moksleivio krepšelio l šos 2014 m. gauta 243498 Lt. (70522 Eur,  2015m. (pagal 

sąmatą) 66188 Eur.  

Galima pasteb ti, kad pastaruoju metu finansavimas iš savivaldyb s biudžeto šiek tiek 
did jo, tačiau šiek tiek 2015 m. kiek sumaž jo mokinio krepšelio l šos (d l kiek 
mažesnio vaikų skaičiaus staigoje). Pastaraisiais metais VIP ir valstyb s dotacijų 
netur jome 

    Pagal Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros statymą pervedamos 2% GPM 

sumos:   2014 m.5945 Lt (1722 Eur), 2015 m. – 2644 Eur  

Yra  papildoma banko sąskaita savanoriškai t vų paramai ir 2014m. gauta - 200 Eur, o   

2015 m.  185 Eur.  

Taip pat   dalyvaujame  programose  „Pienas vaikamsį ir „Vaisių vartojimo skatinimo 

programaį. 
Patalpos ir kiti 

materialiniai 

ištekliai 

Informacija apie staigos valdomo pastato fizinę būklę (2015 m. statinio kasmetin s 
apžiūros duomenimis). 

Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis 

remontas, AB – avarin  būkl , AK – atliktas kapitalinis remontas, AP– atliktas paprastasis remontas. 

 

    Šiuo metu pakeisti visi pastato langai ir renovuotas staigos stogas  

Renovuotas  staigos šiluminis mazgas, apšiltintos staigos išorin s sienos. Šiuo metu 
būtina suremontuoti staigos pamatus bei renovuoti kanalizacijos sistemą, kadangi d l 
pamatų nesandarumo bei kanalizacijos sistemos nusid v jimo dažnai semiamos 

staigos rūsio patalpos. 
IT baz : staigoje yra 4 kompiuteriai , kurie sujungti  tinklą ir prijungti prie interneto.  
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1.3. SSGG analiz :  
Stipryb s 

 

 Kvalifikuoti pedagogai 

 Ugdymas vykdomas pagal staigos 
parengtą ikimokyklinio ugdymo 
programą, kuri atsižvelgia  ugdytinių 
bei t vų lūkesčius. 

 Taikoma ugdymo(si) metodų vairov  

 Geri ugdytinių pasiekimai 
 Laiku nustatomi  ugdytinių poreikiai ir 

teikiama pagalba šiems vaikams 

  Geras staigos mikroklimatas, jauki , 
svetinga aplinka. 

 Paramos l šos panaudojamos staigos 
materialin s aplinkos tobulinimui 

Silpnyb s 

 

 Mažai rengiama finansuojamų projektų 

 Nepakankamas staigos bendruomen s 
grupių bendradarbiavimas siekiant 
ugdymo kokyb s.  

 Ne pilnai išnaudojamos informacin s 
technologijos staigos bendruomen s 
informavimui 

 Nepakankama pedagogų ir t vų veiklos 

             derm , skatinant vaiko pasiekimus ir  
             juos vertinant. 

 D l nesuremontuotų staigos pamatų bei 
kanalizacijos sistemos staigos rūsio 
patalpos ne pilnai atitinka HN 

reikalavimus  

Galimyb s 

 

 Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 
ugdymo modelių vairov  leidžia geriau 
atliepti t vų  poreikius 

 IT  baz s pl tojimasis suteikia galimybę 

Operatyviai gauti ir teikti   informaciją 
steig jui, kitoms institucijoms, t vams ir 
pan. 

 Pedagogų dalyvavimas ES remiamose 
programose (pvz. MTP+, Socrates ir 

pan.) 

 2 proc. GPM l šų bei ES l šų 
panaudojimas staigos materialinei bazei 
stiprinti 

Gr sm s/pavojai 
 

 Besitęsianti  emigracija gali tur ti takos 
vaikų skaičiui staigoje 

 

 sikūrusios  privačios ikimokyklin s 
staigos bei mokyklos-daugiafunkciai 

centrai  ilgainiui gali takoti ugdytinių 
skaičiaus maž jimą staigoje. 

.  

 

 

 

IV SKYRIUS 

MOKYKLOS VIZIJA 
 

Kauno lopšelis-darželis „Obel l į - ikimokyklinio ugdymo staiga, atliepianti t vų lūkesčius, 
užtikrinanti aukštą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  vaikų vairių kompetencijų ugdymo 
kokybę. Tai institucija kurioje bendruomen s nariai bendradarbiauja, dirba, kuria, ugdo(si) saugioje, 
jaukioje, patrauklioje aplinkoje.  

V SKYRIUS 

MOKYKLOS MISIJA 
 

Bendradarbiaujant su šeima kvalifikuotai ugdyti vaikus (nuo 1,5 iki 7 metų amžiaus).Vykdant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas brandinti vaikus  mokyklai, padedant 

ugdytiniams gyti kompetencijas (socialin s, pažinimo, menin s, kalbos, sveikatos saugojimo), 

kurios laiduotų sklandų per jimą iš darželio  mokyklą. Kurti palankias ugdymo(si)aplinkas ir 

užtikrinti geras sąlygas  vaikų socializacijai (žmogiškųjų vertybių sisavinimui), saviraiškai bei 

sudaryti lygias ugdymo(si) galimybes skirtingus geb jimus turintiems vaikams. 
Teikti pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, organizuojant specialiųjų poreikių vaikų 
ugdymą bendrosios paskirties grup se. 



 

 

VI SKYRIUS 

VERTYB S IR FILOSOFIJA 

 

Lopšelio-darželio „Obel l į vertybin s nuostatos : 

Ugdymo proceso centre – vaikas. Ugdytojas - draugas,partneris, ugdymo(si) proceso organizatorius.  

 

VII SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

A. KLIENTO PERSPEKTYVA  
 

B. ORGANIZACIN  PERSPEKTYVA  
 

1. Sustiprinti staigos bendruomen s grupių 
bendravimą ir bendradarbiavimą  užtikrinant 
ugdymo kokybę staigoje   

 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA  
 

D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA  
 

2. Užbaigti staigos pastato renovaciją siekiant 

užtikrinti geresnes higienines sąlygas staigoje 

 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONI  PLANAS 

1 tikslas – Sustiprinti staigos bendruomen s  bendravimą  ir bendradarbiavimą  siekiant ugdymo 

kokyb s staigoje   
Uždaviniai gyvendinimo 

priemon s 

Esama 

pad tis 

Planuojami 

rezultatai 

Planuojam

as 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

L šų 
poreikis ir 

numatomi 

finansavi-

mo 

šaltiniai 
Atnaujinti  

lopšelio-

darželio 
ugdymo 

kokyb s 
sampratą 
bei priimti 

naujus 

bendruome

n s 
susitarimus 

d l ugdymo 
kokyb s  
staigoje 

 staigos 
bendruomen s  
diskusijos, 

pasitarimai 

ugdymo 

kokyb s 
klausimais 

Susitarimai 

d l ugdymo 
kokyb s 
priimti 2013 

m. kai dar 

nebuvo 

svarbių 
dokumentų 
parengtų 
siekiant 

laiduoti  

kokybę 
ikimokyklin

se staigose 
(naujos 

priešmokykli
nio ugdymo 

programos, 
ikimokyklinio 
amžiaus 
vaikų 

Atnaujinta 

staigos 
ugdymo 

kokyb s 
samprata bei 

priimti nauji 

bendruomen s 
susitarimai d l 
ugdymo 

kokyb s 
staigoje 

2016m. Darbo 

grup    
 

 

 



 

 

pasiekimų 
aplanko, 

ikimokyklini

o ugdymo 

metodinių 
rekomendaci

jų)  
Diegti 

metodus 

skatinančius 
bendruome

n s grupių 
bendravimą 
ir  bendra-

darbiavimą 
ugdymo 

tobulinimo 

klausimais 

Organizuojami 

projektai 

skatinantys 

bendruomen s 
grupių 
bendravimą ir 
bendradarbiavi

mą siekiant 

ugdymo 

kokyb s 
staigoje . 

 

 

 

 

 

 

 Taikomos  

informacin s  
technologijos  

( pvz. Skype, 

el. paštas  , 
internetiniai 

forumai ir kt. ) 

bendruomen s 
narių infor-

mavimui bei 

bendravimui 

skatinti 

Iki šiol 
organizuoja

mi tik 

pavieniai 

projektai 

skatinantys 

bendruomen

s grupių 
bendravimą 
ir 

bendradarbi-

avimą 

siekiant 

ugdymo 

kokyb s 
staigoje  

 

Iki šiol 
informacin s 
n ra aktyviai 
taikomos  

( tik 2 grup s 
susikūrę 
savo 

elektroninius 

paštus ir juos 
naudoja   

bendravimui 

su t vais ir 
jų informavi-
mui) 

kryptingai 

organizuoti ne 

mažiau kaip 2-

3 projektai per 

metus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštą bei 
kitas IT 

technologijas 

taikys visų 4 
grupių 
pedagogai. 

Informacin s  
technologijos 

bus taikomos 

visų staigos 
bendruomen s 
grupių 
bendravimui ir 

informavimui 

2017-2018 

2018 

Direktor , 
direktor s 
pavaduoto

ja 

ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor s 
pavaduoto

ja 

ugdymui 

100 Eur. 

savivald

yb s 
biudžeto 
l šos  

 

 

 

2 tikslas –  Užbaigti staigos pastato renovaciją , siekiant  užtikrinti geresnes higienines sąlygas 
staigoje  

Uždaviniai gyvendinimo 
priemon s 

Esama pad tis Planuojami 

rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

L šų poreikis 
ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 
Suremontuoti 

staigos 
pamatus 

Viešųjų 
pirkimų 
organizavi-

mas  

 

Pamatų 

Pamatai 

nesandarūs , 
tod l 
dr ksta 
rūsio 
patalpų 

Suremontuoti 

staigos 
pamatai, 

rūsio patalpos 
atitiks HN 

reikalavimus 

2016-2017 

m.  

Direktor s 
pavaduoto

ja ūkiui 

5000 Eur 



 

 

remonto 

darbai  

sienos, 

lubos ir 

rūsio 

patalpos 

neatitinka 

HN 

reikalavimų 

Parengti 

kanalizacijos 

sistemos 

renovacijos 

projektą 

Renovacijos 

projekto 

rengimas  

N ra 
parengto 

kanalizacijo

s sistemos 

renovacijos 

projekto 

Parengtas  

kanalizacijos 

sistemos 

renovacijos 

projektas 

2017 m. Direktor s 
pavaduoto

ja ūkiui 

1000 Eur 

Savivaldyb s 

biudžeto 
l šos  

Renovuoti 

staigos  
kanalizacijos 

sistemą  
 

 

Viešųjų 
pirkimų 
organizavi-

mas  

 

Kanalizacij-

os sistemos 

renovavimo 

darbai 

 

 

D l 
susid v ju-

sios 
kanalizacijos 
sistemos 

dažnai 
semiamos 

staigos 
rūsio 
patalpos , 

tod l jos 

neatitinka 

HN 

reikalavimų 

Renovuota 

staigos 
kanalizacijos 

sistema , 

rūsio patalpos 
atitiks HN 

reikalavimus 

2017-2018 

m. 

Direktor s 
pavaduoto

ja ūkiui 

8000 Eur 

Savivaldyb
s biudžeto 
l šos, 
Investicinių 
programų  
l šos (pagal 
sąmatą) 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONI  PLANAS 

1 tikslas – 

Uždaviniai gyvendinimo 
priemon s 

Esama 

pad tis 

Planuojami 

rezultatai 

Planuojama

s pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

L šų poreikis 
ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 
1.       

2.       

3.       

Rengėjai : 
 

direktorės i pavaduotoja   ugdymui                                                      Edita Čižienė 

 

auklėtoja                                                                                               Regina Jankūnienė 

 

auklėtoja                                                                                               Ritonė Pileckienė 

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Obel l į 

tarybos 2015 m. lapkričio 10 

pos džio protokolu Nr.2. 
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