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KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS 

2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

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

Siekiama 
reikšmė 

Sąsaja savivaldybės 
strateginio planavimo 

dokumentais, kurie lemia 
įstaigos veiklos prioritetus 

1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių 
poreikių vaikams 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas įtraukiojo ugdymo 
srityje (proc.) 100 Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 

14 str. 7 d., 30 str. papildymas 

1. Ugdymo kokybės gerinimas 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos 
lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalis (proc.) 70 Kauno miesto savivaldybės 

2022–224 metų strateginis 
veiklos planas, patvirtintas 
Kauno miesto savivaldybės 
tarybos 2022 m. vasario 1 d.   
sprendimu Nr. T-3 „Dėl 
Kauno miesto savivaldybės 
2022–2024 metų strateginio 
veiklos plano patvirtinimo“. 

Labai gerai ir gerai ugdymo kokybę vertinančių tėvų 
(globėjų, rūpintojų) dalis (proc.) 71 

Labai gerai ir gerai vaiko savijautą vertinančių tėvų 
(globėjų, įtėvių, rūpintojų) dalis (proc.) 70 

Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius (žm. 
sk.) 14 

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai  331865 Eur. 
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Veiklos planu prisidedama siekiant šių Kauno 
miesto savivaldybės 2022-2024 metų 

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių 

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginiu veiklos planu, kuriame 
numatytas vienas iš veiklos prioritetų - planuoti ir vystyti socialinę infrastruktūrą kultūros, švietimo ir 
mokslo, sveikatos, sporto srityse, 2022 m. numatėme atlikti viešuosius pirkimus ir pradėti lauko 
sporto aikštyno darbus (gautas 20000 eur. savivaldybės finansavimas). 

 

I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

 Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis – 1977 m. rugpjūčio 1 d. įsteigta Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo, savo 
veiklą grindžia LR Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR Švietimo ir mokslo ministerijos 
teisės aktais, kitais teisės aktais ir įstaigos nuostatais.  
  Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno miesto savivaldybės taryba. Įstaigos buveinė – Tirkiliškių g. 47, 
Kaunas LT-46458. 

  Tirkiliškių lopšelyje-darželyje veikia 6 grupės: 1 lopšelio grupė 10,5 val. trukmės, 4 ikimokyklinio (darželio) grupės, iš jų 2 grupės 12 val. 
trukmės, 2 grupės – 10,5 val. trukmės, 1 priešmokyklinė grupė 10,5 val. trukmės. Įstaigos projektinis vietų skaičius – 115. 

  Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos: įstaigos taryba ir mokytojų taryba. Tirkiliškių lopšelio-darželio bendruomenė besimokanti, 
refleksyvi ir atvira. Bendruomenę apibūdina šie bruožai: mokymasis su kitais ir iš kitų, sutelktumas, refleksyvumas, mokymosi ir asmeninio tobulėjimo 
skatinimas, įstaigos atvirumas inovacijoms, pokyčiams. 

  Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio strateginis planas reglamentuoja įstaigos veiklą 2022–2024 metams. Strateginio plano tikslas – efektyviai 
valdant ugdymo įstaigos veiklą, telkti bendruomenę visuotinai aptartiems ilgalaikiams tikslams pasiekti, nuolat išlaikant tinkamą vystymosi kryptį ir 
prioritetus bei kontroliuojant aplinkoje vykstančius procesus. Strateginis planas parengtas planuojant ir  kuriant kaitos pokyčius, formuojant mokyklos 
ugdymo kokybės siekio kultūrą, pabrėžiant jos identitetą ir vertybes.  

 Įgyvendindama vieną iš LR švietimo politikos prioritetų – ugdymo įstaigos veiklos kokybės gerinimą (Žin., 2011-03-31, Nr. 38-1804), Kauno 
Tirkiliškių lopšelio-darželio bendruomenė atliko vidinio įsivertinimo procesus ir jų duomenų panaudojimą įstaigos veiklos gerinimui. Įstaigos veiklos 
kokybės įsivertinimo rezultatai, diskusijos, pasiūlymai yra panaudoti rengiant strateginį planą.  
 Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio 2022-2024 m. strateginis planas parengtas vadovaujantis: 

• Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
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• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,  
• Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos įstatymu, 
• Valstybės švietimo 2013–2022 m. strategija, patvirtinta LR Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745, 
• Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta LR Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015, 
• Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, 
• Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 1 d.   

sprendimu Nr. T-3 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 
• Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika, 2021 m.  
• Įstaigos bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, jos pedagoginės ir kultūrinės veiklos patirtimi, įsivertinimo išvadomis. 

 

Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio strateginį planą parengė darbo grupė, patvirtinta direktoriaus 2022 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl darbo 
grupės strateginiam planui parengti“, kuri vadovavosi viešumo, visuotinumo, suderinamumo, skaidrumo, partnerystės, bendravimo ir bendradarbiavimo, 
nuolatinio tobulėjimo ir vidinio įsivertinimo principais. 

 Parengta strategija – sėkmingos Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio ateities perspektyvos įgyvendinimas, siekiantis visuminės įstaigos veiklos 
dermės kuriant savitą įstaigos modelį, kuris kryptingai telks visos bendruomenės pastangas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybės 
užtikrinimui, racionaliam išteklių panaudojimui. 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2019-2021 METUS 

 
1 tikslas - pagerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, tenkinant fizinio ir psichologinio saugumo poreikius, sukuriant bendruomenės sveikatinimo strategiją. 

 Pasiektas faktinis rezultatas  
(sutampantis su esančiu Strateginio planavimo sistemoje) 

Valsty
bės 
biudž
eto 
lėšos 

Savival
dybės 
lėšos 

Speciali
osios 
lėšos 

Parama Kiti 
finans
avimo 
šaltini
ai 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1uždavinys 100% pedagogų, 
patobulino 

100% pedagogų patobulino 
kvalifikaciją emocijų suvokimo 

100% pedagogų, patobulino 
kvalifikaciją organizuotuose 

2923 1623    
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Pagerinti emocinį 
mikroklimatą 
bendruomenėje, 
tenkinant ugdytinių 
poreikius bei 
siekiant 
individualios jų 
pažangos emocijų 
suvokimo ir 
raiškos srityje. 

kvalifikaciją, 
emocijų suvokimo ir 
raiškos srityje 
dalyvaudami 
mokymuose 
organizuotuose 
įstaigoje “Socialinių 
emocinių įgūdžių 
ugdymas 
integruojant 
Kimochi programą” 
ir “Socialinių 
emocinių įgūdžių 
taikymas su Kimochi 
personažais 
praktikoje”. 
Individualiai kelta 
kvalifikacija 
prisijungus prie 
platformos 
Pedagogas.lt.  
Veiksmingiau 
teikiama individuali 
pagalba vaikui, 
pagerėjo ugdymo 
kokybė. 

ir raiškos srityje, dalyvaudami 
mokymuose  “Inovatyvus fizinis 
ugdymas ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoje”, organizuotuose 
lopšelyje-darželyje. Individualiai 
tobulino kompetenciją, 
naudodami Pedagogas.lt 
platformą. Pedagogai ugdymo 
proceso metu emocijų raišką ir 
sveikatos ugdymą integruoja 
inovatyviais būdais, taip 
pagerindami  vaiko psichinę ir 
fizinę savijautą, atrado  
galimybę kitaip spręsti 
problemines situacijas.  

mokymuose įstaigoje 
“Įtraukiojo ugdymo 
galimybės ikimokykliniame 
amžiuje”. Mokytojų komanda  
(10) dalyvavo ilgalaikiuose 
komandiniuose mokymuose  
pedagogų psichinės sveikatos 
kompetencijos didinimo 
srityje, individualiai tobulino 
kvalifikaciją naudodamiesi  
platforma Pedagogas.lt.  
Kvalifikacijos tobulinimas 
padėjo produktyviau vykdyti 
ugdymo procesą, 
atsižvelgiant į kiekvieno 
vaiko poreikius ir galimybes, 
didėjo empatiškumas bei 
emocijų suvokimas ir raiška. 

Atliktas darbuotojų 
“Mikroklimato 
tyrimas”, kuriame 
dalyvavo 74% 
darbuotojų. Gerai ir 
labai gerai 
mikroklimatą  
įstaigoje įvertino 

Vykdyta tėvų analitinė apklausa 
vaiko savijautai ugdymo 
įstaigoje įvertinti, 91% 
respondentų labai gerai ir gerai 
įvertino vaiko savijautą 
darželyje.  

Vykdyta tėvų analitinė 
apklausa vaiko savijautai 
ugdymo įstaigoje įvertinti, 
95% respondentų labai gerai 
ir gerai įvertino vaiko 
savijautą darželyje. 
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79% respondentų, 
numatytos veiklos 
kryptys ir pateiktos 
rekomendacijos 
geram mikroklimatui 
palaikyti bei gerinti. 
Vykdytas analitinis 
ugdytinių  tėvų 
tyrimas “Vaiko 
savijautos darželyje 
įvertinimas”. Tyrime 
dalyvavo 67% tėvų. 
Respondentų 
duomenimis 65% 
vaikų ugdymo 
įstaigoje jaučiasi 
labai gerai ir gerai. 
Tarptautinėje 
ankstyvosios 
prevencijos 
programoje ,,Zipio 
draugai” dalyvavo 
35% ugdytinių, 
prevencinėje 
programoje 
,,Kimochi”- 87%. 

Socialinių emocinių įgūdžių 
ugdymo prevencinėje 
programoje ,,Kimochi” dalyvavo 
87% ugdytinių. Tarptautinėje 
ankstyvosios prevencijos 
programoje “Zipio daraugai” 
dalyvavo 23% ugdytinių. 

Tarptautinėje ankstyvosios 
prevencijos programoje 
,,Zipio draugai” dalyvavo 
27% ugdytinių, ,,Kimochi” - 
87%. 

150     

Skatindami tėvų 
įsitraukimą į ugdymo 
procesą 21% 
ugdytinių tėvų 
dalyvavo paskaitoje 
„Susipažinimas su 
socialinių emocinių 
įgūdžių ugdymo 

 10% tėvų sėkmingai baigė 
STEP pozityvios tėvystės 
grupinius užsiėmimus. 
23% tėvų įsitraukė į 
prevencinės programos 
sklaidą šeimoje „Zipis 
namuose – Zipio draugų 
užduotys vaikams su tėvais“. 
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programos „Kimochi“ 
personažais“. 
Priešmokyklinio 
ugdymo (19%) tėvų 
įsitraukė į prevencinės 
programos sklaidą 
šeimoje „Zipis 
namuose – Zipio 
draugų užduotys 
vaikams su tėvais“. 
Stiprindami atsakingą 
tėvystę 13%  įstaigos 
tėvų sėkmingai baigė 
STEP pozityvios 
tėvystės grupinius 
užsiėmimus.  
Įstaigos interneto 
svetainė 
www.tirkiliskiudarze
lis.lt atitinka LR 
Vyriausybės 
“Bendrųjų 
reikalavimų 
valstybės ir 
savivaldybių 
institucijų ir įstaigų 
interneto svetainėms 
ir mobiliosioms 
programoms 
aprašą”. Svetainėje 
skelbiama aktuali ir 
teisiškai galiojanti 
informacija, kuri yra 
atnaujinama  pagal 

Stiprinant įstaigos bendruomenės 
komunikaciją pandeminiu 
laikotarpiu panaudojamos įvairios 
virtualios bendradarbiavimo 
formos ir būdai per „ZOOM“, 
„Messenger“, „Facebook“ 
platformas. Rengiamos virtualios 
ugdomosios veiklos „Padlet“ 
programa. Svetainėje skelbiama 
aktuali ir teisiškai galiojanti 
informacija, kuri yra atnaujinama  
pagal mokslo metų periodiškumą. 
Suteikta galimybė gauti 
informaciją neįgaliems asmenims 
ir užsieniečiams, įdiegta žodinės 
paieškos  sistema ir visi  
privalomi skyriai. Plačiau 

Įstaigos interneto svetainėje 
skelbiama aktuali ir teisiškai 
galiojanti informacija, kuri 
yra nuolat atnaujinama.  
Naudojant el. dienyną “Mūsų 
darželis” vyksta efektyvesnis 
bendradarbiavimas su tėvais 
bei partneriais, sklandžiau 
organizuojamas ugdymo 
procesas. Informacija nuolat 
atnaujinama įstaigos ir grupių 
“Facebook” paskyrose. 
Išnaudojamos virtualių 
informacinių stendų 
galimybės. 

 174 672   

http://www.tirkiliskiudarzelis.lt/
http://www.tirkiliskiudarzelis.lt/
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keitimosi 
periodiškumą. 
Suteikta galimybė 
gauti informaciją 
neįgaliems 
asmenims ir 
užsieniečiams, 
įdiegta žodinės 
paieškos  sistema ir 
visi  privalomi 
skyriai. Efektyviai 
funkcionuojančiu  
elektroniniu dienynu 
“Mūsų darželis” 
naudojasi visi 
pedagogai ir 97%. 
grupių tėvų 
(globėjų). 
Informacija nuolat 
atnaujinama įstaigos 
ir grupių “Facebook” 
paskyrose. 

panaudojamos el. dienyno “Mūsų 
darželis” galimybės. 

2 uždavinys 
Telkiant lopšelio-
darželio 
bendruomenę, 
integruoti 
sveikatos 
kompetencijos 
ugdymą įvairiose 
veiklose.   

Atnaujintos lauko 
pavėsinės, 
periodiškai 
atnaujinamas  smėlis 
dėžėse, įrengtos 
pakeltos lysvelės 
(darželiai) įrengtos 
naujos netradicinės 
erdvės įstaigos 
kieme.   

Įrengtas “Kneipo” takas. 
Atnaujinti įrenginiai aktyviai ir 
kūrybinei veiklai įstaigos lauko 
erdvėse organizuoti. 
Bendradarbiaujant su tėvais po 
sporto įrenginiais atnaujinta 
smėlio minkštoji danga. 

Įkurtos lauko erdvės, 
skatinančios vaikų fizinį 
aktyvumą, įsigytos priemonės 
kūrybinei veiklai lauke 
organizuoti.  

 435    

Dalyvavimas  
respublikinės 

Pasirašyta su RIĮDA “Sveikatos 
Želmenėliai” bendradarbiavimo 
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ikimokyklinių 
įstaigų asociacijos 
„Sveikatos 
Želmenėliai“ 
veikloje 

sutartis ir suburta darbo grupė 
veiklai vykdyti. 
Suburta darbo grupė bendrai 
veiklai su “Sveikatos 
Želmenėliai” organizuoti. (dir. 
Įsak. 2020-01-15 V-8) 

Bendradarbiaudami 
su  Kauno m. 
visuomenės 
sveikatos biuru 
dalyvavome projekte 
„Sveiko maisto 
savaitė”, “Sveikas 
vaikas  – laimingas 
vaikas”, “Mano 
žalioji palangė”. 

Sveiko maisto savaitės 
organizavimas  “Mažosios 
burtininkės”.  
Bendradarbiaudami su  Kauno 
m. visuomenės sveikatos biuru 
dalyvavome projekte  
“Sveikas vaikas  – laimingas 
vaikas”,  

Dalyvauta respublikinio 
projekto iššūkiuose  
„Sveikata visus metus 2021“. 

     

3 uždavinys 
Pagerinti ugdytinių 
sveikatos 
kompetenciją, 
sukuriant sveikatos 
stiprinimo 
strategiją bei 
plėtojant socialinių 
partnerių tinklą. 
 

Darbo grupės 
subūrimas 
sveikatinimo 2019-
2021 m. kryptims 
numatyti. Parengtos 
gairės 2019-2021 m. 
sveikatinimo veiklai 
ugdymo įstaigoje 
organizuoti. 

Darbo grupės subūrimas 2020 
m. sveikatinimo veikloms 
organizuoti ir darbo planui 
parengti. 

2021 m. suburta darbo grupė 
sveikatinimo veikloms 
organizuoti ir planui parengti. 

     

 Patvirtinta darbo grupė fizinio 
aktyvumo skatinimo veikloms 
organizuoti ir planui parengimui. 
(dir. įsak. 2020-01-13 V-5A) 

Parengtas “Fizinio aktyvumo 
skatinimo mokykloje veiklos 
planas” 2021-2025 m.  
2021 m. gegužės 18 d. . 
Nacionalinio sveikatą 
stiprinančių mokyklų tinklo ir 
aktyvių mokyklų veiklos 
koordinavimo komisija 
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pripažino įstaigą „Aktyvia 
mokykla“. 

 Darbo grupės subūrimas 
sveikatos stiprinimo veikloms 
organizuoti ir 5 m. sveikatos 
stiprinimo programos 
parengimui. 
(dir. įsak. 2020-02-13 V-22) 

Parengta sveikatą stiprinanti 
programa  “Mažųjų 
sveikatinė 2022-2026 m.” 
2021 m. gruodžio 9 d. 
Nacionalinio sveikatą 
stiprinančių mokyklų tinklo ir 
aktyvių mokyklų 
koordinavimo komisija 
pripažino įstaigą sveikatą 
stiprinančia mokykla “Sveika 
mokykla”, informacija 
patalpinta www.smlpc.lt 

     

Bendradarbiaudami 
su socialiniais 
partneriais 
dalyvavome 
renginiuose ir 
projektinėje veikloje: 
„Žiemą sportuosi – 
ligos nebijosi“, 
„Dama kerta 
ŠAŠKĘ“, „Lietuvos 
mažųjų žaidynės 
2019“, olimpiadoje 
„Dramblys“, 
„Savaitė be patyčių“, 
„Sportuojantis vaikas 
– sveikas vaikas“, 
sporto šventė „Aš, 
tėtis ir mama – mes 
sportuojanti šeima“, 
„Rieda ratai 

Bendradarbiaudami su 
socialiniais partneriais 
dalyvavome tradiciniuose 
respublikiniuose sporto 
projektuose ir veiklose: „Žiema 
džiaugiuosi – gerai jaučiuosi“, 
„Stop gripui“, „Lietuvos Mažųjų 
Žaidynės“, „Ikimokyklinukų 
žiemos olimpiada 2020“, „Be 
tabako gyvenu sveikas ir 
laimingas“,  „Trikrepšio“ 
festivalis, „Šok, sportuok ir būk 
laimingas“, „Sveikatiada“, 
„Aktyviai, draugiškai, sveikai“, 
„Rieda ratai rateliukai“, „Mažieji 
turistai 2020“, „Futboliukas“, 
„Mažoji mylia 2020“, „Olimpinis 
mėnuo 2020“, „Mano 
saugiausias judrusis žaidimas 
lauke“, „Švarių rankų šokis“.  

Bendradarbiaudami su 
socialiniais partneriais 
dalyvavome tradiciniuose 
renginiuose ir projektinėje 
veikloje: “Ikimokyklinukų 
žiemos olimpiada”, “Mažoji 
mylia-2021”, “Aktyvus 
koridorius”, “Lietuvos 
Mažųjų Žaidynės” (LTOK,  
RIUKKPA), ,,Judrūs vaikai- 
gamtos draugai”, ,,Rieda ratai 
rateliukai”, respublikiniuose 
projektuose ,,Judu ir kalbu”, 
,,Velykų kiškių bėgimas  
2021” Lietuos teniso sąjungos 
projektas “Teniso integracija 
mokyklose ir darželiuose”, 
“Futboliukas” (MaFA), 
(LFF); Respublikinė akcija, 

     

http://www.smlpc.lt/
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rateliukai“, LSU 
„Masinis šokis“, 
„Sportuojantis 
koridorius“, „Mažoji 
Aleksoto olimpiada“. 
 

Organizavome EKO savaitę.  skirta Pasaulinei 
orientavimosi dienai  ir kt. 
Dalyvavome Europos 
Sąjungos investicinių fondų 
lėšomis finansuojamame 
Kauno m. savivaldybės ir 
KVSB “Vaikų fizinio 
aktyvumo projekte“ 2020-
2021 m. 

Išvada apie pasiektą tikslą: 
2019 m. tarpinis matavimo rezultatas rodo, kad tikslas įgyvendintas 50 proc.  
2020 m. tarpinis matavimo rezultatas rodo, kad tikslas įgyvendintas 80 proc. 
2021 m. galutinis matavimo rezultatas rodo, kad tikslas įgyvendintas 100 proc. Pasiekti maksimaliai laukti rezultatai. 

Tikslui pasiekti priemonės įgyvendinamos laikantis terminų, racionaliai naudojant lėšas.  Sistemingai vykdoma  veikla sveikatos stiprinimo srityje, siekiant 
užtikrinti gerą vaiko savijautą ir saugumą ugdymo įstaigoje vykdoma prevencinė veikla psichologinei savijautai gerinti. Vykdomų apklausų duomenimis vaikų 
savijauta ugdymo įstaigoje kinta pozityvia linkme. Parengta ir pradėta įgyvendinti sveikatą stiprinanti programa  “Mažųjų sveikatinė” 2022-2026 m. 
2 tikslas – patobulinti ugdytinių sveikos gyvensenos įgūdžius ir kūrybiškumą skatinančias vidines ir išorines edukacines erdves, racionaliai 
panaudojant lėšas. 
 Pasiektas faktinis rezultatas  

(sutampantis su esančiu Strateginio planavimo sistemoje) 
Valsty
bės 
biudž
eto 
lėšos 

Savival
dybės 
lėšos 

Speclėš
os 

Parama Kiti 
finans
avimo 
šaltini
ai 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1 uždavinys 
Atnaujinti 
įstaigos 
inventorių 
pagal ugdytinių 
poreikius, 
pagerinant 
higienines 
sąlygas. 

Siekdami pagerinti 
higienines sąlygas, 
atnaujinome įstaigos 
inventorių: įsigyti 
baldeliai lopšelio grupei: 
staliukų 4 vnt., lovytės 
14 vnt., kėdutės 14 vnt. 
Nupirkta minkštojo 
inventoriaus - 47 
patalynės komplektai, 

Siekdami pagerinti įstaigos 
higienines sąlygas įsigijome 
minkštojo inventoriaus: 
patalynės 13 vnt., rankšluosčių 
300 vnt. 

Siekdami pagerinti įstaigos 
higienines sąlygas įsigijome 
minkštojo inventoriaus: 54 
vnt. patalynės komplektų  

2245 5240 4209 
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25 vnt. čiužinių, 
užuolaidos grupėms ir 
aktų salei, 3 kilimai, 2 
mobilūs oro 
ventiliatoriai, 4 oro 
kondicionieriai, 1 
muzikinis centras.  
Užtikrinant ankstyvojo 
amžiaus vaikų saugų 
judėjimą vidaus 
patalpose įrengti 3 
saugūs turėklai 
ankstyvojo amžiaus 
grupės ugdytiniams. 

Užtikrindami savarankišką ir 
saugesnį judėjimą ugdymo 
įstaigoje sistemingai 
atnaujiname įrengtus turėklus 
ankstyvojo amžiaus 
ugdytiniams. 

Užtikrindami savarankišką ir 
saugesnį judėjimą ugdymo 
įstaigoje sistemingai 
atnaujiname įrengtus turėklus 
ankstyvojo amžiaus 
ugdytiniams. 

 120    

Ugdymo proceso 
modernizavimui įsigyta 
ir įrengta 1 interaktyvi  
SMART lenta 
ikimokyklinėje grupėje, 
atnaujinta ir papildyta  
pedagoginių darbuotojų 
kompiuterinė įranga: 1 
stacionarus kompiuteris, 
monitorius, biuro 
laminatorius, 1 
spausdintuvas, 1 
automatinis dokumentų 
naikiklis.  

Siekdami modernizuoti ugdymo 
procesą įsigijome kompiuterį. 
 

Ugdymo proceso 
modernizavimui įsigytas  
spausdintuvas. Gauta parama 
2 kompiuteriai ir 2 
laminatoriai. 

3134 4192 453   

2 uždavinys 
Užtikrinti 
saugesnę 
lopšelio-
darželio kiemo 
aplinką, 

Užtikrinant saugesnę 
lopšelio – darželio 
kiemo aplinką įrengta ir 
sklandžiai funkcionuoja 
lauko vartų kontrolės 
sistema. 

Papildomai įsigyti įstaigos lauko 
vartų kontrolės  užraktąi. 

Papildomai įsigyti įstaigos 
lauko vartų kontrolės  
užraktai. 

 246    
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pritaikant ją 
ugdytinių 
patirtiniam ir 
kūrybiškumo 
ugdymui(si). 

Plėsdami lauko erdvių 
funkcionalumą, 
pritaikydami  jas 
kūrybiniam 
ugdymui(si), įsigijome 
lauko žaislų, baseinėlius 
kiekvienai grupei, 
atnaujinome lauko 
smėlio dėžes. 

Modernizuodami lauko erdves ir 
siekdami saugaus vaikų buvimo 
lauke, gavome papildomą 
savivaldybės finansavimą 
saugioms guminėms dangoms 
žaidimų aikštelėse. Įrengtos 
fizinį aktyvumą ir kūrybiškumą 
skatinančios lauko erdvės 
(išpieštos lauko žaidimo 
aikštelės ant asfalto). Smėlio 
dėžes papildėme nauju smėliu.  

Atnaujintos fizinį aktyvumą ir 
kūrybiškumą skatinančios 
lauko erdvės (išpieštos lauko 
žaidimo aikštelės ant asfalto), 
atnaujintas smėlis smėlio 
dėžėse. 

509 5403 333   

Įsigyta priemonių vaikų 
savaiminei, aktyviai ir 
organizuotai veiklai 
kieme, įsigyta smėlio 
žaislų. 

Įsigyti priemonių vaikų 
savaiminei ir organizuotai 
veiklai kieme, įsigyta naujų 
žaislų, priemonių tyrinėjimui, 
STEAM veikloms vykdyti. 

Įsigyti priemonių vaikų 
savaiminei ir organizuotai 
veiklai kieme, įsigyta naujų 
priemonių tyrinėjimams, 
STEAM veikloms 
organizuoti. Papildytas  
sportinis inventorius. 

5445  1237   

3 uždavinys 
Pritaikyti lauko 
erdves vaikų 
sveikos 
gyvensenos 
ugdymui. 

  Parengtas techninis projektas 
lauko sporto aikštynui įrengti. 

 1936    

 Įrengta lauko bibliotekėlė, 
įsigytas stalas lauko baldai 
(lentynos), įrengta kreidinė 
magnetinė lenta, įsigyti 
minkštasuoliai 2 vnt.  

Atnaujinta  lauko pavėsinė, 
įrengus sveikatos 
kompetenciją ugdančią erdvę 
„Mažieji sveikuoliai“. 
Grupių erdvės papildytos 
ugdymo priemonėmis ir 
žaislais, papildytas sportinis 
inventorius. 

499 76 2649   

Išvada apie pasiektą tikslą: 
 
2019 m. tarpinis matavimo rezultatas rodo, kad tikslas įgyvendintas 40 proc.  
2020 m. tarpinis matavimo rezultatas rodo, kad tikslas įgyvendintas 80 proc. 
2021 m. galutinis matavimo rezultatas rodo, kad tikslas įgyvendintas iš dallies, nes parengtas tik techninis projektas, bet negautas finansavimas lauko sporto 
aikštynui įrengti. Tikslas įgyvendintas 90 proc.  
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Įgyvendinimo priemonės vykdomos pagal gautą finansavimą, laikantis tikslo pasiekimo terminų.  

 

III SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės 

• Veiksmingas STEAM, ekologijos ir sveikatos puoselėjimo  ugdymas. 

• Socialinių-emocinių įgūdžių programų „Kimochi“, „Zipio draugai“ 

diegimas. 

• Nuoseklus pedagogų kvalifikacijos kėlimas. 

• Kvalifikuota švietimo pagalbos specialistų komanda. 

• Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas. 

• Atvirumas pokyčiams, inovacijų diegimas. 

• Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas. 

• Vaikų skaičiaus grupėse atitikimas nustatytoms higienos normoms. 

• Uždavinių įgyvendinimas.  

• Vaiko teisių garantavimas mokykloje. 

• Saugi aplinka, įrengta vartų praėjimo kontrolė. 

• Aktyvus įstaigos dalyvavimas tarptautinėse ir šalies projektinėse 

veiklose.  

• Lauko ir vidaus edukacinių erdvių, inovatyvių ugdymo(si) priemonių 

atnaujinimas. 

Silpnybės 

• Trūksta pedagogų skatinimo ir motyvacijos sistemos. 

• Glaudaus bendradarbiavimo tarp grupės pedagogų stoka. 

• Nepakankamas ankstyvojo amžiaus grupių skaičius. 

• Pedagogų žinių ir įgūdžių stoka dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių ir 

elgesio sunkumų turinčiais vaikais. 

• Pilnai neatlikta darželio pastato renovacija. 

• Vasaros ir žiemos laikotarpiais grupėse neužtikrinama temperatūra, 

atitinkanti higienos normas (nėra oro kondicionierių, žiemos laikotarpiu 

šalta). 

• Vaikų žaidimų aikštelių trūkumas. 

• Didelė dokumentacijos našta pedagogams. 

• Nepakankamas finansavimas, asignavimų mažinimas. 

• Viešųjų pirkimų specialisto trūkumas. 

• Nepakankamas tėvų domėjimasis vaikų ugdymo(si) pasiekimais. 

• Nepakankamas logopedo darbo krūvis neužtikrina kokybiško visų SUP 

turinčių vaikų poreikio gauti švietimo pagalbą.  
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• Pasiektas Aktyvios ir Sveikos Mokyklos statusas. 

• Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

Galimybės 

• Ugdymo kokybės gerinimas, pritaikant ugdymo turinį įvairių 

gebėjimų vaikams. 

• Veiksmingas pagalbos šeimai teikimas. 

• Pedagogų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas, 

įgyvendinant įtraukųjį ugdymą. 

• Aktyvesnis visos įstaigos bendruomenės įsitraukimas į įstaigos veiklą.  

•  Nuolatinis saugios, aktyvios, inovatyvios ir kūrybiškos ugdymo(si) 

aplinkos kūrimas,  

• Tarpinstitucinio bendradarbiavimo, projektinės veiklos plėtojimas. 

• Nuoseklus nuolatinio profesinio tobulėjimo procesas vaiko ir įstaigos 

pažangai. 

• Lauko sporto aikštyno įrengimas vaikų sveikatos kompetencijos 

ugdymui. 

• Nuolatinis lauko ir vidaus edukacinių erdvių priemonių atnaujinimas. 

• Lauko edukacinių erdvių plėtojimas, taikant lauko pedagogiką. 

• Lopšelio grupės įrengimas. 

• Ugdymo erdvių atnaujinimas, panaudojant 1,2 proc. GPM paramos 

lėšas. 

• Papildomų finansavimo šaltinių paieška. 

Grėsmės/pavojai 

• Viešųjų pirkimų specialisto trūkumas. 

• Ribota galimybė teikti visavertę švietimo pagalbą dėl nepakankamo švietimo 

pagalbos specialistų krūvio. 

• Specialiojo pedagogo paslaugų stoka. 

• Švietimo politikos nuolatinė kaita, didėjantis „popierizmas“. 

• Menkas finansavimas įstaigos remontui, naujų edukacinių erdvių įrengimui. 

• Nepritaikytos ugdymo erdvės spec. poreikių vaikams, turintiems negalią, 

alergijas ir kt. 

• Pedagogų patirties trūkumas tinkamai organizuoti įtraukųjį ugdymą. 

• Didėjantis spec. poreikių vaikų skaičius. 

• Nepagrįstai dideli tėvų/globėjų reikalavimai pedagogams.  

• Techninio personalo mažinimas neužtikrins saugios ir estetiškai patrauklios 

aplinkos. 
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IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VIZIJA 

Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio vizija-tai šiuolaikiška, bendradarbiaujanti, atvira naujovėms, garantuojanti saugias ugdymosi sąlygas 
įstaiga, kurioje kompetentingi pedagogai ugdo laisvą asmenybę bei puoselėja kiekvieno vaiko individualybę.  

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MISIJA 

 

Teikti 2-7 metų amžiaus vaikams kokybiškas ir kvalifikuotas ikimokyklinio ir priešmokyklinio visapusiško ugdymo (si) paslaugas, 
integruojant ekologijos, STEAM ir sveikos gyvensenos elementus įvairiose veiklos srityse, užtikrinant mokyklinę brandą. Suburti įstaigos 
bendruomenę švietimo prioritetų įgyvendinimui. 

 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 
 

Svarbiausia – vystyti beribes potencialias vaiko galimybes, kad jo gyvenime ir pasaulyje būtų daugiau džiaugsmo. Vienintelis 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo tikslas – suteikti vaikui tokį išsilavinimą, kad jis turėtų skvarbų protą ir sveiką kūną, užauginti jį mąstančiu ir 

geru. Tirkiliškių lopšelio-darželio dėmesio centre yra vaikas ir jo ugdymasis, pedagogai laikosi nuostatos, kad vaikystė – unikali vertybė, nepaprastai 

svarbi viso gyvenimo ugdymo ir ugdymosi pradžia. 

 

VII SKYRIUS 
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STRATEGINIO REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 TIKSLAS – ugdymo(-si) kokybės gerinimas skirtingų gebėjimų vaikams. 

Uždaviniai Priemonės pavadinimas Vykdytojai Planuojami rezultatai ir 
jų laikas 

Lėšų poreikis 
ir numatomi 
finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato vnt. 2022 
m. 

2023 
m. 

2024 
m. 

1.1. Vaiko 
asmeninės pažangos 
siekimas, pritaikant 
ugdymo turinį 
skirtingų ugdymosi 
gebėjimų vaikams.  

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

Mokytojai Du kartus per mokslo 
metus, atliktas kiekvieno 
ikimokyklinio amžiaus 
ugdytinio pasiekimų ir 
pažangos lygio 
vertinimas. 

 Ikimokyklinio amžiaus 
ugdytinių, pažangos ir 
pasiekimų lygio, 
atitinkančio vaiko raidą 
dalis, nuo bendro jų 
skaičiaus (procentinė 
dalis). 

67 69 70 

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

Mokytojai Du kartus per mokslo 
metus atliktas kiekvieno 
priešmokyklinio 
amžiaus ugdytinio 
pasiekimų ir  pažangos 
lygio vertinimas. 

 Priešmokyklinio 
amžiaus ugdytinių, 
pažangos ir pasiekimų 
lygio, atitinkančio vaiko 
raidą dalis, nuo bendro 
jų skaičiaus (procentinė 
dalis). 

75 79 83 

1.1.3. Analitinė tėvų 
apklausa „Vaiko ugdymo 
kokybei įstaigoje įvertinti“. 
 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

Iki einamų metų 
pabaigos atlikta tėvų 
analitinė apklausa ir 
pateiktos 
rekomendacijos vaiko 
ugdymo(si) kokybei 
pagerinti. 

 Tėvai, gerai ir labai 
gerai vaiko ugdymo 
kokybę vertinantys 
ugdymo įstaigoje, nuo 
bendro apklausoje 
dalyvaujančių tėvų 
skaičiaus (procentinė 
dalis). 

69 70 71 

1.2. Ugdymo turinio 
modernizavimas, 
taikant IKT ir 
diegiant inovatyvius, 
patyriminius 

1.2.1. Patyriminė EKO, 
STEAM veikla 
netradicinėse aplinkose. 

Mokytojai Patrauklesnis ugdymo 
procesas, įvairesnės 
ugdymosi galimybės. 

 Pedagogų, taikančių 
priemonę, procentinė 
dalis nuo bendro jų 
skaičiaus 

100 100 100 

1.2.2. Inovatyvių ugdymo 
metodų EKO, STEAM 

Darbo grupė Ugdymo procesas 
paremtas STEAM, EKO 

 Pedagogų, taikančių 
IKT bei STEAM, EKO 

80 90 100 
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STEAM, EKO 
ugdymo(si) metodus. 

integravimas, taikant IKT 
ugdomajame procese. 

metodologija 
kasdieniniame 
ugdomajame procese, 
panaudojant IKT. 

metodologiją kasdienio 
ugdomojo proceso metu 
procentinė dalis nuo 
bendro jų skaičiaus. 

1.2.3. Pedagogų dalykinių 
ir bendrųjų kompetencijų 
tobulinimas, įgyvendinant 
ugdymo(si) kokybės 
gerinimą skirtingų 
gebėjimų vaikams. 

Direktorė Visi įstaigos pedagogai 
tobulins kvalifikaciją 
pagal parengtą dalykinių 
ir bendrųjų 
kompetencijų parengtą 
planą. 

Viso: 
3000 eur. 
Iš jų: 
1000 eur. 
Sav. Lėšos 
2000 eur. 
ML lėšos 

Pedagogai, tobulinantys 
dalykinę ir bendrąsias 
kompetencijas pagal 
parengtą planą 
procentinė dalis nuo 
bendro pedagogų 
skaičiaus. 

100 100 100 

1.2.4. Mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų 
atestacijos perspektyvinės 
programos sudarymas. 

Direktorė Kartą metuose parengti 
mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų 
atestacijos 
perspektyvinę programą, 
sudarant sąlygas siekti 
aukštesnės 
kvalifikacinės 
kategorijos. 

 Mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų 
skaičius, siekiančių 
aukštesnės 
kvalifikacinės 
kategorijos (vnt.) 

1 2 1 

1.3. Individualios 
ugdytinio pažangos 
stebėsenos 
vykdymas, gautų 
rezultatų analizė ir 
pažangos gerinimo 
priemonių 
įgyvendinimas. 

1.3.1. Mokytojų ir pagalbos 
vaikui specialistų 
bendradarbiavimas 
identifikuojant ugdymosi 
sunkumus.  

Mokytojai, 
VGK, 
pagalbos 
vaikui 
specialistai.  

Ankstyvesnis vaiko 
specialiųjų poreikių  
nustatymas ir 
kompleksinės tikslinės 
pagalbos  teikimas 
sprendžiant ugdymosi 
problemas. 

 Švietimo įstaigos 
teikiamomis pagalbos 
paslaugomis 
besinaudojančių vaikų 
dalis nuo bendro jų 
skaičiaus (proc.) 

32 33 35 

1.3.2. Individuali pagalba 
išskirtinių poreikių 
vaikams. 

VGK, 
pagalbos 
vaikui 
specialistai. 

Parengtas ir 
įgyvendintas 
individualus pagalbos ir 
pažangos gerinimo 
vaikui priemonių planas. 

 Parengti ir įgyvendinti 
individualūs „Švietimo 
pagalbos“ vaikui planai, 
(vnt.) 

20 20 20 

1.3.3. Susipažinimas su 
naujai parengta 
„Ikimokyklinio ir (ar) 
priešmokyklinio ugdymo 
programas vykdančių 

Direktorė Pedagogai pasirengs 
naudotis naujai parengta 
„Ikimokyklinio ir (ar) 
priešmokyklinio 
ugdymo programas 

 Pedagogų, pasirengusių 
naudotis pristatyta 
priemone procentinė 
dalis nuo bendro 
pedagogų skaičiaus. 

80 90 100 
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mokyklų veiklos kokybės 
įsivertinimo metodika“. 

vykdančių mokyklų 
veiklos kokybės 
įsivertinimo metodika“.  

 

2 TIKSLAS – saugių ir šiuolaikiškų ugdymo(si) sąlygų užtikrinimas įvairių poreikių vaikams. 

Uždaviniai Priemonės pavadinimas Vykdytojai Planuojami rezultatai ir 
jų laikas 

Lėšų poreikis 
ir numatomi 
finansavimo 

šaltiniai 

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

2.1.  Socialinių 
emocinių įgūdžių 
ugdymas. 

2.1.1. Tėvų analitinė 
apklausa „Vaiko savijautai 
ugdymo įstaigoje“  
įvertinti. 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui 

Iki einamų metų  
lapkričio mėn. pabaigos 
atlikta  tėvų analitinė 
apklausa ir pateiktos 
rekomendacijos vaikų 
savijautai gerinti. 

 Tėvai, gerai ir labai 
gerai vaiko savijautą 
vertinantys ugdymo 
įstaigoje, nuo bendro 
apklausoje 
dalyvaujančių tėvų 
skaičiaus (procentinė 
dalis). 

67 69 70 

2.1.2. Kasmetinių 
prevencinių renginių: 
„Savaitė be patyčių“, 
„Vaikų gynimo diena“, 
„Psichinės sveikatos 
diena“, „Tolerancijos 
diena“ organizavimas. 

Darbo grupės 
prevencinei 
veiklai 
vykdyti. 

Prevencinės veiklos  
skatina vaikų  
bendruomeniškumą, 
draugystę, tarpusavio 
toleranciją ir supratimą, 
empatiją, pagarbą sau ir 
aplinkiniams. 

 Renginiuose 
dalyvaujančių vaikų 
skaičius, procentinė 
dalis nuo bendro jų 
skaičiaus. 

85 90 90 

2.1.3. Socialinių-emocinių 
kompetencijų ugdymo 
programos „KIMOCHI“ 
vykdymas ikimokyklinio 
amžiaus vaikams. 

Ikimokyklinio 
ugdymo 
mokytojos. 

Pagerėję ikimokyklinio 
amžiaus vaikų 
tarpusavio santykiai,  
emocinė raiška, 
pozityvus elgesys, 
bendradarbiavimo 
įgūdžiai, pozityvi 
asmenybės raida.  

 Ikimokyklinio amžiaus 
vaikų, dalyvaujančių 
prevencinėje 
programoje, procentinė 
dalis  nuo bendro jų 
skaičiaus. 

70 80 85 
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2.1.4. Tarptautinės 
prevencinės programos 
„Zipio draugai“ skirtos 
priešmokyklinio ugdymo  
vaikams vykdymas. 

Socialinė 
pedagogė, 
priešmokyklini
o ugdymo 
mokytojos. 

Priešmokyklinio 
amžiaus vaikų  pagerėję 
tarpusavio santykiai,  
emocinė raiška, 
pozityvus elgesys, 
bendradarbiavimo 
įgūdžiai, brandesnė 
asmenybės raida 
socialinėje-emocinėje 
srityje.  

200 eur. ML 
lėšos 

Priešmokyklinio 
amžiaus vaikų, 
dalyvaujančių 
prevencinėje 
programoje, procentinė 
dalis  nuo bendro jų 
skaičiaus. 

90 90 90 

2.2. Saugios, 
sveikatą 
stiprinančios 
aplinkos sukūrimas. 

2.2.1. Lauko sporto 
aikštyno įrengimas. 

Direktorė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ūkio 
reikalams. 

Ugdytinių aktyvioms, 
sveikatą stiprinančioms 
veikloms organizuoti 
įrengtas funkcionalus 
lauko sporto aikštynas. 

Viso:  
25000 eur. 
Iš jų: 
20000 Sav. 
Lėšos; 
5000 eur.  1,2 
GPM lėšos 

Įvykdytų priemonių 
skaičius (vnt.) 

1 1 1 

2.2.2. Sporto kalnelio 
įrengimas 

Direktorė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ūkio 
reikalams. 

Sveikatos stiprinimas 1000 eur. 
Sav. Lėšos 

Įvykdytų priemonių 
skaičius (vnt.) 

 1 1 

2.2.3. Lauko tinklinio 
aikštelės įrengimas. 

Direktorė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ūkio 
reikalams. 
 

Sveikatos stiprinimas 2000 eur. 
Spec. ugdymo 
lėšos 

Įvykdytų priemonių 
skaičius (vnt.) 

  1 

2.3. Edukacinių 
priemonių, 
inventoriaus 
įsigijimas, 

2.3.1. Priemonių įsigijimas 
įtraukiojo ugdymo 
užtikrinimui. 

Direktorė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ūkio 
reikalams. 

Įsigytos 
rekomenduojamos 
priemones įtraukiąjam 
ugdymui vykdyti. 

1000 eur. 
Spec. lėšos 

Įsigytų priemonių 
skaičius (vnt.) 

 5 8 
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užtikrinant švietimo 
prioritetų 
įgyvendinimą įvairių 
ugdymo(si) poreikių 
vaikams.    

2.3.2. Įsigyti STEAM, EKO 
priemonių patirtiniam, 
kūrybiškam ugdymui 
vykdyti.  

Direktorė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ūkio 
reikalams. 

Įsigytos 
rekomenduojamos 
STEAM, EKO 
priemonės. 

Viso: 
2000 eur. 
Iš jų: 
1000 eur. ML 
lėšos 
1000 eur. 
Spec. lėšos 

Įsigytų priemonių 
skaičius (vnt.) 

5 5 5 

2.3.3. Įsigyti IKT 
priemonių inovatyviam 
ugdymo procesui užtikrinti. 

Direktorė, 
direktorės 
pavaduotoja 
ūkio 
reikalams. 

Užtikrintas šiuolaikiškai 
patrauklus orientuotas į 
vaiko poreikius 
ugdymas. 

Viso: 
3000 eur.   
Iš jų: 
1500 Sav. 
lėšos 
1500 eur. ML 
lėšos 

Įsigytų priemonių 
skaičius (vnt.) 

2 2 2 

 

3 TIKSLAS – sustiprinti bendruomenės identitetą, kuriant kokybės siekio kultūrą.  

Uždaviniai Priemonės pavadinimas Vykdytojai Planuojami rezultatai ir 
jų laikas 

Lėšų poreikis 
ir numatomi 
finansiniai 
šaltiniai 

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

3.1. Saugaus 
ugdymo įstaigos 
mikroklimato 
puoselėjimas. 
 

3.1.1. Organizuoti 
pedagogų „Apskrito stalo 
diskusijas“. 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui. 

Kolegialaus 
bendradarbiavimo 
skatinimas. Kartą per 
mėnesį 

 Pedagogų, 
dalyvaujančių 
organizuojamoje 
priemonėje procentinė 
dalis nuo bendro 
pedagogų skaičiaus. 

80 90 100 

3.1.2. Įstaigoje vykdyti 
sveikatos puoselėjimo 
užsiėmimus pedagogams. 

Meninio 
ugdymo 
(šokio) 
mokytoja, 
pedagogai. 

Puoselėjama 
bendruomenės  fizinė ir 
psichinė sveikata, gerėja 
įstaigos mikroklimatas, 
stiprinamas 
bendruomeniškumas. 

 Įsitraukusios įstaigos 
bendruomenės 
procentinė dalis nuo 
bendro skaičiaus.  

40 60 80 

3.1.3. Organizuoti 
sudėtingo pedagoginio 
atvejo aptarimo tikslinę 
grupę. 

Direktorės 
pavaduotoja 
ugdymui, 

Kartą per mėnesį 
organizuoti praktinius 
kvalifikacijos 
tobulinimo apskrito 

 Pedagogų, 
dalyvaujančių 
organizuojamoje 
priemonėje procentinė 

40 45 50 
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socialinė 
pedagogė. 

stalo susitikimus,  
sprendžiant sudėtingus 
pedagoginius atvejus. 
Kolegialus 
bendradarbiavimas. 

dalis nuo bendro 
pedagogų skaičiaus. 

3.1.4. Organizuoti išvykas 
neformalioje aplinkoje 

Direktorė Kartą metuose 
organizuoti neformalius 
renginius, išvykas 
darbuotojams, siekiant 
įstaigoje palaikyti 
konstruktyvų, gerą  
mikroklimatą. 

400 eur. ML  
lėšų. 

Įvykusių  renginių 
skaičius (vnt.) 

1 1 1 

3.1.5. Vykdyti įstaigos 
veiklos kokybės 
įsivertinimą pagal 2021 m.  
parengtą metodiką. 

Darbo grupė Atliktas įstaigos veiklos 
kokybės įsivertinimas, 
nustatyti veiklos 
prioritetai bei parengtos 
rekomendacijos.  

 Atliktas įstaigos veiklos 
įsivertinimas, (vnt.) 

1 1 1 

3.2. Pozityvaus 
bendravimo ir 
bendradarbiavimo su 
ugdytinių 
tėvais/globėjais 
stiprinimas. 

3.2.1. Pozityvios tėvystės 
įgūdžių „STEP“ mokymai 
tėvams. 

Psichologė Pozityvios tėvystės idėjų 
skatinimas, 
humanistinio požiūrio į 
vaiko ugdymą 
puoselėjimas. 

 Įsitraukusių ugdytinių 
tėvų skaičius nuo bendro 
vaikų skaičiaus  (proc.) 

10 12 12 

3.2.2. Projektinių veiklų 
vykdymas 
bendradarbiaujant su tėvais.  
 

Darbo grupė Glaudesnis šeimos 
bendradarbiavimas 
organizuojant ugdymo 
procesą per projektines 
veiklas.  

 Įsitraukusių ugdytinių 
tėvų skaičius nuo bendro 
vaikų skaičiaus (proc.) 

20 30 40 

3.2.3.Šeimų olimpiados 
vykdymas. 

Meninio 
ugdymo 
(šokio) 
mokytoja, 
pedagogai. 

Šeimos kultūros 
pažinimas, partnerystės 
su šeima puoselėjimas. 

300 eur. Sav. 
lėšos 

Įsitraukusių šeimų į 
priemonę procentinė 
dalis nuo bendro jų 
skaičiaus.  

25 30 40 

3.2.4. Mankštų vykdymas 
kartu su šeima lauko sporto 
aikštyne. 

Meninio 
ugdymo 
(šokio) 
mokytoja, 
pedagogai. 

Stiprinant įstaigos ir 
šeimos 
bendradarbiavimą 
organizuoti reguliarias 

 Įsitraukusių šeimų 
(proc.) 

10 15 20 
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mankštas lauko sporto 
aikštyne. 

3.2.5. Išvykų 
organizavimas su ugdytinių 
tėvais 

Pedagogai Bendradarbiavimas su 
šeima netradicinėse 
aplinkose skatinimas 
(kartą metuose). 

 Įsitraukusių šeimų 
(proc.) 

20 25 30 

3.3. Ugdymo 
įstaigos išskirtinumo 
ir įvaizdžio 
formavimas. 

3.3.1. Plėtoti partnerinius 
ryšius su EKO, STEAM 
švietimo ugdymo 
įstaigomis. 

Direktorė Socialinių partnerių 
paieška, gerosios 
patirties sklaida. 

 Socialinių partnerių 
skaičius  (vnt.) 

1 1 1 

3.3.2. Sveikatos stiprinimo 
programos „Mažųjų 
sveikatinė“ 2022-2026 m. 
vykdymas. 

„Sveikatos 
stiprinimo 
programos 
veiklų“ 
vykdymo 
darbo grupė. 

Įvykdyti plane  2022-
2024 metams numatytas  
sveikatą stiprinančias 
veiklas. 

 Numatytos priemonės 
įgyvendinimo procentas. 

20 40 60 

3.3.3. „Fizinio aktyvumo 
veiklos plano 2021-2025 
m.“ įgyvendinimas. 

„Fizinio 
aktyvumo 
veiklų“ 
vykdymo 
darbo grupė. 

Įvykdyti plane  2022-
2024 metams numatytas  
fizinį aktyvumą 
skatinančias veiklas 

 Numatytos priemonės 
įgyvendinimo procentas  

40 60 80 

3.3.4.Įstaigos ugdymo 
kokybės sampratos aprašo 
atnaujinimas, vadovaujantis 
nauja mokyklų veiklos 
kokybės įsivertinimo 
metodika. 

Darbo grupė Parengtas įstaigos 
ugdymo kokybės 
sampratos aprašas, 
vadovaujantis nauja 
mokyklų veiklos 
kokybės įsivertinimo 
metodika. 

 Parengtas aprašas (vnt.)   1 

3.3.5. Interneto svetainės 
atnaujinimas.   

Direktorė Atnaujinta inovatyvi ir 
šiuolaikiška ugdymo 
įstaigos internetinė 
svetainė reprezentuos 
įstaigos išskirtinumą. 

1200 eur. 
Spec. lėšos 

Proc.  100 100 

3.3.6. Dalyvavimas 
kasmetinėje tarptautinėje 
konferencijoje „EKO idėjos 
Lietuvai“. 

Darbo grupė, 
mokytojai. 

Įstaigos  viešinimas, 
dalinimasis gerąja 
patirtimi. 

 Perskaitytų pranešimų 
skaičius (vnt.) 

1 1 1 
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3.3.7. Bendradarbiavimas 
su „Aktyvių“ ir „Sveikų 
mokyklų“ tinklu  
projektinėje veikloje.  

Mokytojai Stiprinamas įstaigos 
įvaizdis, naujų ugdymo 
metodų paieška. 

 Projektų skaičius (vnt.) 5 5 5 

3.3.8. Dalyvavimas e-
Twinning tarptautiniuose 
projektuose. 

Darbo grupė Įstaigos įvaizdžio 
formavimas, inovatyvių 
ugdymo metodų 
paieška. 

360 eur. ML 
lėšos 

Projektų skaičius (vnt.) 1 1 1 

 

 

 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

1 TIKSLAS – ugdymo(-si) kokybės gerinimas skirtingų gebėjimų vaikams. 

 Pasiektas faktinis rezultatas 
(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 
Valstybės 

biudžeto lėšos 
Savivaldybės 

lėšos 
Specialiosios 

lėšos Parama 
Kiti 

finansavimo 
šaltiniai 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         
         
         
Išvada apie pasiektą tikslą 
 
 

2 TIKSLAS – saugių ir šiuolaikiškų ugdymo(si) sąlygų užtikrinimas įvairių poreikių vaikams. 

 Pasiektas faktinis rezultatas 
(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 

Valstybės 
biudžeto lėšos 

Savivaldybės 
lėšos 

Specialiosios 
lėšos Parama 

Kiti 
finansavimo 

šaltiniai 
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2022 m. 2023 m. 2024 m. 
         
         
         
Išvada apie pasiektą tikslą 
 
 

3 TIKSLAS – sustiprinti bendruomenės identitetą, kuriant kokybės siekio kultūrą. 

 Pasiektas faktinis rezultatas 
(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 
Valstybės 

biudžeto lėšos 
Savivaldybės 

lėšos 
Specialiosios 

lėšos Parama 
Kiti 

finansavimo 
šaltiniai 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         
         
         
Išvada apie pasiektą tikslą 
 
 

Direktorė                                 _______________________                     Neringa Šeštokienė 

(Plano rengėjo pareigos)                                              (parašas)                                                                     (vardas ir pavardė)                                

 

PRITARTA 
Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio įstaigos tarybos  
2022 m. kovo 31 d. posėdžio protokolu Nr. ĮT-3 
 


