
2016-2018 M. STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 
 

1 tikslas - Suformuoti atviros, besimokančios įstaigos įvaizdį, patobulinant šeimai teikiamų švietimo paslaugų bei tėvų dalyvavimo įstaigos 

veikloje kokybę 

 Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyven-

dinti 

(data) 

Įgyvendinta (data) 

  Per tarpinį matavimą 

2016 m. 

Per tarpinį matavimą 

2017 m. 

Per tarpinį matavimą 

2018m. 

      

Uždavinys 1 

 

 Išplėtoti 

edukacinį tėvų 

švietimą ir 

informacijos 

skleidimą, 

efektyviai 

panaudojant 

IKT, vaiko 

perspektyvos 

ir ugdymo(si) 

klausimais 

 

Įsigyta 1 multimedija, 

projektorius, nešiojamas 

kompiuteris, fotokamera 

 

Parengtas ir patvirtintas 

lopšelio-darželio 

„Šilelis“ tėvų švietimo ir 

informavimo tvarkos 

aprašas. Numatyta bendra 

įstaigos tvarka, vykdant 

nuolatinį tėvų švietimo ir 

informavimo procesą 

Suburta darbo grupė; 

Parengta ir įgyvendinta 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų tėvams edukacinio 

švietimo programa 

įstaigoje, efektyviai  

panaudojant IKT. 

Identifikuotos vaikų ir tėvų 

bendravimo, socialinės, 

sveikatos, ugdymo(si) ir kt. 

problemos, numatytos 

sprendimo galimybės. 

80 %  pagerintas  tėvų 

pedagoginis švietimas 

 

Įsigyta 1 multimedija, 

projektorius, ekranas 

stovas , įvairaus valdymo 

pulteliai 

Parengtas ir patvirtintas 

lopšelio-darželio 

„Šilelis“ tėvų švietimo ir 

informavimo tvarkos 

aprašas. Numatyta bendra 

įstaigos tvarka, vykdant 

nuolatinį tėvų švietimo ir 

informavimo procesą 

Suburta darbo grupė; 

Parengta ir įgyvendinta 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų tėvams edukacinio 

švietimo programa 

įstaigoje, efektyviai  

panaudojant IKT. 

Identifikuotos vaikų ir 

tėvų bendravimo, 

socialinės, sveikatos, 

ugdymo(si) ir kt. 

problemos, numatytos 

sprendimo galimybės. 

80 %  pagerintas  tėvų 

pedagoginis švietimas 

  800 Eur. 

Savival-

dybės 

biudžeto 

lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK lėšos, 

600 Eur. 

(kvalifikac

ijos 

kėlimui) 

 

 

 

 

 

 

 
 

553Eur. 

Spec. lėšų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK lėšos, 

600 Eur. 

(kvalifikac

ijos 

kėlimui) 

 

 

2016m. 

 

 

 

 

 

2016m. 

 

 

 

 

 

 

 

2016m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-02 

 

 

 

 

 

2016-02 

 

 

 

 

 

 

 

2016-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Atnaujintos ir papildytos 

elektronines informacijos 

teikimo  paslaugas šeimai 

internetinėje svetainėje : 

sukurti  2 nauji 

informacinio pobūdžio 

puslapiai 

Atnaujintos ir papildytos 

elektronines informacijos 

teikimo  paslaugas šeimai 

internetinėje svetainėje: 

filmuotas ugdomojo 

proceso puslapis bei 

puslapis „Klauskite-

atsakysime“ 

     

 

 

2016m. 

 

 

 

2016-11 

  

Uždavinys 2 

 
Suaktyvinti  

tėvų 

dalyvavimą 

vaikų ugdymo 

(si) procese 

bei įstaigai 

svarbių  

sprendimų 

priėmime 

Visose grupėse pravestas 

projektas „Kartu su šeima“ 

90 % tėvų aktyviai 

dalyvavo organizuojamuo-

se renginiuose 

 

Atlikta raštiška tėvų 

apklausa dėl siūlymų 

atnaujinant ikimokyklinę 

ugdymo programą. 

Šioje apklausoje dalyvavo  

60 % tėvų 

 

80 % tėvų supažindinti ir  

teisingai suvokia bendrų 

susitarimų įstaigoje 

prasmę. 

Pravestas   tyrimas tėvams 

dėl ugdymo kokybės 

tobulinimo, sudalyvavo 

60 % tėvų 

 

 Visose grupėse 

pravestas renginių 

ciklas „Kartu su 

šeima“. Apie 90 % 

(didžioji dauguma) 

tėvų dalyvavo 

organizuojamuose 

renginiuose. 

Atlikta raštiška tėvų 

apklausa dėl 

siūlymų atnaujinant 

ikimokyklinę 

ugdymo programą. 

Pravestas   tyrimas 

tėvams dėl ugdymo 

kokybės tobulinimo, 

sudalyvavo apie 

30 % (mažiau kaip 

pusė) tėvų 

 

   2017m. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

2017-11 

 

 

 

 

 

 

  

Išvada apie pasiektą tikslą:   

1 uždavinys įgyvendintas l. gerai; parengtos visos strateginiame plane numatytos ir 2016m. veiklos plane suplanuotos priemonės. Numatoma galutinai pasiekti šį tikslą 2017 m., 

įgyvendinant šio tikslo 2 uždavinį 

2017m. įgyvendintas 2 uždavinys. Susiklosčius aplinkybėms uždavinys minimaliai išplėtotas. Atlikus apibendrinamąjį vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą, įstaigos platųjį ir 

pedagoginės individualios veiklos kasmetinį  įsivertinimą bei tėvų apklausas, galima teigti, jog šio uždavinio laukti rezultatai pasiekti gerai. 



 

2017m. pasiektas 1 strateginis tikslas - Suformuoti atviros, besimokančios įstaigos įvaizdį, patobulinant šeimai teikiamų švietimo paslaugų bei tėvų dalyvavimo įstaigos 

veikloje kokybę .  Išvados: 

Tikslas įgyvendintas nuosekliai, laikantis nustatytų terminų ir pakankamai  efektyviai panaudojant lėšas. Parengtos visos strateginiame plane numatytos bei 2016m., 2017m. veiklos 

planuose suplanuotos priemonės. Pagerintos bendrosios visų vaikų vertybinės nuostatos ir esminiai gebėjimai santykių su suaugusiais pasiekimų srityje bei tėvų dalyvavimas 

ugdymo(si) procese. Svarbu ir toliau tobulinti būdus ir metodus, palankius ir suprantamus tėvams, organizuojant  kokybišką ir efektyvų jų pačių dalyvavimą įstaigai svarbių  

sprendimų priėmime. 

 

2 tikslas – Pagerinti ugdymo(si) proceso kokybę, didinant ugdytinių ugdymo(si) motyvaciją bei sudarant  optimalias sąlygas kiekvieno vaiko 

individualių poreikių tenkinimui 

 Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyven- 

dinti  

(data) 

Įgyvendinta (data) 

  Per tarpinį matavimą  

2016 m. 

Per tarpinį matavimą 

2017 m. 

Per tarpinį matavimą 

2018m. 

     

 

 

Uždavinys 1  

 

Pagerinti 

individualių 

vaikų 

ugdymo(si) 

poreikių 

tenkinimą, 

praktiškai 

efektyviai 

taikant naujai 

pradėtą  diegti 

vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimo bei 

įsivertinimo  

sistemą 

Atrasti vaikų ugdymo(si) 

stebėjimo būdai, 

vertinimo metodai, 

pažangos fiksavimo 

formos, garantuojantys 

optimalų vaikų 

individualių poreikių 

tenkinimą bei minimalų 

dokumentacijos rengimą 

ir pildymą  

Lankstus, į vaiko 

poreikius orientuotas 

veiklos planavimas 

 

40% patobulintas 

pedagogų gebėjimas 

interpretuoti duomenis 

80% patobulintas 

ikimokyklinio amžiaus 

Atrasti būdai ir formos, 

padedančios lengvai, 

trumpai ir išsamiai vienu 

metu užfiksuoti vaiko 

pažangą  daugelyje 

pasiekimų sričių; 

Garantuojamas optimalus 

vaikų individualių 

poreikių tenkinimas bei 

minimalus 

dokumentacijos rengimas 

ir pildymas. 

Lankstus planavimas.  

 

60% patobulintas 

pedagogų gebėjimas 

interpretuoti duomenis 

80% patobulinta 

ikimokyklinio amžiaus 

  - - 2016m. 2016-11   



vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimas 

 

 

Įdiegti efektyvūs vaikų 

įsivertinimo modeliai bei 

kūrybinės priemonės, 

skatinančios vaikus  

reflektuoti –  ugdyti 

gebėjimą laisvai ir lengvai  

reikšti nuomonę, vertinti 

ir įsivertinti 

vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo ir 

įsivertinimo sistema. 

 

Parengti ir pritaikyti 

lankstūs, į vaiko poreikius 

įsivertinimo metodai, 

garantuojantys ugdytinių 

spontaniškumą ir 

skatinantys patį vaiką 

reflektuoti „Čia ir dabar“ 

Uždavinys 2 

 

Padidinti 

ugdytinių 

ugdymo(si) 

motyvaciją, 

išplėtojant 

veiklų įvairovę 

ir 

prieinamumą 

bei atnaujinant 

ugdymo(si) 

turinį 

Išplėtotas 

bendradarbiavimas su 

sporto klubais, 

mokyklomis, įvairiomis 

veiklos organizacijomis, 

gamybos įmonėmis. 

Įgyvendinti: miesto mastu 

organizuojamas sportinis 

„Renkuosi, nes žinau“ bei 

įstaigos mastu 

organizuojamas 

socialinis-edukacinis 

„Mažoji karjera - darau, 

nes patiko“ projektai 

Patenkintas vyresniųjų 

ugdytinių poreikis 

pabandyti- patirti- 

pasirinkti 

 

Atnaujinta ikimokyklinio 

ugdymo programa 

atitinka valstybės 

nustatytus reikalavimus 

vaikų ir kitų 

bendruomenės narių 

poreikius 

Įgyvendintas  miesto 

mastu organizuotas 

sportinis projektas 

„Renkuosi, nes žinau“ 

Vyresniųjų grupių 

ugdytiniams 

suorganizuoti ir 

pravesti: 2 aktyvaus 

laisvalaikio 

„Sveikatos lobių 

beieškant“  bei 

socialinio-edukacinio 

pobūdžio „Mažoji 

karjera - darau, nes 

patinka“ projektai už 

įstaigos ribų.  

Būsimi 

priešmokyklinukai 

prisijungė prie 

Respublikinio 

projekto  

„ Žaidimai moko “ . 

 

Atnaujinta 

ikimokyklinio 

ugdymo programa 

atitinka valstybės 

nustatytus 

reikalavimus vaikų ir 

kitų bendruomenės 

narių poreikius 

 500 Eur. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

- 2016-

2017m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017m. 

2017-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-09 

  

 



Išvada apie pasiektą tikslą:   

 

Tikslas įgyvendinamas nuosekliai, laikantis nustatytų terminų. .  

1 uždavinys įgyvendintas l. gerai; parengtos visos strateginiame plane numatytos ir 2016m. veiklos plane suplanuotos priemonės.  Ženkliai patobulinta ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema. Susiklosčius aplinkybės, anksčiau nei numatyta, 2016m. įgyvendinome  2 uždavinio vieną priemonę – sportinį projektą. Įstaigos 

ugdytiniai anksčiau pateko ir sudalyvavo Respublikiniame RIUKKPA organizuojamame projekte „Renkuosi, nes žinau“. 2016-2017m.m  šis projektas nebeorganizuojamas. 

Numatoma pasiekti šį tikslą 2017 m., galutinai  įgyvendinant 2  uždavinio priemones. 

2017m. galutinai  įgyvendintas 2 uždavinys. Suorganizuota ir pravesta  daugiau nei numatyta projektų vyresniųjų grupių ugdytiniams. Visų penkiamečių ir  šešiamečių ugdymo(si) 

rezultatai pagerinti savivokos ir savigarbos pasiekimų srityje. Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa: išryškėjo ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo programų ir 

kasdieninės veiklos planavimo dermė, ugdymo tyrinys lankstesnis, orientuotas ne į temą, o į individualius vaikų poreikius 

 

2017m. pasiektas 2 strateginis tikslas - Pagerinti ugdymo(si) proceso kokybę, didinant ugdytinių ugdymo(si) motyvaciją bei sudarant  optimalias sąlygas kiekvieno vaiko 

individualių poreikių tenkinimui. Išvados: 

Tikslas įgyvendintas nuosekliai, laikantis nustatytų terminų. Suderinus su socialiniais partneriais numatyti  renginiai nekainavo , sutaupytos lėšos. Parengtos visos strateginiame 

plane numatytos bei 2016m., 2017m. veiklos planuose suplanuotos priemonės. Atnaujintoje ikimokyklinio ugdymo programoje nuosekliai integruota prevencinei bei projektinei 

veiklai siūlomos veiksenos, todėl didinant ugdytinių motyvaciją, dažniau bus orientuojamasi į šios programos turinį. 

 

3 tikslas – Efektyviai panaudojant lėšas sukurti saugią, funkcionalią, architektūriškai atnaujintą aplinką vaikams įvairiose įstaigos 

ugdymo(si) erdvėse 

 Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendi

nti (data) 

Įgyvendinta (data) 

  Per tarpinį matavimą  

2016 m. 

Per tarpinį matavimą 

2017 m. 

Per tarpinį matavimą 

2018m. 

     

 

 

Uždavinys 1  

 

Užtikrinant 

fizinį vaikų 

saugumą bei 

kokybišką 

sportinės 

veiklos 

organizavimą 

reikiamai 

Atliktas kapitalinis sporto 

salės remontas; pakeistos 

žaliuzės, apšvietimas; 

Nupirktos naujos sporto 

priemonės ir inventorius 

atitinkantis, šiuolaikinius 

vaikų poreikius, fizines 

galimybes 

 

 

Atliktas kapitalinis salės 

remontas (sienų 

perdažymas, specialios 

sportui grindų dangos 

išklojimas, žaliuzių, 

specialaus apsaugos tinklo 

ant langų bei LED 

apšvietimo sumontavimas) 

Nupirkta ir sumontuota  

sportinė sienelė -

  1100 Eur. 

Savivaldy

bės(spec.) 

ir  2% 

paramos 

lėšos 

 

 

 

 

Bendram 

patalpų 

remontui 

ir įrangai 

2453 Eur. 

Savivaldy-

bės (spec.) 

bei  

379 Eur. 

Savivaldy-

2016m. 2016-11   



sutvarkyti 

sportui 

(sporto  

priemonėms) 

pritaikytas 

erdves 

 

3 grupių įėjimų 

tambūruose įrengtos 

funkcionalios patalpos 

(lentynos, stalčiai ir pan.) 

sportiniam vidaus ir lauko 

inventoriui bei vaikų 

veiklai mažomis grupelėm 

treniruoklis.  

3 grupių įėjimų 

tambūruose įrengtos 

patalpos  sportiniam 

inventoriui bei vaikų 

veiklai mažomis 

grupelėmis 

300 Eur. 

Savivaldy

bės(spec.) 

ir  2% 

paramos 

lėšos 

 

 

bės 

biudžeto 

lėšų 

 

sportin-

iams 

įrengi- 

niams 

1050 Eur. 

mokinio 

krepšelio 

lėšų 

Uždavinys 2 

 

Tikslingai ir 

kūrybiškai 

išnaudojant 

įstaigos 

patalpas bei 

lauko 

teritoriją 

įrengti 

modernias, 

psichologinį 

vaikų 

saugumą 

užtikrinančias 

ugdymo(si) 

erdves 

Parengtas projektas,  

įkurtos ramybės - meno - 

relaksacijos erdvės 

Vyresniųjų grupių 

ugdytinių kūno kultūros 

užsiėmimai 

orientuoti į judriosios ir 

ramiosios veiklos 

pusiausvyrą, pasikeičiant 

grupelėmis. 

Sportinės ir kt. veiklos 

metu pedagogai ir tėvai 

turi galimybę saugiai, 

įdomiai užimti vaikus, 

kuriems reikalingas 

saugumas, privatumas, 

ramybė (jautrumas, sunki 

adaptacija ir pan.) 

 Neatlikta  1500 Eur. 

Savivaldy

bės (spec.) 

2% 

paramos ir 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2017m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebus 

tęsiamas 

  

Aptverta ir saugiai įrengta 

žaidimų erdvė lauko 

teritorijoje lopšelio 

amžiaus vaikams. 

Mažiausieji ugdytiniai turi 

galimybę jaustis saugiai, 

ramiai, komfortiškai. 

   2000 Eur. 

Savivaldy

bės (spec.) 

2% 

paramos ir 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

 2018m.    



Išvada apie pasiektą tikslą:   

Tikslas įgyvendinamas nuosekliai, laikantis nustatytų terminų.   

1 uždavinys įgyvendintas l. gerai; parengtos visos strateginiame plane numatytos ir 2016m. veiklos plane suplanuotos priemonės.  Lėšų panaudota daugiau nei buvo numatyta; tai 

susiję su Lt. ir  Eur. santykiu, pakilusiomis prekių bei paslaugų kainomis. Numatoma galutinai pasiekti šį tikslą per 2017m. , 2018m., įgyvendinant 2 uždavinio priemones. 

Šio tikslo 2 uždavinio priemonė – parengtas projektas, įkurtos ramybės - meno - relaksacijos erdvės- nebuvo įgyvendinta. Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, dėl lopšelio-

darželio vaikų žaidimo aikštelės metinės patikros išvadų bei įstaigos  tarybos posėdžio metu  priimtais nutarimais (2017-04-28 Nr.2; nutartys internetinėje svetainėje), numatytas 

lėšas relaksacijos erdvių įrengimui paskirti lauko teritorijos atnaujinimui. Dėl sumažėjusių lauko žaidimų įrenginių nupirktos 4 didelės vaikų žaidimams skirtos priemonės. Išleista 

12000 Eurų  mokinio krepšelio lėšų  bei 2490 Eurų 2% lėšų.  

2018m. numatome tikslingai tęsti 2 strateginio uždavinio priemones bei pradėtus žaidimų aikštelės darbus lauko teritorijoje aptveriant ir įrengiant atskirą žaidimų erdvę lopšelio 

amžiaus vaikams. Atsižvelgiant į savivaldybės ilgalaikio turto ir remonto planą 2018-2019m.m., kuriame nurodėme lėšų poreikį lauko įrenginiam, planuojame gauti ir išleisti lauko 

įrenginiam apie 6000 Eurų savivaldybės  ir apie 2000 Eurų mokinio krepšelio lėšų. 

 

4 tikslas – Kurti darželį kaip nuolat tobulėjančią ir gerai valdomą organizaciją, gebančią įsivertinti ir susitarti dėl veiklos kokybės 

 Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendi

nti (data) 

Įgyvendinta (data) 

  Per tarpinį matavimą  

2016 m. 

Per tarpinį matavimą 

2017 m. 

Per tarpinį matavimą 

2018m. 

      

Uždavinys 1  

 

Didinant 

lopšelio – 

darželio 

veiklos 

lankstumą   

atnaujinti ir 

išplėtoti 

bendruome-

nės nariams 

svarbius 

susitarimus  

 

 

Sukurta darbo grupė, 

kuriai priklauso 42  % 

pedagogų, 28 % 

aptarnaujančio personalo, 

2,72 % tėvų; 

 

Pravestas  tyrimas įstaigos  

pedagogams ir kt. 

darbuotojams dėl veiklos 

kokybės tobulinimo, 

sudalyvavo 100  % 

pedagogų ir  50% kt. 

įstaigos darbuotojų 

Pravestos vaikams skirtos 

     2018m.    



žaismingos priemonės, 

kuriose  dalyvavo 77 % 

ugdytinių 

Surinkta svarbi 

informacija dėl veiklos 

kokybės tobulinimo 

Vadovaujantis visų 

bendruomenės narių 

atliktų (2017-2018m.) 

tyrimų ir priemonių 

išvadomis ir rezultatais 

atnaujinta ugdymo 

kokybės samprata 

Uždavinys 2 

 

Patobulinti 

įstaigos 

įsivertinimo 

procesą 

Vadovai ir visi įstaigos 

pedagogai sudalyvavo 

tikslinguose mokymuose, 

susijusiuose su įstaigos 

įsivertinimo procesu 

 

Įsivertinimo procese 

dalyvauja apie 73% visų 

įstaigos bendruomenės 

narių. Skaidrus 

įsivertinimo procesas, 

panaudojant IKT. 

Įsivertinimo procesas 

pagerintas 80% 

   300 Eur. 

Mokinio 

krepšelio 

Lėšos 

 2018m.    

Išvada apie pasiektą tikslą: 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                _____________________________                                       Vaida Vaitiekūnienė 

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ 

tarybos 2017m. gruodžio 13 d. 

posėdžio protokolu Nr. 6 



 

 


