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2019–2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 
 

Įgyvendinant 2016-2018 metų strateginius tikslus, pasiekti ţenklūs pokyčiai ugdymo kokybės ir materialinės bazės stiprinimo srityse. 

Įstaigoje įrengtas ir visose grupėse naudojamas interneto tinklas, el. dienynas ,,Mūsų darţelis“, interneto svetainė. Tai priemonės, kurios  

išnaudojamos bendruomenės informavimui ir švietimui. Priešmokyklinio ugdymo procese įdiegtos informacinės technologijos: kompiuteriniai 

ţaidimai ir skaitmeninės mokymo priemonės, programinių įrankių pagalba sukurtos ir naudojamos interaktyvios mokomosios priemonės. 

Pagilinta ugdymo turinio samprata ir pasiekti rezultatai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese minimaliai įdiegtos ,,lauko 

pedagogikos“ idėjos – kiemo teritorijoje įrengta nauja erdvė vaikų veiklai: darţovių, vaistaţolių ir prieskonių lysvės, pasodinti augalai. Vienoje 

ankstyvojo amţiaus vaikų grupės lauko aikštelėje įrengta lauko priemonių kūrybinei veiklai plėtoti. Palaipsniui sudaromos sąlygos ugdytinių iki 3 metų 

ugdymo prieinamumui didinti. Organizuojama mišri 2-4 metų amţiaus vaikų grupė. Įstaigos materialinė bazė: visi pedagogai ir darbuotojai aprūpinti 

kompiuterine įranga, atnaujintos grupių ţaidimų bei poilsio patalpos, naujomis trinkelėmis išklotas 90 m
2
 kiemo takelis.  

Kauno lopšelio-darţelio „Bitutė“ 2019-2021 metų strateginis planas yra įstaigos strategijos 2016-2018 metų tęsinys.  

Strateginis planas grįstas 2018 m. įstaigos vidaus audito duomenų analize bei pagal išorės vertinimo metodiką išgrynintomis stipriosiomis ir 

tobulintinomis sritimis. Šiuo dokumentu siekiama efektyviai ir veiksmingai įgyvendinti įstaigai keliamus uţdavinius ir uţtikrinti aukštą teikiamų 

švietimo paslaugų kokybę bei numatyti veiklos prioritetus ir kryptingai telkti bendruomenės pastangas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (si) 
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kokybės tobulinimui, racionaliam išteklių panaudojimui. Kauno miesto lopšelio-darţelio „Bitutė“ 2019-2021 m. strateginis veiklos planas rengiamas 

vadovaujantis šiomis nuostatomis bei teisės aktais: 

 Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 54 straipsnio 2 dalis; 

 Strateginio planavimo metodika ( 2012-12-12 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1519); 

 Kauno miesto 2016-2022 strateginiu veiklos planu;  

 2014 m. atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa;  

 Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa ( 2014-09-02 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-779) ;  

 Kompleksinę pagalbą vaikams reglamentuojančiais dokumentas; 

 Lietuvos paţangos strategija ,,Lietuva 2030“; 

 Geros mokyklos koncepcija (2015 m.);  

Įstaiga savo veiklą grindţia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo nutarimais, 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministrų įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos 

sprendimais bei Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus bei Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymais, Valstybinio audito 

ataskaita: ,,Ar išnaudojame ikimokyklinio ugdymo galimybes sėkmingesnei vaikų ateičiai uţtikrinti“ (2018-09-27), įstaigos 2016-2018 metų strateginio 

plano rezultatais, veiklos ataskaitomis, vertinimo ir įsivertinimo išvadomis bei rekomendacijomis, lopšelio-darţelio bendruomenės poreikių tyrimų 

duomenimis, kvalifikacinių seminarų ir renginių metu įgyta patirtimi, bendruomenės narių pasiūlymais bei turimais ištekliais. 

Strateginį planą rengė darbo grupė: direktorė Ritutė Širmulienė, direktorės pavaduotoja ūkiui Evelina Šapošnikovienė, priešmokyklinės grupės 

vyresnioji auklėtoja Laura Juodzevičienė. Darbo grupei vadovavo direktorės pavaduotoja ugdymui Audronė Karklelienė. 
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II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2016-2018 METUS 
 

Kauno lopšelis-darţelis ,,Bitutė“ – viešas juridinis asmuo, pelno nesiekianti Kauno miesto savivaldybės institucija, veikianti kaip biudţetinė 

įstaiga. Adresas: Taikos per. 10, tel.(8 37) 732459, 331622. Internetinė svetainė: www.bitute.kaunas.lm.lt, elektroninis paštas: ldbitute50@gmail.com. 

Įstaigos veiklos sritis – švietimas, pagrindinės veiklos rūšys – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų ugdymas. Ugdymas vykdomas 

pagal individualią įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą (koreguota ir atnaujinta 2016 m.) ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2014). 

Lopšelyje-darţelyje veikia 6 grupės: 2 ankstyvojo amţiaus, 3 ikimokyklinio ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupės. Grupių darbo laikas – 10,5 ir 

12 valandų, 2 grupės yra prailginto buvimo grupės, kurių darbo laikas 24 val. Projektinis vietų skaičius – 110. Atsiţvelgiant į grupių patalpų dydį, 

švietimo skyriaus vedėjo įsakymu vietų skaičius padidintas dar 5 vietomis.  

Siekiant patenkinti visų tėvų prašymus, pastaruosius 2 metus viena ikimokyklinio amţiaus vaikų grupė tampa mišria 2-4 metų amţiaus vaikų 

grupe. Vidutiniškai įstaigą lanko 110 vaikų. 2016-2018 m. norinčių lankyti lopšelį-darţelį prašymai buvo patenkinti 100 proc. Iš turimų duomenų 

analizės galime teigti, kad šeimų socialinis kontekstas įvairus: vaikų, iš pilnų šeimų yra 50 proc. lankančių ugdymo įstaigą; iš daugiavaikių šeimų apie 

16 proc.; vaikų, augančių neformalioje šeimoje vidutiniški 23 proc. Pastaraisiais metai ţenkliai padidėjo vaikų, kurie gyvena Kartų namuose, vaikų, iš 

socialinės rizikos šeimų, tai sudaro apie 12-15 proc. 2017-2018 metais įstaigą lankė 8 vaikai, kuriems buvo nustatyta laikina globa, jais rūpinosi 

globėjai. Tai vaikai, kurių šeimos priskirtos socialinės rizikos šeimoms. Antri metai IU teikiamas romų tautybės vaikams. Nepriklausomai nuo to, kur 

ir kaip gyvena vaikai, jiems nustatomi individualūs poreikiai, teikiama pagalba, ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programa. 2016-2018 

metais mokesčio lengvatomis naudojosi 35 proc. bendrai lankančių įstaigą vaikų. Esant tam tikroms sąlygoms (socialiai remtinos, daugiavaikės, 

socialinės rizikos, studentų šeimoms) miesto savivaldybė pilnai ar iš dalies kompensavo tėvų įmokas.  

Lopšelyje-darţelyje „Bitutė“ yra 43 darbuotojai. Iš jų 14 mokytojų. 10 mokytojų – įgiję aukštąjį išsilavinimą, 6 mokytojos – aukštesnįjį. 2 

mokytojos įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją, 9 mokytojų – vyresniosios auklėtojos, 1 auklėtojo eksperto kvalifikacinę kategoriją. Dėl 

nepakankamo pedagoginio darbo staţo, 1 auklėtoja dar neįgijusi kvalifikacinės kategorijos. Visos pedagogės turi pedagogo kvalifikaciją. Mokytojų 

kvalifikacijos koeficientas išliko stabilus. 

Įstaigos vadovai (direktorė ir direktorės pavaduotoja ugdymui) įgiję edukologijos magistro laipsnį. Direktorei 2014 gruodţio mėn. patvirtinta 

turima III vadybinė kategorija, direktorės pavaduotoja ugdymui 2015 metais įgijo III vadybinę kategoriją.  

http://www.bitute.kaunas.lm.lt/
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Įgyvendinant įstaigos veiklos prioritetus, tikslus, uţdavinius, siekiama sudaryti sąlygas visapusiškam vaikų ugdymui ir ugdymuisi, uţtikrinti 

vaikų socialinį ir psichologinį saugumą, tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, paţintinius vaikų poreikius, formuoti jų saugios 

ir sveikos gyvensenos įgūdţius. Sumaniai ir taupiai naudojant turimus išteklius, įstaigos veikla modernizuojama, atnaujinami įrengimai, darbo ir 

ugdymo priemonės, vykdomi patalpų remonto darbai. Planingai ir nuosekliai vertinama ir, analizuojama įstaigos veikla, vadovaujamasi veiksminga 

vadyba – tinkamais ir laiku priimamais sprendimais. Uţtikrindama kokybišką ugdymą, įstaiga siekia laiduoti ugdymo programų įvairovę, sudaryti 

sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui, uţtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką. Stiprinant švietimo paslaugų veiksmingumą įstaigoje 

įgyvendinama tarptautinė prevencinė socialinių įgūdţių programa ,,Zipio draugai", kurios tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įveikti socialinius bei 

emocinius sunkumus. Priešmokyklinio ugdymo grupėje, ugdytiniams į priešmokyklinę programą integruojama ,,Aukoholio, tabako ir kt. psichiką 

veikiančių medţiagų vartojimo programa“. Realizuojama „Socialinių įgūdţių ugdymo prevencinė programa“ (sudaryta įstaigos specialistų ir pedagogų 

pagal „Ikimokyklinio amţiaus vaikų socialinių įgūdţių ugdymo programą“. Įstaiga kasmet dalyvauja akcijose „Savaitė be patyčių“, „Tolerancijos 

diena“, vykdomi tęstiniai įstaigos projektai „Mėnuo be smurto“, „Smagi dienelė darţelyje su mama ir tėčiu“. Įstaigoje vykdomas, socialiniam ir 

emociniam vaikų ugdymui/-si skirtas projektas ,,Ebru – tapymo menas ant vandens“.  

Siekiant švietimo paslaugų prieinamumo, įstaigoje tenkinami vaikų saugumo, sveikatos, judėjimo, ţaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, 

paţinimo, saviraiškos poreikiai, atsiţvelgiama į individualiuosius ir specialiuosius vaikų gebėjimus, kalbinę ir socialinę šeimų padėtį. Skatinamos tėvų 

inicijuotos ir VGK narių, sveikatos prieţiūros specialistės atsakingai organizuotos vaikų sportinės veiklos ,,Aš maţasis olimpietis“, ,,Kad būtume 

stiprūs ir vikrūs“, ,,Kaip elgtis namuose pasilikus vienam“. Organizuotos ţalingų įpročių prevencijai vykdyti viktorinos ugdytiniams, paskaitos 

darbuotojams, tėvams. Dalyvauta Kauno visuomenės sveikatos biuro organizuotoje programoje ,,Kauno vaikai šypsosi“.  

Siekiant vaikų, tėvų, pedagogų iniciatyvumo, sėkmingai įgyvendinami įstaigos tradicija tapę ir apimantys Ţaliakalnio seniūnijos ikimokyklines 

įstaigas edukaciniai projektai: ,,Kuriu apie Lietuvą“, ,,Mūsų miestas Kaunas“, ,,Aš labai myliu Lietuvą“, ,,Mano šeimos herbas, skirtas Lietuvos 

šimtmečiui paminėti.  

Teikta paraiška Kauno miesto savivaldybės aplinkosauginio švietimo projektui ,,Kad viskas augtų ir ţydėtų“ finansavimui gauti. Akcentuota 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų ekologinės kultūros pradmenų, poţiūrio į save ir gamtos apsaugą ugdymas. Gauta finansinė 600 eur. 

parama. 2016-2017 metais dalyvauta Tarptautiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio-socialinio švietimo projekte ,,Saulėto oranţinio 

traukinio kelionė“, ,,Ţaliosios palangės“. Kasmet atsiliepiame į Kauno zoologijos sodo organizuojamą projektą-akciją ,,Gerumu dalintis ne tik su 

draugais, bet ir su gyvūnais“, taip teikiama pagalba sodo ţvėreliams. 
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Siekiant pagerinti vaikų mitybą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdţius, įstaiga dalyvauja ES remiamose programose: ,,Pienas vaikams“ ir 

,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. Įstaigos pedagogai kartu su ugdytiniais dalyvauja: Tarptautiniame ikimokyklinio amţiaus vaikų ugdymo 

projekte ,,Gera pradţia“; Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugijos veikloje; Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų kūno kultūros 

pedagogų draugijos veikloje.  

Lietuvos švietimo dokumentuose numatyta, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţius vaikas bus ugdomas naudojantis ugdymąsi 

paremiančiomis, praturtinančiomis šiuolaikinėmis technologijomis, įvairiomis medijomis (Valstybinė švietimo 2013-2020 m. strategija. 2013 m.; 

Geros mokyklos koncepcija, 2015; Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos, 2015; Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, 2014).  

Ţinant ugdytinių gebėjimus ir pasiekimus, siekiama aktyvaus, patirtinio, tyrinėjimu grindţiamo, natūralaus ugdymosi. Ugdytiniams darţelyje yra 

galimybė skaitmeninio raštingumui ugdymuisi. Vaikai noriai dirba prie šviesos stalų, atlieka uţduotis pateiktas interaktyvioje lentoje, ugdymo procese 

išnaudojamos planšetės, šviesos burbulai, edukacinės ,,bitutės-robotai“. Priešmokyklinio amţiaus ugdytiniams kasmet organizuojamos 3-4 išvykos į 

robotikos uţsiėmimus, kuriuos organizuoja Kauno moksleivių technikos kūrybos centras. To pasėkoje, vaikai jau turi pradmenis robotikos srityje ir 

jiems nebus naujas dalykas pirmoje klasėje. 

2016-2018 vykdytos tėvų ir pedagogų anketinės apklausos, individualūs pokalbiai, kurias buvo siekta išsiaiškinti vaikų pasiekimo ir paţangos 

vertinimo sistemos, bendradarbiavimo su šeima, teikiamos šeimai pagalbos, veiksmingumą. Gautais įsivertinimo duomenimis, įstaigoje sukurta aplinka 

tenkina fizinius, protinius, emocinius ir dvasinius vaikų poreikius, atitinka jų amţių. Turimos ugdymo priemonės atliepia vaikų ugdymo(-si) poreikius 

ir skatina ugdymą(-si). 

Atlikti ugdomųjų veiklų stebėjimai parodė, kad technologijų ir ugdomųjų metodų, pasitelkiant IKT yra privalumas. Todėl strateginiame plane 

2019-2021 m. numatoma, kad bus laikomasi tęstinumo. Tuo pačiu skatinamas pedagogų bendradarbiavimas, IKT kompetencijų potencialo stiprinamas. 

 

 

 

III SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

Siekiant pagerinti materialinę bazę, įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudojamos racionaliai, taupiai, sprendimai derinami su įstaigos savivaldos 

institucijomis, bendruomene. Didelis dėmesys skiriamas estetiškų, funkcionalių, šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis aprūpintų edukacinių aplinkų 
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tobulinimui, naujų kūrimui. Lopšelis-darţelis patikėjimo teise valdo, naudoja ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja priskirta ţeme, pastatais, 

finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis. Įstaigos pastato bendras plotas 1.077,0 5 m
2
. Statinio būklė patenkinama. Statinio 

apţiūros akte (2018-09-18 Nr.6) nustatyta, kad pastato stogas nesandarus, visiškai nusidėvėjęs pastato fasadas, susiformavę įtrūkimai, ištrupėjusios 

siūlės, deformuota nuogrinda, ištrupėjęs laiptų betonas. Statinio būklė yra nuolat stebima, perspektyvoje numatyti trūkumų šalinimo darbai.  

Lopšelis-darţelis finansuojamas iš savivaldybės biudţeto ir LR valstybės biudţeto specialiųjų tikslinių dotacijų „Moksleivio krepšelio“ pagal 

asignavimus valdytojo patvirtintas programų sąmatas. Specialiąsias lėšų programas sudaro: fizinių ir juridinių asmenų parama ir labdara, tėvų įmokos 

uţ vaikų išlaikymą bei kitos lėšos. Specialiųjų programų lėšos naudojamos LR Vyriausybės ir Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka bei 

šiuose nuostatuose nustatytiems uţdaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.  

2016-2018 metams iškelti finansiniai prioritetai įgyvendinti. 

Gerinant įstaigos aplinką, svarbu buvo atlikti nesaugios tvoros ir vartų rekonstrukciją. Pakeista dalis tvoros, kuri skiria individualių namų kiemus, 

sandėliukus. Savivaldybės lėšomis buvo išasfaltuotas duobėtas darţelio kiemas, takai. Išklota 90m
2
 trinkelėmis vaikų aikšteles skiriantys takeliai, 

įsigyta 3 lauko smėlio dėţės. Panaudojant investicijų programos lėšas renovuotas šiluminis mazgas ir elektros skydinė. 

Gerinama ir įstaigos bendro naudojimo patalpų būklė: panaikintos nesaugios, krentančios plytelės laiptinėse ir koridoriuje, atnaujintas bendro 

naudojimo tualetas. Atlikti šių patalpų kapitaliniai remontai: virtuvės, maisto sandėlio, rūsio. Atlikti remontai 6 grupių virtuvėlių patalpose; pakeisti 

naujais, higienos normų reikalavimus atitinkantys 3 grupių virtuvėlių baldai; suremontuotos 6 grupių vaikų prausyklų ir tualetų patalpos, įrengtos 

saugios ir tualetų pertvaros, sudėti languose ribotuvai. Atliktas vienos grupės vaikų ţaidimo kambario, rūbinėlės, dviejų grupių miegamųjų patalpų 

remontai. Atliktas kapitalinis salės remontas, pakeistos spintos. Visose grupėse pakeisti vaikų staliukai ir kėdutės, įsigyta baldų ugdymo priemonėms ir 

vaikų ţaislams laikyti.  

Įstaigos finansiniai ištekliai riboti, tenkina tik pačius būtiniausius įstaigos veiklos poreikius, todėl siekiama, kad jie būtų efektyviai naudojami.  

Finansavimo šaltiniai 2016 m. (eur.) 2017 m. (eur.) 2018 m. (eur.) 

Savivaldybės biudţeto lėšos 293995,00 410571,90 339709,00 

Valstybės biudţeto lėšos: mokinio krepšelis 102379,00 120127,66 105752,00 

Ugdymo lėšos (specialiosios programos lėšos):  46528,00  31576,00 35428,04 

Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 proc.) grąţinimas 

įstaigai, turinčiai paramos gavėjo statusą 

1300,00 1626,00 1600,00 
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Gaunamas finansavimas ne pilnai tenkina darţelio poreikius, tai apsunkina lėšų racionalų paskirstymą, esamų problemų sprendimą. Įstaiga 2016-

2018 metais neturėjo kreditorinių įsiskolinimų. 

 

IV SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės 

 Kūrybiškas ir sėkmingas ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų ir projektų įgyvendinimas. 

 Visi vaikai pasiekia aukštą pasirengimo mokyklai lygį bei atitinka 

pedagogų ir tėvų lūkesčius. 

 Įdiegta inovatyvi internetinė sistema „Mūsų darţelis“, skirta 

tėvams ir darţelio darbuotojams. 

Silpnybės 

 Įstaigos vertinimo ir įsivertinimo sistema. 

 Kai kuriems mokytojams trūksta iniciatyvos, bijoma naujovių. 

 Nepakankamas dalies tėvų noras dalyvauti ugdymo procese. 

 Nepakankama personalo kompiuterinio raštingumo kompetencija, 

nepakankamas informacinių technologijų taikymas ugdymo procese. 

 Nepakankama dermė tarp ugdymo turinio planavimo ir kasdieninės 

veiklos organizavimo. 

Galimybės 

 Tobulinti darbuotojų įsivertinimo sistemą kaip postūmį lopšelio-

darţelio veiklos tobulinimui. 

 Dalyvauti konkursuose, projektinėje veikloje, akcijose siekiant 

pritraukti įvairių fondų lėšas. 

 Efektyviai naudojant gaunamas lėšas, turtinti ir atnaujinti įstaigos 

vidaus ir išorės aplinką. 

 Plėsti informacijos ir komunikacijos bei kitų technologinių 

priemonių bazę. 

 

Grėsmės/pavojai 

 Neigiami socialiniai pokyčiai, gilinantys socialinę vaikų atskirtį: 

gausėja socialinės rizikos ir soc. remtinų šeimų, auginančių 

ikimokyklinio amţiaus vaikus; 

 Daugėja vaikų, turinčių kalbos, sveikatos sutrikimų. 

 Tėvų uţimtumas, aplaidumas ar nenoras skirti dėmesio vaikų 

ugdymui didina vaikų pedagoginį apleistumą. 

 Šalies ekonominė padėtis riboja švietimo įstaigų finansavimą: maţi 

auklėtojų ir kitų darbuotojų atlyginimai. 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VIZIJA 
 

Ugdymo įstaiga, suteikianti vaikui palankias galimybes išskleisti individualius gebėjimus, atliepianti kiekvieno vaiko poreikius ir šeimos 

lūkesčius, teikianti kokybiškas ikimokyklinio amţiaus vaikų ugdymo bei priešmokyklinio rengimo mokyklai paslaugas 

 

V SKYRIUS 
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ĮSTAIGOS MISIJA 

 

Įstaiga teikianti ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, padeda šeimai rūpintis vaiku, puoselėti prigimtines galias, individualius 

gebėjimus. Siekianti ugdyti sveiką, mąstančią, laisvą, atsakingą, iniciatyvią ir kūrybišką asmenybę, sudaranti prielaidas tolesniam ugdymuisi 

mokykloje. 

 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

Vertybės:  

 Atvirumas pokyčiams– priimame naujoves, išlaikome tradicijas, pripaţįstame klaidas. 

 Tobulėjimas – visada galime geriau, tik reikia bandyti. 

 Partnerystė – mes ne konkurentai, o komanda. 

 Bendri tikslai – mes ţinome ko norime, ko siekiame. 

 Pagarba ir tolerancija– priimame kiekvieną tokį, koks jis yra.  

Filosofija. 

Ugdymo proceso centre – vaikas, ugdytojas – draugas, partneris, ugdymo proceso organizatorius. Humanistinis poţiūris į ugdymą, tobulėjimas, 

individualumo ir bendruomeniškumo derinimas nuolatinėmis kaitos sąlygomis. 

 

VII SKYRIUS 

VEIKLOS STRATEGIJA 

1 lentelė 

Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 

Ekonominės klasifikacijos 

grupės 

Asignavimai 2018 

m. 

Lėšų poreikis 2019 

m.  

2019-ųjų metų 

maksimalių 

asignavimų 

poreikis 

Projektas 2020 

metams 

Projektas 2021 

metams 

Savivaldybės biudţeto lėšos 392068,23 376930,00  534 459,00 534 459,00 
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Iš jų:  

(nurodyti, pagal kokias programas 

skiriamos): 

 

     

Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

veiklos programa (biudţetas) 
339709,00 331930,00  331930,00 331930,00 

Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

veiklos programa (spec. lėšos) 
52359,23 45000,00  45000,00 45000,00 

Investicijų programa (biudţetas) -     

Programa (3)      

Valstybės biudţeto lėšos  105752,00 105752,00  105752,00 105752,00 

Iš jų:  

(nurodyti, kokių institucijų / pagal 

kokias programas skiriamos): 

     

Valstybinių funkcijų vykdymo 

programa 
105752,00 105752,00  105752,20 105752,20 

Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

specialioji dotacija minimalios algos 

kėlimui 

     

Valstybinės švietimo strategijos 

įgyvendinimo programa 

     

Investicijų programa (VIP lėšos)      

Fondų (nurodyti tikslius 

pavadinimus) lėšos 
     

(jei reikia, įterpkite papildomas 

eilutes) 
     

Kitos lėšos (nurodyti tikslų šaltinio 

pavadinimą) 
     

Gyventojų pajamų mokesčio (iki 2 

proc.) grąţinimas Įstaigai, turinčiai  

paramos gavėjo statusą 

1600,00 1700,00  1800,00 1800,00 
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Parama  580,80     

(jei reikia, įterpkite papildomas 

eilutes) 
     

IŠ VISO:      

Iš jų: teikiant mokamas paslaugas 

įstaigos uţdirbtos lėšos 

     

Savivaldybės finansuojamų įstaigų 

specialioji dotacija minimalios algos 

kėlimui 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

1. Tikslas – siekiant pagerinti vaiko poreikių tenkinimą ir ugdymo(si) kokybę, išplėsti partnerystės ryšius su šeima.  

Uţdaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 

     Pavadinimas, 

mato vnt. 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 
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1. Vaikų 

pasiekimai ir 

daroma paţanga 

vertinama 

bendradarbiaujant 

su šeima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Supaţindinti 

tėvus su 

Ikimokyklinio 

amţiaus vaikų 

pasiekimų 

aprašu, 

parengiant 

lankstinuką „18 

vaiko pasiekimo 

sričių“. 

 

1.2.Modernizuoti

vaikų paţangos ir 

vertinimo sistemą 

naudojant IKT; ir 

kompiuterinę 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

socialinė 

pedagogė, 

VGK  

100% pedagogų 

gebės analizuoti ir 

naudotis naujomis 

technologijomis 

apibendrinant 

vaikų pasiekimus 

bei jų daroma 

paţangą. 

Naudojimasis IS 

„Mūsų darţelis“ 

internetine 

priemone sutaupys 

pedagogų laiką 

pildant 

dokumentus ir leis 

daugiau laiko  

MK lėšos 

200 eurų 

Skaitmeninę vaikų 

pasiekimų 

vertinimo sistemą 

(el.dienyną) 

taikančių mokytojų 

ir specialistų, dalis 

(proc). 

 

 

Susitarimai dėl 

ugdymo rezultatų ir 

jų vertinimo 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš dalies 

veikia 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau 

veikia nei 

neveikia 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiai 

veikia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programą „Mūsų 

darţelis“. 

 

1.3. Aptarti su 

tėvais vaiko 

pasiekimus ir jo 

daromą paţangą. 

Drauge numatyti 

tolimesnius 

vaiko 

tobulėjimo 

ţingsnius. 

 skirti vaikui. 

 

 

Bus atrastos 

naujos 

bendradarbiavimo 

šeima su formos 

ir numatyti realūs  

susitarimai dėl 

ugdymo 

rezultatų. 

 

 

2.Sveikos 

gyvensenos 

įgūdţius integruoti 

į viso ugdymo 

procesą, įtraukiant 

visus šeimos 

narius. 

2.1.Inicijuoti 

bendrų grupės ir 

šeimos sveikatos 

projektų kūrimą, 

sveikatos 

savaičių, sporto 

pramogų 

organizavimą; 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

socialinė 

pedagogė, 

VGK 

 

 

 

Įvyks bendra 

vaikų ir tėvų 

veikla, 

profilaktinių 

plokščiapėdystės 

priemonių 

gamyba 

šeimose, šeimų, 

krepšinio 

    2021 
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2.2. Parengti 

lankstinukus 

aktualiomis 

sveikatos 

ugdymo ir 

sveikos 

gyvensenos 

temomis;     

 

2. 3. Atlikti tėvų 

apklausą vaikų 

sveikatos 

klausimais; 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui; 

Sveikatos 

prieţiūros 

specialistė 

 

 

 

Sveikatos 

prieţiūros 

specialistė 

turnyras 

Lankstinukas 

tėvams 110 egz. 

sveikatos 

ugdymo ir 

sveikos 

gyvensenos 

temomis; 

 

 

 Atlikta tėvų 

apklausa 

vaikų sveikatos 

klausimais. 

2.Tikslas – siekiant ugdymo (si) proceso įvairovės  įdiegti lauko pedagogikos elementus ir IKT 

  

Uţdaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 

     Pavadinimas, 

mato vnt. 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

1. Vaikų 

ugdymą(sis) 

lauke 

praplėstas 

lauko 

pedagogikos 

idėjomis. 

. 

1.1. Lankyti 

seminarus, 

domėtis lauko 

pedagogikos 

idėjas diegiančių 

įstaigų 

patirtimi. 

 

1.2. Parengti ir 

įgyvendinti 

vaikų 

ugdymo lauke 

projektus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui; 

kūno 

kultūros ir 

meninio 

ugdymo 

pedagogės 

90% pedagogų 

įgis 

naujų ţinių ir 

įgūdţių, kurie 

praplės vaikų 

ugdymo veiklas 

lauke. 

MK lėšos 

3 tūkst. Eur. 

 

Spec. Lėšos 

2 tūkst. eurų 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektų skaičius 

(vnt.) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2. Šiuolaikinių 

technologijų 

2.1. Įsisavinti ir 

naudotis 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

80% pedagogų 

išmoks dirbti su 

MK lėšos 

500 eurų 

  2020 m.  
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pritaikymas 

įvairinant  

ugdymo turinį.  

 

kompiuterinės 

programos 

,,Mūsų darţelis“ 

galimybėmis 

 

ugdymui, interaktyvia 

lenta ir 

pradės taikyti 

naujus metodus 

individualių 

vaikų 

gebėjimų 

tobulinimui(si). 

 

 2.2. Parengti 

programas 

darbui su 

interaktyvia 

lenta 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui; 

Grupių 

pedagogai ir 

specialistai 

4 vaikų grupės 

parengs po vieną 

IKT programą: 

meninės, 

paţinimo, 

komunikavimo, 

socialinės, 

sveikatos 

saugojimo. 

Ugdymo 

procesas 

taps vaikui 

patrauklesnis. 

Savivaldybės 

lėšos 

350 eurų 

 

 

 

 

 

   2021 m. 

 

3 Tikslas – Siekiant vaikų saugumo ir poreikių tenkinimo patobulinti vidines ir išorines edukacines aplinkas, racionaliai panaudojant lėšas 

Uţdaviniai Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Planuojami 

rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti 

kriterijai) 

     Pavadinimas, 

mato vnt. 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 
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1.Grupių projektų 

rengimas lauko 

erdvėms atnaujinti, 

įtraukiant tėvus, 

socialinius 

partnerius.  

 

 

 

1.1.Vaikų ir tėvų 

apklausos apie 

lauko aikštelių 

atnaujinimą.  

 

 

1.2.Organizuoti 

bendruomenės 

talkas.  

Vadovai, 

įstaigos 

taryba 

 

 

 

 

 

 

Išsiaiškinti 

konkrečius vaikų 

ir tėvų lūkesčius 

grupės lauko 

aikštelėms. 

 

 

 

 

1000 €. 

Paramos lėšos; 

MK lėšos; 

Sav.biudţeto lėšos 

 

 

 

 

Erdvės, pritaikytos 

vaikų veiklai lauke 

(proc.) 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Organizuoti ir  2.1. ,,Ţiogelių“ ir 

,,Nykštukų“ gr. 

pedagogai, 

pasitarę su tėvais 

pateiks projektus 

lauko eduka 

cinėms 

priemonėms 

įsigyti.  

 

2.2. Įrengtos 

priemonės 

siuţetiniams 

ţaidimams lauke 

 

 

2.3. Lauko 

takelių pojūčiams 

ir tiriamajai 

veiklai įrengimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui. 

Grupių 

auklėtojos  

Vaikai turės 

galimybę 

pasirinkti 

įvairesnes veiklas 

 

 

 

 

 

 

Įrengus ţaidimų 

erdves bus 

funkcionaliai 

išnaudota kiemo 

teritorija. 
 

Bus įrengta 20 m
2 

lauko tekelių 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 eur. 

sav. biudţeto 

lėšos. 

 

Projektas (vnt.) 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m.  

2 vnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. 

2 vnt. 

vykdyti lauko 

aplinkų atnaujinimo 

darbus.  

 

 

 



15 

 

3. Estetiška, saugi, 

higienos normas 

atitinkanti vidaus 

aplinka  

2.1.Vidaus durų 

keitimas (35m
2
) 

 

 

 

2.2.Atlikti 4 

grupių ţaidimų ir 

miegamųjų 

patalpų remontą. 

 

 

2.3.Lauko laiptų 

remontas, turėklų 

montavimas (3 

vnt.) 

Viešųjų 

pirkimų 

komisija, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui 

Bus pakeistos  

nusidėvėjusios ir 

pasenusios 6 

grupių įėjimo į 

grupes durys. 

 

 

 

 

 

Bus suremontuoti  

ir saugumą 

uţtikrinantys  

lauko laiptai 

2019-2020 m. 

8750 eur. 

sav. biudţeto 

lėšos 

 

 

40000eur. 

sav. biudţeto 

lėšos 

 

6000 eur.  

sav. biudţeto 

lėšos 

 2019 m.  

 

 

 

 

2020 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. 
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IX SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

1 tikslas -  

 Pasiektas faktinis rezultatas  

(sutampantis su esančiu Strateginio planavimo 

sistemoje) 

Valstybės 

biudţeto lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 

2019 m. 2020 m. 2021 m.      

1 uţdavinys         

2 uţdavinys         

3 uţdavinys         

 

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti arba išplėsti tam tikrus projektus): 

 

 

 

Direktorė        Ritutė Širmulienė 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                                                       Audronė Karklelienė 

  

Direktorės pavaduotoja ūkiu       Evelina Šapošnikovienė 

 

Vyr. auklėtoja        Laura Juodzevičienė 

 

 

 

 

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darţelio ,,Bitutė“ 

tarybos 2018. m. gruodţio 17 d. 

posėdţio protokolu Nr. 4 
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priedas 

Rezultato vertinimo rodikliai 

 

Rezultato vertinimo rodiklio pavadinimas ir mato 

vienetas 

2018 m. faktinis 

rezultatas 

Planuojami rezultatai 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Strateginio planavimo sistemoje esantys kriterijai 

Vaikų iki 3 metų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą, dalis (procentais) 
30    

Vaikų skaičiaus vidurkis lopšelio grupėje (vienetais)  15    

Vaikų skaičiaus vidurkis darţelio grupėje (vienetais)  19    

Vaikų skaičiaus vidurkis priešmokyklinio ugdymo 

grupėje (vienetais)  
20    

Lankytų dienų dalis lopšelio grupėse (procentais) 80    

Lankytų dienų dalis darţelio grupėse (procentais) 80    

Vaikų iš socialinės rizikos ir maţas pajamas gaunančių 

šeimų dalis (procentais) 
    

Vaikų, gaunančių švietimo pagalbą, dalis, proc. 29    

Švietimo pagalbos gavėjų dalis tenkanti vienam 

pagalbos specialistui (procentais) 
    

Skaitmeninę ugdymo turinio planavimo ir vaikų 

pasiekimų vertinimo sistemą (el. dienyną) taikančių 

pedagoginių darbuotojų dalis (procentais) 

100    

Vaiko paţangos stebėsenos rezultatų (pasiekimų aprašų) 

perdavimo kitos pakopos (priešmokyklinio, pradinio) 

ugdymo specialistams dalis (procentais) 

15    

Mokinių skaičiaus vidurkis bendrojo ugdymo įstaigos 

klasėje (vienetais) 
    

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikros planuojami 

rezultatai (procentais) 
    

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros planuojami 

rezultatai (procentais) 
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Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikroje 7-10 balais mokinių dalis nuo bendro 

dalyvavusių skaičiaus (procentais) 

    

Kandidatų, surinkusių 36-100 balų laikant valstybinį 

lietuvių kalbos egzaminą, dalis nuo pasirinkusių 

skaičiaus (procentais) 

    

Patyčių švietimo įstaigose indekso pokytis (procentais)     

Atnaujintų edukacinių aplinkų dalis nuo bendro pastato 

ploto (procentais)  
    

Įstaigos ploto ir vaikų skaičiaus santykis (procentais)      

Uţsieniečių ir/ar sugrįţusių gyventi Lietuvoje 

besimokančiųjų skaičius (vienetais) 
-    

Vaikų, mokinių dalis, uţimta neformaliojo ugdymo 

veiklomis nuo bendro jų skaičiaus švietimo įstaigoje 

(procentais) 

    

Gaunančių neformaliojo švietimo finansavimą mokinių 

dalis (procentais) 
    

Dalyvaujančių vaikų skaičius neformaliojo švietimo 

programose (vienetais) 
    

Įgyvendinamų neformaliojo švietimo programų skaičius 

(vienetais) 
    

Neformaliojo švietimo galimybėmis ir kitur 

pasinaudojančių vaikų dalis (procentais) 
    

 

 
 

 


