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PRITARTA 

Kauno m. administracijos direktoriaus 

direktoriaus 2022 m.  birželio 8 d.                           

įsakymu Nr. A-2214 

 

PATVIRTINTA 

Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“  direktoriaus 

2022 m.  kovo 31 d.  

įsakymu Nr. V-34  

 

Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ 

___________________________________ 

(įstaigos pavadinimas) 

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 

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.) 
27 

Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 

14 str. 7 d., 30 str. papildymas 
Grupių, dalyvaujančių socialinio ir emocinio 

ugdymo, programose, dalis nuo bendro grupių 

skaičiaus (proc.) 55 

Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos 

paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis nuo 

bendro jų skaičiaus (proc.) 

 30 

Mokinių registras 
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Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pagerinusių ugdymosi rezultatus, dalis (proc.)  
88 

Vaikų pasiekimų duomenys 

 

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, 

dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose, 

įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.) 
12 

Švietimo įstatymo 5 str. 5 d., 

14 str. 7 d., 30 str. papildymas 

 

2. Ugdymo kokybės gerinimas 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalis 

(proc.) 

78 

Kauno miesto savivaldybės 

2022–2024 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.) 85 
  

 Labai gerai ir gerai vaiko savijautą vertinančių 

tėvų (globėjų, įtėvių, rūpintojų) dalis (proc.) 90 
  

Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius (žm. 

sk.) 9 
 

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai 
518,526 tūkst. eurų (bendra įstaigai skirta lėšų suma) 

  

Veiklos planu prisidedama siekiant šių   

Kauno miesto savivaldybės n – (n + 2) metų  

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių 
 Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas. 

 

 

I SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 
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Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“ savo veiklą grindžia LR Konstitucija, LR švietimo įstatymu, Vaiko teisų konvencija, LR Vyriausybės 

nutarimais, LR įstatymais ir juos lydimais teisės aktais, Kauno m. Savivaldybės tarybos sprendimais, Kauno lopšelio –darželio „Rasytė“ nuostatais ir 

kt. norminiais dokumentais. 

Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ 2022–20224 metų strateginis planas parengtas, atsižvelgus į keliamus uždavinius švietimui, vadovaujantis 

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Geros mokyklos koncepcija, Kauno m. savivaldybės 2022-2024 m.m. 

strateginiu veiklos planu. Planas parengtas analitiniu metodu, įstaigos 2019-2021m. strateginių tikslų įgyvendinimo analize, veiklos kokybės 

įsivertinimo duomenų analize, metų veiklos įgyvendinimo ataskaitomis, bendruomenės, įstaigos tarybos išsakytais lūkesčiais ir įžvalgomis.  

Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ strategiją apsprendžia pakitęs požiūris į vaiką, sveikatos stiprinimo, prevencinių programų vykdymas, 

inovacijų diegimas ir IKT panaudojimas ugdomajame  procese, glaudus bendradarbiavimas su šeima, socialiniais parneriais.  

 Įgyvendinant 2022-2024 m. strateginio plano tikslus, bus siekiama pagerinti įstaigos ugdymo kokybę, taikant inovacijas ugdymo 

ikimokyklinio  turinio įgyvendinimui ir sėkmingam įstaigos įvaizdžio formavimui, įgyvendinant nacionalinio projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ 

metodinės medžiagos idėjas, užtikrinti kokybiškas ugdymo paslaugas, skatinant visų poreikių vaikų dalyvavimą lopšelio-darželio bendruomenės 

gyvenime, įtraukiant tėvus, patobulinant priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM gebėjimų ugdymąsi technologinių ir inžinerinių tyrinėjimų srityse. 

Bus telkiamos tėvų, mokytojų, pagalbos vaikui specialistų bei kitų bendruomenės narių pastangos, užtikrinant prasmingą ir saugią vaiko savijautą, 

įrengiant ir modernizuojant vidaus patalpas vaikų kūrybiškumo plėtotei, pagerinant vaikų fizinės sveikatos ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymąsi 

lauko edukacinėse aplinkose ir vidaus erdvėse, įgyvendinant tarptautinio projekto „Netipinė aplinka-vaikų kūrybiškumo plėtotė“ idėjas. Pagerinant 

įstaigos materialinę bazę, bus sukurta dinamiška, atvira, funkcionali, virtuali ugdymo(si) ir darbo aplinka, atlikti teritorijos gerbūvio tvarkymo darbai. 

Gerės ugdymo kokybė, efektyvumas, įgyvendinta sveikatą stiprinanti programa, bus sukurtos sąlygos įtraukiajam ugdymui, tobulinamos sąlygos 

tęstiniam mokymuisi. 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2019-2021 METUS 

 

Kauno lopšelis- darželis „Rasytė“ – savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno, ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas nuo 1,5 iki 6 (7) metų amžiaus. Lopšelis-darželis „Rasytė“ yra Šilainių 

seniūnijoje, daugiabučių mikrorajone. Šilainiuose veikia devynios ikimokyklinės įstaigos. Netoliese yra T. Ivanausko progimnazija, su kuria 

palaikomi glaudūs bendradarbiavimo ryšiai. Pagal ugdymo turinį, vaikų poreikius yra bendrosios paskirties ikimokyklinė įstaiga. Komplektuojamos 3 

ankstyvojo amžiaus (1,5–3 m.), 6 ikimokyklinio amžiaus (3–5(6) m.), 2 priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės (5(6)-7m.). Vietų skaičius – 205. 

Įstaigą lanko 216 vaikų, užtikrinant pakankamą individualų baldų ir kt. inventoriaus kiekį. Atsižvelgiant į sanitarines higienos normas, mažinamas 

vaikų skaičius 3-7 m. amžiaus grupėse. Nuo 2019m. bendras vaikų, lankančių įstaigą, skaičius sumažėjo 11 procentų. Atsižvelgiant į higienos 

normas, vaikų skaičius mažinamas.  
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Vaikai ugdomi lietuvių kalba. Darbo laikas - 10,5 val. Veikia viena prailginta 12 valandų darbo dienos grupė ankstyvojo amžiaus vaikams ir 

viena - ikimokyklinio amžiaus vaikams. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis 2016m. patvirtinta Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ 

ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Lopšelis-darželis yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų 

asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys, nuo 2008 m. priklauso Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, rengia ir inicijuoja bendrus sveikatingumo 

projektus kartu su Kauno m. ikimokyklinėmis įstaigomis. Aktyviai dalyvauja Respublikiniame projekte „Olimpinė karta“, teikia paraiškas 

konkursams, ir laimi finansavimą projektų vykdymui. Ikimokyklinio amžiaus vaikų olimpinio ugdymo programa ir sveikatos stiprinimo programa 

papildo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį.  

Siekiant pagerinti vaikų mitybą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įstaiga dalyvauja ES remiamose programose: „Pienas vaikams“ ir 

,,Vaisiai mokykloms“. 

Įstaigoje teikiamos kokybiškos logopedo,  psichologo, socialinio pedagogo paslaugos. Į bendrąsias grupes integruojami SP ir SUP vaikai, 

kurie sudaro 30 proc. lankančių vaikų.  

Įgyvendinant 2019-2021 metų strateginius tikslus, pasiekti ženklūs pokyčiai, gerinant ugdymo kokybę, materialinę bazę. tobulinant virtualią 

grupių ugdomąją aplinką, diegiant IKT. 2019-2021 m. įstaigos biudžetas racionaliai paskirstytas, panaudojant Savivaldybės, Mokymo, 2% GPM, 

labdaros ir paramos, ugdymo reikmėms skirtas lėšas, tikslines (projektines) lėšas.  2019-2021m.m. įstaiga baigė be kreditorinio darbo užmokesčio 

įsiskolinimo. Numatyti finansiniai prioritetai įstaigos biudžeto lėšomis realizuoti, pasiekti STRAPIO rodikliai. 

1 strateginis tikslas - inicijuoti programas, projektus, veiklas, skatinančias sveiką gyvenimo būdą ir elgseną, psichinę sveikatą 

įgyvendintas 100 proc. Gerinant sporto paslaugų kokybę, užtikrinant jų prieinamumą ir įgalinant ugdytinius didesniam fiziniam aktyvumui - parengti 

ir vykdyti 3 projektai, bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis: „Oranžinio kamuolio kelionė”, „Sportuojantys vaikai-šaunūs draugai”, „Aš ir tu –

žaidžiam trikrepšį kartu”. Į projektinę veiklą įsitraukė jauni specialistai, bendruomenės grupės (darbuotojai, tėvai, vaikai). Projektuose dalyvavo 70 % 

vaikų nuo bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus, 5 socialiniai partneriai: Kauno lopšelis-darželis „Šarkelė”, „Žingsnelis”, „Kūlverstukas”, Birštono 

vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis”, Tado Ivanausko progimnazija. Ekstremalios situacijos/karantino metu sporto renginiai perkelti į virtualią erdvę. 

2019-2021m. vykdytas bendrai finansuojamas sporto rėmimo fondo projektas „Pirmieji grybšniai vandens karalystėje“. 

 Patobulinta komandinio darbo sistema, teikiant švietimo pagalbą vaikui, šeimai, vykdant prevencines programas, plečiant VGK funkcijas.  

Įstaigoje sudarytos sąlygos, laiduojančios gerą vaiko savijautą. Aktyvia veikla pasižymi vaiko gerovės komisija, kurios darbą reglamentuoja „Kauno 

lopšelio –darželio „Rasytė“ Vaiko Gerovės Komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas“. Komisija kasmet tvirtina veiklos planą, 

kuris yra integrali lopšelio-darželio metinio veiklos plano dalis, nustatydama prioritetus, tikslus, įgyvendinimo priemones ir terminus, atsakingus 

asmenis. VGK nariai teikia pasiūlymus ugdymo kokybei gerinti, rekomendacijas darbui su SUP vaikais.  

Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 įsakymu Nr. V-190 patvirtintomis Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijomis bei LR švietimo  įstatymo naujomis nuostatomis (2016 m. spalio 18 d.  Nr. XII-2685), vykdytos nuosekliosios ankstyvosios 

smurto ir patyčių prevencijos programos: tarptautinė prevencinė programa ,,Zipio draugai“, „Kimochis“ programa, įstaigos parengta 

„Priešmokyklinio a. vaikų socialinių-emocinių gebėjimų stiprinimo programa”, mokomoji animacinė priemonė „Saulytučiai“ ankstyvojo amžiaus 

vaikams; įgyvendinta tėvystės įgūdžių ugdymo programa STEP 05/STEP 6-12; vykdytas tarptautinis prevencinis projektas „Mūsų draugai visame 
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pasaulyje“. Prevencinėse programose dalyvavo 60% vaikų nuo bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus. Kasmet organizuotos 4 prevencinės veiklos, 

kuriuose dalyvavo 80% bendruomenės narių.       

          Kauno l/d „Rasytė“ giluminio įsivertinimo darbo grupės iniciatyva atliktas veiklos srities 1.1. „Etosas“ 1.1.2. veiklos rodiklio „Mikroklimatas“ 

giluminis veiklos kokybės įsivertinimas, vadovaujantis Kauno neformaliojo švietimo mokyklų kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašo 2 priedu.  

Tyrimo tikslas - ištirti ugdymo įstaigoje vyraujantį mikroklimatą: vaiko, darbuotojų savijautą bei tarpusavio santykius, taip pat tėvų požiūrį į ugdymo 

įstaigą, tarpusavio santykius. Apibendrinus anketinės tėvų, darbuotojų apklausos duomenis, interviu su priešmokyklinio amžiaus vaikais, veiklos 

srities „Etosas“ veiklos rodiklio „Mikroklimatas“ įsivertintas III lygiu. 

Atliekant 3.2. veiklos srities „Švietimo pagalbos teikimas“ veiklos rodiklio 3.2.2. „Pagalbos, paslaugų organizavimas“ giluminį veiklos 

kokybės įsivertinimą, vadovaujantis Kauno neformaliojo švietimo mokyklų kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašo 2 priedu, analizuotas ugdymo 

turinio pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, apibendrintas pagalbos vaikui ir šeimai veiksmingumas. Veiklos rodiklis 3.2.2. 

„Pagalbos, paslaugų organizavimas“ pagerėjo 5%, lyginant su 2019m. Tikslui įgyvendinti panaudoti žmogiškieji ištekliai, įstaigos biudžeto lėšos. 

Visuotinio karantino metu ugdymas vyko nuotoliniu būdu, prevencinės veiklos organizuotos virtualioje erdvėje.  

Propaguoti sveikos mitybos įgūdžiai bei atlikta mitybos stebėsena. Parengti ir vykdyti 7 sveiką mitybą skatinantys projektai: „Sveikatiada“, „Sveikos 

mitybos daigeliai lopšelio grupėje“,  „Sveikai valgau ir judu, nes sveikatą branginu“, „Pažinkime vaistinguosius augalus“ ir kt., kuriuose dalyvavo 85 

proc. bendruomenės narių, socialiniai partneriai. Padegustuoti ir įvertinti tausojantys maisto patiekalai. Kasdien maitinimo racioną paįvairino vaisių ir 

daržovių rinkinukai, atsisakyta saldžių gėrimų ir uogienių. Atlikus vaikų mitybos stebėseną, išsiaiškinta,  kad 10 proc. vaikų dažniau renkasi sveiką 

maistą, lyginant su 2019m., daugiau vartoja daržovių. 

Parengtas perspektyvinis meniu alergiškiems vaikams. Parengti straipsniai, informacija, infografikos publikuoti tinklalapyje 

www.kaunorasyte.lt,  el. dienyne „Mūsų darželis“, informuojant  apie sveikos mitybos naujoves, pateikiant mokslu grįstą informaciją apie tinkamų 

mitybos įpročių formavimą. Patobulinta  virtuvės darbuotojų kvalifikacija,  lankant kursus, seminarus .       

          2 strateginis tikslas - plėtoti ugdymo/si turinio inovacijų diegimą, vykdant projektinę veiklą, naudojant IKT  ir išmaniąsias 

technologijas – įgyvendintas 120 procentų. 

   Išnaudota artimiausia gamtinė ir kultūrinė aplinka, stiprinant vaiko ugdymosi motyvaciją ir mokėjimą mokytis. Taikant STEAM metodą, 

inovatyvias priemones vykdyti projektai: „Mokslo laboratorija“, ,,Žaidžiame ir augame“, ,,Žemė – žmonių planeta“, kuriuose aktyviai veikdami 

vaikai kaupė ir turtino savo patirtį formalioje ir neformalioje ugdymo aplinkoje, mokytojai kūrybiškai išnaudojo artimiausią gamtinę ir kultūrinę 

aplinką, taikydami STEAM metodą, stiprindami vaiko ugdymosi motyvaciją ir mokėjimą mokytis. Pradėtas vykdyti respublikinis projektas  

„Inovacijos vaikų darželyje”. Projekto veikloms organizuoti įsigyta inovatyvių daugiafunkcinių priemonių už 1958 eurus. Projektus vykdė 60 % 

mokytojų, juose dalyvavo 90 % bendruomenės narių. Pasiekti STRAPIO rodikliai. 

     Išnaudotos Smart Notebook programos galimybės  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese: organizuotos vaikų kūrybinės veiklos 

prie Smart lentos, išmokta naudotis Smart Notebook programos įrankiais animacijų kūrimui, objektų grupavimui. 3-7 m. vaikai susipažino su  Smart 

Notebook programos įrankiais; vykdytas priešmokyklinės grupės projektas „Žaidžiu ir mokausi su SMART lenta". Vaikai susipažino su išmaniosios 

lentos galimybėmis ir jas panaudojo savo kūrybinei veiklai. Mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų  sukurtos 8 interaktyvios knygelės, 2 lietuviškai 

http://www.kaunorasyte.lt/
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įgarsinti animaciniai filmukai emocinių - socialinių įgūdžių lavinimui, 1 žaidimas, 42 interaktyvios veiklos, 2 one line learningapps „Sveikas 

maistas“, „Apranga“ aktyviojo žodyno plėtra ir gramatinės kalbos sandaros formavimui, 27 interaktyvios užduotys panaudotos, papildant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį, organizuojant ir nuotolinį ugdymą. Atliktas veiklos srities „Mokėjimo mokytis“ gebėjimų 

įvertinimas, fiksuoti pokyčiai, apibendrinti rezultatai. Veiklos srities „Mokėjimo mokytis“ 78% vaikų gebėjimai atitinka vaiko raidą.  Parengtos 2 

kvalifikacinės programos, naudojant išmaniąsias technologijas. 

        Stiprinta pedagogų ir kitų darbuotojų motyvacija, suteikiant galimybę tobulinti kvalifikaciją, didinant šiuolaikinių technologijų išmanymą, 

diegiant IKT inovatyvias idėjas ir ugdymo metodus. Mokytojai dalyvavo nuotoliniuose kursuose, mokantis dirbti su Smart programa, sukuriant 

interaktyvias pamokėles, mokantis nuotraukų, paveikslėlių redagavimo paslapčių ir kt. Darbuotojai, atsakingi už darbą duomenų valdymo sistemose, 

tobulino kvalifikaciją, prisijungiant prie DVS "Kontora", "Personalas", "Valga", "Sodra", Mokinių ir pedagogų registro, ŠVIS, STRAPIS, išklausė 

mokymus, kaip dirbti VIPIS. Duomenų suvedimas į sistemas reikalauja žinių ir nemažų laiko sąnaudų. 

Įgyvendinant 3 strateginį tikslą - pagerinti įstaigos materialinę bazę, atnaujinant ir modernizuojant vidaus ir lauko aplinką įstaigos 

biudžeto ir savivaldybės lėšomis –  pasiekti maksimalūs rezultatai, panaudojant įstaigos biudžeto lėšas.  

Atnaujinta vidaus aplinka: atnaujinti visi kabinetai, atliekant būtinąją remontą, ištapetuojant sienas, išdažant lubas, pakeičiant grindų PVC 

dangą, šviestuvus; atliktas remontas 2  grupėse: pakeista PVC grindų danga, ištapetuotos sienos,  dviejų grupių WC patalpose paklotos grindų plytelės 

(30m
2
) išdažytos sienos bei lubos, pakeistos pusvonės ir klozetai; pakeista dalis nuotekų vamzdyno vienoje grupėje ir koridoriuje; atnaujintos virtuvės 

patalpos; ištapetuotos 130 m
2 

sporto salės sienos, sudėtos žaliuzės. 

Atnaujintas ūkinis inventorius: pakeisti dviejų grupių staliukai ir kėdutės, pakeisti metodinio kabineto ir poilsio kambario baldai, įrengiant 

konsultacijų zoną ir diskusijų erdvę. Atnaujinta virtuvės įranga: nupirkti nerūdijančio plieno stalai, puodai, drėgmei atsparios spintelės. 

       Negavus Savivaldybės finansavimo, nepakeistos vidaus durys, 1300 m
2
 lauko tako plytelių. Perkelta į 2022-2024m.m. strateginį planą. 

     Modernizuota lauko edukacinė aplinka, siekiant vaikų saugumo ir ugdymosi poreikių tenkinimo: įrengtos dvi lauko klasės, nupirkti lauko 

suolai ir stalai, pastatytas 1  saugus lauko įrengimas, maksimaliai išnaudojant galimybes ugdymo organizavimui lauke, įrengta kiemo žaidimų aikštelė 

ir tvora dėl lopšelio grupių vaikų saugumo, įrengtas pagrindinio lauko tako apšvietimas. Lauko įrengimams panaudota 9102eur. įstaigos biudžeto 

lėšų. 

  Atsižvelgiant į giluminio įsivertinimo išvadas ir siūlymus ugdymo kokybei gerinti, pakeitus visose grupėse kompiuterius, toliau kuriama 

virtuali grupių ugdomoji aplinka: įsigyti 6 interaktyvūs SMART ekranai/lentos ir 1 interaktyvus grindų įrenginys, 10 spausdintuvų, 10 planšetinių 

kompiuterių vaikams,  interaktyvių žaislų. Pravesti mokymai, kaip išnaudoti SMART programos galimybes ugdymo proceso kokybės gerinimui.  

Naujomis technologijomis kūrybiškai papildytas ugdomasis procesas, padidino vaikų motyvaciją, mokytojų norą tobulėti. Panaudotos Mokymo,  

ugdymo,  Savivaldybės biudžeto lėšos. Pasiekti STRAPIO rodikliai. 

 

 

III SKYRIUS 
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STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

Stiprybės 

 Svetinga, saugi, estetiška įstaigos aplinka. 

 Ugdymo programų atitiktis vaikų poreikiams. 

 Vaikų pasiekimų vertinimo sistema, aukšti vaikų pasiekimų 

vertinimo rodikliai. 

 Švietimo pagalbos paslaugų įvairovė ir prieinamumas. 

 Modernėjanti ugdomoji aplinka, sveikatingumą skatinančios 

edukacinės aplinkos. 

 Palankios galimybės kelti profesinę kompetenciją, tobulintis. 

 Teigiama įstaigos bendruomenės nuostata, taikant šiuolaikines 

technologijas, inovatyvius metodus ugdomajame procese. 

 

Silpnybės 

 Didelis vaikų skaičius grupėse apsunkina SUP vaikų integraciją. 

 Trūksta praktinių žinių, kaip organizuoti įtraukųjį ugdymą. 

 Darbuotojų kaita įtakoja mikroklimato pokyčius, komandinio 

darbo kokybę. 

 Patirties stoka, kalbos barjeras, rengiant ir dalyvaujant ES 

finansuojamuose projektuose. 

 Trūksta praktinių įgūdžių, mokymo priemonių, įgyvendinant 

nacionalinio projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ metodinės 

medžiagos idėjas. 

 

Galimybės 

 Pedagoginių darbuotojų kaita sudaro galimybes įstaigą papildyti 

jauniems, perspektyviems specialistams. 

 Investicijos prevencinių programų įgyvendinimui ir plėtrai. 

 Savivaldybės vykdoma politika sumažins vietų ikimokyklinėse 

įstaigose trūkumą, sumažės vaikų skaičius grupėse. 

 Ikimokyklinuko ir priešmokyklinuko krepšelio tikslingas  

panaudojimas sudaro galimybę aprūpinti vaikus ugdymo 

priemonėmis, organizuoti pažintines išvykas, edukacines veiklas, 

tobulinti mokytojų, pagalbos vaikui specialistų kvalifikaciją, diegti 

informacines komunikacines technologijas. 

 Partnerystė su kitomis ugdymo įstaigomis sudaro galimybes įstaigos 

profesiniam tobulėjimui, gerosios patirties sklaidai Respublikiniuose 

ir miesto projektuose, renginiuose. 

 eTwinings platforma skatina mokytojų bendradarbiavimą 

tarptautiniu mastu. 

Grėsmės/pavojai 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų stoka 

nacionaliniu lygmeniu. 

 Nuolat didėjantys reikalavimai ugdymo aplinkai, vaikų mitybai, 

šiuolaikinės mokymo priemonės, informacinės komunikacinės 

technologijos reikalauja atitinkamų investicijų. 

 Mokytojo padėjėjų etatų sumažinimas, lyginant su 2021m. įtakos 

ugdymo kokybę, dirbant su vaikais, turinčiais didelių SUP 

poreikių. 

 2022m. ketinama  Šilainiuose atidaryti naują darželį, dėl to gali 

būti darbuotojų ir vaikų „nutekėjimas“. 

 Darbas su įvairiomis duomenų (dokumentų) valdymo 

sistemomis/programomis:   e-dienynas  “Mūsų darželis”, DVS 

"Kontora", "Personalas”, Valga, SVIS, VIPIS ir kt. reikalauja 

darbuotojo žinių ir laiko sąnaudų. 

 Ekstremali situacija šalyje dėl Covid-19 pandemijos, pavojus 

valstybės saugumui. 

 

 

IV SKYRIUS 
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ĮSTAIGOS VIZIJA 

Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“ –  atvira, patraukli, besimokanti, konkurencinga ikimokyklinė įstaiga, teikianti kokybiškas, bendruomenės  

poreikius tenkinančias ugdymo(si) paslaugas, kartu su šeima kurianti modernią, vaikų savarankiškumą bei aktyvumą skatinančią aplinką, užtikrinanti 

sąlygas visų poreikių vaikų sveikatos stiprinimui ir saugojimui. 

 

V SKYRIUS 

      ĮSTAIGOS MISIJA 

Glaudžiai bendradarbiaujant su šeima, ikimokyklinėmis įstaigomis bei kitais socialiniais partneriais kvalifikuotai teikti 1,5-6 (7) m. 

amžiaus vaikams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, atliepiančias individualius vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius. Kurti 

integruotą sveikatai palankią aplinką, stiprinant vaikų ir kitų bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, formuojant palankias vertybines 

nuostatas ir sveikos gyvensenos įgūdžius. 

  

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ ugdymo filosofija remiasi humanistinėmis – demokratinėmis vertybėmis. Lopšelis-darželis savo veiklą 

grindžia kryptingai diegiamais ir sėkmingai plėtojamais demokratiniais principais, tikslų derinimu, bendra ateities vizija, mokėjimu prisitaikyti prie 

kintančių situacijų, priimti kompleksinius sprendimus, numatyti veiklos perspektyvą. 

 

Išskiriamos esminės vertybės:  

 

  Inovatyvumas -  nuolatinis noras tobulėti ir keistis, inovatyvių ugdymo priemonių ir metodų diegimas. 

  Sveikata ir saugumas - kiekvieno bendruomenės nario puiki fizinė ir dvasinė savijauta, saugumas, sveikatai palankios mokyklos aplinkos kūrimas. 

  Profesinė kompetencija - sukauptos žinios, įgyta patirtis, atsidavimas savo darbui bei atvirumas naujovėms.  

  Bendravimas ir bendradarbiavimas - susitarimai, dalijamasi žiniomis bei įgyta patirtimi su bendruomenės nariais ir partneriais, siekiant ugdymo 

kokybės bei pažangos. 

 

 

 

 

VII SKYRIUS 



9 

STRATEGINIO REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

1 TIKSLAS – Gerinti ugdymo kokybę, formuojant ugdymosi kultūrą 

 

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. Taikyti 

inovacijas 

ugdymo 

ikimokyklinio  

turinio 

įgyvendinimui ir 

sėkmingam 

įstaigos 

įvaizdžio 

formavimui, 

įgyvendinant 

nacionalinio 

projekto 

„Inovacijos 

vaikų darželyje“ 

metodinės 

medžiagos 

idėjas. 

Metodiniai 

pasitarimai, aptariant  

metodinių priemonių 

rinkiniais, modeliais. 

Direktorius,                        

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui            

Organizuoti 

metodiniai pasitarimai 

2022-2024m.m. 

 

 

 

 

Metodinių 

pasitarimų 

skaičius (vnt.) 

 

5 

 

 5 

 

5 

 

 

Mokytojų 

kompetencijų, 

reikalingų, 

įgyvendinant  

inovacijas, 

tobulinimas  

Direktorius,                        

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui            

Patobulintos mokytojų 

kompetencijos 

2022-2024m.m. 

 

 

 

500 eur. 

Mokymo 

lėšos 

Mokytojų, 

tobulinusių 

kompetencijas 

skaičius (žm. sk) 

4 

 

6 

 

7 

Veiklų 

organizavimas, 

taikant III-VI 

modulio 

inovatyvaus 

ikimokyklinio 

ugdymo  idėjas. 

Direktorius,                        

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui            

Mokytojai 

Organizuotos 

inovatyvios, 

tiriamosios veiklos 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėse. 

 

2022-2024m.m. 

300 eur. 

Mokymo 

lėšos 

Mokytojų, 

dalyvaujančių 

projekte dalis nuo 

įstaigoje 

dirbančių 

ikimokyklinėse  

grupėse mokytojų 

(proc.) 

 55 65 75  

Gerosios patirties 

sklaida 

bendruomenėje, 

mieste. parengiant  

vaizdinius 

pranešimus, 

sukuriant  

filmukus. 

 Parengti 

vaizdiniai pranešimai, 

sukurti  filmukai. 

2022-2024m.m. 

 

 

 

 Parengtų 

vaizdinių 

pranešimų 

skaičius (vnt) 

 

sukurtų filmukų 

skaičius (vnt.) 

2 

 

 

 

 

7 

1 

 

 

 

 

8 

1 

 

 

 

 

9 
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STEAM priemonių 

atnaujinimas ir 

panaudojimas, 

organizuojant 

inovatyvias veiklas 

grupėje ir lauko 

klasėse  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui                                                  

 

Atnaujintos STEAM 

priemonės 

2022m. 

2000 eur. 

Mokymo lėšos 

Įsigytų STEAM 

priemonių 

skaičius (vnt.) 

11   

Inovatyvių žaislų, 

priemonių įsigijimas 

(Didieji muzikos 

instrumentai, 

konstruktoriai, 

sudedami nameliai ir 

kt.) ir veiklų 

organizavimas  lauke 

 

Direktorius,                        

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui                                                  

 

Įsigyti Inovatyvūs žaislai, 

priemonės  (Didieji 

muzikos instrumentai, 

konstruktoriai, sudedami 

nameliai ir kt.) 

 2023-2024m.m 

 

1300 eur.  

Mokymo lėšos 

2000 eur 

Ugdymo l.   

2023m.  

 

1300 eur. 

Mokymo lėšos 

1500 eur.  

Ugd. lėšos 

2024m. 

Įsigytų inovatyvių 

žaislų, priemonių 

skaičius (vnt) 

0 4 3 

Veiklos sričių 

„Mokėjimo 

mokytis“, 

„Aplinkos 

pažinimo“,  

„Iniciatyvumas ir 

atkaklumas“, 

„Skaičiavimas ir 

matavimas“ vaikų 

gebėjimų 

įvertinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 
 

Atliktas Veiklos sričių 

„Mokėjimo mokytis“, 

„Aplinkos pažinimo“,  

„Iniciatyvumas ir 

atkaklumas“, 

„Skaičiavimas ir 

matavimas“ vaikų 

gebėjimų įvertinimas. 

 Įvertintų sričių 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos lygio, 

atitinkančio vaiko 

raidą, dalis (proc.) 

70 75 75 

1.2. Užtikrinti 

kokybiškas 

ugdymo 

paslaugas, 

skatinant  visų 

Švietimo  pagalbos 

vaikui specialistų 

etatų skaičiaus 

padidinimas, 

vadovaujantis 

Direktorius 

 

Įsteigtas papildomas 

logopedo 0,25 etatas 

2022m. 

 

Mokymo 

lėšos 

Papildomo 

įsteigto logopedo 

etato dalis (et. sk.) 

 

0,25 et   
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poreikių vaikų  

dalyvavimą 

lopšelio-

darželio 

bendruomenės 

gyvenime, 

įtraukiant tėvus.  

 

 

  

Kauno m. 

administratoriaus 

direktoriaus 

įsakymu „Dėl 

Kauno m. 

savivaldybės ir 

valstybės biudžetų 

lėšomis 

finansuojamų 

rekomenduotinų 

etatų normatyvų 

sąrašų“ 

patvirtinimo (2022-

01-04. Nr. A-21) 

Pritaikytų programų 

parengimas SUP 

vaikams 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

VGK                                                 

 

Parengtos programos, 

pritaikytos SUP 

vaikams, 

vadovaujantis PPT 

rekomendacijomis 

2022-2024m.m. 

 Parengtų 

pritaikytų 

programų skaičius 

(vnt) 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

   

3 

 

 

 

 

Psichologinio tėvų 

(pedagogų) 

švietimo vykdymas 

vaiko raidos, 

pedagoginės ir 

socialinės 

psichologijos 

klausimais.                                               

Psichologas Parengtos 

rekomendacijos 

tėvams, pedagogams 

2022m. 

 Parengtų 

rekomendacijų  

skaičius (vnt.) 

2   

 Nuosekliųjų 

ankstyvosios 

smurto ir patyčių 

prevencijos 

programų 

vykdymas, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

pagalbos 

vaikui 

Vykdyta tarptautinė 

ankstyvosios 

prevencijos „Zipio 

draugai“ programa;  

 

„Priešmokyklinio a. 

500 eur. 

Mokymo 

lėšos 

Programose 

dalyvaujančių 

grupių skaičius 

nuo bendro grupių 

skaičiaus (proc.). 

 

6 grupės 

 

54proc. 

 

 

 

8 grupės 

 

72 proc. 

 

 

 

11 grupių 

 

100 proc. 
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papildant 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo turinį.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

specialistai                                                 

 

 

 

 

 

 

vaikų socialinių-

emocinių gebėjimų 

stiprinimo programa”;  

 

įdiegti ikimokyklinio 

a. vaikų socialinio-

emocinio intelekto 

ugdymo programos 

„Kimochis“ elementai; 

  

naudota mokomoji 

animacinė priemonė 

„Saulytučiai“  

2022-2024m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevencinių veiklų 

organizavimas, 

įtraukiant tėvus: 

renginiai, skirti 

Tolerancijos dienai, 

Pasaulinei 

psichinės sveikatos 

dienai, Šeimos 

dienai paminėti.                                                                                                     

VGK Organizuotos 

prevencinės veiklos, 

akcijos, įtraukiant 

šeimą. 

2022-2024m.m. 

 

 Veiklose, akcijose 

dalyvaujančių 

tėvų skaičius nuo 

bendro tėvų 

skaičiaus (proc.) 

50 55 60 

Kalbos 

prevencinių-

konsultacinių 

veiklų vykdymas 

ikimokyklinėse 

grupėse su 

mokytojomis ir 

tėvais:  projektas  

„Tark garsą – 

Logopedas Organizuotas 1  

  projektas , 2 

ugdomomosios 

veiklos 3-4 m. 

amžiaus vaikams  

2022-2024m.m. 

 

 

 

 Projekte ir 

veiklose 

dalyvavusių tėvų 

dalis nuo bendro 

tėvų skaičiaus 

(proc.) 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

65 
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surask raidę“, 

ugdomomosios 

veiklos 3-4 m. 

amžiaus vaikams ir 

jų tėvams 

„Kuriame pasaką”.  

 

 

 

Kvalifikacijos 

tobulinimas: 

dalyvavimas 

seminaruose, 

mokymuose, skirtuose 

įtraukčiai švietime 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Patobulintos mokytojų 

bendrosios bei 

specialiosios 

kompetencijos  

2022-2024m.m. 

300 eur. 

Mokymo 

lėšos 

Mokytojų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų, 

dalyvavusių 

tiksliniuose 

mokymuose, 

skirtuose, 

įtraukčiai 

švietime, skaičius 

(žm. sk.) 

12 10 5 

SUP vaikų 

gebėjimų ir 

pažangos 

vertinimas 2 kartus 

metuose 

 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

 

Atliktas SUP vaikų 

gebėjimų įvertinimas 

2022-2024m.m. 

 

 Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, 

turinčių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių, 

pagerinusių 

ugdymosi 

rezultatus, dalis 

(proc.)  

88 88 88 

SUP vaikų 

dalyvavimas 

darželio ir 

Respublikiniuose 

projektuose. 

 

Direktorius,                        

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai                                                 

Vykdyti 4 prevenciniai 

projektai: „Žaidžiame 

kalbą“, „Judu ir 

kalbu“, Dalyvauta 

Respublikiniame 

projekte „Žaidimai 

moko“ 2022m. 

 Prevenciniuose 

projektuose 

dalyvaujančių 

SUP vaikų 

skaičius nuo 

bendro SUP vaikų 

skaičiaus  (proc.) 

60 60  
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 „Muzikos, žodžio ir 

judesio harmonija. 

Metų laikai“ 2022m. I 

ketv. - 2023 m. I ketv. 

Gerosios patirties 

sklaida, informacijos 

perteikimas tėvams 

internetinėje 

svetainėje, el. dienyne 

“Mūsų darželis” 

Direktorius,                        

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui                                                  

 

Parengti straipsniai, 

informacija, 

infografika 

tinklalapiui 

www.kaunorasyte.lt, 

Facebook paskyrai,  

el. dienynui „Mūsų 

darželis“, 

informuojant apie 

vykdomą įtraukųjį 

ugdymą įstaigoje 

 

2022-2024m.m. 

 Parengtų 

straipsnių, 

infografikų 

viešinimas 

tinklalapyje 

www.kaunorasyte

.lt, Facebook 

paskyroje 

el. dienyne „Mūsų 

darželis“ skaičius 

(vnt.) 

2 3 4 

Gerosios patirties 

sklaida, 

integruojant SUP 

vaikus į bendro 

ugdymo grupes 

respublikiniuose 

renginiuose 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius,                        

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui         

           

Logopedas                               

 

Organizuotas 

seminaras “SUP vaikų 

emocinio intelekto 

ugdymas”  parengto 

pagal KPKC 

kvalifikacijos 

tobulinimo programą 

“Emocinio intelekto 

ugdymo galimybės” 

2022m. 

 

Parengti 2 vaizdiniai 

pranešimai, pristatyti 

Respublikinėje 

konferencijoje, sukurti 

4 video filmukai. 

Skelbta informacija 

 Organizuotų 

seminarų “SUP 

vaikų emocinio 

intelekto 

ugdymas”   

skaičius (vnt.) 

 

 

 

 

 

Parengtų  

vaizdinių 

pranešimų, 

sukurtų video 

filmukų skaičius. 

(vnt.) 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 vaizdiniai 

pranešimai,  

 4 video 

filmukai 

http://www.kaunorasyte.lt/
http://www.kaunorasyte.lt/
http://www.kaunorasyte.lt/
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internetiniame 

www.kaunorasyte.lt 

puslapyje, Facebook 

paskyroje. 

2024m. 

 

1.3. Patobulinti 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

STEAM 

gebėjimų 

ugdymąsi 

technologinių ir 

inžinerinių 

tyrinėjimų 

srityse.                                            

STEAM projekto 

su socialiniais 

partneriais 

parengimas ir 

vykdymas      

Projektinė 

komanda 

Parengtas ir vykdytas 

STEAM projektas su 

socialiniais partneriais 

2022m.      

 Projekte 

dalyvaujančių 

priešmokyklinio 

a. vaikų dalis nuo 

bendro 

priešmokyklinio 

a. vaikų  skaičius 

(proc.) 

 

 Projekte 

dalyvaujančių 

socialinių 

partnerių skaičius 

(vnt)    

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklų vaikų 

tiriamajai bei 

pažintinei veiklai 

lauko klasėse 

organizavimas.                                                                                                       

Projektinė 

komanda 

Organizuotos 

priešmokyklinio a. 

vaikų tiriamosios bei 

pažintinės veiklos 

lauko klasėse 

2022m. 

 Organizuotų 

priešmokyklinio 

a. vaikų tiriamųjų 

bei pažintinių 

veiklų lauko 

klasėje skaičius 

(vnt.) 

4   

Žaidimų X logo 

programavimo 

aplinkoje  

organizavimas.        

Projektinė 

komanda 

Organizuoti                         

žaidimai X logo 

programavimo 

aplinkoje. 

2022m.   

 Žaidimuose 

dalyvaujančių 

priešmokyklinio 

a. vaikų dalis nuo 

bendro 

priešmokyklinio 

a. vaikų  skaičius 

(proc.) 

70   

http://www.kaunorasyte.lt/
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Ugdomosios 

veiklos 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėje 

organizavimas, 

naudojant IK  

technologijas: ir 

interaktyvias 

Bitutes prie šviesos 

stalo. 

Logopedas Organizuotos 

ugdomosios veiklos 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėje,  

naudojat IK  

technologijas: ir 

interaktyvias Bitutes 

prie šviesos stalo. 

2022m. 

 Ugdomosiose 

veiklose 

dalyvaujančių 

priešmokyklinio 

a. vaikų dalis nuo 

bendro 

priešmokyklinio 

a. vaikų  skaičius 

(proc.) 

80   

 Priešmokyklinio a. 

vaikų gebėjimų 

įvertinimas, 

vadovaujantis 

priešmokyklinio 

ugdymo programa 

Priešmokykli

nio ugdymo 

mokytojai 

Atliktas 

priešmokyklinio a. 

vaikų gebėjimų 

įvertinimas.  

2022m. 

 priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų atitiktis 

vaikų raidai 

(proc.)                    

85   

 

2 TIKSLAS –užtikrinti prasmingą ir saugią vaiko savijautą, įrengiant ir modernizuojant vidaus patalpas vaikų kūrybiškumo plėtotei, 

pagerinant vaikų fizinės sveikatos ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymąsi lauko edukacinėse aplinkose ir vidaus erdvėse, įgyvendinant 

tarptautinio projekto „Netipinė aplinka-vaikų kūrybiškumo plėtotė“ idėjas. 

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. 

2.1.Pakeisti techninės 

patalpos paskirtį, 

įrengiant 

Daugiafunkcinį – 

sensorinį kambarį. 

Naujos patalpos 

kapitalinio 

remonto darbų 

organizavimas ir 

vykdymas 

Direktorius,                       

ūkio padalinio 

vadovas             

Atliktas patalpos 

kapitalinis remontas, 

įstatytas langas, pakeista 

elektros instaliacija 

2022m. 

14800 eur.  

Įmokų už mitybą 

likučio lėšos 

 

Įrengtų patalpų 

skaičius (vnt,)  

1   

Aprūpinimas 

mokomosiomis, 

sensorinėmis 

priemonėmis 

 

Direktorius,        

Viešųjų 

pirkimų 

organizatorius 

Įsigytos mokomosios, 

sensorinės priemonės  

2022m. 

 

 

9000 eur. 

Įmokų už mitybą 

likučio lėšos  

 

Įsigytų sensorinių 

priemonių skaičius 

(vnt.) 

7   
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Baldų įsigijimas 

sensoriniam 

kambariui 

Viešųjų 

pirkimų 

organizatorius 

Įsigyti baldai 

sensoriniam kambariui 

2022m. 

3000 eur. 

Ugdymo lėšos 

 

Įsigytų baldų 

skaičius (vnt.) 

4   

Kompiuterinės 

technikos 

įsigijimas  

(projektorius, 

kolonėlės) 

Viešųjų 

pirkimų 

organizatorius 

Įsigytas projektorius ir 

kolonėlės sensoriniam 

kambariui 

2022m. 

600 eur.  

 

Mokymo lėšos 

Įsigytų projektorių 

skaičius (vnt.) 

 

Įsigytų kolonėlių 

skaičius (vnt.) 

1 

 

 

2 

  

Projektinių veiklų 

parengimas 

individualiam ir 

grupiniam darbui 

daugiafunkciniam

e sensoriniame 

kambaryje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Pagalbos 

vaikui 

specialistai 

Parengti veiklų planai 

individualiam ir 

grupiniam darbui 

sensoriniame kambaryje 

2022-2024m.m. 

 Parengtų veiklų 

aprašymų skaičius 

(vnt.) 

3 5 5 

2.2. Modernizuoti 

vidaus patalpas 

vaikų kūrybiškumo 

plėtotei. 

 

Koridorių erdvių 

atnaujinimas vaikų 

kūrybai 

Direktorius,                        

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui       

Atnaujintos koridorių 

erdvės 

2024m. 

1000 eur. 

Ugdymo lėšos  

 

 

Atnaujintų erdvių 

skaičius (vnt.) 

  3 

Laboratorijos ir 

eksperimentų 

kampelių 

įrengimas dviejose 

grupėse (Lentynos, 

staliukai) 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Įrengtos laboratorijos ir 

eksperimentų kampeliai 

2024m. 

500 eur.  

SB lėšos 

 

Įrengtų laboratorijų 

ir eksperimentų 

kampelių skaičius 

(vnt.) 

  2 

Projekto „Mažasis 

laborantas“ 

parengimas ir 

vykdymas 

Projektinė 

grupė 

Parengtas ir vykdytas 

projektas „Mažasis 

laborantas“ 

 Projekte 

dalyvaujančių grupių 

dalis nuo visų grupių 

skaičiaus (proc.) 

  20 

Staliukų ir 

kėdučių, minkštų 

baldelių 

komplektų vaikų 

Ūkio 

padalinio 

vadovas             

Įsigyti staliukai ir kėdutės, 

minkštų baldelių 

komplektai 

2024m. 

1500  eur. 

Ugdymo lėšos  

 

 

Įsigytų staliukų ir 

kėdučių, minkštų 

baldelių komplektų 

skaičius (vnt.) 

   

11 
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žaidimų 

kampeliams 

grupėse, 

laisvalaikio 

erdvėms įsigijimas 

 

Minkštų kilimėlių 

vaikams žaisti 

įsigijimas 

Ūkio 

padalinio 

vadovas             

Įsigyti minkšti kilimėliai 

vaikams žaisti  

2024m. 

500 eur. 

 SB lėšos 

 

Įsigytų kilimėlių 

skaičius (vnt.) 

  30 

2.3. Pagerinti 

vaikų fizinės 

sveikatos ir 

sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių ugdymąsi 

lauko edukacinėse 

aplinkose ir 

grupėse. 

 

 1 lauko įrengimo, 

pritaikyto lopšelio 

a. vaikams, 

sumontavimas, 

vykdant 

higienos normą 

HN 131:2015 

„Vaikų žaidimų 

aikštelės ir 

patalpos. 

Bendrieji 

sveikatos saugos 

reikalavimai“ 

Direktorius, 

ūkio padalinio 

vadovas             

Sumontuotas lauko 

įrengimas lopšelio 

grupėje 

2022m. 

 

5000  eur. 

Ugdymo lėšos    

 

Sumontuotų lauko 

įrengimų skaičius 

(vnt,) 

1   

Daugiafunkcinės 

vaikų žaidimų 

aikštelės su 

minkšta danga 

įrengimas 

Direktorius, 

ūkio padalinio 

vadovas             

Sumontuota 

daugiafunkcinė vaikų 

žaidimų aikštelė 

2022m. 

7000 eur. 

Savivaldybės 

lėšos 

 

Sumontuotų 

daugiafunkcinių 

vaikų žaidimų 

aikštelių skaičius 

(vnt) 

1   

Lauko dušų 

vaikams įrengimas 

ir grūdinimo 

vandeniu 

procedūrų 

organizavimas 

Direktorius, 

ūkio padalinio 

vadovas             

Įrengti lauko dušai vaikų 

grūdinimo procedūroms 

2022m.. 

2300 eur. 

Ugdymo lėšos 

 

 

 

 

Sumontuotų lauko 

dušų skaičius (vnt.)   

 

Grūdinimo 

vandeniu 

procedūrose 

dalyvaujančių 

vaikų dalis nuo   

2 

 

 

80 
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įstaigą lankančių 

vaikų. (proc.) 

Kondicionierių 

sumontavimas 4 

grupėse 

Direktorius, 

ūkio padalinio 

vadovas             

Sumontuoti 

kondicionieriai 4 

grupėse, užtikrinant 

higienos reikalavimus 

2022-2024m. 

4000 eur. 

Įmokų už mitybą 

likučio lėšos  

2022m. 

 

3000 eur. 

Ugdymo  lėšos  

2023m. 

 

4000 eur. 

Ugdymo  lėšos  

2024m. 

Sumontuotų 

kondicionierių 

grupėse skaičiaus 

dalis nuo bendro 

grupių skaičiaus 

(proc.) 

36 28 36 

 

3 TIKSLAS –  Pagerinti įstaigos materialinę bazę, atnaujinant vidaus aplinką, sukuriant dinamišką, atvirą, funkcionalią, virtualią ugdymo(si) ir 

darbo aplinką, atlikti teritorijos gerbūvio tvarkymo darbus. 

 

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. 

3.1. Atnaujinti  

vidaus aplinką 

Grupių  

grindų dangos 

atnaujinimas 

 

 

 

 

 

 

 

Grupių WC grindų 

padengimas 

Direktorius, 

ūkio 

padalinio 

vadovas 

 

 

 

 

 

 

Direktorius, 

ūkio 

Atnaujinta 

PVC grindų danga 

trijose grupėse 

2022-2024m.m. 

 

 

 

 

 

 

Išklotos grindys 

plytelėmis trijų 

4700 Eur 

Ugdymo lėšos 

2022 m. 

4400  Eur 

Ugdymo lėšos 

2023  m.. 

4500 Eur 

Ugdymo lėšos 

 2024 m. 

 

1100 Eur 

Ugdymo lėšos 

Pakeista 
 
grindų 

dangos (m
2
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Išklota grindų 

plytelių  (m
2
) 

140 m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 m
2 

 

125 m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m
2 

 

130 m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 m
2
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plytelėmis 

 

 

 

 

 

 

 

Grupių lubų ir WC 

patalpų lubų bei 

sienų perdažymas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupių patalpų 

sienų tapetų 

pakeitimas 

 

 

 

 

 

 

Administracijos 

WC remontas 

 

 

 

padalinio 

vadovas 

 

 

 

 

 

Direktorius, 

ūkio 

padalinio 

vadovas 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius, 

ūkio 

padalinio 

vadovas 

 

 

 

 

 

Direktorius, 

ūkio 

padalinio 

vadovas             

grupių  WC 

patalpose 

 

2022-2024m.m. 

 

 

 

 

 

Perdažytos  lubos 

grupių patalpose ir 

sienos  bei lubos WC 

patalpose  trijose 

grupėse, 

2022-2024m.m. 

 

 

 

 

 

Ištapetuotos sienos 

trijose grupėse. 

2022-2024m.m.  

 

 

 

 

    

 

Suremontuotos 

administracijos WC 

patalpos 

2022 m 

 

2022 m. 

1100 Eur 

Ugdymo lėšos 

2023 m. 

1100 Eur 

Ugdymo lėšos 

2024 m. 

 

1900 Eur 

Ugdymo lėšos 

2022 m. 

1800 Eur 

Ugdymo lėšos 

2023 m. 

1800 eur 

Ugdymo lėšos 

2024 m. 

 

 

1900 eur 

Ugdymo lėšos 

2022 m. 

1900 eur 

Ugdymo lėšos 

2023 m. 

1900 eur 

2024 m. 

 

2200 eur. 

Biudžeto  

lėšos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išdažyta lubų ir 

sienų (m2) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ištapetuota sienų 

(m2) 

 

  

 

 

 

 

 

Įrengtų 

pakabinamų lubų 

ir išklijuotų sienų 

plytelėmis  WC 

patalpose 

kvadratūra (m
2
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

170  m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160  m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155 m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155 m
2
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Virtuvės patalpų 

atnaujinimas 

 

 

Direktorius, 

ūkio 

padalinio 

vadovas             

Perdažytos lubos ir 

sienos virtuvės 

patalpose 

2024 m. 

3000 eur. 

Biudžeto lėšos 

 

Perdažytų 

virtuvės lubų ir 

sienų  

kvadratūra (m
2
) 

 

  120 m
2 

 

 

 

Vidaus patalpų durų 

pakeitimas. 

 

Direktorius, 

ūkio 

padalinio 

vadovas             

Pakeistos visos 

vidaus patalpų durys 

2024m. 

 

45000 eur. 

Savivaldybės 

Pakeistų vidaus 

patalpų durų 

kvadratūra 

(m
2
)100 proc. 

 

  160 m
2 

100 proc. 

 

3.2. Sukurti 

dinamišką, 

atvirą, 

funkcionalią, 

virtualią 

ugdymo(si) ir 

darbo aplinką. 

 

 1 interaktyvaus ekrano 

įsigijimas “Meškučių” 

gr. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įsigytas 1 

interaktyvus SMART  

ekranas. Sukurta 

virtuali ugdomoji 

aplinka dar  vienoje 

grupėje.  

2022m. 

  3000  eur 

Ugdymo lėšos    

Įsigytų 

interaktyvių 

SMART  ekranų 

skaičius (vnt.) 

1   

 Kompiuterinės 

įrangos 

atnaujinimas,  

įsigyjant naujų 

kompiuterių ir jų 

priedų bei 

programinės 

įrangos.   

Viešųjų 

pirkimų 

organizatoriu

s 

Įsigyti 3 kompiuterio 

sisteminiai blokai ir 

priedai (prie SMART 

lentų/ekranų)  

2022m. 

 Pakeisti 3  

kompiuteriai 

darbuotojams, 

dirbantiems 

kabinetuose 

2022m. 

 

600 eur. 

Mokymo lėšos 

1000 eur. 

Mitybos 

likutis 

2022m 

2000 eur. 

Mitybos 

likutis 

2022m. 

 

Įsigytų kompiuterio 

sisteminių blokų 

(prie SMART 

lentų/ekranų)  

skaičius 

Pakeistų 

kompiuterių dalis 

nuo bendro 

kompiuterių 

skaičiaus 

darbuotojams 

(proc.) 

3 

 

 

 

 

30 

  

Kompiuterinių (IKT) 

žaidimų įsigijimas  

 Įsigyti 

kompiuteriniai (IKT) 

žaidimai 

2023-2024m..m 

3000 eur. 

Ugdymo lėšos 

1000 eur. 

Mokymo lėšos  

Įsigytų 

kompiuterinių 

(IKT) žaidimų 

skaičius (vnt.) 

 1 1 
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2023m. 

 

3000 eur. 

Ugdymo lėšos 

1000 eur. 

Mokymo lėšos 

2024m. 

 

3.3. Atlikti 

teritorijos 

gerbūvio 

tvarkymo 

darbus. 

 

 

Remonto darbų 

organizavimas ir 

vykdymas naujai 

plytelėmis 

(trinkelėms) 

išklojant kiemo  

takelius 

Direktorius, 

ūkio 

padalinio 

vadovas             

Pakeista 1300 m
2
 

kiemo grindinio plytelių 

2024m.    

70000,00 

Savivaldybės 

 

Bendruomenės 

talkų 

organizavi 

mas 

 

Naujai plytelėmis 

(trinkelėms) 

išklotų kiemo  

grindinio plytelių 

kvadratūra (m
2
)  

 

  1300m
2
 

Elektros 

instaliacijos ir 

apšvietimo 

įrengimas lauko 

klasėse 

Direktorius, 

ūkio 

padalinio 

vadovas             

Atlikta elektros 

instaliacija ir įrengtas  

lauko klasių 

apšvietimas 

2022 m 

 

 

1800 eur   

Biudžeto lėšos 

 

 

 

 

Lauko klasių, 

kuriose atlikta 

instaliacija ir 

įrengtas 

apšvietimas 

skaičius 

(vnt) 

2   

 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS  

1 TIKSLAS – Gerinti ugdymo kokybę formuojant ugdymosi kultūrą 

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio 

planavimo sistemoje 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 
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1.1. Taikyti inovacijas ugdymo 

ikimokyklinio  turinio įgyvendinimui ir 

sėkmingam įstaigos įvaizdžio 

formavimui, 

įgyvendinant nacionalinio projekto 

„Inovacijos vaikų darželyje“ metodinės 

medžiagos idėjas. 

        

1.2. Užtikrinti kokybiškas ugdymo 

paslaugas, skatinant  visų poreikių vaikų  

dalyvavimą lopšelio-darželio 

bendruomenės gyvenime, įtraukiant 

tėvus. 

        

1.3. Patobulinti priešmokyklinio amžiaus 

vaikų STEAM gebėjimų ugdymąsi 

technologinių ir inžinerinių tyrinėjimų 

srityse.                                               

        

Išvada apie pasiektą tikslą 
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2 TIKSLAS –   užtikrinti prasmingą ir saugią vaiko savijautą, įrengiant ir modernizuojant vidaus patalpas vaikų kūrybiškumo plėtotei, 

pagerinant vaikų fizinės sveikatos ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymąsi lauko edukacinėse aplinkose ir vidaus erdvėse, įgyvendinant 

tarptautinio projekto „Netipinė aplinka-vaikų kūrybiškumo plėtotė“ idėjas. 

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu 

strateginio planavimo sistemoje 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

2.1. Pakeisti techninės patalpos paskirtį, 

įrengiant Daugiafunkcinį – sensorinį 

kambarį. 

        

2.2. Modernizuoti vidaus patalpas 

vaikų kūrybiškumo plėtotei. 

 

        

2.3. Pagerinti vaikų fizinės sveikatos ir 

sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymąsi 

lauko edukacinėse aplinkose ir grupėse. 

 

        

Išvada apie pasiektą tikslą      
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             Direktorė                                                                      Rita Vaškelienė                                                                                                                                       

             Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                Remigija Kasputienė 

             Ūkio padalinio vadovė             Rita Grumadienė 

             Meninio ugdymo mokytoja (muzika)          LinaVorobjoienė                                                                                                                    

_______________                 ________________  ___________ 

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

 

 

PRITARTA 

Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“  tarybos  

2022 m. kovo 30 d.  

posėdžio protokolu Nr.V1-2 

   

 

3 TIKSLAS –  Pagerinti įstaigos materialinę bazę, atnaujinant vidaus aplinką, sukuriant dinamišką, atvirą, funkcionalią, virtualią ugdymo(si) ir 

darbo aplinką, atlikti teritorijos gerbūvio tvarkymo darbus. 

 

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio 

planavimo sistemoje 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

3.1. Atnaujinti  vidaus aplinką ir ūkinį 

inventorių. 

        

3.2. Sukurti dinamišką, atvirą, 

funkcionalią, virtualią ugdymo(si) ir 

darbo aplinką. 

        

3.3. Atlikti teritorijos gerbūvio 

tvarkymo darbus. 

        

Išvada apie pasiektą tikslą      


