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VADOVO ŽODIS  

 

Strateginiame 2019-2021 m. plane numatyta prioritetinė veiklos kryptis - ugdymo sąlygų 

ir proceso kokybės gerinimas. Planuojama patobulinti ugdymo turinį papildant jį projektinės 

veiklos metodu, atliepiant grupių ugdymo modelius ir sutelkti visus vaiką ugdančius suaugusius, 

siekiant formuoti ir kurti iniciatyvią ir veiklią lopšelio-darželio bendruomenę. 

Siekiant mokyklos pažangos, įstaigos bendruomenė buvo įtraukiama į įstaigos tobulinimą, 

inicijuojant pokyčių įgyvendinimą, įsitraukimą į projektines veiklas, „atvirų durų“ politikos 

kūrimą, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo ir pagalbos tobulinimą, saugios ir patrauklios aplinkos 

kūrimą. 

Didžiausias iššūkis visai bendruomenei – pasaulinė COVID-19 pandemija. Ugdymo 

procesas perkeltas sėkmingai į nuotolinį. Vyko intensyvūs mokymai, kaip naudotis platformomis 

ir organizuoti ugdymą mažiesiems. 

 

MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Tikslai, uždaviniai Atlikti darbai, veiklos rezultatų kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai 

1. Tikslas. Papildant ugdymo turinį projektinės veiklos metodu bei įtraukiant visus vaiką 

ugdančius suaugusius pagerinti ugdymo kokybę, sėkmingą ugdymo procesą bei formuoti ir kurti 

iniciatyvią ir veiklią įstaigos bendruomenę. 

1.1. Uždavinys. 

Projektinės veiklos 

taikymas, leidžiantis 

plėtotis taikomiems 

ugdymo modeliams, 

siekiant vaikų 

ugdymo(si) kokybės. 

 

• Ugdymo procese aktyviau taikytos projektinės veiklos. Įgyvendinus 

antrus 2019-2021 metų strateginio plano metus stebimas ugdymo 

proceso kokybės pokytis. Esant paskelbtai pandemijai dėl COVID-19 

viruso sklandžiai vyko ir nuotolinis ugdymas, kuris persikėlė į ZOOM, 

Microsoft Teams, Facebook platformas. 2020 metais lopšelio-darželio 

mokytojai su ugdytinais: 

- įgyvendino 4 projektus įstaigoje- ,,Trijų spalvų draugystė”, ,,Kaziuko 

mugė”, ,,Ką kalba tyla?“, virtualų projektą ,,Vaikų velykėlės”. Projektų 

pasirinktos temos padėjo vaikams susipažinti su kultūra ir tradicijomis. 

Projektuose dalyvavo 80 proc. bendruomenės narių.  

- iniciavo 3 respublikinius virtualius projektus ,,Mūsų žalieji kampeliai”, 

aktyvių-pažintinių veiklų virtualus projektas ,,Lauko žaidimai”, kurio 

produktas yra metodinių idėjų akimirkų ir aprašymų e-knyga „Lauko 

žaidimai”, respublikinis virtualus projektas, skirtas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokiniams, turintiems kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų „Seku seku pasaką”. Įgyvendinami virtualūs 

respublikiniai projektai apjungė 75 įstaigas, jų bendruomenes. Ugdomas 

vaikų gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su nepažįstamais 



bendraamžiais, kūrybiškumas, probleminis mąstymas. Mokytojai- 

dalinosi gerąja patirtimi. 

- dalyvavo 24 respublikiniuose projektuose, parodose, konkursuose, 

kurių iniciatoriais buvo kiti respublikos pedagogai. Pusė iš jų taip pat 

vyko virtualiai. Tai atskleidė mokytojų gebėjimą naudotis 

informacinėmis technologijomis ir svarbą plėsti esamas informacinių 

technologijų erdves įstaigoje. 

1.2. Uždavinys. 

Specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymo bei 

pagalbos galimybių 

tobulinimas. 

• Patobulintos specialiųjų poreikių vaikų ugdymo bei pagalbos 

teikimo galimybės: 
 - suorganizuotas respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų praktinės patirties 

sklaidos renginys „Aš galiu”. Renginio metu apsikeista praktinėmis 

specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) idėjomis, sudarytos unikalios 

galimybės specialiųjų poreikių vaikų bendravimo bei pasitikėjimo 

ugdymui(si). 

- suorganizuota apvaliojo stalo diskusija ,,Specialiųjų poreikių vaikų 

integracija ir ugdymas”. Integracija yra būtina, siekiant visapusiško 

mažųjų ugdymo. Diskusijoje dalyvavo 24 mokytojai ir pagalbos 

specialistai. 

- įgyvendintas respublikinis virtualus projektas, skirtas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokiniams, turintiems kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų „Seku seku pasaką”. Sukurta virtuali pasakų knyga, 

įgarsinta vaikų. Dalyvavo 30 proc. ugdytinių. 

- 90 proc. pedagogų įsitraukė į eTwinning programos projektus. 2020 m. 

yra buvo įgyvendinti 4 šios programos projektai –,,Mokausi gamtoje”, 

,,Mūsų advento kalendorius”, atliepiantis gamtamokslinį ugdymo 

modelį, ,,Būk sportiškas, būk sveikas vaikas”- sveikatingumo modelį, 

,,Saugok ramybę ir žaisk” – socialinės – emocinės sveikatos modelį. 

Nuo 2020 m. spalio mėnesio pradėti įgyvendinti dar šeši šios programos 

projektai, atliepiantys grupės modelį bei vaikų poreikius. eTwinning 

programa skirta bendrauti, bendradarbiauti, dalintis mokytojams ir 

mokiniams įvairiomis idėjomis. Mažieji, dalyvaudami tokiose 

programose, ugdosi gebėjimą gerbti kitas kultūras, susipažįsta su jomis. 

– nuo rugsėjo mėnesio lopšeliui-darželiui skirtas papildomas 1 mokytojo 

padėjėjo etatas, tai padeda gerinti didelių ugdymosi poreikių vaikų 

ugdymą. 

– atrinkti 3 vaikų pogrupiai po 4 vaikus, turinčius ypatingų gabumų 

muzikai. Trijų pogrupių vaikų, gabių muzikai užsiėmimai vyksta 

kiekvieną pirmadienį tiesioginiu kontaktu ir kas antrą antradienį ZOOM 

platformoje. Vaikai pasižymi gebėjimu bendrauti ir bendradarbiauti su 

suaugusiais ir bendraamžiais, noriai reiškia savo idėjas, yra iniciatyvūs 

ir atkaklūs.  

1.3. Uždavinys. 

Bendruomenės narių 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

skatinimas, siekiant 

užtikrinti sėkmingą 

ugdymo procesą. 

• Kryptingai skatintas bendruomenės narių bendravimas ir 

bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti sėkmingą ugdymo procesą: 
- jau ketvirtus metus iš eilės, bendradarbiaujant su Kauno rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos Raudondvario filialu, įstaigos 

ugdytiniai dalyvavo ,,Šiaurės šalių literatūros savaitėje”. Tai unikali 

galimybė mažiesiems prisiglausti prie žymių šiaurės šalių rašytojų. 

Dalyvavo 40 ugdytinių ir 4 mokytojai. 



 - įgyvendinami du finansuojami tarptautiniai projektai. Vienas iš jų, 

finansuojamas iš Europos socialinio fondo ,,Vaikų fizinio aktyvumo 

skatinimas Kulautuvos, Batniavos, Vilkijos ir Raudondvario 

seniūnijose”. Šio projekto metu yra skatinamas vaikų fizinis aktyvumas, 

sveikos gyvensenos ugdymas. 70 ugdytinių su mokytojomis dalyvavo 

jogos treniruotėse lauke 2 kartus per savaitę. Mokytojai įgijo tiek 

teorinių, tiek praktinių žinių apie jogą. Treniruotes tęsia neformaliojo 

ugdymo mokytoja bei mokytojai grupėse. 

- 2019-2021 metais įstaigoje įgyvendinamas Erasmus+ programos 

projektas ,,Magija: motyvuokime žaidimu, ugdykime kompetencijas”. 

Projekto veiklose dalyvavo 12 mokytojų ir 100 ugdytinių. Programos 

paskirtis- bendradarbiaujant su partneriais Europoje sukurti pamokų 

vadovus, paremtus žaidimu, kaip pagrindiniu ugdymo metodu, siekiant 

pagerinti ugdymo kokybę, kūrybinį ir kritinį mąstymą, tarpdisciplininius 

metodus. 2020 m. kovo mėnesį organizavome projekto mobilumą 

Mokymo, Mokymosi ir Dėstymo tikslais (trumpalaikiai mokinių grupių 

mainai), kurio metu projekto partneriai mokyklinio (pradinio) amžiaus 

vaikai kartu su darželio ugdytiniais dalyvavo ikimokyklinio ugdymo 

mokytojų organizuotose veiklose, bendrose veiklose atliko užduotis apie 

žaislus ir žaidimus su jais. Suorganizuota Senovinių žaislų paroda. 

Vizito metu svečiai susipažino su Lietuvos žaislų istorija, pristatė savo 

šalies žaislų istorijas. Vyko edukacinės veiklos su moliu, gintaru, siūlais, 

drauge su ugdytiniais mokytojai statė savo šalies įžymias pilis iš antrinių 

žaliavų. Suorganizuotos ekskursijos į Vilniaus žaislų muziejų, Trakų 

pilį, Raudondvario dvarą. Bendradarbiaujant su partneriais vizito metu 

pradėta kurti metodinių priemonių (žaislų) e-knyga, kurioje kiekvienas 

mokytojas gali atrasti, kaip naudojant metodines priemones (žaislus) yra 

ugdomi mokinių matematiniai, kalbiniai, pažinimo, socialiniai ir kiti 

gebėjimai. 

- 70 proc. tėvų aktyviau įsijungia į ugdymo procesą. Vedė įvairias 

pažintines, edukacines veiklas apie profesijas, apie sveikatos stiprinimą 

ir pan. Bendruomenėje sukurta „atvirų durų” politika, skatinti 

bendruomenės narius drąsiai reikšti idėjas, pasiūlymus dėl įstaigos 

veiklos tobulinimo, prisiimant atsakomybę už vaikų visapusišką 

tobulėjimą. 

1.4. Uždavinys. 

Mokytojų padėjėjų 

kaip lygiaverčio 

komandos nario 

ugdymo procese 

bendradarbiavimo 

gerinimas. 

 

• Sudarytos palankios sąlygos mokytojų, mokytojų padėjėjų 

saviraiškai bei tobulėjimui: 
 - inicijuotos ir organizuotos edukacinės-pažintinės veiklos įstaigoje 

,,Mano hobis”, kurių tikslas supažindinti vaikus su suaugusiųjų 

mėgstama veikla. Įgyvendinant įstaigoje tarptautinius projektus 

mokytojai dalinosi patirtimi, vesdami įvairias tarptautines atviras 

veiklas. 

- mokytojai ir mokytojų padėjėjai dalyvavo ne mažiau kaip po 5 kartus 

mokymuose, kuriuose gilino žinias apie individualizuotą vaikų  ugdymą. 

- priimti bendri susitarimai tarp mokytojų ir jų padėjėjų, kaip efektyviau 

organizuoti darbą.  

- visi pedagogai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminaruose, 

metodinėse dienose, konferencijose.  

 



 

 

ŠVIETIMO KOKYBĖS RODIKLIAI 
 

Rodiklis Mokykloje 

Bendras mokinių skaičius 113 

Iš jų:  

Ikimokyklinio ugdymo mokiniai 94 

Priešmokyklinio ugdymo mokiniai 19 

Nepatenkintų prašymų skaičius (pirmu pasirinkimu) spalio 1 d. 64 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius 55 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalis (proc.) 49 

Darbuotojai 
Skirtų etatų 

skaičius 

Užimtų etatų 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

Direktorius 1 1 1 

Pavaduotojas ugdymui 0,5 0,5 1 

Pavaduotojas ūkio reikalams (ūkvedys) 0,5 0,5 1 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 7,9 7,9 8 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 1,6 1,6 2 

Nepedagoginiai darbuotojai  16,5 16,5 15 

 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Skirtų etatų 

skaičius 

Užimtų etatų skaičius Darbuotojų 

skaičius 

Logopedas 1,25 1,25 1 

Specialusis pedagogas -  - 

Psichologas     

Socialinis pedagogas     

Mokytojo padėjėjai spec. 

poreikių vaikams 

1,5 1,5 2 

Mokytojų, dirbančių pilnu (ir didesniu) etatu, dalis (proc.) 91 

Aukštos kvalifikacijos mokytojų (metodininkų ir ekspertų) skaičius 4 

Aukštos kvalifikacijos mokytojų (metodininkų ir ekspertų) dalis (proc.) 36,36 

Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m) 4,91 

Mokyklos mokymo lėšos (Eur) 150810 

Mokyklos aplinkos lėšos (Eur) 260162 

Mokymo lėšos, tenkančios vienam mokiniui (Eur) 1335 

Aplinkos lėšos, tenkančios vienam mokiniui (Eur) 2302 

Specialiosios lėšos (tėvų įnašai edukacinėms erdvėms ir paramos lėšos) (Eur) 8209 

Mokymo, spec. ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam mokiniui (Eur) 4013 

Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam 

mokiniui (Eur) 

36 

Vidutinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo darbo užmokestis 

(bruto, Eur) 

1476 

 

      


