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KAUNO ALEKSOTO LOPŠELIO-DARŽELIO
2019–2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS
I SKYRIUS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Rengiant Aleksoto lopšelio-darželio 2019-2022 metų strateginį planą atsižvelgta į Valstybinę švietimo 2013-2022 metų strategiją, Kauno
miesto savivaldybės 2017-2019 metų strateginį veiklos planą, Kauno miesto savivaldybės 2018-2020 strateginį veiklos planą, Valstybės pažangos
strategiją „Lietuva 2030“, Europos komisijos 2010 m. kovo 3d. komunikatą „Europa 2020“ Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Vaiko teisių konvenciją, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministro įsakymus,
Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimus, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, lopšelio-darželio nuostatus,
įsivertinimo išvadas ir kitus teisės aktus.
2019-2021 metų strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta lopšelio-darželio direktorės 2018 m. spalio 16 d. įsakymu Nr.V-60 „Dėl darbo
grupės Kauno Aleksoto lopšelio-darželio 2018-2020 m. strateginiam planui parengti personalinės sudėties patvirtinimo“.
II SKYRIUS
PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2016-2018 METUS
Gerinome sąlygas vaikų kompetencijų ugdymui. Pasiekėme maksimalų lauktą rezultatą, naujos veiklos formos leido geriau motyvuoti vaikus
ugdymuisi. Atsižvelgus į tėvų ir pedagogų anketinės apklausos rezultatus bei siekiant tenkinti vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius sudarytos galimybės
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organizuoti edukacines veiklas pas socialinius partnerius. Tai leido su jais buvo užmegzti glaudesnius ryšius ir suteikė galimybes gerinti sąlygas vaikų
kompetencijų ugdymui. Bendravimas su socialiniais partneriais ir IT panaudojimas suteikė galimybę pedagogams praturtinti ugdymo procesą naujomis
veiklomis ir geriau motyvuoti vaikus ugdymui(si). Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais žymiai praplėtė vaikų kompetencijų ugdymo
galimybes.
Efektyvinome bendradarbiavimą šviečiant tėvus, pedagogus pozityvaus vaikų ugdymo klausimais. Bendruomenės narių lūkesčių
patenkinimas padėjo sukurti optimalų įstaigos mikroklimatą vaikams, tėvams ir pedagogams. Stiprūs bendruomenės ryšiai efektyviai sprendžia
iškylančias problemas. Glaudesnis bendradarbiavimas su tėvais ir tyrimų duomenys atskleidė bendruomenės narių lūkesčius ir parodė, kad įsisenėjusių
nuostatų ugdymo klausimais keitimui reikia daugiau laiko ir pastangų.
Rengėme bendrus projektus su tėvais ir organizavome prevencinę veiklą. Pavyko pasiekti didesnio tėvų įsitraukimo į ugdymo procesą bei
bendruomeninių ryšių stiprinimo. Pastebėta tendencija, jog tėvai keičia įsisenėjusį požiūrį į vaikų ugdymą, aktyviau dalyvauja ugdymo procese,
projektinėse veiklose.
Laikydamiesi ikimokyklinių įstaigų HN atnaujinome vidaus patalpas. Taip pagerinome ugdytinių motyvaciją ugdymuisi, jų saugumo
užtikrinimą, darbuotojų darbo sąlygas. Pasikeitė lopšelio-darželio teritorija įrengus naują automobilių stovėjimo aikštelę, pagerėjo kiemo įvaizdis.
Nauja automobilių stovėjimo aikštele džiaugiasi ugdytiniai ir visa bendruomenė. Vaikų fizinio aktyvumo stiprinimui atnaujinome lauko žaidimų ir
sporto įrenginius. Sunaikintos senos lauko priemonės. Žaidimų aikštelės papildytos naujomis priemonėmis – lauko nameliais ir kitais sporto
įrenginiais, kurie padeda vystyti vaikų fizinį aktyvumą. Lauko priemonės padengtos apsauginėmis dangomis. Ugdytiniai plėtoja kūrybinius žaidimus
lauke. Atliktas virtuvės remontas, įsigyta nauji virtuvės įrenginiai. Suremontuotos dviejų grupių patalpos. Paruoštas projektas naujų lauko aplinkų
kūrimo įgyvendinimui ir teritorijos apželdinimui. Įrengtos tvirtos ir saugios grindys, kurios užtikrina saugų vaikų sportavimą.
III SKYRIUS
ĮSTAIGOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS
Kauno Aleksoto lopšelyje-darželyje 2016-2018 metais gerinome ugdymo aplinkas, darbuotojų darbo sąlygas. Gautos savivaldybės lėšos buvo
naudojamos tiksliai pagal nustatytus finansinius asignavimus.
Dvylikoje grupių suremontuoti tualetai ir atliktas virtuvėlių remontas. M. Montessori, „Samlsučių“, „Vikruolių“ grupių virtuvėlių remontui buvo
skirta 22671,13 euro.
2017 metais gauta 40466,6 euro virtuvės remontui ir naujai įrangai įsigyti.
Pagerinome lopšelio-darželio kiemo įvaizdį-įrengėme automobilių stovėjimo aikštelę. Gauta 60000 eurų suma įsisavinta pilnai.
2017 metais suremontuota „Vikruolių“ grupė. Buvo skirta 6701,14 euro. Pagerėjo estetinis grupės vaizdas.
2018 metais suremontuota 10 smėlio dėžių. Remontui skirta 1164,24 euro.
Atliktas sporto salės remontas, priešmokyklinės grupės remontas – 10700 eurų.
Atliktas lopšelio-darželio teritorijos apželdinimo projektas 400 eurų.
Po visomis lauko priemonėmis padengta apsauginė danga 8292,44 euro.
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2018 metais plėtojant edukacines erdves nupirkta dvi didelės pavėsinės-nameliai edukacinėms veikloms plėtoti - 10 200 eurų.
2 proc. gyventojų pajamų mokesčio gauta suma naudojama lopšelio-darželio naujų erdvių turtinimui.
2018 metais 3689 eurai panaudoti sporto salės remontui.
2016-2018 metais modernizavome įstaigą inovatyviomis technologijomis. Visoje įstaigoje įrengtas internetas. Technologijos praturtino įstaigos
ugdomąjį procesą. 2017 metais išleista 12 920 eurų.
Ugdymo proceso tobulinimui gautos Mokinio krepšelio ir savivaldybės lėšos įsisavinamos 100 proc. Esant finansinėms galimybės darbuotojams
keliami atlyginimai.
2019-2021 metais būtina atlikti lopšelio-darželio renovaciją, vidaus tinklų, laiptinių ir koridoriaus, muzikos salės remontą, trijose grupėse
paprastuosius remontus.
IV SKYRIUS
STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ
Stiprybės
 Geras mikroklimatas įstaigoje
 Minimali personalo kaita
 Kvalifikuotas, patyręs pedagoginis personalas
 Paramą, pagalbą vaikui ir jo šeimai teikia: dvi logopedės, kūno
kultūros neformaliojo ugdymo mokytoja, psichologė, socialinė
pedagogė
 Sklandus
pedagogų
ir
švietimo
pagalbos
specialistų
bendradarbiavimas ieškant pagalbos būdų specialiųjų poreikių
vaikams
 Skatinama ugdymo įvairovė: folklorinė grupė, dvi M.Montessori
metodo grupės
 Etnokultūrinė lopšelio-darželio aplinka skatina vaikus perimti
tautos kultūros vertybes
 Vertinamos ir puoselėjamos įstaigos tradicijos
 Dalyvavimas tarptautinėje „Zipio draugų“ programoje, stiprina
vaikų emocinį atsparumą

Silpnybės
 Dar nepakankamai išnaudotos įstaigos erdvės ugdymuisi
 Ugdymo procese trūksta inovatyvių priemonių
 Nepakankama pedagogų kompetencija naudojant IKT
 Pasigendama aktyvesnio šeimos dalyvavimo ugdymo(si) procese
 Sudėtinga viešųjų pirkimų organizavimo bei dokumentacijos tvarkymo
sistema
 Trūksta patirties ES struktūrinių fondų projektų kūrimui ir vykdymui
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Glaudūs ryšiai su socialiniais partneriais
Erdvi kiemo teritorija, dalinai įrengtos funkcionalios vaikų žaidimų
aikštelės
Galimybės
Grėsmės/pavojai
 Pagerėjęs valstybės ir savivaldybės lėšų, skirtų švietimo
 Mažėjantis pedagogų skaičius švietimo įstaigose
įstaigoms, įsisavinimas
 Pedagogų „perdegimas“
 Naujos technologijos sudaro galimybes modernizuoti ugdymo
 Vaikų gimstamumo mažėjimas, didėjantys emigracijos rodikliai
procesą
 Daugėja vaikų turinčių specialiųjų poreikių
 Teikiama ES pieno ir daržovių parama, praturtinanti vaikų
 Potencialių rėmėjų trūkumas
mitybą
 Sudarytos sąlygos sveikatai palankios mitybos organizavimui
 Patalpų nuoma
V SKYRIUS
ĮSTAIGOS VIZIJA
Kauno Aleksoto lopšelis-darželis – moderni, atvira naujovėms, patraukli vaikams ir tėvams, kurianti naujas ugdymo erdves, nuolat besimokanti
ikimokyklinio ugdymo įstaiga, siekianti aukštesnės ugdymo(si) kokybės, orientuota į besikeičiančius šeimos poreikius.

V SKYRIUS
ĮSTAIGOS MISIJA
Kauno Aleksoto lopšelis-darželis – patraukli ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucija, siekianti ugdyti vaikus nuo dviejų iki septynerių
metų, taikanti įvairius ugdymo(is) metodus, kurianti edukacines erdves, skirtingų gebėjimų ir poreikių vaikams ugdyti(is).
VI SKYRIUS
VERTYBĖS IR FILOSOFIJA
Kauno Aleksoto lopšelyje-darželyje pripažįstama bendravimo ir kūrybos laisvė, puoselėjamas vaiko individualumas, gerbiamas profesionalumas,
iniciatyvumas, pareigingumas ir atsakomybė. Šeimos ir įstaigos bendri tikslai orientuojami į sveiką, atsakingą, iniciatyvų ateities kūrėją.
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VII SKYRIUS
VEIKLOS STRATEGIJA
1 lentelė
Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai
Ekonominės klasifikacijos
grupės

Savivaldybės biudžeto lėšos
Iš jų:
(nurodyti, pagal kokias
programas skiriamos):
Ugdymo kokybės gerinimas
Aleksoto lopšelyje-darželyje
Darbo užmokesčiui ir soc.
draudimo įmokoms
Mityba
Medikamentų įsigijimo išlaidos
(prekės)
Ryšių paslaugos
Aprangos ir patalynės įsigijimo
išlaidos (prekės)
Aprangos ir patalynės įsigijimo
išlaidos (paslaugos)
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Komunaliniai mokesčiai
Informacinių
technologijų
prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos (prekės)

Asignavimai 2018
m.

Lėšų poreikis 2019
m.

2019-ųjų metų
maksimalių
asignavimų
poreikis

Projektas 2020
metams

Projektas 2021
metams

416832,49

458516,00

458516,00

511802,00

562983,00

404796,00

445275,00

445275,00

489802,00

538782,00

327200,00

359920,00

359920,00

395912,00

435503,00

14200,00

15620,00

15620,00

17182,00

18900,00

200,00

220,00

220,00

242,00

266,00

1100,00
300,00

1210,00
330,00

1210,00
330,00

1331,00
363,00

1464,00
399,00

1500,00

1650,00

1650,00

1815,00

1996,00

300,00
31200,00
900,00

330,00
34320,00
990,00

330,00
34320,00
990,00

363,00
37752,00
1090,00

399,00
41527,00
1198,00
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Informacinių
technologijų
prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos (paslaugos)
Ūkinio inventoriaus įsigijimo
išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos (prekės)
Kitų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos: paslaugos
Darbdavių socialinė parama
pinigais
Infrastruktūros ir kitų statinių
įsigijimo išlaidos
Savivaldybės finansuojamų
įstaigų veiklos programa
(spec. lėšos)
Mitybos išlaidos
Medikamentų įsigijimo išlaidos
(prekės)
Aprangos ir patalynės įsigijimo
išlaidos (prekės)
Materialiojo turto paprastojo
remonto išlaidos (prekės)
Materialiojo turto paprastojo
remonto išlaidos (paslaugos)
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Informacinių
technologijų
prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos (prekės)
Informacinių
technologijų
prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos (paslaugos)

1056,00

1160,00

1160,00

1270,00

1400,00

9740,00

10714,00

10714,00

11785,00

12970,00

3400,00

3740,00

3740,00

4115,00

4525,00

1900

2090,00

2090,00

2299,00

2529,00

1600

1760,00

1760,00

1936,00

2130,00

10200

11220,00

11220,00

12340,00

13580,00

98200,00

108020,00

108020,00

118822,00

130704,00

77100,00
200,00

84810,00
220,00

84810,00
220,00

93291,00
240,00

102620,00
266,00

500,00

550,00

550,00

605,00

665,00

2500,00

2750,00

2750,00

3025,00

3327,00

4900,00

5390,00

5390,00

5930,00

6520,00

200,00
300,00

220,00
330,00

220,00
330,00

240,00
363,00

266,00
400,00

400,00

440,00

440,00

484,00

532,00
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Reprezentacinės
išlaidos
(prekės)
Ūkinio inventoriaus įsigijimo
išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos (prekės)
Kitų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos (paslaugos)
Investicijų
programa
(biudžetas)
Programa (3)
Valstybės biudžeto lėšos
Iš jų:
(nurodyti, kokių institucijų /
pagal kokias programas
skiriamos):
Valstybinių funkcijų vykdymo
programa
Darbo užmokesčiui ir soc.
draudimo įmokoms
Transporto
išlaikymo
ir
transporto paslaugų įsigijimo
išlaidų (paslaugos)
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Informacinių
technologijų
prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos (paslaugos)
Ūkinio inventoriaus įsigijimo
išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos (prekės)

200,00

220,00

220,00

240,00

266,00

3500,00

3850,00

3850,00

4230,00

4650,00

5800,00

6380,00

6380,00

7018,00

7720,00

1600,00

1760,00

1760,00

1940,00

2130,00

231973,00

255170,00

255170,00

302687,00

332955,00

231973,00

255170,00

255170,00

280687,00

308756,00

223392,00

245731,00

245731,00

270304,00

297334,00

120,00

132,00

132,00

145,00

160,00

1199,00

1318,00

1318,00

1450,00

1595,00

360,00

390,00

390,00

429,00

472,00

2935,00

3228,00

3228,00

3551,00

3906,00

3216,00

3537,00

3537,00

3890,00

4280,00
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Darbdavių
pinigais

socialinė

parama

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.) grąžinimas
Įstaigai, turinčiai
paramos
gavėjo statusą
Parama
(jei reikia, įterpkite papildomas
eilutes)
IŠ VISO:
Iš jų: teikiant mokamas
paslaugas įstaigos uždirbtos
lėšos
Savivaldybės
finansuojamų
įstaigų specialioji dotacija
minimalios algos kėlimui

750,00

825,00

825,00

907,00

998,00

2024,00

2030,00

2050,00

2255,00

2480,00

748604,49

823465,00

823465,00

905811,00

996392,00

1600,00 (patalpų
nuoma)

1660,00

1700,00

1700,00

1700,00
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VIII SKYRIUS
STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS
1. Tikslas – tobulinti ugdymo kokybę siekiant individualių vaiko gebėjimų plėtojimo modernizuojant ugdymo procesą, stiprinant vaikų
emocinį atsparumą.
Uždaviniai

1.Įdiegti
skaitmeninę
ugdymo turinio ir
vaikų pasiekimų
vertinimo sistemą
(el. dienyną)

Priemonės
pavadinimas

Vykdytojai

1.1 Skaitmeninės
ugdymo turinio ir
vaikų pasiekimų
vertinimo
sistemos(el.
dienyno)
įsigijimas

Direktorius

1.2.Mokymai,
seminarai,
konsultacijos
pedagogams

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Planuojami
rezultatai ir jų
laikas

Lėšų poreikis ir
numatomi
finansavimo
šaltiniai

Rezultato vertinimo kriterijus
(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti
kriterijai)

Pavadinimas,
mato vnt.
MK Skaitmeninę
ugdymo turinio ir
vaikų pasiekimų
vertinimo sistemą
(el. dienynyną)
taikančių
pedagoginių
darbuotojų dalis

Įdiegta
400 eurų
elektroninio
lėšos
dienyno
programa,
sumažintos
laiko sąnaudas
pildant ir
perduodant
dokumentus
2019 m. 2 mėn.
Pedagogai
600 eurų MK
gebės dirbti su
lėšos
internetine
sistema „Mūsų
darželis“,
pagerės
auklėtojų ir
specialistų
bendradarbiavi
mas
2019 m

2019 m.

2020

m 2021

80%

90%

100%

m
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2. Integruoti ir
plėtoti socialinių
bei emocinių
įgūdžių ugdymo
programas:“Zipio
draugai“,
„Kimochis“

1.3.Ugdymo
proceso
planavimas, vaikų
pažangos ir
pasiekimų
fiksavimas
elektroniniame
dienyne
1.1.Įsigytos
programos,
priemonės,
metodinė
medžiaga

1.2.Mokymai,
seminarai,
konsultacijos
pedagogams

Pedagogai

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Pedagogai
gebės planuoti
ugdymo
procesą,
fiksuoti vaikų
pažangą ir
pasiekimus
2019 m 12 mėn
Įsigytos
priemonės:
integruojama
socialinių
emocinių
įgūdžių
ugdymo
programa
„Kimochis“,
Kimochi –
personažai,
„Zipio draugai“
metodinė
medžiaga ir kt.
priemonės
2020 m 2 mėn
Pedagogai įgis
socialinę,
socioedukacinę
bei ugdytinių
motyvavimo ir
paramos jiems
kompetencijas
2020 m.

800 eurų MK
lėšos

500 eurų MK
lėšos

Grupių skaičius,
kuriose integruotos
socialinių bei
emocinių įgūdžių
ugdymo programos

4

8

8
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3.IKT
panaudojimas
ugdymo procese

1.3. Į ugdymo
procesą integruoti
plėtoti socialinių
bei
emocinių
įgūdžių ugdymo
programas:“Zipio
draugai“,
„Kimochis“
1.1.Mokymai,
seminarai,
konsultacijos
pedagogams

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Vaikai įgis
socialinių bei
emocinių
sunkumų
įveikimo
gebėjimų
2020 m.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

1.2. Interaktyvios
lentos
panaudojimas
ugdymo procese

Pedagogai

1.3. Interaktyvių
edukacinių grindų
įsigijimas
bei
panaudojimas
ugdymo procese

Direktorė

1.4.Robotukų
„Bee
bet“
įsigijimas
bei
panaudojimas

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Pedagogai
gebės taikyti
IKT ugdymo
procese
2021 m.
Išnaudotos
interaktyvios
lentos
galimybės
ugdymo
proceso
tobulinimui
2021 m.
Išnaudotos
edukacinių
grindų
galimybės
ugdymo
proceso
tobulinimui
2021 m.
Išnaudotos
robotukų „Bee
bet“ galimybės
ugdymo

-

700 eurų MK
lėšos

-

2000 eurų MK
lėšos
1500 eurų SB
lėšos

1500 eurų MK
lėšos

IKT taikančių
pedagoginių
darbuotojų dalis

40%

50%

80%
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ugdymo procese

proceso
tobulinimui
2021 m.

2. Tikslas - stiprinti ir plėtoti partnerystę vaikas-šeima-pedagogas, įtraukiant laisvanorystę į ugdomo(si) procesą.
Uždaviniai

1. Skatinti tėvų ir
laisvanorių
aktyvesnį
dalyvavimą vaikų
ugdymo(si) procese

Priemonės
pavadinimas

Vykdytojai

Planuojami
rezultatai ir jų
laikas

Lėšų poreikis ir
numatomi
finansavimo
šaltiniai

1.1. Inicijuoti ir
koordinuoti
projektinę
veiklą „Kuo
būsiu užaugęs“
(Tėvai pristato
savo profesijas)

Direktoriaus Įgyvendinta
pavaduotoja projektinė
ugdymui
veikla,
praturtėjęs vaikų
patyriminis
ugdymas(is)
2019 m.

-

1.2.Organizuoti
tęstines veiklas
„Tėvų dienos“

Direktoriaus Tėvai aktyviau
pavaduotoja dalyvaus
ugdymui
ugdymo(si)
procese,
taps
visaverčiais
ugdymo(si)
partneriais
2019 m.

-

Rezultato vertinimo kriterijus
(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti
kriterijai)
Pavadinimas,
mato vnt.
Įtraukiojo ugdymo
plėtroje
dalyvaujanti tėvų
dalis

2019 m.

2020 m.

2021 m.

50%

50%

50%
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1.3.Bendradarbi
aujant su tėvais
ir laisvanoriais
organizuoti
ugdytiniams
edukacines
išvykas
2.Į komandinį
pedagogų ir
specialistų darbą
įtraukti tėvus

2.1. Organizuoti
konsultacijas,
diskusijas
tėvams,
pedagogams ir
specialistams
aktualiais
klausimais
2.2.Parengti
metodinę
medžiagą
įvairiais vaiko
raidos
klausimais

Direktoriaus Ugdytiniai įgis
pavaduotoja pažintinių,
ugdymui
emocinių ir
socialinių
įgūdžių. Stiprės
partnerystė
vaikas-šeimapedagogas
2019 m.
Direktoriaus Bendradarbiauja
pavaduotoja nt su tėvais
ugdymui
užtikrinta
optimali vaiko
raida ir pasiekti
geresni
ugdymo(si)
rezultatai
2020 m.
Direktoriaus Tėvai praplės
pavaduotoja žinias įvairiais
ugdymui
vaiko raidos
klausimais,
sklandžiau vyks
ugdymo
tęstinumas
namuose
2020 m.

700eurų MK
lėšos

-

150 eurų SB
lėšos

Komandiniame
pedagogų ir
specialistų darbe
dalyvaujanti tėvų
dalis

30%

50%

50%
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2.3. Ugdytinių,
pedagogų, ir
specialistų, tėvų
komandinės
veiklos
netradicinėse
aplinkose
3.Plačiau taikyti IKT 3.1. Atnaujinti
galimybes
įstaigos
bendradarbiavimui
internetinę
su šeima ir
svetainę
socialiniais
partneriais

Direktoriaus Sustiprėjusi
pavaduotoja partnerystė
ugdymui
vaikas – šeimapedagogas
2020 m.

700 eurų MK
lėšos
200 eurų SB
lėšos

Direktoriaus Modernesnė,
pavaduotoja informatyvesnė,
ugdymui
patogesnė
naudojimui,
įstaigos
internetinė
svetainė

500 eurų MK
lėšos

2021 m.
3.2. Teikti
Direktoriaus Patogus ir
informaciją
pavaduotoja greitas
tėvams
ugdymui
informacijos
panaudojant
perteikimo
elektroninio
būdas
dienyno
„Mūsų
2021 m.
darželis“
galimybes
3.3. Ieškoti
Direktoriaus Inovatyvus
naujų IKT
pavaduotoja bendradarbiavim
informacijos
ugdymui
as su tėvais
perteikimo ir
bendravimo su
2021 m.
tėvais
galimybių

-

-

IKT galimybes
bendradarbiavimui
su šeima ir
socialiniais
partneriais taiko
pedagoginių
darbuotojų dalis

30%

40%

80%
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3. Tikslas – kurti modernią, saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką
Uždaviniai

Priemonės
pavadinimas

Vykdytoj
ai

Planuojami
rezultatai ir jų
laikas

Lėšų poreikis
ir numatomi
finansavimo
šaltiniai

Rezultato vertinimo kriterijus
(Strateginio planavimo sistemoje esantys ir kiti
kriterijai)
Pavadinimas,
mato vnt.

1. Lopšelio-darželio
pastato apšiltinimas
pagal parengtą
paprastojo remonto
projektą.

2. Atnaujinti pastato
vidaus patalpas,
siekiant pagerinti
estetinį lopšeliodarželio įvaizdį.

1. Apšiltinti
pastato išorės
sienas.
2. Atlikti stogo
rekonstrukciją
apšiltinant.
3. Pamatų
hidroizoliacijos
įrengimas.
4. Cokolinės
dalies
apšiltinimas.
5. Vėdinimo
sistemos
remontas .
1. Elektros
instaliacijos ir
apšvietimo
sistemos projekto
parengimas bei
remontas
2. Grupių
remontas
3. Koridorių ir
laiptinių

Direktorius
,
pavaduotoj
as ūkiui

Atlikus renovaciją
sumažės
energetinės
sąnaudos, pagerės
komfortinės ir
higieninės sąlygos,
padidės pastato
ilgaamžiškumas
2019-2020 m.

Savivaldybės
lėšos:
385961 eur.
(pagal projektą)

Direktoriau
s
pavaduotoj
as ūkiui

Pakeista elektros ir Savivaldybės
apšvietimo
lėšos:
instaliacija.
90000 eur.
Atliktas grupių
remontas, pakeistos
durys.
Atliktas koridorių
ir laiptinių
remontas: išdažytos
sienos, lubos,

2019 m.

2020 m.

2021 m.

1. Pamatų
hidroizoliacijos
įrengimas.
2.
Cokolinės
dalies
apšiltinimas

1. Atlikti
stogo
rekonstruk
ciją
apšiltinant
stogą.
2.
Vėdinimo
sistemos
remontas

Apšiltinti
pastato
išorės
sienas.

1. Elektros Koridorių
instaliacijos ir laiptinių
ir
remontas.
apšvietimo
sistemos
projekto
parengimas
bei
remontas.
2. Grupių

Muzikos
salės
remontas
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remontas.
4. Muzikos salės
remontas

3. Įstaigos lauko
aplinkos gerinimas

1. Įvažiavimo
įrengimas iš
Antanavos gatvės
pagal parengtą
projektą
2. Lauko takų
atnaujinimasremontas (naujų
trinkelių, bortelių
klojimas).
3. Sukurti
edukacines
aplinkas Įrengti
sveikatingumo
taką.
4. Apželdinti
lopšelio-darželio
teritoriją pagal
2018 m. parengtą
apželdinimo
projektą.
5. Turtinti lauko
žaidimų aikštelių
aplinką naujais,

suremontuos laiptų
pakopos.
Atliktas muzikos
salės remontas:
perdažytos sienos,
lubos, pakeistos
durys, perlakuotos
grindys.
2019-2021 m.
Direktorius Įrengtas
,
įvažiavimas.
pavaduotoj Lauko takų
as ūkiui
atnaujinimasremontas-naujų
trinkelių, bortelių
klojimas.
Sukurtos
edukacinės
aplinkos-pagerės
vaikų saugumas,
įrengti
sveikatingumo
takai.
Įrengtos naujos
vaikų žaidimų
aikštelės.
Lopšelis-darželis
pasipildys naujais
augalais ir prasiplės
ugdytinių
pažintinės
kompetencijos.
Aptvėrus sporto

remontas

Savivaldybės
lėšos ir 2 proc
lėšos.
120000 eur.

1.Įrengtas
įvažiavim
as.
2.Įrengtos
naujos
vaikų
žaidimų
aikštelės.
3. Sporto
aikštelės
aptvėrima
s.

1. Lauko
takų
atnaujinimasremontas:
naujų
trinkelių,
bortelių
klojimas.
2.Lopšelis
-darželis
pasipildys
naujais
augalais ir
prasiplės
ugdytinių
pažintinės
kompetencijos.

1.Sukurtos
edukacinės
aplinkospagerės
vaikų
saugumas,
įrengti
sveikating
umo takai.
Minkštos
dalies po
likusiais
žaidimų
įrenginiais
įrengimas.
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vaikų judėjimo ir
žaidimo poreikius
tenkinančiais
įrenginiais.
Minkštos dalies
po likusiais
žaidimų
įrenginiais
įrengimas.
6.Sporto aikštelės
aptvėrimas.

aikštelę padidės
vaikų saugumas.
2019-2021 m.

IX SKYRIUS
STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS
1 tikslas Pasiektas faktinis rezultatas
(sutampantis su esančiu Strateginio planavimo
sistemoje)
2019 m.
2020 m.
2021 m.

Valstybės
biudžeto lėšos

Savivaldybės
lėšos

Specialiosios
lėšos

Parama

Kiti
finansavimo
šaltiniai

1 uždavinys
2 uždavinys
3 uždavinys
Išvada apie pasiektą tikslą
Direktorė
PRITARTA
Kauno Aleksoto lopšelio-darželio
tarybos 2018 m. lapkričio 28 d.
posėdžio protokolu Nr.2

_________________

Milda Ona Brilinkevičienė
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priedas
Rezultato vertinimo rodikliai
Rezultato vertinimo rodiklio pavadinimas ir mato
2018 m. faktinis
vienetas
rezultatas
Strateginio planavimo sistemoje esantys kriterijai
Vaikų iki 3 metų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo 13,3
programą, dalis (procentais)
Vaikų skaičiaus vidurkis lopšelio grupėje (vienetais)
16,5
Vaikų skaičiaus vidurkis darželio grupėje (vienetais)
21,5
Vaikų skaičiaus vidurkis priešmokyklinio ugdymo
grupėje (vienetais)
Lankytų dienų dalis lopšelio grupėse (procentais)
Lankytų dienų dalis darželio grupėse (procentais)
Vaikų iš socialinės rizikos ir mažas pajamas gaunančių
šeimų dalis (procentais)
Vaikų, gaunančių švietimo pagalbą, dalis, proc.
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)
Vaiko pažangos stebėsenos rezultatų (pasiekimų aprašų)
perdavimo kitos pakopos (priešmokyklinio, pradinio)
ugdymo specialistams dalis (procentais)
Mokinių skaičiaus vidurkis bendrojo ugdymo įstaigos
klasėje (vienetais)
Nacionalinių mokinių pasiekimų patikros planuojami
rezultatai (procentais)

2019 m.

Planuojami rezultatai
2020 m.

2021 m.

13,04

13,04

13,04

15
20

15
20

15
20

23

20

20

20

64
74
10

60
75
10

60
75
10

60
75
10

40
5

40
5

40
5

40
5

0

0

0

0

30

40

50

60
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Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros planuojami
rezultatai (procentais)
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 12
ploto (procentais)
Įstaigos ploto ir vaikų skaičiaus santykis (procentais)
0,4
Užsieniečių ir/ar sugrįžusių gyventi Lietuvoje
besimokančiųjų skaičius (vienetais)
Vaikų, mokinių dalis, užimta 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)
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20

20

0,4

0,4

0,4

___________________________________

