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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Kauno lopšelyje – darželyje „Ąžuoliukas“ 2022-2024 metams  iškelti šie strateginiai tikslai:
1. Užtikrinti gerus ugdymo(si) rezultatus, taikant optimalias ugdymo strategijas ir metodus.
2.  Pagerinti įtraukiojo ugdymo  kokybę,  įgyvendinant  prevencines  programas,  įdiegiant  naujus
ugdymo(si) būdus bei stiprinant emocinę, socialinę, fizinę vaiko gerovę.

2022 metais buvo keliami tikslai: 
1.  Plėtoti  projektinę  veiklą,  tęsiant  aktyviųjų  ugdymo(si)  metodų  panaudojimą  ugdomajame
procese. 
2. Stiprinti  švietimo pagalbos įstaigoje teikimą, siekiant maksimaliai patenkinti vaikų poreikius.

      Įstaigos veiklos rodikliai orientuoti į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangą
ir pasiekimus, gerus ugdymo(si) rezultatus. 
   Vykdant  Kauno  miesto  savivaldybės  2022  –  2024  metų  strateginio  veiklos  plano  tikslų
įgyvendinimo priemonę „Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams“ didžiausias
dėmesys  buvo  skiriamas  pedagogų  ir  švietimo  pagalbos  specialistų  dalyvavimui  tiksliniuose
mokymuose. Nuotoliniuose mokymuose apie įtraukųjį ugdymą dalyvavo 87% pedagogų, t. y. 3%
daugiau  nei  pernai.  Tiksliniuose  mokymuose,  skirtuose,  įtraukčiai  švietime,  dalyvavusių
pedagogų skaičius viršytas:  – planuota 5, dalyvavo 7. Atnaujintas darželio VGK reglamentas,
akcentuojant  pagalbos vaikui ir šeimai individualizavimą. Parengta pagalbos vaikui ir savirūpos
proceso  organizavimo įstaigoje tvarka.
  Siekiant  plėtoti  projektinę  veiklą,  tęsiant  aktyviųjų  ugdymo(si)  metodų  panaudojimą
ugdomajame  procese,  daugiausia  dėmesio  buvo  skiriama  įstaigoje  vykdomų  projektų
organizavimui ir  tęstinumui.  Parengti  ir  įgyvendinti  2  ugdymo projektai.  Projekte „Čiulbantis
darželio  kiemas“  dalyvavo apie 70 vaikų ir  10 pedagogų.  Suorganizuota  edukacinė veikla  su
profesionaliu  ornitologu.  Vaikai  patobulino  pažintinę  kompetenciją.  Parengtas  projektas  su
Lietuvos „Ąžuoliukų“ darželių asociacijos nariais „Ąžuolo dovanos“. Vaikai patobulino pažintinę
ir socialinę kompetencijas. Remiantis tėvų apklausos duomenimis ugdymo(si) kokybę įstaigoje
labai gerai ir gerai vertina  90%  tėvų, t. y. 20% daugiau nei planuota. 
     Tikslui įgyvendinti panaudota 1500,00 € iš valstybinių funkcijų vykdymo programos, 500,00 €
iš spec. lėšų.
    Stiprinant švietimo pagalbos įstaigoje teikimą, siekiant maksimaliai patenkinti vaikų poreikius,
buvo  atnaujintas  Kauno  lopšelio  darželio  „Ąžuoliukas“  VGK  darbo  reglamentas,  parengta
pagalbos vaikui ir savirūpos procesų organizavimui įstaigoje tvarka, įsigyta aplinkos pažinimą
skatinančių priemonių individualiai  veiklai  su vaikais,  turinčiais  didelių  ir  vidutinių ugdymosi
poreikių. Šiais metais 100% specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų padarė pažangą. Tai yra
2% daugiau nei pernai. Vaikų savijautą darželyje labai gerai ir gerai vertina 85% tėvų, tai yra 15%
daugiau, nei planuota.
     Tikslui įgyvendinti panaudota 500,00€  iš valstybinių funkcijų vykdymo programos,  500,00 €
iš spec. lėšų ir 500,00 € biudžeto lėšų.
    Tikslų įgyvendinimas siejamas su STRAPIS rodiklių planinėmis reikšmėmis, visos 2022 metų
faktinės reikšmės pasiektos arba viršijo planines reikšmes. 
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II SKYRIUS
2022 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys
(toliau –

užduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai

8.1.  Pasirengti 
įtraukiajam  
ugdymui, 
užtikrinant 
geresnį ugdymo 
prieinamumą 
didelių ir 
vidutinių 
ugdymosi 
poreikių 
turintiems 
vaikams. 

Sustiprinta, 
išplėtota ir 
kryptinga VGK 
veikla 
individualios 
pagalbos vaikui ir 
šeimai srityje.
 

Parengta pagalbos
vaikui ir savirūpos
rengimosi procesų
organizavimui 
įstaigoje tvarka.

Aplinkos 
pritaikymas 
didelių ir 
vidutinių poreikių 
vaikams, įrengiant
nusiraminimo 
erdves.

Įsigyti ugdymosi 
priemonių 
individualiai 
veiklai su vaikais, 
turinčiais didelių 
ir vidutinių 
ugdymosi 
poreikių.

Padidės 
specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių turinčių 

Iki 2022-03-30  bus 
atnaujintas Kauno 
lopšelio darželio 
„Ąžuoliukas“ VGK 
darbo reglamentas.

Iki 2022-05-01 bus 
parengta ir pagal 
poreikį naudojama 
Kauno lopšelio - 
darželio „Ąžuoliukas“ 
pagalbos vaiko 
savirūpai organizavimo 
tvarka.

Iki 2022-09-01 bus 
įrengtos ir aprūpintos 
priemonėmis dvi 
nusiraminimo erdvės  
grupėse, palaikančios 
gerą specialiųjų 
poreikių vaikų emocinę 
būseną.

Iki  2022-09-01  bus
įsigyta  aplinkos
pažinimą  ir  tyrinėjimus
skatinančių   priemonių
individualiai  veiklai  su
vaikais,  turinčiais
didelių  ir  vidutinių
ugdymosi poreikių. 

Specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčių vaikų, 
padariusių pažangą, 
dalis nuo bendro 

Atnaujintas Kauno lopšelio 
darželio „Ąžuoliukas“ VGK 
darbo reglamentas, 
patvirtintas direktoriaus 
2022m. kovo 1d. įsakymu Nr.
V-10.

Parengta pagalbos vaikui ir 
savirūpos procesų 
organizavimui įstaigoje 
tvarka, patvirtinta  
direktoriaus 2022m. 
balandžio 15 d. įsakymu Nr. 
V-17.

Įrengtos ir aprūpintos  
priemonėmis dvi 
nusiraminimo erdvės  
„Ežiukų“ ir „Kiškučių“ 
grupėse.  Sudarytos sąlygos  
palaikyti gerą specialiųjų 
poreikių vaikų emocinę 
būseną.

Įsigytas  aplinkos  pažinimą
skatinančių  priemonių
komplektas  "Bendraukime
paveikslėliais.  Mokausi
paveikslėliais",  individualiai
veiklai  su  vaikais,  turinčiais
didelių ir vidutinių ugdymosi
poreikių. Pažymėtos grupės ir
bendrųjų  patalpų  erdvės
lengvesniam  orientavimuisi
aplinkoje. 

100% specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčių vaikų padarė
pažangą.  Tai yra 2% daugiau 
nei pernai.
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vaikų, padariusių 
pažangą, dalis nuo
bendro specialiųjų
ugdymosi 
poreikių turinčių 
vaikų skaičiaus 
proc. 

specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčių vaikų 
skaičiaus bus ne 
mažesnė kaip 99% 
(buvo 98%).

8.2.  Užtikrinti
gerus  ugdymo(si)
rezultatus,
organizuojant
mokytojų
projektinę veiklą 

Padidės 
ikimokyklinio 
amžiaus vaikų 
pasiekimų ir 
pažangos lygio, 
atitinkančio vaiko 
raidą, dalis, 
procentais

Padidės 
priešmokyklinio 
amžiaus vaikų 
pasiekimų ir 
pažangos lygio, 
atitinkančio vaiko 
raidą, dalis, 
procentais

Padidės tėvų 
(globėjų), labai 
gerai ir gerai 
(apklausos būdu) 
vertinančių 
ugdymo kokybę 
įstaigoje, dalis, 
procentais

Rengiami ir 
įgyvendinami 
ugdymo projektai,
lavinantys vaikų 
gyvenimo 
įgūdžius bei 
plėtojantys  
visuminį ugdymą.

Iki 2022-12-20 
ikimokyklinio amžiaus 
vaikų pasiekimų ir 
pažangos lygio, 
atitinkančio vaiko raidą,
dalis bus ne mažiau 
kaip 75 %

Iki 2022-12-20 
priešmokyklinio 
amžiaus vaikų 
pasiekimų ir pažangos 
lygio, atitinkančio 
vaiko raidą, dalis bus ne
mažiau kaip 95 % 

Tėvų (globėjų), labai 
gerai ir gerai 
vertinančių ugdymo 
kokybę įstaigoje, dalis 
bus ne mažiau kaip 
70 %.

Iki 2022-12-20 bus 
parengti ir įgyvendinti 2
ugdymo projektai:
„Čiulbantis darželio 
kiemas“ ir „Ąžuolo 
dovanos“. Projekto 
rezultatai bus pristatyti 
mokytojų tarybos 
posėdyje ir 
bendruomenei.

Remiantis ikimokyklinio 
amžiaus vaikų pasiekimų ir 
pažangos lygio vertinimu 
raidą atitinkančių vaikų dalis 
yra  81%. t. y. 6% daugiau  
nei planuota.

Priešmokyklinio amžiaus 
vaikų pasiekimų ir pažangos 
lygio, atitinkančio vaiko 
raidą, dalis yra 100%, t. y. 5%
daugiau nei planuota.

Tėvų (globėjų), labai gerai ir 
gerai vertinančių ugdymo 
kokybę įstaigoje, dalis sudaro 
90%. Tai yra 20% daugiau nei
planuota.

Parengti ir įgyvendinti 2 
ugdymo projektai. Projekte 
„Čiulbantis darželio kiemas“ 
dalyvavo apie 70 vaikų ir 10 
pedagogų. Suorganizuota 
edukacinė veikla su 
profesionaliu ornitologu. 
Vaikai patobulino pažintinę 
kompetenciją.
Parengtas projektas su 
Lietuvos „Ąžuoliukų“ 
darželių asociacijos nariais 
„Ąžuolo dovanos“. Vaikai 
patobulino pažintinę ir 
socialinę kompetencijas.

8.3. Užtikrinti 
vaikų saugumą 
bei gerą savijautą 
tobulinant 
darželio 

Organizuojami 
prevenciniai 
(psichinės 
sveikatos, 
tolerancijos, 

Iki  2022-12-20  bus
suorganizuoti  3
prevenciniai  (psichinės
sveikatos,  tolerancijos,
gerumo,  atjautos  ir

Suorganizuoti 3 prevenciniai 
renginiai su ugdytiniais. 
Renginys Pasaulinei sveikatos
dienai paminėti, skirtas 
sąmoningumo didinimui, 
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ugdomąją aplinką
pagal tvarumo 
principus. 

gerumo, atjautos 
ir sąmoningumo 
didinimo) renginiai
su ugdytiniais.

Tobulinamos 
darželio teritorijos
žaliosios zonos 
pagal tvarumo 
principus, 
įtraukiant darželio
bendruomenę.

Padidės 
ikimokyklinio 
amžiaus vaikų 
tėvų (globėjų), 
labai gerai ir gerai
(apklausos būdu) 
vertinančių vaiko 
savijautą įstaigoje,
dalis, procentais.

Padidės 
priešmokyklinio 
amžiaus vaikų 
tėvų (globėjų), 
labai gerai ir gerai
(apklausos būdu) 
vertinančių vaiko 
savijautą įstaigoje,
dalis, procentais.

sąmoningumo
didinimo)  renginiai  su
ugdytiniais.

Iki 2022-10-30 įrengtos
2  ir  atnaujinta  1
darželio  teritorijos
žaliosios  zonos  pagal
tvarumo  principus.
Dalyvaus 50 % darželio
bendruomenės.

Ikimokyklinio  amžiaus
vaikų  tėvų  (globėjų),
labai  gerai  ir  gerai
vertinančių  vaiko
savijautą įstaigoje, dalis
bus 75% (buvo 70 %).

Priešmokyklinio
amžiaus  vaikų  tėvų
(globėjų), labai gerai ir
gerai  vertinančių  vaiko
savijautą įstaigoje, dalis
bus 85% (buvo 80 %).

atsakomybės už save, savo 
aplinką ir kitus žmones 
ugdymui.
Psichinės sveikatos 
stiprinimui organizuotas 2 
grupių bendrų veiklų ciklas, 
siekiant lengvesnės 
adaptacijos pereinant iš 
lopšelio į darželio grupę.
Tolerancijos dienos minėjimo
renginyje vaikai susipažino su
tolerancijos sąvoka, mokėsi 
taikaus sugyvenimo principų.

 Patobulintos darželio 
teritorijos žaliosios zonos: 
įrengtos 2 ir 1 atnaujinta. 
Teritorijos kalneliai pritaikyti 
vaikų ugdymosi poreikiams, 
pašalinti nesaugūs augalai. 
Įrengta natūralios pievos 
zona. Atnaujinta lysvių zona, 
orientuojantis į daugiamečius 
augalus. Dalyvavo 50 % 
darželio bendruomenės.

Iki 81% padidėjo 
ikimokyklinio amžiaus vaikų 
tėvų (globėjų), labai gerai ir 
gerai vertinančių vaiko 
savijautą įstaigoje, dalis. Tai 
yra 6% daugiau, nei planuota.

Iki 89% padidėjo 
priešmokyklinio amžiaus 
vaikų tėvų (globėjų), labai 
gerai ir gerai vertinančių 
vaiko savijautą įstaigoje, 
dalis. Tai yra 4% daugiau, nei
planuota.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys Priežastys, rizikos 

2.1.  
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3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1. Užtikrinti atsakingą išteklių vartojimą,
remiantis tvarumo principais.

Sudaryta sutartis su „Kauno švara“ dėl rūšiavimo 
konteinerių. Grupės aprūpintos rūšiavimo 
priemonėmis. Darželio bendruomenė kasdienėje 
veikloje laikosi tvarumo ir ekologiškumo principų.

3.2. Užtikrinti vaikų ir darbuotojų saugumą
darželio patalpose.

Atnaujinta viso darželio patalpų elektros instaliacija 
užtikrina saugesnį elektros prietaisų naudojimą 
ugdymo procese ir kasdienėje veikloje.

4. Pakoreguotų 2022 metų veiklos užduočių nebuvo


