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IVADAS
Kauno r. Girioniq dafielio (toliau - DarZelis) strateginis planas 2019-2022 m. parengtas

vadovaujantis Siais teises aktais :

L Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu.
2. Valstybes paZangos strategija,,Lietuva 2030*.

3. Valstybine Svietimo 20131022 metq strategija.

4. Kauno rajono'savivaldybes 2013-2020 m. strateginiu pletros planu.

DarZelis savo veikll grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisiq konvencija,
Lietuvos Respublikos vyriausybes, Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos svietimo, sporto ir mokslo,
Socialines apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministrq isakymais, Kauno rajono savivaldybes
tarybos sprendimais, Kauno rajono savivaldybes administracijos direktoriaus, Kult[ros. Svietimo ir
sporto skyriaus vedejo isakymais.

Strateginis planas 2019-2022 m. gristas 2018 m. veiklos kokybes isivertinimo duomenimis,
SSGG analize, skirtas DatLelio kryptingai ir tikslingai veiklai organizuoti, siekiant kokybiniq vadybos
ir ugdymo pokydiq. DarLelio direktoriaus 2018 m. lapkridio 22 d. isakymu Nr. V1.3-19 sudaryra
strateginio plano rengimo darbo grupe. strateginis planas 2019-2022 m. parengtas vadovaujantis
tgstinumo, bendrystes, efektyvumo, atsakomybes ir atskaitomybes visuomenei principais.

DarZelis teikia ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4 Kauno rajono vaikams. Veikia 4
ugdymo grupes (1 - priesmokyklinio, 3 - ikimokyklinio ugdymo grupes), jas lanko 75 vaikai. 34 vaikai
turi kalbos ir komunikacijos sunkumq, jiems teikiama logopedo pagalba. DarLelilanko vaikai iS ivairir4
Seimq: 12 vaikt4 auga daugiavaikese.Seimose, 3 vaikai - dvikalbiq Seimoje, 4 vaikaituri tik vien4 iS tevq.

Vaikai ugdomi pagal DarZelio ikimokyklinio ugdymo program 4, Bendrqq prie5mokyklinio
ugdymo program4' I ugdymo procesq integruojama tarptautine program a ,,Zipio draugai.. (skirta
priesmokyklinio amZiaus vaikams). Programq igyvendinimui pasitelkiami socialiniai partneriai, tevai-
savanoriai.

Nuo 2017 metq Darielis vykdo ,,sveikatiados" sveikos gyvensenos ilgalaikg ugdymo
program?' kuri suteikia vaikams Ziniq ir praktiniq igudziq apie sveikat6, mitybqir fizini akt),vumq.
Parengta ir patvirtinta Kiino kulturos ir sveikatos stiprinimo programa (201g-0g-31 DarZelio
direktoriaus isakymas Nr. V 1.3-55).

Darlelyje dirba 20 darbuotojq, i5 jq 8 - pedagoginis personalas. Vadovai - direktorius ir
pavaduotojas ugdymui (III vadybine kvalifikacine kategorija). Vaikus ugdo ir pagalb* tdvams teikia
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kvalifikuoti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokyojai, meninio ugdymo mokytojas,

logopedas, sveikatos prieZilros specialistas, dietistas.

DarLelyje veikia savivaldos institucijos (DarZelio, Mokytojrl tarybos, tevq komitetai), Vaiko
geroves komisija, sudaromos darbo, kflrybines grupes konkretiems uZdaviniams igyvendinti.

I, 2O14_2018 M. STRATEGINIO PLANO IGYVENDINIMAS
Vadovaujantis 20141018 m. strateginiu planu kasmet buvo rengiami metiniai veiklos planai.

Strateginiai tikslai ir uZdaviniai igyvendinti :

r Sekmingai igyvendinta Darielio ikimokyklinio ugdyrno programa - vaikai pletotojo
individualias, fizines, socialines, paLinimo, kalbos ir bendravimo k[rybines galias paLinti ir i5reik5ti

save.

o 2074 m. atliktas platusis veiklos kokybes isivertinimas.2016 m. - giluminis vienos srities

isivertinimas ,,Teikiamq paslaugq kokybe" ,2018 ffi. - ,, Materialine aplinka, veiklos erdve ir jos bfrkle

istaigoje". AtsiZvelgiant i veiklos kokybes isivertinim o rezultatus numat5rtos veiklos tobulinimo(si)
kryptys.

o Parengti ir patvirtinti direktoriaus isakymu nauji veiklos dokumentai:

- ,,Tdvq gtoUeiq informavimo ir Svietimo tvarkos apra5aso' (2017-08-31, Nr. V 1.3-36).

Pasifilytos ai5kesnes galimos tevq Svietimo ir informavimo formos (projektine veikla, Sventiniai

renginiai, ivairi ugdomoji veikla, bendry kfirybiniq darbq vykdymas, tevq susirinkimai, paskaitos,

pedagogine konsultacija, mokymai (Svietimas), individualfs pokalbiai, informaciniai stendai (DarZelio

patalpose, internetinej e svetainej e www. girioniudarzelis.lt ir kt.).
.- ,,Ikimokyklinio ugdymo ,,Mi5ko" modelio apra3as", kuris uZtikrino kokybi5ko ugdymo

ivairovg, ekologinio m4stymo per prakting veikl4 ugdym4 (2017-0s-31, Nr. v 1.3-3g).

- ',KDno kult[ros ir sveikatos stiprinimo programa", kuri leido pedagogams sistemingai stebeti

vaikqtobulejimo Zingsnius bei planuoti kDno kulturos ugdymo veiklas (2013-08-31, Nr, V 1.3-55).

- ,,Vaikq pasiekimq ir paZangos vertinimo apra5as" pedagogams, kuris leido tikslingai stebeti

ir ivertinti vaikq palatgq bei tikslingai planuoti ugdomqjf proces4, u2tikdnti kiekvieno vaiko pdangq
(2018-10-30, Nr. V i.3-14).

' Grupese idiegtas interneto rySys ir naudojamos informacines komunikacines technologijos:

I interaktyvi lenta, multimedija, projektorius, Sviesos stalas, kurios leido ugdymo turiniui tapti

idomesniu, patrauklesniu.

o Organizuotos atviros veiklos bendruomends nariams, tdvams, leido susip a1intisu kasdienine

4
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DarZelio veikla ivairiose aplinkose. Sukurtos uZdaros Facebook grupes. Tapo efektyvesnis t6vq,
bendruomenes nariq bendravimas ir bendradarbiavimas.

o Krniant kokybiskam ugdymui(si) ir vaiko gerovei reikalingas aplinkas, Darleljo i5laikymui
skirtos lesos buvo naudojamos racionaliai ir taupiai, sprendimai derinami su DarZelio taryba,
bendruomene' Atlikta DarZelio stogo, pavesiniq stogeliq renovacija, irengtas meninio ugdymo
kabinetas nenaudojamose skalbyklos patalpose, DarZelio teritorija aptvertanauja tvora, suremontuotos
2 ugdymo grupes' pakeistas grupiq ir bendrqjq erdviq ap5vietimas, atnaujinti pastato iejimq laiptai,
atlikta avariniq laiptq rekonstrukcija. fsigytas lauko zaidimq inventorius, irengtos saugios smelio zonos
aplink Laidimr4 irenginius.

II. SITUACIJOS ANALIZE (SSGG)

, DarLelyje dirba kompetentingi mokytojai-
. Teikiama profesionali logopedo pagalba.
. Geras mikroklimatas, tarpusavio santykiai.
. KDrybi5k ai or ganizuoj amas ugdymo
procesas, dirbama pagal'individualiq
ikimokyklinio ugdymo program4,
prie5mokyklinio ugdymo standartus.
. Saugi ir aptverta lauko teritorija.
. Efektyvus bendravimas ir
bendradarbiavimas su tevais, socialiniais
partneriais.

. Komandinio darbo igudZiq stoka-

. Trlksta lauko Zaidimo irenginiq ankstyvojo
amZiaus vaikams.
. fg[dZiq stoka taikant informacines

technologij as ugdymo procese.

pastat4 ir patalpas.
. Naujq edukaciniq aplinkq kurimas.
. Kvalifikacijos tobulinimas stiprinant
komandinio darbo igfidZius.
. Ugdymo modeliq ivairoves pletojimas.
Ekolo gines sampratos ugdymas.
. Bendradarbiavimo su socialiniais
partneriais aktyvinimas. projektines

veiklos pletojimas.

' Atnaujinti, modernizuoti darLelio

skaidius.

' Blogejanti pastato bUkle.
. Tdvq uZimtumas, bendravimo su vaiku stoka.. Bendruomends sveikos gyvensenos ig[dZiq

stoka.

. Dideja turindiq specialiqjq poreikiq vaikq
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TIT,2OI9-2022M. STRATEGINIo PLANo TIKSLAI IR UZDAVINIAI

DarZelio misija. Formuojant vertybines nuostatas, ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio,
priesmokyklinio ugdymo programas saugioje aplinkoje atsiZvelgiant iugdytiniq vaikq poreikius.

DarZelio vizija. Patraukli, SiuolaikiSka, atvira pokydiams, besimokanti, turinti modernia
ugdymo bazg institucija, kurioje saugu ir idomu ugdytis, gera dirbti ir kurti.

Prioritetind veiklos kryptis - ugdymo kokybd ir bendradarbiavimu gristi sanfykiai.
l.Tikslas. Gerinti ugdymo kokybg stiprinant besimokandios bendruomenes idej4.

1.1. UZdavinys. UZtikrinti ugdymosi turinio kait4atitinkandius Siuolaikinius ugdymo(si)
tikslus.

1.2. ULdavinys. Tobulinti mokytojq dalykines ir didaktines ugdymo(si) turinio igyvendinimo
kompetencijas.

1.3. ULdavinys. Kurti vaiko raid4 stimuliuojandi4 qpfi*.q.
2.Tikslas. Stiprinti DarZelio bendruomenes nariq bendradarbiavimo kulttra.
2.7. ULdavinys. Gerinti DarZelio mikrokJimat4.

2.2. IJldavinys. Tobulinti DarZelio bendruomends nariq komandiriio darbo igfrdZius.
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TV . 2019_2022 M. STRATEGINIO PLANO PRIEMONIU IGYVENDINIMAS

Prioritetas - ugdymo kokyb6 ir bendradarbiavimu grlsti santykiai.

l.Tikslas.Gerintiugdymokokyb9stiprinantbesimokandioi@

Priemones Terminas Atsakingi IStekliai Igyvendinimo
vertinimo kriteriiai

1.1. Uidavinys. UZtikrinti ugdymo(si) turinio kait4 atitinkandius Siuolaikinius ugdymo(si)
metodus.

1.1.1 Rinkti, sisteminti
informacij4 apie
ugdymo metodus,
taikomas naujoves
Lrgdymo procese, vaikq
raZangos vertinim4.

2019-2022 m. Pavaduotojas
ugdymui

ZmogiSkieji
iStekliai

Surinkta ir naudojamz

informacija (apie taikomul
metodus, ugdymo naujoves,

vaikq paZangos vertinim4]
sudarys s4lygas uztikrintj
kokybi5k4 ugdym4.

I.l.2.ltraukti tevus
(globejus) ivaiko
paZangos ir
pasiekimq vertinim4.

2019-2022m. Mokytojai Zmogi5kieji
iStekliai

Sukurta tevq (globejq)

itraukimo i vaikq vertinim4
sistema.
Ne maZiau kaip du kartus per
metus (rugsejo ir geguZes
menesiais) su tevais
(globejais) individualiai
aptarti 75 vaikq pasiekimai
ir paianga.

1.1.3. Organizuoti
apskritojo stalo
diskusij as,,Specialiq
poreikiq vaikq
ugdymas ir jq
integracija grupeje ".

20191022 m. Vaiko gerovds
komisija

ZmogiSkieji
iStekliai

Suorganizuotos ne maliau
kaip 2 apskritojo stalo
diskusij os pades mokytoj ams
atrasti metodus ir bfidus kaip
uZtikrinti kokybi5k4 specialiq
poreikiq vaikq ugdym4(si)
bei jq sekming4 integracij4
grupeje.



1.1.4. I ugdymo
turiniintegruoti
ktino kulturos,
sveikatos
stiprinimo,
socialiniq-emociniq

igudZiq ugdymo
programas.

19-2022 m. Sveikos
gyvensenos

ugdymo grupe,
pavaduotojas

ugdymui

Ugdymo le5os

komp etenc ij o s p aianga.

Ugdymo turinys apima
ivairias sveikatos sritis:
fizinis aktyvumas, sveika
mityba, streso, prievartos,
patydiq prevencija, saugaus
elgesio igUdZiq ugdymas.
80 proc. vaikq bei
stebima sveikatos

|.2.UL'davinys.Tobulintimokyto.1qda@turinioigyvendini-otornp.t.n"iju''

1.2.1. Skatinti
mokytojq dalykiniq
ugdymo(si) turinio

igyvendinimo
kompetencijq

tobulinim4 siekiant
uZtikrinti ugdymo
kaitq.

Direktorius ogiSkieji Parengti kvalifikacij
tobulinimo planai.
Atnaujintos planavi
formos; parengtos mokyoj
savianalizes formos.
Motyvuoti DarLeli
mokytojai aktyviai tobuli
savo veikl4 siekdam
geresmq rezu)
Mokymuose dalyvauja
maliau kaip 50 proc.
mokyojq.

1.2.2. Sudaryti
s4lygas mokytojams
dalyvauti dalykiniq ir
bendrqjq

kompetencijq

mokymuose.

0211022 m. Pavaduotojas
ugdymui

Ugdymo le5os Mokymuose dalyvauja
maiiau kaip 50 proc

procese taiko nauiov
komandinio darbo principus.
Projektine veikla integruota
ugdymo turini.
Bus pateiktos ne maZiau kai
2 parai5kos dalyvauti
tarptautineje e-twini

1.2.3. Oryanizuoti
metodines dienas.

konsultacijas, kursus,
gerosios patirties
sklaid4 DarZelio

bendruomenei.

191022 m Direktorius Suorganizuota Kauno
rajono prie5mokyklinio ir
ikimokyklinio ugdymo
mokytojq metodine diena,
kurioj e dalyvauj a n e maLiau
kaip 15 dalyviq.
Organizuotos ne maliau
kaip 2 konsultacijos apie
vaikq vertinim4 ir
isivertinim4.
Organizuoti STEP tevystes

igfdZiq tobulinimo kursai,



kuriuose dalyvauja ne
ma1iau kaip 80 proc. tevq.
Ne maZiau kaip 4 gerosios
patirties sklaidos apie

ivykusius seminarus vaikq
ugdymo gerinimo
klausimais rensiniai.

.3 UZdavinys. Kurti vaiko raid4 stimuliuojanei4 aplint<4.

1.3.1. [sigyti
priemoniq, vaikq
individualiai bei
grupinei veiklai.

Direktorius mogiSkieji Kiekvienas pedago
parengs ne maZiau kaip
ugdymo priemones per
skirtas individualiai be
grupinei veiklai.
4 ugdymo grupes br
aprflpintos ugdym
priemonemis ski

individualizuoti ugdy
turini.

1.3.2. Atnaujinti
lauko edukacines

erdves.

2020 m. Direktorius,
Pavaduotojas
ugdymui

evq parrlma,

plinkoms

Atnaujinta ankstyvoj
amZiaus edukacine

erdve atitinkanti higi
nonnos reikalavimus.

[sigyta ne maliau kaip 1

lauko pavesine, ne m
kaip 2 lauko Laidim

irenginiai, irengtas S. Knei
sveikatingumo takas.

1.3.3. frengti,,Mi5ko
dailes studij4".

2022 m. Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui

evq parama,

ukacinems

linkoms
dailes studija" uZtikri

ivairaus amliaus vaik
meniniq igudZiq i

Parengtas ,,Mi5ko dai
studijoso' apraSas. ,,MiSk

k[rybiSkumo ugdym4.

1.3.5. Organizuoti
darbus DarZelio
vidaus aplinkq
gerinimui.

2021-2022m Direktorius,
Dkvedys ukaeinems

linkoms
irtos le5os

iudZeto ir
ugdymo grupese. [sigyti nauji
grupes baldai.
Atnaujinta virtuves i

{sig1.tas 1 Saldytuvas, 1

gartraukis bei plautuve, ski
darZovems plauti.

Atlikti remonto darbai



l. Tikslas. Stiprinti darZelio bendruomenes nariq bendradarbiavimo kulttra.
z. r. uzoav mys. Lienn1'I Darzelrc mrkroklimat4.

2.Ll. Atlikti
DarZelio
mikroklimato
isivertinim4.

2020 m. Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui

ZmogiSkieji
iStekliai

DarZelio bendruomenes tiksh
iSsiai5kinimas, tradicijr
kfrimas ir jq igyvendinimarpades uZtikrint:
bendruomenes mikroklimatq
bei puoseles kulturos kait4.

2.1.2. Organizuoti
pedagogams
edukacines -paZintines
iSvykas.

20tr9-2020 m. Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui

Zmogi5kieji
iStekliai

Surengta ne maZiau kaip 1

edukacine iSvyka per metus
pedagogams siekianl
uZtikdnti bendravimq rr

bendradarbiavimq kolektyve.

2.I.3. Organizuoti
mokymq cikl4
,,Jausmq valdymo
abeceleoo.

2020-2021m. Pavaduotojas
-rgdymui

ZmogiSkieji
iStekliai

Suorganizuoti I mokymai
per metus, pasikviediant
psicholog4

2.1.4. {traukti
darlelio
bendruomenes
narius iveiklos
kokybes

isivertinimo
procesus.

2019 m. Direktorius,
pavaduotoja
ugdymui

ZmogiSkieji
iStekliai

Atliktas veiklos kokybes

isivertinimas, numatytos

veiklos, kurios pades

uZtikrinti ugdomosios veiklos
planavim4 bei ugdomqjq
aplinkq tobulinim4.

2.1.5. fdiegti
elektronini dienyn4.

2019-2020 m. Direktorius Zmogi5kieji
iStekliai

fdiegtas elektroninis e.

dienynas,,M[sq darLelis".

kurio deka pageres

bendradarbiavimas tarp
DarZelio ir ugdltiniq tevq.

2.2-UZ'davinys. TobulintiDarlelio bendruomenes nariq komandinio darbo igddZius.

2.2.1.Suorganizuoti
trumpalaikius
projektus
bendruomenei
padedandius stiprinti
komandinio darbo

igudZius.

2019-2022m. Pavaduotojas
ugdymui,
mokytojos,
visuomenes
sveikatos
prieZiuros
specialiste

Zmogi5kieji
iStekliai

Suorganizuoti ne maiiau kap
3 trumpalaikius , projektus.

kurie leis formuoti
bendruomends komandinio

darbo igrldZius padesiandius

tapti darLelio kulturos dalimi.

t0



2.2.2.Skatinti
komandinidarb4
rengiant darbo grupes
darZelio veiklos
kokybes gerinimui.

2019-2022 m Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui

Sukurta nauja DarZelio
vizualizacijos darbo grupe

atlieps bendruomenes

ltikesdius bei jq sutelks
kuriant, atnaujinant grupiq,
lauko, bendras erdves.
Aktyviai veiks darbo
grupes, kuriose mokytojai
bei bendruomenes nariai
bursis pagal savo
gebejimus, pomegius,

kUrybiSkum4.

V. STRATEGINIO PLANO IGYVENDINIMAS IR ATSAKOMYBE

DarZelio taryba, direktorius kontroliuoja ir vertina strateginio plano igyvendinim4. Strateginiai
uZdaviniai ir priemones koreguojami, tikslinami metiniame veiklos plane, kuri parengia direktoriaus

isakymupatvirtinta darbo grupe. 2022metqpabaigoje darbo grupe isivertina strateginio plano 2019-2022
m. pasiektus rezultatus.

VI. LAUKIAMI REZULTATAI

f gyvendinus strategini plan4:

Apie 80 proc. sutelkta dafielio besimokanti bendruomend uZtikrina ugdymosi kokybg bei
santykiq kult[ros kaitq.

Apie 80 proc. mokytojq taiko naujoves, komandinio darbo principus, integruoja projekting
veikl4 iugdymo turinibei uZtikrina vaikq asmening paLangq.

Atnaujinta ankstyvojo amZiaus edukacine lauko erdve 100 proc. uZtikrina ugdytiniams
patenkinti paprastus, tadiau labai svarbius vaikq poreikius: lipti, Sokti, begti, suptis, rekti, voliotis, sleptis
ir patirti laisves, nuotykiq, rizikos, eksperimentq ir,..tiesiog VAIKy5TES skonil

Suformuotas geras DarL,elio mikroklimatas 95 proc. leis uZtikrinti ir atsiskleisti mokytojq
kUrybiniam potencialui siekiant auk5tos ugdymosi kokybes.

Pageres 80 % DarZelio bendruomenes nariq komandinio darbo igndliai. Sukurtqs darbo

grupes 100 proc. suburia Darlelio bendruomeng bendram tikslui - siekti auk5tos ugdymo(si) kokybes.
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