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GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 

2015–2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS   

 

 Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ strateginio plano tikslas – efektyviai ir kokybiškai 

organizuoti  įstaigos veiklą, telkti bendruomenę sprendžiant aktualiausias šiuolaikinio ugdymo 

problemas. Strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, 

„Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Valstybinės Švietimo strategija 2013–2022 metams, 

Klaipėdos rajono plėtros strateginiu planu 2009–2020 metams, Klaipėdos rajono savivaldybės 

strateginiu veiklos planu 2014–2016 metams, lopšelio-darželio nuostatais, veiklos kokybės 

įsivertinimo išvadomis.  

 2015–2019 metų strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta direktoriaus 2014 m. 

rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V-65. Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo, atvirumo ir 

partnerystės principų.  

 

II.  BENDROS ŽINIOS APIE LOPŠELĮ-DARŽELĮ   

 

 Lopšelio-darželio veiklos pradžia ir tęstinumas: 

 įsteigtas lopšelis-darželis 1981 m. kovo 2 d.;  

 reorganizuotas į mokyklą-darželį 1992 m. birželio 7 d.; 

 reorganizuotas į lopšelį-darželį 2011 m. rugsėjo 1 d. 

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

Priklausomybė – savivaldybės mokykla. 

Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė. 

      Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės 

taryba. 

 Lopšelio-darželio buveinė – Vingio g. 4, LT-96138 Gargždai. 

Institucijos grupė – neformaliojo švietimo mokykla. 

Institucijos tipas – lopšelis-darželis. 

Pagrindinė paskirtis – ikimokykliniam ugdymui skirta mokykla. 

Mokymo kalba – lietuvių. 

 Mokymo forma – dieninė. 
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III. SITUACIJOS ANALIZĖ    

   

1. IŠORĖS KONTEKSTAS (PEST ANALIZĖ) 

 

1.1. POLITINIAI IR TEISINIAI VEIKSNIAI 

 

 Pagrindinius valstybės švietimo poreikius įvardija Valstybės pažangos strategija 

„Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, iškėlusi sumanios Lietuvos viziją. Visuomenė turi 

tapti veikli, solidari, nuolat besimokanti. Kiekvienas asmuo – atviras kaitai, kūrybingas ir 

atsakingas. Tik taip Lietuva galėtų atsirasti tarp 10 pažangiausių Europos Sąjungos valstybių narių, 

o kiekvienas asmuo taptų savarankiškai kuriančiu savo sėkmę sąmoningu piliečiu, įsiliejančiu į 

tokių pat asmenų nacionalinę ir pasaulinę bendruomenę, pažangią ekonomiką ir savitą nacionalinę 

kultūrą. Todėl švietimui tenka pareiga sutelkti švietimo bendruomenę ir visus Lietuvos žmones 

(solidarumas), nuolat kryptingai lavintis (mokymasis) siekiant asmeninės ir šalies sėkmės 

(veiklumas). <...> Lietuvos švietimo vizija – kiekvienas mažas, jaunas ir suaugęs žmogus Lietuvoje 

siekia ir nesunkiai randa kur mokytis, šalies švietimo sistemą sudaro valstybinės, savivaldybių ir 

nevalstybinės nuolat tobulėjančios ir bendradarbiaujančios švietimo įstaigos ir paslaugos, teikiamos 

autoritetą visuomenėje turinčių švietimo darbuotojų, palaikančių nuolatinę visuomeninę diskusiją 

dėl šalies švietimo plėtotės, Lietuvos žmonių asmeninės sėkmės ir kultūros bei ūkio plėtros. 

 2013–2022 metų valstybinėje švietimo strategijoje siekiama reaguoti į dabartines 

pedagoginės bendruomenės aktualijas, spręsti švietimo srities problemas. Pagrindinis dokumento 

strateginis tikslas – paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, veržliam 

ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį.  

 Daugelis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgyvendinamų priemonių palankios 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijoms, siekiant didinti ugdymo prieinamumą, 

kokybę bei veiksmingumą: Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (2011-03-17 Nr. XI-1281); 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros programos (2011-03-01 Nr. V-350) ir kiti 

dokumentai sudaro prielaidas liberalizuoti švietimo paslaugų teikimą, reglamentuoja šiuolaikišką 

požiūrį į švietimo įstaigų veiklos kokybės stebėseną ir priežiūrą, formuoja naują bendruomenės 

požiūrį į lopšelį-darželį, neformaliojo švietimo mokyklą, kaip šeimos pagalbininkę vaiko ugdymui 

ir auklėjimui. 

 Klaipėdos rajono 2009–2020 plėtros strateginiame plane taip pat didelis dėmesys 

skiriamas švietimui, viena iš strateginės veiklos krypčių – išsilavinusios, kultūringos, sveikos ir 

pažangios visuomenės  kūrimas, tikslai: didinti švietimo prieinamumą; teikti kokybiškas, 

šiuolaikiškas ugdymo paslaugas; modernizuoti ir atnaujinti ugdymo įstaigų infrastruktūrą; sudaryti 

sąlygas skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą bei socializaciją. 

 

1.2. EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

 

 Švietimui Lietuvoje BVP dalis yra skiriama didesnė už ES šalių vidurkį, tai sudaro 

palankias sąlygas siekti iškeltų strateginių tikslų. Įstatymiškai įtvirtintos švietimo finansavimo 

nuostatos (mokinio krepšelis) atskleidžia valstybės požiūrio į švietimą svarbą. Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai metu sėkmingai ir laiku pasiekti susitarimai užtikrins didesnį ir 

efektyvesnį finansavimą Europos mokslui ir švietimui 2014–2020 m. 
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 Ikimokyklinio ugdymo finansavimo Lietuvoje pokyčiuose  ypač svarbūs yra du dalykai: 

pirma − IU krepšelio įvedimas, t. y. principo „pinigai paskui mokinį“ taikymas ikimokykliniame 

ugdyme. Antra, privačių ikimokyklinio ugdymo teikėjų atsiradimas ir tam tikrų rinkos elementų 

ikimokykliniame ugdyme taikymas. 

 Klaipėdos rajono ikimokyklinės įstaigos, finansuojamos iš valstybės ir  savivaldybės 

biudžetų bei  tėvų  mokamo dalinio mokesčio už ugdymą. 

 

1.3. SOCIALINIAI VEIKSNIAI 

 

 Vertinant socialinių veiksnių įtaką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigai, 

svarbus veiksnys yra nuolat mažėjantis gimstamumas šalyje, sparti žmonių emigracija – išvykusiųjų 

skaičius net tris kartus viršija į šalį atvykusiųjų skaičių. Susirūpinimą kelia ir vaikų sergamumo 

rodikliai. Taip pat kelia nerimą ir ugdymo įstaigas skatina koreguoti savo veiklos kryptis Lietuvoje 

nuolat augantis vaikų su specialiaisiais poreikiais skaičius, kurie taip pat turi turėti galimybę ugdytis 

jiems priimtinomis sąlygomis. Ypač daug vaikų šalyje turinčių kalbos ir kitų komunikacijos 

sutrikimų. Kadangi Lietuva tampa vis atviresnė pasauliui ir joje formuojasi vis didesnės kitataučių 

grupės, tai iškyla ir šių vaikų ugdymo problema. 

 Mūsų rajone švietimui skiriamas didelis dėmesys, tai patvirtina ir Klaipėdos rajono 

vizija iki 2020 metų – „Klaipėdos rajonas – subalansuotas kraštas Vakarų Lietuvoje, kuriame 

ekonominė nauda neužgožia socialinės, aplinkosauginės ir kultūrinės aplinkos, strateginis tikslas – 

prieinama šiuolaikiška švietimo sistema ir užtikrintas vaikų bei jaunimo užimtumas ir jo 

įgyvendinimo uždaviniai: didinti švietimo prieinamumą; teikti kokybiškas, šiuolaikiškas ugdymo 

paslaugas; modernizuoti ir atnaujinti ugdymo įstaigų infrastruktūrą; sudaryti sąlygas skatinti vaikų 

ir jaunimo užimtumą bei socializaciją, atspindi rajono politikų rūpestį  socialinių problemų 

sprendimui rajone“. 

 Skirtingai nei daugumoje respublikos rajonų, Klaipėdos rajone išlieka institucinio 

ikimokyklinio ugdymo problema, ypač Gargždų mieste. Nors kasmet steigiamos naujos grupės, 

vietų lopšeliuose-darželiuose vis dar trūksta. Tikėtina, kad 2015 metais, įsigaliojus nuostatai,  

reglamentuojančiai  privalomą priešmokyklinį ugdymą, ši problema dar labiau paaštrės. 

 

1.4. TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI 

 

 Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau veikia ugdymo (-si) metodus, 

daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui, todėl tampa svarbiu  veiksniu 

modernizuojant ikimokyklinio ugdymo įstaigą, siekiant naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, teikiant 

informaciją visuomenei ir socialiniams partneriams. Auga viešųjų paslaugų perkėlimas į elektroninę 

erdvę, informacija apie įstaigų vykdomas funkcijas ir teikiamas paslaugas yra pateikiama įstaigų 

internetinėse svetainėse. Kuriamos ir tobulinamos įvairios elektroninės duomenų bazės. 

 

2. VIDINIŲ IŠTEKLIŲ ANALIZĖ  

 

2.1.  TEISINĖ BAZĖ 

 

  Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas 

sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veikloje vadovaujasi 
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pagrindiniais norminiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko 

teisių konvencija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, kitų ministerijų įsakymais ir norminiais aktais, Klaipėdos 

rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Klaipėdos rajono administracijos direktoriaus įsakymais, 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, lopšelio-

darželio nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos veiklą. Savininko teises 

įgyvendina  Klaipėdos rajono savivaldybė. 

Lopšelyje-darželyje steigiamos: ankstyvojo amžiaus ugdymo grupės 2–3 metų vaikams, 

ikimokyklinio amžiaus grupės 3–5/6 metų vaikams, priešmokyklinio ugdymo grupės 5–6/7 metų 

vaikams. Lopšelyje-darželyje ugdosi apie 230 vaikų. 

. 

 2.2. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

 Lopšeliui-darželiui patvirtinti 49,15 etatai, dirba 50 darbuotojų, iš jų 23 pedagogai. 

Pedagogai pagal kvalifikacines kategorijas: 8 atestuoti auklėtojo/mokytojo/logopedo metodininko 

kvalifikacinei kategorijai, 9 atestuoti vyresniojo auklėtojo kvalifikacinei kategorijai, 6 turi auklėtojo 

kvalifikacinę kategoriją. Direktorė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui yra įgijusios pirmąją 

vadovo kvalifikacinę kategoriją. 1 pedagogė mokosi magistratūroje. Sveikatos priežiūros funkcijas 

atlieka Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuras. 

 

2.3.  PLANAVIMO SISTEMA 

 

 Įstaiga savo veiklą planuoja rengdama trejų arba penkių metų strateginį planą, metinius 

veiklos planus. Lopšelio-darželio  metodinė grupė, savivaldos institucijos savo veiklą planuoja 

mokslo metams. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai rengia metinius ugdomosios 

veiklos planus, planuoja kasdieninę veiklą.   

 

2.4. FINANSINIAI IŠTEKLIAI 

 

 Lopšelis-darželis finansuojamas iš trijų pagrindinių šaltinių, tai: specialios tikslinės 

valstybės biudžeto dotacijos (ikimokyklinio ugdymo  krepšelis), savininko (savivaldybės) 

asignavimai ir specialiosios programos. Reikšmingą finansinę paramą lopšelis-darželis gauna iš 

fizinių asmenų 2 proc. pajamų mokesčio paramos. Įstaiga dalyvauja Europos Sąjungos ir Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerijos lėšomis finansuojamuose programose „Pienas vaikams ir 

„Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 
  

2.5. INFORMACINĖS IR KOMUNIKACIJOS SISTEMOS 
 

 Lopšelyje-darželyje eksploatuojama 13 kompiuterių su internetine prieiga. Naudojamos 

buhalterinės apskaitos, pagal VSAFAS standartus, elektroninės programos: „Finalga“, „Finas“, 

„Finetas“. Žinios apie mokinius ir pedagogus kaupiamos ir pateikiamos suinteresuotoms 

institucijoms programose „Mokinių registras“ ir „Pedagogų registras“. Informacija apie nemokamą 

vaikų maitinimą pateikiama elektroniniame  Mokinių nemokamo maitinimo žurnale. Įstaiga turi dvi 

fiksuoto telefoninio ryšio linijas. Informacija apie lopšelio-darželio veiklą pateikiama internetinėje 
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svetainėje www.gargzdusaulute.lt.  

 

 2.6. VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA 

 

Švietimo stebėseną lopšelis-darželis vykdo pagal Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir nustatytą tvarką. Pedagogai 

mokslo metų pabaigoje analizuoja savo veiklos rezultatus, susisteminti duomenys pateikiami 

įstaigos elektroninėje  pedagogų savianalizės programoje. Kasmet vykdomas veiklos kokybės 

įsivertinimas. Finansų kontrolė atliekama vadovaujantis direktoriaus įsakymu patvirtintomis 

Finansų kontrolės taisyklėmis.  

 

IV. 2012–2014 METŲ STRATEGINIO PLANO VEIKSMINGUMO  ANALIZĖ 

  

1 TIKSLAS. ĮTVIRTINTI Į VAIKĄ ORIENTUOTO UGDYMO(SI)  PARADIGMĄ 

UŽDAVINYS PASIEKTAS REZULTATAS 

1. Įsivertinti ir 

tobulinti 

edukacinius 

išteklius 

 

 

 

 

Visi pedagogai pagal įstaigos prioritetus kasmet tobulino savo kompetencijas ne mažiau 5 

dienų, priežiūrą įgyvendino direktorės pavaduotoja ugdymui, tvirtindama pedagogų 

prašymus vykti į kvalifikacijos tobulinimo renginius. Kiekvieno pedagogo kvalifikacijos 

tobulinimui kasmet panaudota vidutiniškai 120 Lt. Pedagogai kasmet vykdė pažangiosios 

patirties sklaidą (žr. 3 tikslo 2 uždavinio pasiekimo rezultatus). 

 Pagal Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką įsivertinome 2 sritį Vaiko 

ugdymas ir ugdymasis. Sritis įvertinta 3 lygiu. Šios srities tobulinimo siekiai integruoti į 

metinius veiklos planus, atsisakyta atskiro priemonių plano. 2012 metais Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerija inicijavo ugdymo turinio planavimo pokyčius, 

palikdama teisę pačioms įstaigoms pasirinkti planavimo modelį. Mūsų įstaigos darbo 

grupė, išanalizavusi pedagogų nuomones, pasiūlė modelį labiausiai atitinkantį visų 

poreikius ir kompetencijas – planavimą, pagal kompetencijas. 2013–2014 metais atlikta 

kasdieninės veiklos planavimo priežiūra parodė, kad kai kurioms pedagogėms reikia 

tobulinti ugdymo turinio planavimo kompetencijas, ypač siekiant į vaiką orientuoto 

ugdymo, sunkiau sekasi atlikti ir savaitės veiklos refleksiją. Pažymėtina, kad ypač didelis 

dėmesys 2012–2014 metais buvo skiriamas edukacinių aplinkų ir žaliųjų erdvių 

tobulinimui kieme. Įsigyta daug vaikų poreikius atitinkančių judriajai ir pažintinei veiklai 

skirtų priemonių, įrengtas daržas, pasodinti vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai 

augalai (panaudota apie 40 000 Lt). 2014 metais lopšelis-darželis dalyvavo Lietuvos 

mokyklų neformaliojo švietimo centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame 

„2014 metų geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūroje-konkurse“, tapo 

šios apžiūros-konkurso nugalėtoju, konferencijos metu buvome apdovanoti atminimo lenta 

ir kitomis atminimo dovanomis. Visų grupių pedagogai pagal parengtą atmintinę įsivertino 

edukacines aplinkas. Diskusijos „Aplinkos kūrimas šiuolaikiniam vaikui“ metu  išaiškėjo 

daugumos pedagogių nuomonė, kad būtina modernizuoti ugdymo priemones grupėse.  

Vadovai kasmet vykdė ugdomosios veiklos priežiūrą, vyko pedagogių tarpusavio veiklos 

vertinimas, aptarimas bei savo veiklos įsivertinimas pagal parengtus protokolus. 

Kiekvienų  mokslo metų pabaigoje visi pedagogai įsivertina savo kompetencijas ir 

praktinę veiklą pagal parengtą atmintinę. Duomenys talpinami ir apibendrinami įstaigos 

elektroninėje pedagogų savianalizės programoje. šiuolaikiniam vaikui“ metu  išaiškėjo 

daugumos pedagogių nuomonė, kad būtina modernizuoti ugdymo priemones grupėse. 

Vadovai kasmet vykdė ugdomosios veiklos priežiūrą, vyko pedagogių tarpusavio veiklos 

http://www.gargzdusaulute.lt/
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vertinimas, aptarimas bei savo veiklos įsivertinimas pagal parengtus protokolus. 

Kiekvienų  mokslo metų pabaigoje visi pedagogai įsivertina savo kompetencijas ir 

praktinę veiklą pagal parengtą atmintinę. Duomenys talpinami ir apibendrinami įstaigos 

elektroninėje pedagogų savianalizės programoje. 

2. Plėtoti vaikų 

saviraiškos ir 

kūrybiškumo 

ugdymo būdus 

Bendradarbiaujant su vaiko šeima ir socialiniais partneriais įgyvendinta daug vaikų 

kūrybiškumą ir saviraišką skatinančių tarptautinių, respublikinių, rajoninių ir vietinių 

projektų, renginių. Pažymėtinas, tradiciniu tapęs, rajono ikimokyklinių įstaigų teatrinės 

veiklos apžiūra-festivalis „Bebenčiuko teatras“, kuriame 2012 metais dalyvavo 9, o 2014 

metais  11 rajono ikimokyklinių įstaigų. Dviejų grupių ugdytiniai, pristatydami savo 

inscenizacijas, dalyvavo Klaipėdoje vykusiame tarptautiniame  vaikų kūrybinės raiškos 

festivalyje „Vaidinimų kraitelė“. Vyresniosios grupės vaikai, kartu su auklėtojomis, 

dalyvavo  Labdaros ir paramos „Švieskime vaikus“ rašytojų sąjungos ir tarptautinės  vaikų 

ir jaunimo literatūros  asociacijos „Mažųjų knygų bičiulių festivalyje 2014“, parengė ir 

pristatė internete inscenizaciją pagal P. Mašioto pasakėlę.  Didelio susidomėjimo ir 

aktyvaus  bendradarbiavimo  su šeima,  socialiniais partneriais, rajono politikais sulaukė 

įgyvendintas respublikinis projektas „Visa Lietuva skaito vaikams“.  Kūrybiškus darbus 

pateikė ir padėkos raštus pelnė Respublikinės akcijos „Ekogirlianda“ dalyviai. 

Nuolat plėtojami vaikų saviraiškos ir kūrybiškumo būdai kasdieninėje veikloje, daugumos 

kompetencijų  ugdymas įgyvendinamas per vaikų meninę veiklą. 

3. Plėtoti tėvų 

(globėjų) ir 

pedagogų 

bendradarbiavi

mo ugdymo 

procese būdus  

Įstaigos bendruomenė suvokia bendradarbiavimo su šeima reikšmę, siekiant ugdymo 

kokybės. Šio siekio įgyvendinimas yra nuolatinio dėmesio centre. Šeimos aktyviai 

dalyvavo įstaigoje įgyvendinamuose projektuose, kasdieninėje veikloje, sporto šventėse, 

atvirų durų dienose ir kitose veiklose. Ypač aktyviai tėvai dalyvavo įgyvendinant  

respublikinį projektą „Futboliukas“, tarptautinį projektą „Naujos kartos vaikai. Pozityvus 

požiūris į vaiką. Vaiko kūrybiška ranka“, tarptautinį projektą „Pasakyk pasauliui LABAS“, 

respublikinį projektą „Visa Lietuva skaito vaikams“  ir kitus (žr. 1 tikslo 2 uždavinio 

pasiekimo rezultatus). Aktyvus ir pozityvus bendradarbiavimas su šeima ir kasdieninėje 

ugdomojoje veikloje. Tėvai pasakojo vaikams apie savo profesijas, skaitė pasakas, 

organizavo rytines mankštas, inicijavo tėvų inscenizaciją vaikams, padėjo auklėtojoms 

organizuoti veiklas, edukacines išvykas, pramogas, kartu su vaikais kūrė knygelę apie 

lopšelį-darželį „Saulutė“ ir kt., pastebimai aktyviau tėvai dalyvavo vertinant vaikų 

ugdymosi pasiekimus. Džiugu, kad vaikų šeimos atsiliepia ir į įstaigos kvietimus dalyvauti 

talkose tvarkant įstaigos aplinką. 

Lopšelyje-darželyje atlikome ir Mokytojų tarybos posėdyje aptarėme pedagogų 

bendradarbiavimo su šeima savianalizes. Pagal Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus 

audito metodiką įsivertinome šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą ugdymo 

procese (3 lygis). 

2 TIKSLAS. SUKURTI INTEGRUOTĄ IR VEIKSMINGĄ VAIKŲ SVEIKATOS  

STIPRINIMO IR SAUGOJIMO 
UŽDAVINYS PASIEKTAS REZULTATAS 

1. Tobulinti 

kompetencijas 

vaikų sveikatos ir 

saugumo ugdymo 

klausimais 

Organizuotas seminaras įstaigos pedagogams „Vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo 

šiuolaikinės technologijos“ (2013 m.), taip pat  vidutiniškai 32 dienas per metus 

pedagogai vaikų sveikatos ir saugumo ugdymo klausimais tobulino kompetencijas 

kituose kvalifikacijos renginiuose.  

Ateityje reikėtų daugiau domėtis kitų ikimokyklinių įstaigų gerąja  darbo patirtimi vaikų 

sveikatos ugdymo ir saugojimo klausimais.  
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2. Sudaryti 

palankias sąlygas 

vaikų fizinei ir 

dvasinei raidai   

Kūrybingai dirbo Vaiko gerovės komisija, kuri savo veiklą paįvairino prevenciniais 

renginiais: „Šilta „Saulutėje“ su arbata“,   multiplikacinių filmukų žiūrėjimas su devizu 

„Gerumas ir nuoširdumas tiek daug visiems duoda, o nekainuoja“. Parengti lankstinukai 

tėvams:  „Kas gi tas sveikuolis“, „Vaiko sėkminga adaptacija“.  

Ypatingą dėmesį skyrėme edukacinių erdvių judriajai veiklai kieme sutvarkymui, 

įsigijome naujų įrengimų vaikų kūrybiniams žaidimams ir judriajai veiklai. 

 Vaikai sistemingai ir nemokamai gauna vaisių, daržovių ir pieno produktų, dalyvaujame  

Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos lėšomis 

finansuojamuose programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“. 

Kiekvieną mėnesį apibendrinami ir palyginami visų grupių vaikų sergamumo rodikliai, 

rezultatai  skelbiami viešai. Nuolat prižiūrimos ir tobulinamos patalpų sanitarinės-

higieninės sąlygos. 

3. 

Bendradarbiaujant 

su tėvais 

(globėjais), 

socialiniais 

partneriais diegti 

pažangius vaikų 

sveikatos ugdymo 

metodus 

2013 metais įgyvendinome vaikų  sveikatos ir saugumo ugdymo projektą „Aš saugus ir 

aktyvus“, kuriam buvo skirta Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo programos finansinė programa, ir  Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikės 

masinio vaikų užimtumo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus" projektą 

„Futboliukas“. Aktyviai, susitelkus visai įstaigos bendruomenei, dalyvavome Lietuvos 

tautinio olimpinio komiteto ir Lietuvos olimpinės akademijos vykdomo projekto „Vaikų 

ir jaunimo olimpinis ugdymas“ inicijuotame bėgime. Kasmet, priešmokyklinio ugdymo 

grupėse, įgyvendinama programa „Zipio draugai“. Bendradarbiaujant su vaiko šeima 

nuolat vyko, jau tradiciniais tapę, įstaigos sveikatos saugojimo  ir saugumą skatinantys 

renginiai: „Neklaužados mokosi saugaus elgesio“, „Išvenkime pavojų“,  tėvų ir vaikų 

fotografijų paroda „Aš saugus“, plakatų paroda-konkursas „Saugau save ir kitus“, 

viktorina  „Sveikuolių  sveikuoliai“ ir kiti. 

3 TIKSLAS. IŠPLĖTOTI VIEŠUOSIUS RYŠIUS IR INFORMACINĘ SISTEMĄ 

UŽDAVINYS PASIEKTAS REZULTATAS 

1. Plėtoti 

informacijos apie 

įstaigos veiklą 

sklaidą 

Patobulinta internetinė svetainė atitinka LR Vyriausybės  nustatytus Bendruosius 

reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms, 

operatyviau ir išsamiau atnaujinama informacija. Taip pat informuojame visuomenę apie 

įstaigos veiklą per vietinę ir respublikinę žiniasklaidą. Straipsniai vietinėje spaudoje  

(laikraštis „Banga“): „Lopšelis-darželis „Saulutė“ kviečia auklėtinių šeimas“ (L. 

Petrauskienė, 2012 m.), „Anūkėliai ir seneliai dalijosi bendryste“ (V. Galinienė, 2012 

m.). „Saulutėje ugdomas pilietiškumas“ (V. Puplesienė, 2012 m.),  „Saulutėje“ 

pilietiškumas ugdomas ieškant naujų formų“ (V. Valaitytė, 2013 m.), „Darželis 

„Saulutė“ virto futbolo arena“ (A. Adomaitė, 2013 m.), „Bebenčiuko teatras“ skatina 

darželinukų saviraišką“ (R. Dovainytė, 2012 m.), „Saulutės“ ugdytiniai „Žalių žaidimų 

nugalėtojai“ (V. Galinienė, 2012 m.), , „Išbandymas skaitymu patiko ir vaikams ir 

skaitovams“ (R. Milvydienė, 2013 m.), „Švietimo įstaigose – bėgimas sveikos 

gyvensenos link“ (A. Adomaitė, 2014 m.). Straipsniai internetiniuose portaluose: www. 

ikimokyklinis.lt „Saulutės“ vaikai sako pasauliui „Labas“ (V. Galinienė, A. 

Jankauskienė, L. Petrauskienė, 2014 m.), www.mano-gargzdai.lt/  „Apžiūros-konkurso 

dalyviams – puikūs įvertinimai“ (A. Ratkienė, 2014 m.). 

2. Vykdyti 

pažangiosios 

pedagoginės ir 

vadybinės 

patirties sklaidą 

Pažymėtini patirties sklaidos renginiai: tarptautinis seminaras, organizuotas kartu su 

Slovėnijos partneriais,  „Pasakyk pasauliui LABAS“ (Say HELLO to the World), 

kuriame dalyvavo respublikos pedagogai (2014 m.); įstaigos patirtis įsivertinimo 

duomenų panaudojimo ugdymo kokybei tobulinti pristatyta Panevėžio rajono 

pedagoginės bendruomenės atstovams, jų stažuotės metu (2014 m.);  projekto „Kas gi ta 

http://www.mano-gargzdai.lt/
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Lietuva“ (2013 m.) ir Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšomis finansuojamo projekto „Aš saugus, kai žinau“ patirtis – 

rajono pedagogams (2013 m.),  kūrybingai įstaigos veiklą pedagogės pristatė 

respublikinio projekto „Saulučių sambūris“ susitikimuose-konferencijose Joniškyje ir 

Raseiniuose  (2013–2014 m.). Pažangiosios patirties sklaida vyko ir tarp lopšelio-

darželio pedagogių. 

 

V. SSGG ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Edukacinės aplinkos ir žaliosios erdvės kieme. 

 Gerosios patirties sklaida rajono ir šalies 

pedagogams. 

 Veiklos kokybės įsivertinimas. 

 Projektinė veikla, bendradarbiaujant su šalies 

ir tarptautiniais partneriais. 

 Komandinio ir grupinio darbo kultūra. 

 Ugdymo  priemonės nebetenkina kai kurių 

šiuolaikinių vaikų poreikių, būtina 

modernizuoti. 

 Kai kurie pedagogai nepakankamai gerai  

įvaldę informacines technologijas, o tai trukdo 

ugdymo proceso modernizavimui bei 

efektyvumo didinimui. 

 Žemas pedagogų užsienio kalbų mokėjimo 

lygis trukdo efektyviau įsitraukti į tarptautinį 

bendradarbiavimą, patirties perėmimą. 

 Virtuvės įranga susidėvėjusi, nemoderni. 

 Nepakankamas aptarnaujančio personalo 

potencialo panaudojimas, tobulinant įstaigos 

veiklą. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Priimami palankūs ikimokykliniam ugdymui 

sprendimai (ikimokyklinuko krepšelio įvedimas, 

liberalizuotos Ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

higienos normos ir taisyklės).  

 Galimybė panaudoti tėvų ir rėmėjų lėšas 

ugdymui bei ugdymo aplinkai gerinti. 

 Sudarytos galimybės dalyvauti tarptautiniuose 

kvalifikacijos tobulinimo, Švietimo mainų 

paramos fondo programose ir projektuose. 

 Lanksti ir efektyvi Klaipėdos rajono švietimo 

centro veikla tenkina daugumos pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius. 

 

 Ikimokyklinio ugdymo rengimo institucijos 

nebetenkina poreikio, siekiant pedagoginio 

personalo atnaujinimo, pritraukiant jaunus, 

gabius pedagogus. 

 Nėra ikimokyklinio ugdymo kokybės 

standarto, nacionalinės programos. 

 Lėšų stoka įstaigos renovavimui, blogėja 

pastatų būklė. 

 Nepakankamas dėmesys nacionaliniu lygiu 

ikimokyklinio ugdymo veiklos kokybės 

įsivertinimui (neoptimizuota metodika, 

nutrūko konsultantų tobulinimas, 

neinicijuojama pozityviosios patirties sklaida). 

 Neužtikrinama tinkama psichologinė pagalba 

vaikams ir jų šeimoms, nes nesteigiami 

psichologo etatai. 

 Dažna buhalterinę apskaitą, viešuosius 

pirkimus reglamentuojančių teisės aktų kaita. 
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VI. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS STRATEGIJA 

 

 VIZIJA 

   

 Veikli, solidari, besimokanti bendruomenė, susitelkusi nuolatiniams pažangos siekiams.  

 

 MISIJA 

   

Teikti ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, padėti šeimai rūpintis vaiku. 

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas kurti sąlygas, padedančias 

vaikui  tenkinti prigimtinius kultūros, taip pat ir etninės,  socialinius, pažintinius poreikius, 

sudarančius prielaidas sėkmingam tolesniam ugdymuisi mokykloje. 

 

VERTYBĖS 

 

 Pagarba ir meilė vaikui, jo pastangų ir savasties pripažinimas 

 Atvirumas pokyčiams ir siekis tobulėti 

 Visų bendruomenės narių partnerystė ir socialinis jautrumas 

 

FILOSOFIJA 

 

 „Viskas mūsų rankose, todėl jų negalima nuleisti“ (C. Chanel) 

 „Tai kas pasiekta netrukdo siekti toliau (D. Kleinas) 

 

 STRATEGINIAI PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 STRATEGINIAI PRIORITETAI 

 

 Reflektuojantys, tobulėjantys, rezultatyviai dirbantys pedagogai 

 Dėmesys kiekvienam vaikui 

 Duomenimis grįstas valdymas 

 Darni ir kūrybiška aplinka 
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 STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1strateginis tikslas. 

Skatinti socialiai aktyvią, 

solidarią, atsakingą, 

pažangos siekiančią 

bendruomenę  

 

1.1. uždavinys 

Nuolat  tobulinti kvalifikaciją realioje 

ir virtualioje aplinkoje, perimti šalies 

ir tarptautinę patirtį 

1.2. uždavinys 

Vykdyti realių sėkmės istorijų sklaidą 

 

2 strateginis tikslas 

Sudaryti vaikams palankias 

galimybes išsiskleisti 

individualiems gebėjimams ir 

realizuoti specialiuosius 

poreikius 

2.1. uždavinys 

Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo 

programą 

2.2. uždavinys 

Tobulinti vaikų socialinį emocinį 

ugdymą (SEU) 

 

2.3. uždavinys 

Skatinti saviraiškos puoselėjimui 

palankią kultūrą  

 

2.4. uždavinys 

Modernizuoti ugdymo priemones 

 

 
2.5. uždavinys 

Tobulinti edukacines erdves kieme 

 

3 strateginis tikslas 

Tobulinti duomenų analize 

ir įsivertinimu grįstą įstaigos 

kultūrą 

3.1. uždavinys 

Įsivertinti 4 veiklos srities  

„Parama ir pagalba vaikui, šeimai“ 

kokybę 

3.2. uždavinys 

Tobulinti pedagogų veiklos 

savianalizės elektroninę duomenų 

sistemą 

2.6. uždavinys 

Gerinti higienines ir vaikų saugumo 

sąlygas 
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VII. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. Tikslas.  Skatinti socialiai aktyvią, solidarią, atsakingą, pažangos siekiančią bendruomenę 

  

1.1. Uždavinys. Nuolat tobulinti kvalifikaciją realioje ir virtualioje aplinkoje, perimti šalies ir tarptautinę patirtį 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Planuojamas 

pasiekimo laikas 

Atsakingas asmuo Finansavimo šaltiniai 

1 2 3 4 5 

Mokytojų tarybos posėdyje aptarti  pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo kryptingumą, siejant su 

įstaigos prioritetiniais tikslais 

 

Atlikta pedagogų  kvalifikacijos tobulinimo 

savianalizė. Mokytojų tarybos posėdyje 

numatytos priemonės tolimesniam kvalifikacijos 

tobulinimui 

2017 metais Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

– 

 

Numatyti priemones kompiuterinių technologijų 

praktinio panaudojimo  tobulinimui (pedagogams, 

neturintiems tinkamo pasirengimo praktiškai taikyti  

kompiuterines technologijas ugdymo procese) 

Nustatyti minimalūs praktinio naudojimosi 

kompiuteriu  reikalavimai įstaigos pedagogams. 

Visi pedagogai  geba taikyti informacines 

technologijas ugdymo procese 

 

 

Iki 2019 metų 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokinio krepšelis, 2000 Eur 

Sistemingai informuoti pedagogus apie 

kvalifikacijos tobulinimo galimybes virtualioje 

erdvėje 

Pedagogai geba rasti ir pasirinkti kvalifikacijos 

tobulinimo renginius virtualioje erdvėje 

Kasmet Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokinio krepšelis, 2000 Eur  

  

 

 

 1.2.Uždavinys. Vykdyti realių sėkmės istorijų sklaidą 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Planuojamas 

pasiekimo laikas 

Atsakingas asmuo Finansavimo šaltiniai 

1 2 3 4 5 

Organizuoti inovatyvios ugdomosios veiklos 

sklaidą  ir refleksiją įstaigoje 

Metiniuose metodinės grupės planuose 

numatomos atviros veiklos įstaigos pedagogams. 

Kasmet organizuojamos bent trys atviros veiklos, 

veiklos aptariamos 

Kasmet Metodinės grupės 

pirmininkas 

Mokinio krepšelis, 50 Eur  

Pažangiosios pedagoginės patirties sklaida rajono 

pedagogams 

 Bent vienas  pedagogas  per mokslo metus 

pristatė savo gerąją darbo patirtį rajono 

pedagogams. 

Kasmet Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokinio krepšelis, 50 Eur  

Organizuoti respublikos ikimokyklinių įstaigų 

„Saulutė“ sambūrio veiklos metodinę-praktinę 

konferenciją 

Organizuota konferencija, pristatyta geroji  

patirtis 

2015 metai Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 
Mokinio krepšelis, 30 Eur  
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1 2 3 4 5 

Dalyvauti respublikos ikimokyklinių įstaigų 

„Saulutė“ sambūrio veikloje 

Vykdoma veikla pagal  „Saulučių“ sambūrio 

planą 

Kasmet Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 
Mokinio krepšelis, 30 Eur  

 Skleisti informaciją apie įstaigos veiklą rajoninėje 

ir respublikinėje spaudoje 

Bent vienas straipsnis rajoninėje ar/ir 

respublikinėje spaudoje per du metus 

Bent kartą per du 

metus 

Direktorius – 

Apie kiekvieną įstaigos renginį informuoti 

internetinėje svetainėje www.gargzdusaulute.lt 
Įstaigos bendruomenė ir visi suinteresuoti 

asmenys informuoti apie įstaigos veiklą 

Kasmet Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

– 

Įstaigos internetinėje svetainėje skelbti   realias 

ugdomosios veiklos sėkmės istorijas  

 

 

Kiekviena grupė per penkis metus patalpina bent 

po vieną realią sėkmės istoriją internetiniame 

puslapyje 

Iki 2019 metų Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

– 

 

 

2 Tikslas. Sudaryti vaikams palankias galimybes išsiskleisti individualiems gebėjimams ir realizuoti specialiuosius poreikius 

 

2.1. Uždavinys.  Atnaujinti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Planuojamas 

pasiekimo laikas 

Atsakingas asmuo Finansavimo šaltiniai 

1 2 3 4 5 

Atlikti bendruomenės apklausą, siekiant išsiaiškinti 

ugdymo programos atnaujinimo poreikius 

Sudaryta darbo grupė ikimokyklinio ugdymo 

programos atnaujinimui atliko apklausą, išvadas ir 

pasiūlymus programos atnaujinimui pateikė 

mokytojų tarybos posėdžiui svarstyti 

2015 metai 

2017 metai 

Darbo grupė, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

– 

Atnaujintos ugdymo programos projektą patalpinti 

įstaigos internetiniame puslapyje 
Atnaujintas ugdymo programos projektas 

apsvarstytas bendruomenėje, pakoreguotas, 

atsižvelgiant į pasiūlymus, suderintas su įstaigos 

taryba ir patvirtintas direktoriaus įsakymu 

2015 metai 

2017 metai 

Darbo grupė, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

– 

 

 2.2. Uždavinys. Tobulinti vaikų socialinį emocinį ugdymą (SEU) 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Planuojamas 

pasiekimo laikas 

Atsakingas asmuo Finansavimo šaltiniai 

1 2 3 4 5 

Įgyvendinti  priešmokyklinio ugdymo grupėse 

tarptautinę prevencinę programą ,,Zipio draugai“ 

Kasmet priešmokyklinio ugdymo grupėse 

įgyvendinama programa „Zipio draugai“ 
Kasmet Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Mokinio krepšelio ir 

savivaldybės biudžeto lėšos,  

55 Eur  
 

http://www.gargzdusaulute.lt/
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1 2 3 4 5 

Plėtoti tarptautinio tolerancijos projekto „Pasakyk 

pasauliui labas“ veiklą 

Vaikai susipažinę su įvairiomis pasaulio 

kultūromis, tradicijomis, bendraamžių gyvenimo 

būdu 

Kasmet Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokinio krepšelis, 400 Eur  

Organizuoti tolerancijos, draugystės, atjautos dienas 

integruotas įvairioje veikloje 

Organizuojamos tolerancijos, draugystės, atjautos 

dienos  integruotos įvairioje veikloje bent 3 kartus 

per mokslo metus 

Kasmet Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokinio krepšelis, 25 Eur  

Organizuoti savaitę be patyčių   Organizuotos  savaitės be patyčių, bent 1 kartą per 

mokslo metus 

Kasmet Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokinio krepšelis, 30 Eur  

Į Vaiko gerovės komisijos (VGK) veiklą integruoti 

socialinio emocinio ugdymo (SEU) priemones 

Kasmet VGK metiniuose planuose numatytos 

SEU prevencinės veiklos 

 

Kasmet VGK pirmininkas Mokinio krepšelis, 100 Eur  

 

 2.3. Uždavinys. Skatinti saviraiškos puoselėjimui palankią kultūrą 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Planuojamas 

pasiekimo laikas 

Atsakingas asmuo Finansavimo šaltiniai 

1 2 3 4 5 

Organizuoti rajono ikimokyklinių įstaigų teatrinių 

grupių festivalius-apžiūras „Bebenčiuko teatras“ 

Organizuoti festivaliai-apžiūros, kuriose dalyvavo 

dauguma rajono ikimokyklinių įstaigų. Renginius 

dalyviai vertina pozityviai 

2016 metai 

2018 metai 

Darbo grupė Mokinio krepšelio ir 

savivaldybės biudžeto lėšos, 

200 Eur  
 

Parengti ir įgyvendinti įstaigos etnokultūrinio 

ugdymo programą 

Parengta ir įgyvendinta etnokultūrinio ugdymo 

programa 

2015–2019 metais Darbo grupė – 

Dalyvauti rajono apžiūroje „Augino močiutė“ 

 

Vaikai apžiūros dalyviai 2015 metai 

2017 metai 

2019 metai 

Meninio ugdymo 

pedagogas 

– 

Dalyvauti Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos 

konkurse „Dainų dainelė” 
Vaikai Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos 

konkurso „Dainų dainelė“ dalyviai 
 

2016 metai 

2018 metai 

Meninio ugdymo 

pedagogas 

Mokinio krepšelis, 50 Eur  

Įgyvendinti projektą „Kuriu lėlę“ Į projekto įgyvendinimo veiklą įsitraukė 

bendruomenė. Sukurtos  lėles panaudojamos  

vaikių  teatrinės raiškos ir kūrybiškumo ugdymui. 

2015 metai  Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokinio krepšelis, 100 Eur  

Organizuoti kūrybinės raiškos savaitę, skirtą 

įstaigos veiklos 35-ajai sukakčiai paminėti 

 „Svajok, mano vaike, tiesiog užsisvajok…“ 

Organizuota kūrybinės raiškos savaitė, kurios 

metu vaikai sukurs  knygeles 

2016 metai Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokinio krepšelis, 100 Eur  
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1 2 3 4 5 

Įgyvendinti muzikinės raiškos projektą „Muzika ir 

kūryba“ 

Vaikai klausosi, kuria muziką. Jausmus ir 

emocijas išreiškia įvairiais meninės raiškos 

būdais. Organizuota darbelių paroda 

bendruomenei 

2017 metai Meninio ugdymo 

pedagogas 

Mokinio krepšelis, 100 Eur  

 Organizuoti meninės raiškos projektą „Menų pynė“ 

 

 

Įstaigos aplinka kas mėnesį  puošiama naujais 

vaikų kurtais darbeliais. Metų pabaigoje 

sudaromas vaikų darbelių nuotraukų albumas 

2018 metai Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokinio krepšelis, 100 Eur  

Įgyvendinti vaikų saviraiškos projektą „Gamtos 

pokštai“ 

Vaikai stebi ir analizuoja įvairius gamtos 

reiškinius, metų pabaigoje parengia vaikų 

darbelių nuotraukų albumą apie gamtą ir 

ekologiją 

2019 metai Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokinio krepšelis, 100 Eur  

 

2.4. Uždavinys. Modernizuoti ugdymo priemones  

Priemonės Pasiekimo indikatorius Planuojamas 

pasiekimo laikas 

Atsakingas asmuo Finansavimo šaltiniai 

1 2 3 4 5 

Įsigyti planšetinių kompiuterių komplektą,  skirtą 

vaikų edukacijai  ir kūrybiniams žaidimams   

Įsigyta 15 planšetinių kompiuterių. Sudarytos 

sąlygos vaikams paįvairinti ugdymosi procesą 

panaudojant šiuolaikines, patrauklias 

technologijas  

2015–2016 metais Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokinio krepšelis, 2900 Eur 

 

Įsigyti interaktyvią lentą Įsigyta interaktyvi lenta vaikų edukacijai ir 

pedagogų konferencinei veiklai 

Iki 2017 metų Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokinio krepšelis, 1500 Eur 

 

Grupes aprūpinti kompiuteriais Įsigyti  7 kompiuteriai. Visose grupėse įrengtos 

kompiuterinės vietos su internetine prieiga 

Iki 2019 metų Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokinio krepšelis, 3050 Eur 

ikimokyklinio 

Plėsti ir tobulinti įstaigos internetinį ryšį Įstaigoje (grupėse ir administracijos kabinetuose) 

veikia spartusis  interneto ryšys 

Iki 2018  metų Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokinio krepšelis, 290 Eur 

 

Įsigyti spausdintuvų Įsigyta 4 spausdintuvai Iki 2019 metų Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokinio krepšelis, 250 Eur 

 

Įsigyti didelės talpos atmintines (USB) 

 

 

Įsigyta 12 didelės talpos atmintinių (USB) 2015 metai Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokinio krepšelis, 140 Eur 

 

Įsigyti vaikiškus sportinius marškinėlius  su įstaigos 

atributika 

 

Įsigyta 230 sportinių marškinėlių Iki 2019 metų Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokinio krepšelis, 2700 Eur 
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2.5. Uždavinys. Tobulinti edukacines erdves 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Planuojamas 

pasiekimo laikas 

Atsakingas asmuo Finansavimo šaltiniai 

1 2 3 4 5 

 Kieme įrengti sporto aikštelę su apsaugine danga Lopšelio-darželio kieme įrengta sporto aikštelė su 

apsaugine danga 

Iki 2017 metų Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Fizinių asmenų pajamų 

mokesčio 2% parama, 3500 

Eur  

Lauko erdvėse įrengti  tikslines erdves: „Purvo 

virtuvė“, „Pojūčių takelis“ 

Lopšelio-darželio teritorijoje įrengtos tikslinės 

erdvės „Purvo virtuvė“, „Pojūčių takelis“ 

Iki 2016 metų Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Fizinių asmenų pajamų 

mokesčio 2% parama, 100 

Eur  

Įsigyti  vaikams priemonių,  skirtų  ugdytis visas 

kompetencijas lauke 

Visose grupių lauko erdvėse įsigyta įvairių 

ugdymo priemonių (knygelės, dailės priemonės,  

įvairūs žaidimai, priemonės skirtos 

eksperimentams ir kt.), skirtų visoms 

kompetencijos ugdytis  lauke 

Iki 2017  metų Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Fizinių asmenų pajamų 

mokesčio 2% parama, 1000 

Eur,  mokinio krepšelis, 

2500 Eur 

 

Lauko pavėsinėse įrengti lentynas su dėžėmis, 

skirtas ugdymo priemonėms 

Grupių kiemo erdvės pritaikytos priemonių 

laikymui lauke 

Iki 2017 metų Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Fizinių asmenų pajamų 

mokesčio 2% parama, 700 

Eur 

 

 

2.6. Uždavinys. Gerinti higienines ir vaikų saugumo sąlygas 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Planuojamas 

pasiekimo laikas 

Atsakingas asmuo Finansavimo šaltiniai 

1 2 3 4 5 

Sistemingai prižiūrėti ir tobulinti  įstaigos 

sanitarines ir higienines sąlygas 

Bent kartą per mėnesį atliekama išsami sanitarinė-

higieninė ugdymosi sąlygų priežiūra. Bent kas tris 

mėnesius rezultatai analizuojami direkciniuose 

posėdžiuose 

Kasmet Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

– 

Įsigyti ribotuvus atidaromiems langams  Įsigyti ribotuvai visiems atidaromiems langams Iki 2019 metų Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Savivaldybės biudžeto lėšos, 

1520 Eur  

 

Įsigyti konvencinę krosnį Virtuvėje įsigyta viena konvencinė krosnelė Iki 2019 metų Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Savivaldybės biudžeto lėšos, 

1900 Eur 

 

Pakeisti maisto ruošimo stalus virtuvėje Virtuvėje pakeisti visi maisto ruošimo stalai Iki 2019 metų Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Savivaldybės biudžeto lėšos, 

1700 Eur 
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1 2 3 4 5 

Įsigyti šaldiklį atliekų laikymui 

 

 

Įsigytas  šaldiklis atliekų laikymui Iki 2019 metų Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Savivaldybės biudžeto lėšos, 

300 Eur 

 

Atlikti remontą grupių virtuvėlėse 

 

 

Atliktas 5 grupių virtuvėlių remontas Iki 2019 metų Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Savivaldybės biudžeto lėšos, 

800 Eur  

Atlikti remontą laiptinėse 

 

 

Atliktas 2 laiptinių remontas Iki 2019 metų Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Savivaldybės . biudžeto 

lėšos, 3000 Eur  

Atlikti remontą pirmo aukšto koridoriuje 

 

 

Atliktas vieno koridoriaus remontas Iki 2019 metų Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Savivaldybės biudžeto lėšos, 

1500 Eur  

Įsigyti ūkines spintas 

 

 

Įsigytos 4 ūkinės spintos grupėse Iki 2019 metų Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Savivaldybės biudžeto lėšos, 

870 Eur 

 

Įsigyti radiatorių apsaugas Visi ugdymo patalpose esantys radiatoriai 

apsaugoti apsauginėmis grotelėmis 

Iki 2019 metų Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Savivaldybės biudžeto lėšos, 

7500 Eur  

 

3 Tikslas. Tobulinti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą įstaigos kultūrą. 

 

3.1. Uždavinys. Įsivertinti įstaigos veiklos kokybę 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Planuojamas 

pasiekimo laikas 

Atsakingas asmuo Finansavimo šaltiniai 

1 2 3 4 5 

Įsivertinti 4 sritį „Parama ir pagalba vaikui, šeimai“ 

(pagal Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus 

audito metodiką, 2005 m.) 

Įsivertinta 4 sritis „Parama ir pagalba vaikui, 

šeimai“ Sudarytas priemonių planas,  siekiant 

tobulinti vaiko poreikių tenkinimo kokybę. 

Priemonių planas pradėtas įgyvendinti 

Iki 2019 metų 

 
Vidaus audito 

koordinacinė darbo 

grupė 

 

Mokinio krepšelis, 50 Eur  

 Sistemingai organizuoti ugdymo(si) kokybės 

priežiūrą 

Priežiūros rezultatai analizuojami, duomenys 

panaudojami veiklos kokybės gerinimui. 

Visi pedagogai kasmet yra vertinami bent po du 

kartus 

Kasmet Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

_ 
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3.2. Uždavinys. Tobulinti pedagogų veiklos savianalizės elektroninę duomenų sistemą 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Planuojamas 

pasiekimo laikas 

Atsakingas asmuo Finansavimo šaltiniai 

1 2 3 4 5 

Tobulinti įstaigos savianalizės sistemą, suderinant 

ją su pedagogų atestacijos nuostatais 

Sudaryta darbo grupė,  elektroninei pedagoginės 

veiklos duomenų bazei patobulinti, paengė 

patobulintos savianalizės sistemos projektą. 

Projektas apsvarstytas Metodinės grupės  

posėdyje, priimtas sprendimas dėl taikymo 

2015 metai Direktorius – 

Kasmet atlikti pedagogų veiklos savianalizę, 

duomenis  suvesti į elektroninę duomenų programą 

 

Pedagogų veiklos kokybė vertinama balais. 

Duomenys panaudojami įstaigos veiklos 

tobulinimui ir pedagogų atestacijai 

2015 metai Darbo grupė Mokinio krepšelis, 50 Eur  

 

 

VIII. STRATEGINIO PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ĮSIVERTINIMO PERIODIŠKUMAS, STEBĖSENA 

 

Strateginiams tikslams įgyvendinti kiekvienais mokslo metais rengiami metinės veiklos planai. Įgyvendinimo priežiūra vykdoma viso proceso 

metu. Strateginio plano ir metinių veiklos programų rengimo darbo grupės kasmet, prieš pradedant rengti metinį veiklos planą, atlieka strateginio plano tikslų 

realizavimo lygio analizę, rezultatus pateikia lopšelio-darželio bendruomenei. Refleksijos metu bendruomenės nariai vertina strateginio plano tikslų 

įgyvendinimo kokybę, teikia pasiūlymus, rekomendacijas tolimesniam strateginio plano tikslų įgyvendinimui. 

__________________________________ 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Lopšelio-darželio „Saulutė“ tarybos 

2014  m. gruodžio 29 d. posėdžio 
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