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I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

Širvintų lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ (toliau – Lopšelis-darželis) strateginis planas – tai 

veiklos programa trijų metų laikotarpiui, kurio tikslas – valdyti ugdymo įstaigos veiklą, telkti 

darželio bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, siekiant ugdymo kokybės, numatyti 

lopšelio-darželio veiklos kryptį, prioritetus, planuojant kaitos pokyčius. 

Ikimokyklinio ugdymo kaita ir kokybė, dinamiškas dabarties metas, darbų apimtys skatina 

svarstyti ir priimti sprendimus, siekti įstaigos savitumo ir savarankiškumo. 

Lopšelio-darželio strateginis planas parengtas 2020-2022 metams. 

Strateginį planą rengė direktoriaus pavaduotojo ugdymui, laikinai vykdančio direktoriaus 

funkcijas 2019-09-24 įsakymu Nr. (1.3.)-V-67 sudaryta strateginio veiklos plano rengimo darbo 

grupė. 

Strateginis planas parengtas remiantis humaniškumo, demokratiškumo, tolerancijos, 

atvirumo, kūrybingumo ir atsakomybės principais. Tikimasi, jog strategijos įgyvendinimas suburs 

bendruomenės narius komandiniam darbui, siekiant bendrų tikslų lopšelio-darželio veiklos 

tobulinimui. 

Keičiantis teisės aktams, situacijai, atsirandant naujiems poreikiams ir galimybėms strateginis 

planas peržiūrimas, koreguojamas, atsižvelgiant į strateginio plano valdymo ir stebėsenos grupės 

išvadas. 

 

II SKYRIUS 

BENDROSIOS ŽINIOS 

 

Lopšelis-darželis „Boružėlė“ bendros paskirties ikimokyklinė įstaiga. Institucijos grupė – 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga, tipas – lopšelis-darželis, juridinis statusas – juridinis asmuo. Įstaigos 

priklausomybės tipas – savivaldybės. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis 
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ugdymas. Ugdymo forma – dieninė, esant ekstramalioms sąlygoms galimas nuotolinis vaikų 

ugdymas. Ugdymo kalba – lietuvių. Lopšelio-darželio steigėjas – Širvintų rajono savivaldybė. 

Lopšelio-darželio adresas – Jaunimo g. 16, LT-19113 Širvintos, telefonas – (8 382) 52 355/Vilniaus 

g. 55, LT-19118 Širvintos, telefonas – (8 382) 53 271, el. paštas – info@sirvintuboruzele.lt, 

interneto svetainė – www.sirvintuboruzele.lt. 

Šiuo metu įstaigoje yra 18 grupių, kuriuose ugdomi nuo 1,5 m. iki 7 m. vaikai. 

Planavimo struktūrą sudaro Lopšelio-darželio strateginis planas, metinis veiklos planas, 

metinis metodinės veiklos planas, grupių ilgalaikiai ir trumpalaikiai ugdymo planai, savivaldos 

institucijų – lopšelio-darželio tarybos, pedagogų tarybos veiklos planai. Planams sukurti sudaromos 

darbo grupės, o atskirais atvejais pasiūlymai ir idėjos planams teikiami pasitarimų metu. Su 

strateginiu planu, metiniu veiklos planu supažindinama Lopšelio-darželio taryba, kuri pristato juos 

darbuotojams, ugdytinių tėvams susirinkimuose. 

Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo(si) 

programą. Programos turinys orientuotas į visas aštuoniolika vaiko ugdymosi pasiekimų sričių. 

Pasiekimų sritys apima visus svarbiausius vaiko nuo gimimo iki šešerių metų pasiekimus, kurie 

sudaro pamatą sėkmingai kompetencijų – socialinės, sveikatos, pažinimo, komunikavimo, meninės 

plėtotės priešmokykliniame ugdyme. 

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal ,,Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 

2 d. įsakymu Nr. V-779. Priešmokyklinio ugdymo grupėse (6-7 m.) įgyvendinama tarptautinė 

socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai.“ 

Planai ir programos derinami, siekiama dermės tarp įvairių planų, tikslų ir uždavinių. 

Planavimo formos ir procedūros nuolatos tobulinamos, siekiant kuo didesnio visos įstaigos 

bendruomenės įsitraukimo į patį planavimą. 

Vaikai į Lopšelį-darželį priimami centralizuota vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka. 

Lopšelis-darželis „Boružėlė“: 

✓ Sudaro higienines, materialines, pedagogines sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko 

saugumą ir asmenybės brandą. 

✓ Organizuoja kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų ugdymą. 

✓ Kuria ir tobulina ugdymosi aplinką. 

✓ Teikia švietimo pagalbą šeimoms. 

✓ Vykdo projektinę veiklą, įgyvendina sveikatingumo projektus. 

✓ Sėkmingai tenkina ugdytinių poreikius. 

✓ Taiko modernius ugdymo ir ugdymosi metodus. 

Įstaigoje sukurta estetiška, nuolat keičiama ugdomoji aplinka, skatinanti vaiką žaisti, 

eksperimentuoti, kurti, sportuoti. Įrengtos visiems prieinamos edukacinės erdvės. 

Siekiant pagerinti vaikų mitybą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įstaiga dalyvauja ES 

remiamose programose: ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@sirvintuboruzele.lt
http://www.sirvintuboruzele.lt/
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III SKYRIUS 

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA. ĮSTAIGOS VALDYMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

Lopšelis-darželis  savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių 

konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais aktais, Širvintų 

rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais, įstaigos 

nuostatais ir įstaigos veiklos dokumentais. 

Lopšelio-darželio administraciją sudaro: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

metodininkas, vyriausiasis buhalteris, buhalteris.  

Įstaigoje dirbantys pedagogai turi didelę savo veiklos patirtį, gebantys skirti dėmesį 

kiekvienam vaikui. Tai kompetentingi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, kurie 

siekia pažinti vaiką, patenkinti jo poreikius, perteikti kultūrines ir tautines vertybes, yra teikiamos 

logopedo,socialinio pedagogo paslaugos. 

Dietistas – koordinuoja mitybos ir maitinimo bei sanitarinio režimo organizavimą ir vykdymą. 

Pagalbinis techninis personalas: auklėtojų padėjėjai, pailginto buvimo grupės auklės, vyresn. 

virėjas, virėjai, pagalbiniai darbininkai virtuvėje, valytojai, pastatų ir sistemų priežiūros 

darbininkas, kiemsargiai, patalynės prižiūrėtojai – rūpinasi įstaigos patalpų paruošimu darbui, 

organizuoja ir vykdo pastatų, inventoriaus, ugdymo priemonių priežiūrą ir apsaugą. 

Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos: 

✓ Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti 

ugdytinių tėvus (globėjus), pedagogus bei vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio 

valdymui: svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams, aktualiems klausimams spręsti. Lopšelio-

darželio tarybą sudaro 9 nariai. 

✓ Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, 

darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Tarybą sudaro 3 nariai. 

https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Socialin%C4%97s_teis%C4%97s&action=edit&redlink=1
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✓ Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų 

profesiniams bendriesiems bei ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui bei visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai. 

✓ Mokytojų metodinė taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija 

nagrinėjanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo planavimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų 

įgyvendinimo klausimus, nustato metodinės veiklos prioritetus, reflektuoja ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, pedagoginio proceso realizavimo klausimus, ugdymo turinio 

įgyvendinimo sėkmingumą. Inicijuoja pedagogų patirties sklaidą, rengia metodinius seminarus ir 

kitus renginius pedagogams. Planuoja ugdymo organizavimą, ugdymo turinio kaitą, įgyvendina ir 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimą. 

Be šių institucijų nuolat veikia Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos komisija – Vaiko gerovės komisija. Be šių komisijų dirba: 

✓ Inventorizacijos ir pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto 

nurašymo ir likvidavimo komisija. 

✓ Patyčių ir smurto prieš vaikus, krizinių situacijų valdymo darbo grupė. 

✓ Antikorupcijos komisija. 

✓ Etikos komisija. 

✓ Viešųjų pirkimų komisija. 

✓ Vaiko išlaikymo mokesčių mokėjimų kontrolės komisija. 

Vidaus kontrolė. Ugdomojo darbo kokybės vertinimas vykdomas lopšelio-darželio 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui pagal parengtą planą-grafiką. Juo siekiama sukurti efektyvų 

pedagoginės veiklos darbo stiliaus apibendrinimą bei numatyti veiklos strategijas. 

Finansų valdymą, apskaitą ir atskaitomybę, vykdo direktoriaus įsakymu paskirti asmenys. 

Ryšių sistema 

 Lopšelis-darželis yra strategiškai patogioje Širvintų miesto vietoje. Netoli Savivaldybė, 

Kultūros centras, pradinė mokykla, progimnazija. Su šiomis įstaigomis palaikomi kultūriniai ryšiai, 

vykdomi edukaciniai projektai, rengiamos šventės. 

 Siekiant įgyvendinti Širvintų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano siekį dėl vieningos 

informacinės sistemos sukūrimo, turime: 

• Siekti, kad visi pedagogai, atskiri techninio personalo asmenys įgytų kompiuterinį 

raštingumą, įvaldytų ECDL pradmenų programą, skatinti pedagoges įvaldyti elektroninio 

administravimo procesus. 
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3.1. ŽMONIŲ IŠTEKLIAI 

3.1.1. Ugdytiniai 

 

 

1 pav. Ugdytinių skaičiaus kaita 

 

Įstaigą lankančių vaikų skaičius nuo 2017 m. mažai keitėsi. Analizuojant ugdytinių 

lankomumo duomenis, galime daryti išvadą, kad ugdytinių lankytų dienų skaičius kito nežymiai. 

 

 

2 pav. Ugdytinių pasiskirstymas pagal amžių 
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3 pav. Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus dinamika 

 

3.1.2 Tėvai 

 

Tėvai turi teisę dalyvauti lopšelio-darželio savivaldos veikloje, vaikų ugdymo procese, gauti 

informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus, jie aktyviai dalyvauja susirinkimuose, tėvų 

komitetų veikloje. Tėvai bendradarbiauja su pedagogais ir kitais specialistais, sprendžiant vaiko 

ugdymo klausimus, padeda sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, dvasinei, dorovinei, socialinei 

raidai. 

 

3.1.3. Ugdytojai 

 

Įstaigoje dirba aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą turintys pedagogai ir 

pagalbos vaikui specialistai. 

Kaip matome iš žemiau pateiktos diagramos, dauguma pedagogų turi aukštąjį universitetinį 

išsilavinimą, tik maža dalis turi aukštesnįjį išsilavinimą. 
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5 pav. Pedagogų išsilavinimas 

 

Pedagogai kvalifikaciją tobulina atsižvelgiant į įstaigos veiklos prioritetus, tikslus bei pačių 

poreikius. Dauguma pedagogų yra įgiję vyresniojo ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją. 

Lopšelio-darželio pedagogai ir pagalbos mokiniui specialistai nuolat kelia savo kvalifikaciją, 

tobulinasi bei dalijasi darbo patirtimi savo iniciatyva dalyvaudami konferencijose, mokymuose ir 

seminaruose, įvairiuose ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose projektuose. Pedagogai patys organizuoja 

seminarus, perteikdami savo patirtį miesto ir šalies mastu. Pedagogai yra atviri naujovėms, siekia 

jas pritaikyti savo darbe. 
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6 pav. Pedagogų kvalifikacija 

 

3.2. UGDYMO KOKYBĖ 

 

Vaikų ugdymas įstaigoje grindžiamas humanistine filosofine kryptimi, pabrėžiant vaiko 

unikalumą, individualumą, jo poreikius, saviraiškos galimybių svarbą, savigarbos puoselėjimą. 

Pagrindinis vaikų ugdymo tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią 

patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos 

gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies 

pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis. Savo veikloje pedagogai stengiasi užtikrinti ugdytinių 

interesų bei poreikių plėtojimą(si), naujų atsiradimą, garantuoti vaikams galimybę rinktis veiklą 

pagal interesus, poreikius bei užtikrinti konkrečiam amžiaus tarpsniui svarbių gebėjimų nuoseklų 

ugdymąsi. 

Lopšelyje-darželyje ugdymo turinys traktuojamas kaip kompleksiškas procesas, kuriame labai 

svarbi vaiko patirtis ir ryšys su socialiniais kultūriniais jo gyvenamosios aplinkos poreikiais. Jis 

padeda išvengti socialinės atskirties, sudaro palankias sąlygas kiekvienam vaikui įgyti ir plėtoti 

asmenines kompetencijas, o tuo pačiu gerina ugdymo kokybę. 

 Lopšelyje-darželyje kuriama edukacinė aplinka, kuri skatina aktyvią ugdytinių veiklą ir 

savarankišką mąstymą, ugdo gebėjimus kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, moko pažinti ir veikti, noriai 

naudotis pedagogų siūlomas šiuolaikines ugdymo technologijas. 
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3.3. FINANSINIAI IŠTEKLIAI 

 

Lopšelio-darželio finansinius išteklius sudaro: valstybės biudžeto lėšos „Mokinio krepšelio“ 

finansavimui, Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšos, ugdytinių tėvų mokamos lėšos ugdymo 

procesui gerinti. Šios lėšos skiriamos pagal patvirtintas sąmatas. Paskutiniais metais gaunama 

pakankamai lėšų ugdytinių pažintinei veiklai organizuoti, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. 

2018 m. iš savivaldybės lėšų 01 programos skirtos remonto darbams, gauta 6 tūkstančiai eurų, už 

kuriuos buvo atliktas šešių grupių sanitarinių mazgų ir vamzdynų kapitalinis remontas. 

 

 

7 pav. Gautų lėšų suvestinė 
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IV SYRIUS 

VIDINĖ ANALIZĖ 

 

Vidiniai veiksniai Stiprosios pusės Silpnosios pusės 

ETOSAS 

 

1. Mokyklos vertybės 

2. Mokyklos įvaizdis 

3. Mokyklos vidaus ir 

išorės ryšiai 

• Vizija, misija ir tikslai atspindi 

ugdytinių interesus, Lopšelio-darželio 

strategiją. 

• Darbuotojams sudarytos sąlygos 

pasirinkti pedagoginės veiklos formas ir 

būdus. 

• Įstaigoje įrengtos papildomos 

edukacinės erdvės, kuriose vaikai aktyviai 

juda. 

• Įstaigos ugdomoji aplinka nuolat 

atnaujinama, skatinanti vaiką žaisti, 

eksperimentuoti. 

• Visų bendruomenės narių veikla 

grindžiama bendravimu ir 

bendradarbiavimu, įstaiga yra atvira, 

populiari. 

• Įstaiga palaiko turimus ir užmezga 

naujus bendravimo, ir bendradarbiavimo 

ryšius su socialiniais partneriais, 

Respublikos ikimokyklinėmis ugdymo 

įstaigomis. 

• Sukurta Lopšelio-darželio 

bendruomenės informavimo sistema: 

internetinė svetainė, informaciniai stovai, 

segtuvai, lankstinukai. 

• Ne visos įstaigos erdvės yra 

pilnai išnaudotos. 

• Bendruomenės nariai 

pritaria įstaigos politikai, bet 

įgyvendinant dalyvauja 

formaliai. 

VAIKO UGDYMAS 

IR UGDYMASIS 

 

1. Ugdymo turinys 

2. Ugdymo(si) turinio 

planavimas 

3. Ugdymo(si) 

proceso kokybė 

4. Įstaigos ir šeimos 

bendradarbiavimas 

• Ugdymo turinys individualizuojamas, 

atskleidžia kiekvieno vaiko galias, 

gebėjimus. 

• Įstaigos ikimokyklinio ugdymo 

programa apima visas kompetencijas, 

siejasi su priešmokyklinio ugdymo 

programa. 

• Taikomi aktyvūs, netradiciniai, 

ugdymo(si) metodai. 

• Didelis dėmesys skiriamas vaikų 

socialinių įgūdžių ugdymui, įstaiga 

dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios 

prevencijos programoje ,,Zipio draugai“, 

kuri skirta 6-7 m. vaikams. 

• Užtikrinamas tęstinumas įgyvendinant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas. 

• Planavimas tapo laisvesnis, 

tačiau stebimas ugdomosios 

veiklos turinio plano ir 

organizavimo dermės 

neatitikimas. 

• Ne visos auklėtojos geba 

planuoti veiklą, atitinkančią 

vaikų interesus. 
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Vidiniai veiksniai Stiprosios pusės Silpnosios pusės 

VAIKO 

UGDYMO(SI) 

PASIEKIMAI 

 

1. Vaiko raidos ir 

pasiekimų vertinimas 

2. Vaiko pasiekimų 

kokybė 

• Sukurta vaikų pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistema. Vertinama 2 kartus per 

metus. 

• Kiekvienų mokslo metų pradžioje ir 

pabaigoje organizuojami susitikimai su 

tėvais, kurių metu tėvai mato vaikų 

pasiekimus, keičiasi informacija dėl vaiko 

ugdymo kokybės ir pažangos gerinimo. 

• Didžioji dalis vaikų įstaigoje pasiekia 

aukštą pasirengimo mokyklai lygį bei 

atitinka priešmokyklinio ugdymo(si) 

standartus. 

• Darželio ugdytiniai dalyvauja 

respublikiniuose konkursuose, miesto 

renginiuose ir įvairiuose kituose 

projektuose. 

• Vis didėjantis tėvų 

užimtumas, laiko stoka įtakoja 

tėvų mažesnį domėjimąsi vaiko 

pasiekimais. 

• Pedagogai turi siekti 

objektyvumo, atliekant vaikų 

vertinimus, todėl yra labai 

svarbus komandinis darbas. 

PARAMA IR 

PAGALBA 

VAIKUI, ŠEIMAI 

 

1. Vaiko teisių 

garantavimas ir 

atstovavimas 

2. Vaiko poreikių 

tenkinimas 

3. Parama ir pagalba 

šeimai 

• Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija, 

kuri sprendžia klausimus, susijusius su 

specialiųjų poreikių vaikų ugdymu. 

• Atsižvelgiant į įstaigą lankančių vaikų 

interesus ir tėvų poreikius, teikiamos 

papildomos paslaugos gebėjimams ugdyti. 

• Tenkinami vaikų saviraiškos poreikiai: 

aktyviai dalyvaujama etnografinio, 

folklorinio, meninio būrelio veikloje,  

rojektuose. 

• Ugdytinių tėvai nuolat informuojami bei 

konsultuojami pedagoginiais, 

psichologiniais klausimais. 

• Organizuojamos paskaitos, seminarai 

tėvams. 

• Šeimos pasyvumas 

sprendžiant aktualius, 

probleminius vaiko ugdymo 

klausimus.  

• Didėja vaikų, turinčių 

kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų, kitų sveikatos 

sutrikimų (alergijų), skaičius. 

IŠTEKLIAI 

 

1. Personalo politika 

2. Materialinė aplinka 

3. Finansiniai ištekliai 

• Nuostatai, vidaus ir darbo tvarkos 

taisyklės, pareigybių aprašymai aiškiai 

apibrėžia darbuotojų funkcijas, teises ir 

pareigas. 

• Įstaigoje dirba brandus, turintis ilgametę 

patirtį ir nuolat tobulėjantis personalas. 

• Planuojamas veiksmingas pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimas, atsižvelgiant į 

lopšelio-darželio prioritetus, pedagogų 

kompetenciją, kvalifikaciją. 

• Kasmet vykdoma įstaigos finansinės 

veiklos ir materialinių išteklių apskaitos 

kontrolė, atsiskaitoma steigėjui, Lopšelio-

darželio tarybai ir tėvams. 

• Ugdymo lėšos, surinktos iš tėvų 

naudojamos racionaliai ir tikslingai 

(rengiami viešųjų pirkimų planai). 

• Įrengtos edukacinės erdvės. 

• Sensta kai kurie įstaigos 

teritorijos įrengimai (vaikų 

žaidimų kompleksai). 

• Patalpų stoka papildomam 

ugdymui, fiziniam vaikų 

lavinimui. 

 



12 

 

Vidiniai veiksniai Stiprosios pusės Silpnosios pusės 

MOKYKLOS 

VALDYMAS 
• Įstaigos veiklos prioritetai dera su 

valstybės švietimo politika. 

• Bendruomenė įtraukiama į strateginio 

plano ir metinių veiklos programų kūrimą 

ir įgyvendinimą. 

• Aiškiai apibrėžtos įstaigos savivaldos 

institucijų funkcijos, parengti nuostatai. 

• Ne visada savivaldos 

institucijos pasižymi 

aktyvumu. 

• Nepakankamai efektyviai 

veikia įstaigos stebėsenos, 

vertinimo ir įsivertinimo 

sistema. 

• Ne visi lopšelio-darželio 

bendruomenės nariai yra 

aktyviai įsitraukę į valdymo 

procesus. 

 

V SKYRIUS 

SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ 

 

Stipriosios pusės 

• Parengta įstaigos ikimokyklinio ugdymo 

programa, ankstyvojo, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdomosios veiklos planavimo 

sistema. 

• Įstaigoje ugdymo(si) procesas 

organizuojamas kokybiškai, atliepia vaikų 

ugdymo(si) poreikius, tėvų lūkesčius. 

• Naujos technologijos (internetinė svetainė, 

sistema „Mūsų darželis“, pedagogų, mokinių 

registrų sistema, centralizuota vaikų priėmimo 

sistema) padeda tikslingai sisteminti 

informaciją, pristatyti įstaigą, šviesti 

visuomenę, taupyti laiko išteklius. 

• Vaikams sudarytos sąlygos plėtoti 

individualias fizines ir socialines galias. 

• Kryptingai naudojami finansiniai ištekliai, 

aktyviai ieškoma papildomų finansavimo 

šaltinių. 

• Lopšelio-darželio strateginis planas, metiniai 

veiklos planai ir ugdymo programa dera 

tarpusavyje ir užtikrina ugdymo turinio dermę. 

Silpnosios pusės 

• Nepakankamas tėvų aktyvumas ir jų siekis 

dalyvauti vaikų ugdymo procese. 

• Edukacinių programų jaunesniojo ikimokyklinio 

amžiaus vaikams stoka. 

• Skatintinas mokyklos savivaldos institucijų 

veiklumas. 

• Nepakankamai išnaudojama socialinė 

partnerystė siekiant ugdymo kokybės ir įvairovės. 

• Įstaiga neturi patirties, užsienio kalbos įgūdžių 

rengiant ES projektus ir negali įsisavinti 

atitinkamų lėšų. 

• Bendruomenės nariai nepakankamai dalyvauja 

kuriant mokyklos politiką bei strategiją, planuojant 

ir organizuojant vaiko ugdymą(si) bei užtikrinant 

efektyvios pagalbos vaikui ir šeimai teikimą. 

Galimybės 

• Rengiant projektus, bendradarbiaujant su 

užsienio partneriais atsiranda galimybės 

pasinaudoti ES lėšomis ir pagerinti lopšelio-

darželio materialinę bazę. 

• Efektyviai naudojant gaunamas lėšas, yra 

galimybės kurti funkcionalias edukacines 

aplinkas, turtinti ir atnaujinti įstaigos vidaus ir 

išorės aplinką. 

• Atsiranda bendruomenės poreikis kurti 

specialias ugdymosi aplinkas vaikų saviraiškai, 

kūrybai ir kalbai lavinti. 

• Praplėsti etnografinio būrelio veiklą, 

Grėsmės 

• Daugėja vaikų, turinčių ugdymosi sunkumų, 

emocijų ir elgesio sutrikimų. 

• Dažna švietimo dokumentų kaita, spartus 

papildomo administravimo ir vadybinės veiklos 

funkcijų didėjimas sumažina veiklos kokybę. 

• Didėjantis specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

ugdytinių skaičius, sąlygoja naujų ugdymo 

specialistų poreikį. 
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papildant ją trijų kartų bendradarbiavimu: 

vaikų, tėvų ir senelių. 

 

VI SKYRIUS 

MOKYKLOS STRATEGIJA 

 

Misija 

 

Būti edukacinės ir socialinės pagalbos šeimai įstaiga, teikiančia neformalųjį ikimokyklinį, 

priešmokyklinį vaikų ugdymą, garantuojančia įvairias neformaliojo švietimo bei socializacijos 

paslaugas ir šia veikla prisidedančia prie rajono gyventojų poreikių tenkinimo, gerovės didinimo ir 

socialinės integracijos į Lietuvos bei visos Europos visuomenę. 

 

Vizija 

 

Tapti modernia, saugia, patrauklia ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ugdančia vaiko kultūrą, 

sudarančia sąlygas visapusiškam jo individualių gebėjimų, norų, galių ir specialiųjų poreikių 

tenkinimui, teikiančia kokybiškas, bendruomenės poreikius tenkinančias ugdymo(si) ir socialines 

paslaugas, telkianti bendruomenę nuolatiniam tobulėjimui ir bendradarbiavimui vienam tikslui – 

vaiko ugdymui. 

 

Filosofija 

 

„Svarbu yra, kad žmogus būtų sveikas, protingas, bet svarbiausia, kad jis būtų dorovingas“. 

           (Šatrijos Ragana) 

 

Prioritetai: 

 

• Ugdymo kokybės gerinimas - veikimas kartu dėl vaikų ugdymosi pažangos.   

• Vaikų meninis, sveikos gyvensenos ugdymas ir saugios estetiškos aplinkos kūrimas. 

•  Ugdymo bazės atnaujinimas.  

 

VII SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Tikslas. 

Siekti kokybiško ir efektyvaus ugdymo, remiantis tautos vertybėmis, garantuoti ugdymo 

programų, formų ir metodų, papildomų švietimo paslaugų įvairovę. 

Uždaviniai: 

1.1. Tobulinti ugdymo turinį, atnaujinant, individualizuojant, pagal kiekvieno vaiko 

pasiekimus, galias ir poreikius. 

1.2. Ugdymo procese taikyti inovatyvius, šiuolaikiškus, į vaiką orientuotus ugdymo metodus 

ir būdus. 

1.3. Sudaryti sąlyvas pedagogams nuolatos tobulinti kvalifikaciją, perimti gerąją darbo 

patirtį. 
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2. Tikslas. 

Stiprinti visuminį vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymą(si). 

Uždaviniai: 

2.1. Vykdyti sveikos gyvensenos projektą „Noriu augti sveikas“. 

2.2. Dalyvauti sveikatą stiprinančių mokyklų patirties sklaidoje. 

2.3. Dalyvauti respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų asocijacijoje ,,Sveikatos 

želmenėlai“, asociacijos ,,RIUKKPA” veikloje (renginiai, pranešimai, seminarai ir kt.). 

3. Tikslas. 

Ugdymo bazės atnaujinimas. 

Uždaviniai: 

3.1. Tobulinti edukacines aplinkas ir kurti naujas. 

3.2. Modernizuoti įstaigos patalpas, pritaikant jas šiuolaikinio vaiko poreikiams. 

 

VIII SKYRIUS 

PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

 

Įstaigos strateginio plano stebėsenos grupę (toliau – stebėsenos grupė) sudaro: lopšelio-

darželio tarybos pirmininkas, nariai – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ūkvedė, du pedagogai. 

Stebėsenos grupė tvirtinama direktoriaus įsakymu. 

Stebėsenos grupės pagrindinis tikslas – vertinti įstaigos veiklos rezultatus ir koreguoti jos 

veiklą: padėti sekti planavimo, organizavimo ir vadovavimo eigą, gauti informaciją, aiškintis 

netikslumus, jų priežastis, surasti būdus nesklandumams šalinti. 

Strateginis planas koreguojamas kartą metuose. Stebėsenos grupė posėdžiauja du kartus per 

metus. Analizuoja strateginio plano įgyvendinimą. Analizės rezultatus fiksuoja. 

Stebėsenos grupė strateginio plano įgyvendinimo rezultatus pristato bendruomenei vieną kartą 

metuose. 

Plano koregavimas ir pratęsimas. Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų rudenį 

koreguoja strateginį planą ir išvadas teikia stebėsenos grupei. Pritarus šiai grupei, planas yra 

papildomas arba koreguojamas. 

 

IX SKYRIUS 

PROGRAMOS 

 

9.1. I PROGRAMA. UGDYMO(SI) KOKYBĖS GERINIMAS 

 

1 tikslas. Siekti kokybiško ir efektyvaus ugdymo, remiantis tautos vertybėmis, garantuoti ugdymo 

programų, formų ir metodų, papildomų švietimo paslaugų įvairovę. 

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Finansinių 

išteklių 

poreikis  

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikas 

1 2 3 4 5 

1. Tobulinti 

ugdymo turinį, 

atnaujinant, 

individualizuojant, 

pagal kiekvieno 

vaiko pasiekimus, 

Parengta vaikų 

ikimokyklinio 

ugdymo programa. 

Programos turinį 

sudaro penkios 

pagrindinės 

Siekiama, kad 

įgyvendinama 

ikimokyklinio ugdymo 

programa bei 

priešmokyklinio 

ugdymo bendroji 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

2020 m. 

2022 m. 
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galias ir poreikius. kompetencijos. Vaikų 

pasiekimų vertinimas 

vykdomas 

vadovaujantis 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašu ir 

Ikimokyklinio 

ugdymo metodinėmis 

rekomendacijomis. 

programa atlieptų 

pozityvią vaiko patirtį ir 

tenkintų nuolat 

besikeičiančius vaikų 

poreikius. 

Sukurta ir įdiegta vaiko 

pasiekimų vertinimo 

sistema garantuos 

sistemingą 

pereinamumą nuo 

ankstyvojo iki 

priešmokyklinio 

amžiaus. 

2. Ugdymo procese 

taikyti inovatyvius, 

šiuolaikiškus, į 

vaiką orientuotus 

ugdymo metodus ir 

būdus. 

Kiekvienos grupės 

erdvės sutvarkytos 

taip, kad čia būtų 

galima ugdytis ir žaisti 

vienam ir didesnėje 

grupėje. 

Pedagogas 

kompetentingas kurti 

kokybišką ugdymo(si) 

aplinką, ieško naujų, 

netradicinių ugdymo 

būdų ir metodų, kaip 

paįvairinti grupės 

veiklą, ugdymo 

procese taikyti 

informacines 

technologijas. 

Visose grupėse veikia 

Wi-fi ryšys, ugdymo 

procese taikomos 

informacinės 

technologijos. 

Pedagogai savo darbe 

numato taikyti 

kūrybiškus ir 

šiuolaikiškus ugdymo 

metodus, kurie atitiks 

vaikų galias, poreikius, 

amžių. Ugdytiniai 

mokysis pažinti ir 

veikti, noriai naudos 

pedagogų siūlomas 

šiuolaikines ugdymo 

technologijas, 

šiuolaikinio pasaulio 

inovacijas. 

Žmogiš-

kieji 

resursai 

2020-2022 m. 

3. Stiprinti vaikų 

sveikatą, ugdyti 

sveikos gyvensenos 

įgūdžius. 

Kasmet atliekama 

sergamumo analizė 

parodė, kad daugėja 

vaikų, turinčių įvairių 

sveikatos sutrikimų, 

todėl svarbu sudaryti 

tinkamas sąlygas 

sveikatos stiprinimui 

ir sveikos gyvensenos 

įgūdžių formavimui. 

Lopšelis-darželis 

aktyviai dalyvauja ir 

toliau dalyvaus miesto 

ir respublikiniuose 

sveikatos projektuose, 

dėmesys bus skiriamas 

vaikų saugumo kelyje 

prevencinei veiklai. 

Žmogiš-

kieji 

resursai 

2020-2022 m. 
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X SKYRIUS 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 I Prioritetas. Ugdymo kokybės gerinimas – veikimas kartu dėl vaikų ugdymosi pažangos. 

Tikslas. Siekti kokybiško ir inovatyvaus ugdymo. 

Eil. 

Nr. 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Data Vertinimo 

kriterijai 

Kaštai Atsakingi 

asmenys 

Pastabos 

1.1. Siekti, kad 

ugdymo(si) 

programos 

turinys ir jo 

įgyvendinimas 

atlieptų 

šiuolaikinius 

ikimokykliniam 

ugdymui 

keliamus 

reikalavimus. 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

programos 

atnaujinimas ir 

programos 

įgyvendinimas. 

 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogų planai 

(rengiamų 

ugdymo planų 

turinys yra 

individualizuo-

jamas, 

diferencijuoja-

mas pagal 

kiekvieno vaiko 

poreikius ir 

galias). 

2020 

m. 

2022 

m. 

rugpjū

tis 

 

 

2020 

m. 

2021 

m. 

2022 

m. 

nuo 

birže-

lio 

iki 

rugsė-

jo 10 

d. 

Programos 

refleksija 

(metodinėje 

taryboje). 

Anketinė 

tėvų 

apklausa. 

 

Vaikų 

pažanga 

(stebėsenos 

aplankai). 

 

Direktoriaus, 

direktoriaus 

pavaduotojo 

ugdymui 

stebėto 

ugdymo 

proceso 

išvados. 

Žmo-

giškasis 

fakto-

rius 

Metodinės 

tarybos 

pirminin-

kas 

 

 

 

 

Direkto-

rius 

Metodi-

ninkas 

Programa 

atnaujinama 

kas du metus. 

Programai  

pritaria 

savivaldybės 

taryba. 

 

Analizė – 

pedagogų 

posėdyje, 

ugdymo 

programos, 

atsižvelgiat į 

konkrečios 

grupės vaikų 

poreikius 

peržiūrėjimas 

prieš 

kiekvienus 

naujus mokslo 

metus. 

Individualūs 

ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogo 

planai 

tvirtinami 

įstaigos 

direktoriaus 

įsakymu. 

Analizė – 

Metodinėje 

taryboje. 

Įvertinimas 

Pedagogų 

taryboje. 

1.2. Tobulinti vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimo 

sistemą. 

Vertinimo 

sistemos aprašo 

atnaujinimas. 

2020 

m. 

2021 

m. 

2022 

m. 

rug-

Anketinė 

tėvų 

apklausa. 

Metodinės 

tarybos 

išvados. 

Žmo-

giškasis 

fakto-

rius 

Metodinės 

tarybos 

pirminin-

kas 

Direkto-

rius 

Metodi-

Vertinimo 

sistemos 

aprašas 

aptariamas 

metodinėje 

taryboje ir po 

refleksijos 
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pjūtis ninkas atnaujinamas 

kiekvienais 

mokslo 

metais. 

1.3. Tobulinti 

pedagogų 

kompiuterinio 

raštingumo 

kompetenciją, 

siekti, kad visi 

pedagogai, 

atskiri 

techninio 

personalo 

asmenys įgytų 

kompiuterinį 

raštingumą, 

įvaldytų 

elektroninio 

administravimo 

procesus. 

Kompiuterinio 

raštingumo 

seminarai, 

mokymai ir 

ECDL 

pradmenų 

programa. 

2020 

m. 

2021 

m. 

2022 

m. 

Pažymėjimai, 

ugdymo 

proceso 

stebėsenos 

išvados, 

darbas su 

elektroniniu 

dienynu. 

Lėšos, 

skirtos 

kvalifi-

kacijos 

kėlimui 

Direkto-

rius 

Direkto-

riaus 

pavaduo-

tojas 

ugdymui 

Metodi-

ninkas 

Administraci-

jos stebėsena 

kompiuterinio 

raštingumo 

taikymo darbo 

procese. 

1.4. Siekti 

nuolatinio 

pedagogų 

profesinio 

tobulėjimo, 

telkti veiklią, 

atsakingą, 

aktyvią 

bendruomenę. 

Parengta 

pedagogų 

profesinio 

tobulėjimo 

programa 

(programos 

kryptys – 

strateginio plano 

prioritetai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavimas 

respublikinėje 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

darbuotojų 

„Sveikatos 

Želmenėliai“ 

Lietuvos 

sveikatą 

stiprinančių 

mokyklų 

veikloje. 

2020 

m. 

spalis-

lap-

kritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

m. 

2021 

m. 

2022 

m. 

Programos 

įgyvendini-

mas ir jos 

sklaida. 

Pasidalijimas 

patirtimi 

rajono 

ikimokykli-

nio,priešmo-

kyklinio 

ugdymo 

metodiniame 

būrelyje 

(sklaida). 

 

 

 

Prevencinių 

programų 

integravimas, 

kūrybiškas, 

jų taikymas 

ugdymo 

procese 

(vadovų 

stebėsena). 

Žmo-

giškasis 

fakto-

rius 

Direkto-

riaus 

pavaduoto-

jas 

ugdymui  

Metodi-

ninkas 

Sudarytos 

sąlygos 

gerosios 

patirties 

sklaidai. 

Profesinio 

tobulėjimo 

programa 

padėtų 

sistemingam, 

planuotam 

pedagogų 

profesinės 

kultūros ir 

kompetencijų 

tobulinimui.  

 

Dalyvavimas 

prevencinėse 

programose, 

stiprinančiose 

vaikų 

socialinius, 

emocinius 

įgūdžius. 
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1.5. Pedagogų ir 

tėvų veiklos 

dermės 

plętojimas. 

Tęstinė 

projektinė veikla 

„Smagu būti 

kartu“. 

2020 

m. 

2021 

m. 

2022 

m. 

Anketinė 

tėvų 

apklausa. 
Žmo-

giškasis 

fakto-

rius 

Direkto-

rius 

Direkto-

riaus 

pavaduo-

tojas 

ugdymui 

Metodi-

ninkas 

Bendra 

projektinė 

veikla. 

 II. Prioritetas. Vaikų meninės veikos, sveikos gyvensenos ugdymas ir saugios estetiškos aplinkos 

kūrimas. 

Tikslas. Modernios, aktyvinančios, saugios, estetiškos ugdymo(si) ir darbo aplinkos kūrimas. 

2.1. Kurti 

funkcionalią 

ugdymo(si) 

aplinką 

atnaujinant ją 

vaiko amžių ir 

galimybes 

atitinkančiomis 

ugdymo(si) 

priemonėmis ir 

žaislais. 

Lauko 

sveikatingumo 

erdvės įkūrimas 

fiziniam 

aktyvumui 

skatinti. 

Kūrybinių bei 

judriųjų žaidimų 

įvairovė. 

2020 

m. 

2021 

m. 

2022 

m. 

Erdvė. 

Žaidimų 

kartoteka. 

Tėvų 

ugdy-

mo 

lėšos 

Moki-

nio 

krepše-

lio 

lėšos 

Savi-

valdy-

bės 

lėšos 

Direkto-

rius 

Mokytojų 

taryba 

 

2.2. Ugdyti vaikų 

sveikos 

gyvensenos 

įgūdžius. 

Tęsti sveikos 

gyvensenos 

projektą „Noriu 

augti sveikas“. 

Tęsti 

dalyvavimą 

sveikatingumo 

programoje 

„Sveikatos 

želmenėliai“, 

asociacijos 

,,RIUKKPA” 

veikloje. 

2020 

m. 

2021 

m. 

2022 

m. 

Direktoriaus, 

direktoriaus 

pavaduotojo 

ugdymui 

stebėto 

ugdymo 

proceso 

išvados. 

Žmo-

giškasis 

fakto-

rius 

Direkto-

rius 

Direkto-

riaus 

pavaduo-

tojas 

ugdymui 

Metodi-

ninkas 

 

 III. Prioritetas. Ugdymo bazės atnaujinimas. 

Tikslas. Kurti kokybišką, saugią, ugdančią įstaigos aplinką. 

3.1. Modernizuoti 

įstaigos 

patalpas. 

Kurti 

funkcionalią 

ugdymo(si) 

aplinką, 

atnaujinant ją. 

Tęsti grupių, 

edukacinių 

erdvių 

aprūpinimą 

ugdymo 

priemonėmis. 

2020 

m. 

2021 

m. 

2022 

m. 

Metodinės 

tarybos 

išvados. 

Moki-

nio 

krepše-

lio 

lėšos 

Savi-

valdy-

bės 

lėšos 

Direkto-

rius 

Metodi-

ninkas  

Analizė – 

Pedagogų 

posėdyje. 



19 

 

3.2. Atnaujinti, 

kurti ir turtinti 

įstaigos išorinę 

aplinką. 

Papildyti lauko 

aikštelių erdves, 

naujomis 

edukacinėmis 

zonomis, įsigyti 

fizinį aktyvumą 

skatinančių 

įrenginių lauko 

aikštelėms. 

2020 

m. 

2021 

m. 

2022 

m. 

 Moki-

nio 

krepše-

lio 

lėšos 

Savi-

valdy-

bės 

lėšos 

Direkto-

rius 

Ūkvedys 
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7. Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatų įgyvendinimo programa. Prieiga 
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http://www.smm.lt/veiklos_planai_ir_programos/docs/GALUTINE%20LLL%20strategija.doc 

8. Informacijos ir komunikacijos technologijos diegimo švietimo sistemoje programa (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002-02-28 įsakymas Nr. 315) Prieiga internetu: 

http://www.smm.lt/veiklos_planai_ir_programos/docs/IKT_diegimo_programa.doc 

9. Širvintų rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginis planas, patvirtintas Širvintų rajono 

savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. įsakymu Nr.1-24 ir jo pakeitimais. 
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