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ĮVADAS 

 

Siekiant užtikrinti švietimo plėtotės efektyvumą ir darną visuose švietimo lygiuose, diegiamas 

strateginis planavimas. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnyje apibrėžiama švietimo 

planavimo paskirtis (įvertinus švietimo būklę ir atsižvelgus į visuomenės švietimo poreikius, 

nustatyti ilgalaikius ir trumpalaikius švietimo tikslus ir uždavinius, apibrėžti prioritetus ir priemones 

uždaviniams vykdyti) ir numatoma visų švietimo lygių planų rengimo bei derinimo tvarka. Širvintų 

lopšelio-darželio „Buratinas“ (toliau – Lopšelis-darželis) strateginio plano tikslas – kurti įstaigos 

modelį, kuris užtikrins įgyvendinamų programų funkcionavimą, edukacinių ir socialinių paslaugų 

kokybę. 2016–2018 metų strateginis planas buvo sudarytas atsižvelgiant į poreikį iš naujo įvertinti 

išorės ir vidaus veiksnius, galinčius turėti įtakos Lopšelio-darželio veiklai bei numatyti naujus 

sėkmės rodiklius. 

Strateginį planą rengė Širvintų lopšelio-darželio direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu 

Nr. (1.3.)-V1-38 sudaryta strateginio planavimo darbo grupė. Rengiant 2016–2018 metų strateginį 

planą vadovautasi: 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu. 

 Valstybine švietimo 2012–2022 metų strategija. 

 Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. 

 Širvintų rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginiu veiklos planu. 

 Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo rezultatais. 

 Lopšelio-darželio veiklos ataskaitomis. 

 Lopšelio-darželio bendruomenės narių rekomendacijomis, pageidavimais ir pasiūlymais. 

 Visuomenės poreikiais, esama situacija, išoriniais ir vidiniais veiksmais bei atsižvelgiant į 

turimus žmogiškuosius, materialinius išteklius. 

Rengiant Lopšelio-darželio strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, 

bendradarbiavimo ir partnerystės principų. 
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I. BENDROSIOS ŽINIOS IR NUOSTATOS 

 

Širvintų lopšelis-darželis „Buratinas“ yra bendros paskirties ikimokyklinė įstaiga. Institucijos 

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

Įstaigos priklausomybės tipas – savivaldybės. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas su 

priešmokyklinio ugdymo grupėmis. Ugdymo forma – dieninė. Veikia visos paros savaitinė grupė. 

Ugdymo  kalba – lietuvių. Lopšelio-darželio  steigėjas – Širvintų rajono taryba,  steigimo  data – 

1983 m. vasario 7 d. Lopšelio-darželio adresas – Jaunimo g. 16, LT-19113 Širvintos, telefonas – (8 

382) 52 355, el. paštas – buratinas@zebra.lt, interneto svetainė –  www.sirvintuburatinas.lt. 

Lopšelis-darželis įsteigtas 1983 metais daugiabučių namų mikrorajone. Tuomet įstaigoje veikė 

12 grupių, jose buvo ugdoma 280 vaikų. Įstaiga įsikūrusi prie Beržės upelio tarp Širvintų pradinės 

mokyklos ir Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos. 

Šiuo metu Lopšelyje-darželyje padidėjęs vaikų skaičius. Ugdymo kokybei keliami vis 

aukštesni reikalavimai: tėvai pageidauja, kad įstaiga ne tik laiduotų vaiko saugą ir sveikatą, bet ir 

visapusiškai ugdytų. Viena svarbiausių ugdymo sričių – socialinių įgūdžių ugdymas: mokytis 

formuoti sėkmingo bendravimo pamatą, ugdant teigiamą vaiko požiūrį į save, padedant suprasti ir 

priimti savo ir kitų jausmus valdant emocijas ir elgesį, skiriant dėmesį neverbalinei komunikacijai, 

bendravimo taisyklių priėmimui, aiškinimui ir diegimui. 

Šiuo metu įstaigoje yra 12 grupių, jose ugdosi 255 vaikai. įstaigos struktūra: Lopšelyje-

darželyje vyrauja vieno amžiaus vaikų grupės. 2016 m. rugsėjo mėn. bus komplektuojamos 3 grupės 

1–3 metų amžiaus vaikams, 6 grupės – 3–5(6) metų vaikams ir 3 grupės priešmokyklinio amžiaus – 

6–7 metų amžiaus vaikams. 

Vaikai į Lopšelį-darželį priimami vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos nustatyta 

tvarka. 

Širvintų lopšelis-darželis „Buratinas“: 

 Teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas pagal patvirtintas valstybines 

programas bei Lopšelio-darželio pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės 

tiltai“. 

 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. 

mailto:buratinas@zebra.lt
http://www.sirvintuburatinas.lt/
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II. IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

 

Lietuvos Respublikos švietimo politika yra orientuota į Vakarų šalių vertybes ir formuoja 

pirmiausiai atsižvelgiant į Europos Sąjungos švietimo gaires ir prioritetus. Politinis 

bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje europiniu lygmeniu itin padidėjo nuo 2000 metų, kai 

buvo pasirašyta Lisabonos strategija, kurioje švietimui ir mokymui buvo skirta daug dėmesio. 

Nacionaliniame lygmenyje pagrindinius prioritetus ir kryptis švietimo srityje šiuo metu 

apibrėžia šie pagrindiniai strateginiai dokumentai: strategija „Lietuva 2030“, Nacionalinė pažangos 

programa bei Valstybinė švietimo 2013–2022 m. strategija. Nacionalinėje pažangos strategijoje 

„Lietuva 2030“ yra pateikta sumanios Lietuvos vizija, prie kurios įgyvendinimo akcentuojamas ir 

švietimo indėlis. Jam keliamas vaidmuo telkti švietimo bendruomenę ir visus Lietuvos žmones 

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

(veiklumas). 

Lietuvos švietimo vizija numato, kad kiekvienas vaikas, jaunuolis ir suaugęs žmogus Lietuvoje 

turėtų siekti ir nesunkiai rasti, kur mokytis. Šalies švietimo sistemą sudaro valstybinės, savivaldybių 

ir nevalstybinės, nuolat tobulėjančios, tarpusavyje ir su partneriais bendradarbiaujančios švietimo 

įstaigos, kurių darbuotojai turi autoritetą visuomenėje ir palaiko nuolatinę diskusiją dėl šalies 

švietimo plėtotės, Lietuvos valstybės ir jos žmonių sėkmės ir kultūros bei ūkio plėtros. 

Akcentuojama švietimo įstaigų teikiamų paslaugų įvairovė (kūrybiškumas), įstaigų 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais (atvirumas), švietimo darbuotojų atsakomybė už 

švietimo autoritetą ir tobulėjimą (atsakomybė).  

Kitos strategijoje akcentuojamos sritys: pedagogų kvalifikacijos augimas, lyderystės 

skatinimas, įsivertinimu ir duomenimis grįstas švietimo valdymas, mokymosi visą gyvenimą 

sistemos kūrimas ir profesinės orientacijos teikimas. Strategija parengta atsižvelgiant į pasaulinės 

švietimo filosofijos, politikos ir praktikos tendencijas, turimus naujausius Lietuvos ir Europos 

Sąjungos švietimo būklės duomenis. 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas yra pirminės Lietuvos švietimo sistemos pakopos, 

užtikrinančios lygias starto galimybes mokymuisi pradinio ugdymo pakopoje. Todėl labai svarbu, 

kokius reikalavimus ir reikšmę šio ugdymo pakopoms skirs šalies vyriausybė, rajono savivaldybės 

vadovai politiniame, socialiniame, ekonominiame ir technologiniame – inovacijų lygmenyje. 

Daugelis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programoje numatytų įgyvendinti 

priemonių palankios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijoms, siekiui didinti ugdymo 

prieinamumą, kokybę bei veiksmingumą. Nuo 2011 metų įvestas „Ikimokyklinuko krepšelis“ ir 

skirtas kiekvienam pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomam vaikui. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 2015 metais baigė įgyvendinti Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“, 
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kurio metu intensyviai vykdytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojų bei 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų vadovų kvalifikacijos 

tobulinimas, teikiamos rekomendacijos dėl ugdymo turinio įvairovės, turinio atnaujinimo, 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų erdvių modernizavimo, atnaujinta ir patvirtinta priešmokyklinio 

ugdymo bendroji programa, ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas. 

Širvintų rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginiame plėtros plane pirmuoju prioritetu 

nustatyta žmogiškųjų išteklių ir socialinės gerovės plėtra. Šio prioriteto ilgalaikis tikslas yra aukštos 

ugdymo paslaugų kokybės užtikrinimas, pilietiškumo skatinimas. Uždaviniai: ugdymo paslaugų 

tobulinimas, švietimo įstaigų modernizavimas, materialinės bazės gerinimas, ikimokyklinių įstaigų 

prieinamumo didinimas. 

Siekiant užtikrinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą, Lopšelyje-darželyje veikia 5-ių dienų 

visą parą dirbanti grupė, kurią lankyti gali ir socialinės rizikos šeimų vaikai. Šioje grupėje tėvai turi 

galimybę palikti vaikus ilgiau, jeigu dirba toliau Širvintų rajono ir nespėja vaikų paimti iki 17.30 val. 

sudaryta galimybė lankyti įstaigą 3–4 val. be maitinimo. 

Savivaldybė siekia sudaryti kokybiškas sąlygas visiems ikimokyklinio amžiaus vaikams 

ugdytis bei užtikrinti pedagoginę, psichologinę, specialiąją, socialinę pagalbą, skatinamas privačių 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrimas, kurios konkuruos su savivaldybės įstaigomis ir skatins 

ugdymo paslaugų tiekimo kokybę. 

Lopšelio-darželio strategija, veiklos planai, ugdymo programos kuriamos atsižvelgiant į 

bendruomenės poreikius, į ugdytinių tėvų lūkesčius. Realizuojami pagrindiniai Lietuvos švietimo 

vertybiniai principai: 

 Humaniškumas, demokratiškumas ir lygios galimybės, pilietiškumas, laisvės realizavimas ir 

etika, tolerancija ir dialogas. 

 Nacionalinė tapatybė, istorijos pažinimu grįstas tradicijų tęstinumas ir atvirumas kultūrų 

įvairovei. 

 Bendradarbiavimas, bendras darbas bei indėlis į bendrus tikslus. 

 Kūrybiškumas, išradingumas, saviraiška, savo ir bendruomenės sėkmės kūrimas generuojant 

idėjas bei jas įgyvendinant, atvirumas naujovėms ir geriausiai pasaulio praktikai. 

 Atsakingumas už savo veiksmus, aktyvus rūpinimasis savimi, aplinka, bendruomene, šalimi, 

efektyvus veikimas siekiant tikslų įgyvendinimo. 

 Plėtojimas tokios įstaigos darbo kultūros, kaip vertinimai, tyrimai, nukreipiant juos į tai, kad 

atsirastų įrodymais, patirtimi ir žinojimu grįsta lyderystė, nuolatinis sprendimų tobulinimas ir aukštos 

ugdymo kokybės siekis. 

Kaip galinčius turėti neigiamos įtakos Lopšelio-darželio veiklai galima būtų įvardinti: 
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 Ugdymui politiniu lygmeniu (šalies mastu) skiriama per mažai dėmesio lyginant su kitomis 

sritimis. 

 Šiuo metu trūksta vietų visiems, norintiems lankyti įstaigą, vaikams. 

 Trūksta realios pagalbos socialinės atskirties šeimų vaikams. 

 Įstaigos bendruomenė nėra pakankamai aktyviai įsitraukusi į kokybės, įsivertinimo ir 

įrodymais grįsto ugdymo tobulinimo kūrimo procesą. 

 

2.2. EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

 

Lietuvos ekonomika auga, jos augimą skatina suaktyvėjusi vidaus paklausa. Valstybė 

prognozuoja, kad darbo rinkos raida Lietuvoje yra ir išliks palanki, infliacija maža, atlyginimai po 

truputį auga. Švietimo įstaigų finansavimas priklauso nuo šalies ekonominės būklės. Šaliai įstojus į 

Europos Sąjungą, gautos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, kurios šalia kitų užduočių – 

skurdo, socialinės atskirties mažinimo, naudojami ir švietimo būklei pagerinti. Tačiau, net ir gerėjant 

ekonominei situacijai šalyje, Širvintų rajono savivaldybės poreikių finansavimas ribotas. Tai veikia 

Lopšelio-darželio finansavimą, nes jis išlaikomas steigėjo lėšomis. Įstaigos išlaikymo paslaugos, 

dalies pedagogų ir visas aptarnaujančio personalo darbo užmokestis finansuojami iš savivaldybės 

biudžeto lėšų programos „Ugdymo aplinkos finansavimas“, skiriama socialinė parama vaikams už 

maisto produktų įsigijimą pagal programą „Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės 

atskirties mažinimas“. Ugdymo reikmes Lopšelis-darželis iš dalies patenkina iš valstybės lėšų, 

skirstomų pagal savivaldybės patvirtintą Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo 

metodiką. Lėšos naudojamos pedagogų atlyginimams, vaikų ugdymo priemonėms, ugdymo erdvių 

įrangai, edukacinių programų, interneto ryšio paslaugoms apmokėti. Lopšelio-darželio aprūpinimo 

poreikiai tenkinami naudojant tėvų įmokų lėšas. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą, kasmet gauna 2 

procentus skiriamo gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Gauta parama naudojama vaikų gerovei 

įstaigoje užtikrinti. 

Prieš 5 metus Lopšelis-darželis renovuotas, patalpos tinkamai prižiūrimos ir neapleidžiamos. 

Grupėse atnaujinti baldai, nuolat tvarkoma teritorija. 

Galimybės, kurias suteikia ekonominiai veiksniai: 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai padidinus Mokinio krepšelį 

ikimokyklinukui, pagerėtų ugdymo(si) sąlygos, augtų atlyginimai pedagogams. 

 Dėl gerėjančios šalies ekonomikos didėtų gimstamumas, Lopšelyje-darželyje nuolat būtų 

vaikų. 

Vyraujantys negatyvūs ekonominiai veiksniai: 

 Efektyviai nesprendžiama ikimokyklinio ugdymo pedagogų bei aptarnaujančio personalo 

darbo užmokesčio problema. 
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 Trūksta lėšų darbuotojams skatinti, didinti motyvaciją gerinti darbo kokybę. 

 Stinga investicijų ugdymo proceso bei lauko aplinkos modernizavimui. 

 

2.3. SOCIALINIAI-DEMOGRAFINIAI VEIKSNIAI 

 

Didžiausias Lietuvos ateities iššūkis – šalies demografinė situacija. Labiausiai šalį veikia 

emigracija – išvažiuoja darbingi žmonės, o likusi visuomenės dalis sensta, ima trūkti darbo jėgos, 

nuteka protai. Kad išlaikytų darbuotojus, įmonės priverstos motyvuoti juos finansiškai, kelti 

atlyginimus. Lopšelio-darželio darbuotojus taip pat veikia šios tendencijos – mažiausiai uždirbantys 

žmonės – aptarnaujantis personalas – vyresnio amžiaus žmonės. Šalia to išlieka žmonių užimtumo, 

nedarbo, socialinės atskirties rizikos problemos. Pedagogo pareigybės kompetencijų, gebėjimų lygis 

pakeltas aukštai, taikomi vis didesni reikalavimai ne tik išsilavinimui, kvalifikacijai, bet ir pedagogo 

asmenybei. 

Toliau mažėja Lietuvos gyventojų skaičius, vadinasi, traukiasi ir švietimo paslaugų rinka. Dėka 

netolimo Vilniaus, kur dirba didelė dalis Širvintų miestelio gyventojų, arba dėl į rajoną atsikeliančių 

gyventi jaunų šeimų, vaikų skaičius nuo 2010 metų įstaigoje auga. Džiugina daugelis jaunų šeimų – 

jos sėkmingos, išsilavinusios, vaikai gerai aprūpinti materialiai. Šių dienų švietimo sistemos iššūkis – 

tai, kad vaikai nuo mažens auga mobiliųjų telefonų, kompiuterių bei kitų technologinių naujovių 

apsuptyje. Šie vaikai kasdien susiduria su internetu, nepaleidžia iš rankų savo išmanaus telefono, o 

knygas ar komiksus mieliau skaito tėvų arba jau savo planšetiniuose kompiuteriuose. Bendraujant, ar 

juo labiau ugdant dabartinės kartos vaikus, būtina atsižvelgti į tai, kad jie pripratę prie kitokių 

informacijos srautų ir turi skirtingus įpročius. 

Valstybės socialinė politika nukreipta į paramos šeimai ir vaikams sistemos tobulinimą. 

Daugiavaikės šeimos turi pirmumo teisę priimant vaikus į Lopšelį-darželį, socialinės atskirties 

rizikos šeimos gauna pašalpas vaikų išlaikymui ir lengvatas mokesčiui už Lopšelį-darželį. Tačiau dar 

ne visi  vaikai aprūpinami kokybišku instituciniu ikimokykliniu ugdymu. 

Šalia to, kad įstaiga pilnai užpildyta, aktualia problema lieka Lopšelio-darželio nelankymas dėl 

ligos. Šalyje stebima vaikų sergamumo lėtinėmis ligomis didėjimo tendencija. Daugėja alergiškų 

vaikų, judesio sutrikimų, psichinės raidos ir intelekto, kalbos ir komunikacijos problemų turinčių 

vaikų. Per pastaruosius metus labai išaugo vaikų sergamumas kvėpavimo takų ligomis, kaulų-

raumenų bei virškinimo trakto ligomis. 

Vyraujantys pozityvūs socialiniai išorės veiksniai: 

 Augantis visuomenės pasitikėjimas ugdymu, švietimu. 

 Lengvatos už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje. 

 Sparti socialinės sistemos kaita. 
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Vyraujantys negatyvūs socialiniai išorės veiksniai: 

 Daugėja vaikų iš nepilnų šeimų. 

 Pastebima vaikų sveikatos silpnėjimo tendencija. 

 Daugėja vaikų su specialiaisiais poreikiais. 

 Didėja socialinė diferenciacija. Lopšelio-darželio aplinka neatitinka kai kurių šeimų 

lūkesčių. 

 

2.4. TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI 

 

Vienu iš pagrindinių valstybės ilgalaikės raidos strategijos tikslų yra vykdyti informacinės ir 

žinių visuomenės plėtros programą. Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau veikia 

ugdymo ir ugdymosi 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, diegiant šiuolaikinę 

įsivertinimo ir vertinimo kultūrą. Kokybiškai besikeičiančios technologijos bei jų taikymo galimybės 

skatina plėtoti informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau – IKT) infrastruktūrą. Tai sudaro 

sąlygas informacinės visuomenės plėtrai, padedama pedagogams integruotis į pasaulio informacinę 

visuomenę, panaudoti jos teikiamas galimybes. Dėl to švietimo įstaigos pagal galimybes turi būti 

aprūpinamos kompiuterine įranga. 

Lopšelio-darželio duomenų bazės integruotos į pagrindinius šalies registrus. Veikia Mokinių, 

Pedagogų registrai (http://portalas.e-mokykla.lt), finansinės apskaitos programos, informacija apie 

įstaigą prieinama per Lopšelio-darželio internetinę svetainę. 

Dauguma įstaigos darbuotojų įvaldę IKT. Kompiuteriu vykdoma maisto produktų, kitų prekių 

ir priemonių, darbo užmokesčio apskaita. Įstaigos pedagogai, ruošdamiesi veiklai ir vykdydami ją, 

naudojasi kompiuteriais, videomedžiaga, internetiniu ryšiu, muzikiniais centrais, multimedija įranga. 

Įstaigoje įrengta 11 kompiuterinių darbo vietų: 5 – pedagogams, 1 – dietistui, 5 – administracijos ir 

apskaitos darbuotojams, taip pat yra projektorius, ekranai, interaktyvioji lenta. Tačiau Lopšeliui-

darželiui kompiuterinės įrangos ir šiuolaikinių technologinių priemonių nepakanka. Įstaigai būtina 

reaguoti į pokyčius visuomenėje, siekti įsigyti naujų įrengimų – planšečių, naujų, ugdymui skirtų 

programų bei sudaryti galimybę bendruomenei jomis plačiai naudotis. 

Galimybės, kurias suteikia technologiniai veiksniai: 

 IKT padeda užtikrinti informacijos apie ugdymą ir įstaigos veiklą sklaidą. 

 Apskaitos programų funkcionavimas padeda užtikrinti apskaitos duomenų skaidrumą ir 

prieinamumą. 

 Technologinių ir inovacinių veiksnių sferoje bendruoju lygmeniu padaryta žymi pažanga. 

 Ateityje švietimo įstaigos patenkins didėjantį naudojimosi IKT poreikį. 
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Problemos, su kuriomis susiduriama, taikant IKT: 

 Nesukurta internetinių puslapių kūrimo ir pildymo finansavimo sistema. 

 Nepakankamas dėmesys ikimokyklinio ugdymo įstaigų aprūpinimui moderniomis ugdymo 

priemonėmis, informacinėmis technologijomis. 

 Tobulintina ugdymo(si) aplinka. 
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III. VIDINĖ ANALIZĖ 
 

3.1. Lopšelio-darželio organizacinė struktūra, įstaigos valdymas 

 

 

 

 

 

Lopšelio-darželio  

tėvų taryba 

Lopšelio-darželio  

taryba 

 

Direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 

Vyriausias buhalteris 
 

Ūkvedys 
 

Dietistas 

 

 

Raštvedys 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojas 

 

Sandėlininkas 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas 

Meninio ugdymo 

mokytojas 

Logopedas-specialusis 

pedagogas 

Vyresnysis virėjas, 

virėjas 

 

Auklėtojo padėjėjas 

 
 

Naktinė auklė 

 

Elektrikas 

 

Kiemsargis 

 
 

Valytojas 

Pastatų ir sistemų 
priežiūros darbininkas 

 

Patalynės prižiūrėtojas 

 

Pagalbinis darbininkas 

virtuvėje 

 

Sandėlininkas 

(apskaitininkas) 

 

Socialinis pedagogas 
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Širvintų lopšelis-darželis „Buratinas“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

norminiais aktais, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus bei Širvintų rajono 

savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo veiklos dokumentais, įstaigos 

nuostatais ir įstaigos veiklos dokumentais. 

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

vyriausiasis buhalteris ir raštvedys. 

Pedagogai: ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, meninio 

ugdymo mokytojai, logopedas-specialusis pedagogas, socialinis pedagogas – organizuoja ir vykdo 

kokybišką vaikų ugdymą. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, dietistas – koordinuoja mitybos ir maitinimo bei 

sanitarinio režimo organizavimą ir vykdymą.  

Pagalbinis techninis personalas: auklėtojų padėjėjai, virėjai, valytojai, pastatų ir sistemų 

priežiūros darbininkai, kiemsargis, patalynės prižiūrėtojas – 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, rūpintojus), pedagogus bei vietos bendruomenę demokratiniam Lopšelio-

darželio valdymui: svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams, aktualiems klausimams spręsti. 

Lopšelio-darželio tarybą sudaro 9 nariai. 

 Tėvų taryba – patariamoji institucija, kurią sudaro 3 tėvų atstovai iš kiekvienos grupės. Tėvų 

taryba teikia informaciją savo grupės tėvams, padeda surinkti išsamesnę informaciją ir tėvų  

nuomonę taryboje sprendžiamas klausimais. 

 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, kiti ugdymą 

organizuojantys darbuotojai. 

 Metodinė taryba – išrinkta Mokytojų tarybos posėdyje, patvirtinta direktoriaus įsakymu – 

padeda efektyviai organizuoti ugdymo procesą, įgyvendinti ugdymo klausimus. 

Lopšelyje-darželyje nuolat veikia komisijos: 

 Vaiko gerovės komisija (veiklą reglamentuoja direktoriaus įsakymu patvirtintas darbo 

reglamentas). 

 Pedagogų atestacijos komisija. 
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 Inventorizacijos ir pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto 

nurašymo ir likvidavimo komisija. 

 

3.2. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

3.2.1. Ugdytiniai. 

 

Nors Lietuvoje fiksuojamas gimstamumo mažėjimas Širvintų mieste (o kartu ir mūsų įstaigoje, 

vaikų skaičius nuolat auga). 

 Vaikų skaičius 

2010 m. sausio 1 d. 228 

2011 m. sausio 1 d. 214 

2012 m. sausio 1 d. 234 

2013 m. sausio 1 d. 249 

2014 m. sausio 1 d. 255 

2015 m. sausio 1 d. 257 

 

Įstaigoje yra 12 grupių, viena iš jų – 5 savaitės dienas visą parą dirbanti grupė. Vaikai ugdomi 

lietuvių kalba. Lopšelyje-darželyje yra 1 specialiųjų poreikių vaikas ir 42 vaikai su kalbos ir 

komunikacijos sutrikimais. Jų skaičius yra pastaruoju metu labai padidėjęs. Trūksta specialistų, žinių 

ir patyrimo, kaip efektyviai organizuoti darbą su šiais vaikais. 

Išvados: 

 Ugdytinių skaičius sparčiai auga. 

 Tikslinga plėtoti socialinę-emocinę ugdymo programos kryptį. 

 Yra poreikis teikti logopedo pagalbą didesniam skaičiui vaikų. 

 

3.2.2. Tėvai (globėjai, rūpintojai). 

 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) (toliau – tėvai) turi teisę dalyvauti Lopšelio-darželio savivaldos 

veikloje, ugdymo procese, gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus, jie aktyviai 

dalyvauja susirinkimuose, tėvų komitetų ir kitų savivaldos institucijų veikloje. Taip pat jie 

bendradarbiauja su pedagogais, sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros klausimus, padeda sudaryti 

reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei, socialinei raidai. 

Analizuojant tėvų socialinę padėtį, buvo įvertinta šeimos sudėtis pagal tai, ar šeimos yra pilnos 

ar nepilnos, kiek jose auga vaikų. Lopšelyje-darželyje vyrauja pilnos sudėties šeimos (apie 90 proc.). 

Pastebima tendencija, kad mūsų įstaigos šeimos sėkmingos, jų daugėja, o nepilnų šeimų mažėja. 

Šeimose tėvai turi galimybę tinkamai rūpintis savo vaikais. Mažėja socialinės atskirties šeimų, kurios 

sunkiai verčiasi, gauna socialines pašalpas. Tokių šiuo metu įstaigoje yra 6, t.y. 2,4 proc. Pilnos 
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šeimos daugiausia augina 1-2 vaikus. Tačiau stebima tendencija, kad šiek tiek daugėja sėkmingų 

daugiavaikių šeimų. 

Apie 60 proc. tėvų turi aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą, tokių tėvų skaičius didėja 

kiekvienais metais. Apie 35 proc. tėvų turi vidurinį ir 5 proc. – nebaigtą vidurinį išsilavinimą. 

Tėvų užimtumo tyrimas parodė, kad Lopšelio-darželio ugdytinių šeimose paprastai dirba abu 

tėvai. Apie penktadalį šeimų – tokios, kuriose dirba 1 iš tėvų, ir tik apie 25 proc. tėvų nedirba. Tai 

paprastai priskiriama prie socialinės atskirties rizikos šeimų. Šių šeimų vaikai į įstaigą priimami 

pirmumo tvarka. Nors tokių šeimų įstaigoje sumažėjo, tačiau problemų yra. Tai ne tik šių vaikų 

priežiūra ir ugdymas, tokioms šeimoms stinga ne tik socialinės, bet ir švietimo pagalbos, kuri padėtų 

šeimai ne tik ugdyti vaikus, bet ir didinti tėvų atsakomybę už vaikų priežiūrą ir ugdymo kokybę 

namuose. 

Iš kitų tyrimo duomenų pastebėta, jog tėvai pageidauja, kad vaikai, lankantys įstaigą, būtų 

ugdomi didžiausią dėmesį skiriant dvasinių vertybių formavimui ir meniniam vaikų ugdymui. Tėvai 

tikisi, kad pedagogai savo veikloje daugiau dėmesio skirdami tautiniam ir meniniam ugdymui, 

skatins ugdytinius pažinti tautos kultūros tradicijas, ugdys meilę gimtajam kraštui, gimtajai kalbai, 

stiprins estetinę pasaulėjautą. Tėvai remia ir palaiko įstaigos tautinio-meninio ugdymo kryptį. 

Įstaiga bendradarbiauja su Ukmergės „Buratino“ bei „Eglutės“ darželiais, Vilniaus „Viltenės“ 

darželiu, Lietuvos neformaliojo švietimo centru, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centru, 

Širvintų pradine mokykla. 

Išvados: 

 Įstaigoje daugėja pilnų šeimų, bet yra ir nepilnų, socialiai remtinų šeimų – dėl to išlieka 

didelės socialinės pagalbos poreikis. 

 Tėvai domisi vaikų ugdymo(si) sąlygomis, kelia aukštus reikalavimus vaikų ugdymo 

kokybei. 

 Tėvai pageidauja, kad Lopšelis-darželis ne tik laiduotų, vaiko saugą ir sveikatą, bet ir 

užtikrintų kokybišką, visapusišką vaikų ugdymą. 

Lopšelio-darželio galimybės, tenkinant šeimų poreikius: 

 Teikti šeimai socialinę pagalbą, ugdant vaikus, tėvams dalyvaujant darbo rinkoje. 

 Tėvams pageidaujant ugdyti vaikų socialinius įgūdžius: formuoti sėkmingo bendravimo 

pamatą, teigiamą vaikų požiūrį į save, padedant suprasti ir priimti savo ir kitų jausmus, valdant 

emocijas ir elgesį, skiriant dėmesį neverbalinei komunikacijai, bendravimo taisyklių aiškinimui. 

 Suteikti tėvams galimybę dalyvauti Lopšelio-darželio savivaldos institucijų veikloje, vaikų 

ugdymo procese, gauti informaciją apie vaiko ugdymo(si) sąlygas ir rezultatus. 

 Užtikrinti tėvų bendradarbiavimą su Lopšelio-darželio darbuotojais, sprendžiant vaiko 

ugdymo ir priežiūros klausimus, padedant sudaryti reikiamas sąlygas vaiko ugdymui ir priežiūrai. 
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 Teikti pagalbą šeimai, ne tik socialinę, bet ir konsultacinę. 

 

3.2.3. Ugdytojai. 

 

Įstaigoje dirba 18 ikimokyklinio ugdymo pedagogų, 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 2 

meninio ugdymo mokytojai, logopedas-specialusis pedagogas, socialinis pedagogas. Pedagogų 

amžiaus vidurkis – 51,6 metų. Virš 50 metų iš 24 pedagogų yra 58,3 proc., virš 60 metų – 8,3 proc., 

virš 40 metų – 25 proc., virš 30 metų – 8,3 proc. pedagogų. 

Pedagogai kvalifikaciją kelia atsižvelgiant į įstaigos veiklos tikslus ir savo poreikius. Metų 

pabaigoje tikslinama perspektyvinė pedagogų atestacijos programa, kuri nustatyta tvarka derinama su 

įstaigos taryba ir patvirtinama steigėjo. Visi pedagogai yra savo srities specialistai. 4 ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojos turi auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 2 meninio ugdymo 

mokytojos turi muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 16 auklėtojų įgijusios 

vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją ir tik 2 auklėtojos turi auklėtojų kvalifikacinę 

kategoriją. Įstaigos pedagogai nuolat dalyvauja miesto, šalies, užsienio kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose. 

Daugiausia pedagogų yra patyrę, turi virš 15 metų pedagoginio darbo stažą (87,5 proc.). 

Direktoriaus vadybinis darbo stažas – 33 metai, išsilavinimas – aukštasis universitetinis, įgyta 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų II vadybinė kategorija. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui 

pedagoginis darbo stažas – 40 metų, įgyta ikimokyklinio ugdymo įstaigų II vadybinė kategorija, 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis. 

Lopšelio-darželio kolektyvas – darbštus ir darnus. Svarbiausias sėkmingo darbo garantas – 

geras mikroklimatas įstaigoje, bendradarbiavimas, dalijimasis gerąja darbo patirtimi. Ryškios 

pedagogų pastangos dalyvauti įvairiuose saviraiškos kvalifikacijos kėlimo renginiuose Lopšelyje-

darželyje, kitose švietimo įstaigose, miesto renginiuose. 

Pedagogai nuolat kelia savo kvalifikaciją seminaruose ir metodiniuose užsiėmimuose, 

parodose, aktyviai organizuoja atviras veiklas Lopšelio-darželio, kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogams, supranta saviugdos reikšmę. 

Išvados: 

 Visų Lopšelyje-darželyje dirbančių pedagogų išsilavinimas ir kompetencija atitinka 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus. 

 Didėja pedagogų amžiaus vidurkis. 

 Įstaigoje skatinamas pedagogų kompetencijų tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas siekiant 

ugdymo kokybės. 
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 Įstaigos pedagogai turi didelį potencialą tinkamai ir kokybiškai organizuoti ugdymo 

procesą, įgyvendinti pokyčius, nuolat ieškoti naujų ugdymo formų ir metodų kokybei tobulinti, siekti 

įstaigos prioritetų, tikslų įgyvendinimo, tenkinti vaikų ir šeimų poreikius. 

 

3.3. UGDYMO KOKYBĖ 
 

Vaikų ugdymas įstaigoje grindžiamas humanistine filosofine kryptimi, pabrėžiant vaiko 

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

Pagrindinis vaikų ugdymo tikslas – padėti tenkinti prigimtinius, specialiuosius, kultūros, 

pirmiausia etninės, meninius, socialinius, pažintinius poreikius. Savo veikloje pedagogai stengiasi 

užtikrinti ugdytinių interesų bei poreikių plėtojimąsi, naujų atsiradimą, garantuoti vaikams galimybę 

rinktis veiklą pagal interesus, poreikius bei užtikrinti konkrečiam amžiaus tarpsniui svarbių gebėjimų 

nuoseklų ugdymąsi, išnaudojant regiono kultūros tradicijas. 

Šiandien ugdymo turinys, traktuojamas kaip kompleksinis procesas, kuriame labai svarbi vaiko 

patirtis bei ryšys su socialinės ir kultūrinės 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. 

Nuo 2007 metų rugsėjo mėn. Lopšelis-darželis dirba pagal įstaigoje sudarytą ikimokyklinio 

ugdymo programą „Vaikystės tiltai“. Ši programa atspindi lankančių vaikų poreikius, tėvų lūkesčius 

(atliktos tėvų apklausos), naudinga pedagogams bei visai bendruomenei. Programos turinys 

orientuotas į vaikų visuminį ugdymą(si), būtiniausių vaiko poreikių: fizinio ir psichinio saugumo, 

judėjimo, žaidimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos tenkinimą. 

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymo(si) programą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 

rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779. 

Lopšelio-darželio bendruomenė, apsisprendusi siekti veiklos kokybės, 2014–2015 m. m. vykdė 

įsivertinimą. Vertinimo sritis – „Ugdymo(si) turinio ir procesų planavimas“. Geriausiai 

bendruomenės buvo įvertintas pedagogų ugdymo prioritetų pasirinkimas įvertinant ugdytinių 

gebėjimus bei atsižvelgiant į vaikų ugdymo(si) poreikius, pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas 

sprendžiant ugdymo(si) grupėse problemas, įstaigos įvaizdis, edukacinės erdvės, aplinka. 

Taip pat buvo nustatyta, kad ugdymo procese dar nepakankamai naudojama inovatyvių 

metodų, išnaudojamos ne visos galimos sąveikos su šeima formos. 

2015 metais, patvirtinus naujus, ugdymą organizuojančius dokumentus „Ikimokyklinio 

ugdymo metodinės rekomendacijos“, „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“, atsirado 

poreikis patobulinti programą, pritaikyti ją bei vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą 

naujiems reikalavimams. 
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3.4. PLANAVIMO STRUKTŪRA 

 

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

metinis metodinės veiklos planas, atestacijos perspektyviniai planai, Vaiko gerovės komisijos planai, 

grupių metiniai ir trumpalaikiai ugdymo planai, savivaldos institucijų – Lopšelio-darželio tarybos, 

Mokytojų tarybos veiklos planai. Planams sudaryti formuojamos darbo grupės, o atskirais atvejais 

pasiūlymai ir idėjos planams teikiami įvairių susirinkimų ir pasitarimų metu. Su strateginiu planu, 

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

ugdytinių tėvams visuotiniuose bendruomenės susirinkimuose. 

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

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

bendruomenės įsitraukimo. 

 

3.5. FINANSINIAI IŠTEKLIAI 

 

Lopšelio-darželio finansinius išteklius sudaro: 

 Valstybės biudžeto lėšos Mokinio krepšelio finansavimui. 

 Savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos įstaigos išlaikymui. 

 Įstaigos biudžetinės lėšos, surenkamos iš tėvų už teikiamas vaikų maitinimo ir ugdymo 

paslaugas. 

 Fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais 

perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus. 

 Kitos teisėtu būdu įgytos lėšos. 

Nuo 2004 metų materialinės bazės gerinimui buvo naudojamos finansinės lėšos iš gautos 2 

proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio paramos. 

 

3.6. VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA 
 

Lopšelio-darželio veiklos kontrolė planuojama metams. Kontrolės funkcijas atlieka Lopšelio-

darželio administracija, savivaldos institucijos. 

Lopšelio-darželio veiklos kontrolė grindžiama išorės ir vidaus norminių teisės aktų nustatyta 

tvarka. Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė, yra Lopšelio-

darželio nuostatai, vidaus ir darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai, komisijų darbo 

reglamentai.  

Vaikų ugdymo pasiekimai vertinami du kartus per metus (rudenį iki spalio 15 d. ir pavasarį iki 

gegužės 15 d.) pagal ugdymo sritis ir kompetencijas. Pedagogai grupių veiklos ataskaitas teikia 

Metodinei tarybai, jų pagrindu mokslo metų pabaigoje rengiama Lopšelio-darželio veiklos ataskaita. 
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Pedagoginės veiklos priežiūros planui pritaria Metodinė taryba, priežiūrą vykdo paskirti asmenys, 

apie veiklą informuojama metodiniuose pasitarimuose, Mokytojų tarybos posėdžiuose. 

Veiklos planai, ugdymo programos, viešųjų pirkimų planai, viešųjų pirkimų ataskaitos, metinės 

veiklos ataskaitos skelbiami Lopšelio-darželio interneto svetainėje, prieinami plačiai visuomenei. 

 Įsivertinimas atliekamas kasmet pagal patvirtintą metodiką. Įsivertinimo procese dalyvauja 

visi pedagogai. Sritis pasirenkama pagal poreikį, naudojami tyrimų, anketavimo, diskusijų būdai. 

Lopšelio-darželio higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Širvintų rajono valstybinė 

maisto ir veterinarijos tarnyba bei Vilniaus visuomenės sveikatos centro Širvintų skyrius. Kasmet 

atliekamas Lopšelio-darželio maisto gamybos bloko vidaus auditas pagal Geros higienos praktikos 

normas. 

Lopšelyje-darželyje sudaryta Antikorupcijos komisija, kuri dirba pagal direktoriaus įsakymu 

patvirtintus veiklos nuostatus. Sukurta viešųjų pirkimų vidaus kontrolės sistema. 

Nuolatinę pastato techninę priežiūrą vykdo Lopšelio-darželio darbuotojai, kartą metuose 

priežiūrą turi vykdyti atsakingi savivaldybės specialistai. 

 

3.7. RYŠIŲ SISTEMA, INFORMACINĖS  IR KOMUNIKAVIMO  SISTEMOS 

 

Fiksuoto telefono ryšio paslaugos įstaigai teikia AB „TEO“, interneto ryšį ir kompiuterinę 

programinę įrangą prižiūri UAB „Sinkevičiūtė-Vogel“ specialistai. Šiuo metu įstaigoje 

kompiuterizuota 11 darbo vietų (prijungtų prie interneto). Žinios apie įstaigos veiklą visuomenei, 

tėvams skelbiamos Lopšelio-darželio interneto svetainėje www.sirvintuburatinas.lt. 

Su interesantais bendraujama įstaigoje adresu: Jaunimo g. 16, Širvintos, telefonais (8 382) 52 

355, (8 671) 94 656. 

Lopšelis-darželis bendradarbiauja su jo veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, 

vietos bendruomenės nariais, asociacijomis, organizacijomis, gali dalyvauti įvairiose programose ir 

projektuose. 

Išvados: 

 Lopšelis-darželis siekia būti atviras visuomenei informacinėje erdvėje. 

 Aprūpinimas kompiuterine technika vyksta, bet nepakankamai greitai, reikalingas turimos 

kompiuterinės bazės atnaujinimas ir praplėtimas, siekiant aprūpinti kompiuteriais visas grupes. 

 Plačiai vykdomas socialinis bendravimas. 

 Pastaruoju metu atsiranda daugiau galimybių komunikuoti bei pritraukti lėšas iš socialinių 

partnerių, vyriausybinių organizacijų. 

 

 

   

http://www.sirvintuburatinas.lt/
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IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Sukurta, palaikoma ir nuolat atnaujinama 

jauki, estetiška ir saugi, pritaikyta 

bendruomenės narių poreikiams aplinka. 

 Ugdymo turinio planavimas remiasi 

valstybinėmis rekomendacijomis, atitinka 

šeimos, vietos bendruomenės poreikius. 

 Ugdomoji veikla, programos atitinka 

vaiko amžių, poreikius, interesus. 

 Dirba kompetentingi, kvalifikuoti ir nuolat 

tobulėjantys pedagogai. 

 Sudarytos sąlygos profesionalumui ir 

kvalifikacijai kelti. 

 Lopšelio-darželio savivaldoje dalyvauja 

tėvai, bendruomenės nariai. 

 Labai nedidelė personalo kaita, jo 

darbštumas, sutelktumas. 

 Įstaiga yra žinoma ir veikla daugumos 

tėvų teigiamai vertinama Širvintų mieste ir 

rajone. 

 Racionaliai naudojami finansiniai ištekliai. 

 Geri priešmokyklinio amžiaus grupių 

vaikų mokyklinės brandos rezultatai ir vaiko 

daromos pažangos vertinimo sistema. 

 Geri ryšiai su socialiniais partneriais. 

 Tobulintina pedagogų veiklos planavimo 

kokybė, atsižvelgiant į naują vaikų pasiekimų 

vertinimo sistemą. 

 Nepakankamai efektyviai veikia įstaigos 

stebėsenos, vertinimo ir įsivertinimo sistema. 

 Personalui dar trūksta IKT valdymo įgūdžių 

ir motyvacijos nuosekliai jas taikyti ugdymo 

procese. 

 Nepakankamai išplėtota Vaiko gerovės 

komisijos, socialinio pedagogo veikla, teikiant 

pagalbą socialinės rizikos šeimoms. 

 Sensta kai kurie įstaigos teritorijos įrengimai 

(pavėsinės, vaikų žaidimų kompleksai). 

 Patalpų stoka papildomam ugdymui, fiziniam 

vaikų lavinimui. 

 Dar didelė dalis šeimų nepakankamai 

aktyviai dalyvauja Lopšelio-darželio 

ugdomojoje veikloje. 

 Ne visi pedagogai išbando seminaruose ir 

mokymuose įgytas žinias praktikoje. 

 Nepakankamai aktyviai ir noriai dalinamasi 

savo darbo patirtimi už įstaigos ribų. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Tobulinti veiklos planavimo, ugdymo ir 

įsivertinimo kokybę, kvalifikuotų, 

profesionalių pedagogų pagalba diegti 

naujoves. 

 Dalyvauti konkursuose, projektinėje 

veikloje, siekiant pritraukti investicijas. 

 Stiprinti ir plėsti įstaigos ryšius su kitomis 

institucijomis ir socialiniais partneriais 

organizuojant šeimų pedagoginį švietimą. 

 Esamų Lopšelio-darželio tradicijų 

išlaikymas, tęstinumas ir naujų kūrimas. 

 Kurti ir tobulinti informacinės, 

konsultacinės, socialinės pagalbos šeimai 

sistemą, efektyviau plėtoti Vaiko gerovės 

komisijos veiklą. 

 Auklėtojoms ir kitiems specialistams 

tobulinti profesinę kompetenciją, skatinti 

pedagogų motyvaciją, kūrybingumą ir norą 

nuolat tobulėti, gebėjimą perimti ir panaudoti 

gerąją praktiką. 

 

 Daugėja vaikų, turinčių kalbos, elgesio, 

emocijų ir dėmesio sutrikimų, silpnėja vaikų 

sveikata. 

 Dėl didėjančio vaikų skaičiaus šiuo metu 

grupėse per didelis skaičius vaikų. 

 Nevienodas paslaugų poreikis, lemiamas 

tėvų socialinės padėties – susidarantis 

edukacinių ir socialinių paslaugų poreikio 

disbalansas. 

 Nemažėjanti emigracija. 

 Neigiami socialiniai pokyčiai, gilinantys 

socialinę vaikų atskirtį, mažėjantis visuomenės 

poreikis dvasinėms vertybėms. 

 Pernelyg lėtai augantys pedagogų 

atlyginimai demotyvuojančiai veikia jų siekį 

tobulinti savo darbą. 

 Nepakankamas finansavimas trukdo 

reikiamai atnaujinti mokymo priemones, įsigyti 

modernesnę įrangą. 
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 Taikyti aktyviuosius ugdymo metodus, 

siekti ugdymo veiklų įvairovės, sudaryti 

sąlygas efektyviam bendruomenės narių 

komandiniam darbui. 

 Efektyviai naudojant gaunamas lėšas, kurti 

funkcionalias edukacines aplinkas, turtinti ir 

atnaujinti įstaigos vidaus ir išorės aplinką. 

 Įrengti mobilias laboratorijas vaikų 

eksperimentinei veiklai. 
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V. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS STRATEGIJA 

 

5.1. Vizija, misija, kultūra, filosofija 

 

Vizija 

Aukštos pedagoginės kultūros edukacinė, sociokultūrinė ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko 

kultūros puoselėjimą, jo prigimtinių galių atskleidimą, visapusišką jo gebėjimų sklaidą, laisvo, 

kritiškai mąstančio, kūrybingo, doro žmogaus ugdymą. 

 

Misija 

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat 

kintančias visuomenės reikmes, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas. 

 

Kultūra 

Bendruomenės nariai pripažįsta vaikų kultūrą kaip vertybę, o vaikus – kaip aktyvius savo 

aplinkos kūrėjus. Įstaigoje vyrauja atmosfera, skatinanti visų bendruomenės narių įsitraukimą į 

veiklą, sudaro galimybę tobulėti, būti pripažintam ir vertinamam. Lopšelis-darželis turi savitas 

tradicijas, priimtinas visai bendruomenei. Kuriama aplinka jauki, estetiška, saugi, pritaikyta 

bendruomenės narių poreikiams. 

 

Filosofija 

Egzistencializmo filosofijos krypties idėja – kad svarbiausia – žmogaus kaip individo (asmens) 

būsena pasaulyje, šio individo santykis su būtimi. Tad pirmas ugdymo žingsnis – savęs supratimas. 

Vadovaujantis psichologų D. Golemano, A. Adlerio, pedagogų R. Šteinerio, R.Snyder ir M. Snyder 

idėjomis, ugdytinis skatinamas pažinti save, savo aplinką ir tai, kaip jis veikia aplinką ir aplinkinius. 

Remiantis minėtų autorių bei Lietuvos švietėjų idėjomis, vaikai ugdomi kasdienės įvairios veiklos 

metu: ugdytojai ir ugdytiniai mokosi vieni iš kitų draugiškai bendradarbiaudami, plėtodami 

socialinius tarpasmeninius santykius ir pasitikėjimą. Jiems suteikiama teisė daryti poveikį savo 

ugdymuisi ir gyvenimui. Pedagogai vadovaujasi nuostata, kad vaikai skirtingi, todėl neįmanoma visų 

vienodai ugdyti. Tačiau pagrindines dorovines normas privalu vaikams laiku įskiepyti, todėl savo  

filosofiniu idealu esame pasirinkę  mūsų rašytojos  Marijos Pečkauskaitės - Šatrijos Raganos mintį  - 

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

 

5.2. Prioritetai 

 

 Ugdymo procesas grindžiamas vaiko teisėmis veikti, išreikšti savo nuomonę ir daryti įtaką 

sprendimams. 

 Bendraudami su vaiku pedagogai siekia, kad vaiko ir suaugusiojo santykiai taptų 

lygiaverčiais. Sprendimai daromi ne dėl vaiko, bet su vaiku. 
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 Bendruomenės narių tarpusavio bendravimas, vyraujant darnai, savitarpio supratimui ir 

susitarimui laiduoja glaudžius kontaktus, galimybę įveikti problemas ir siekti tikslo – nuolat tobulinti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę. 

5.3. Tikslai 

 

Remiantis išorinėmis ir vidinės aplinkos išvadomis, keliamas strateginis tikslas: sukurti 

patrauklią, atvirą ugdymo instituciją, gebančią teikti šiuolaikišką, kokybišką, tautos kultūros 

vertybėmis grindžiamą ugdymą. 

I. Kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas 

Tikslas 1. Užtikrinti aukštą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybę įvairių 

gebėjimų ir poreikių vaikams. 

Tikslo aprašymas:Lopšelis-darželis teikia ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vykdo ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Siekiant įgyvendinti šį strateginį tikslą, 

tobulinama atitinkama bazė: materialinė, ugdymo(si) technologijų, intelektualinė. Aukštas vaikų 

ugdymo(si) pasiekimų įvertinimas – svarbus Lopšelio-darželio veiklos rodiklis. Todėl turi būti 

efektyviai, kokybiškai organizuojama ugdomoji veikla, pagrįsta ugdymo programų refleksija, 

besiremianti vaiko pasiekimų vertinimais. Siekiama išnaudoti programų teikiamas galimybes, plėtoti 

kryptingą ugdymo veiklą, pritaikant gerąją pedagogų patirtį. Tam reikalingas aukštas pedagogų ir 

vadovų profesinis pasirengimas, išvystyta Lopšelio-darželio kultūra. 

Tikslas 2. Kurti modernią, saugią, sveiką, mobilią, aktyvinančią ugdymo(si) ir darbo aplinką. 

Tikslo aprašymas:Lopšelis-darželis dirba 33 metus. Prieš 5 metus pastatas buvo renovuotas. Grupių 

aplinka atnaujinta, jauki, tvarkinga. Būtina geriau pritaikyti vaikų veiklai lauke lauko teritoriją, 

kurios kai kurie įrengimai jau pasenę. Reikia įrengti daugiau įrengimų judriai vaikų veiklai, parūpinti 

įvairios gamtinės medžiagos vaikų veiklai (įvairių akmenukų, medinių detalių, senų rakandų ir t.t.). 

Reikalinga įrengti spalvingus, patogius, estetiškus  podėlius tiems daiktams sudėti. Darbuotojams turi 

būti gerinamos darbo sąlygos. Tam turi būti nustatyti apsirūpinimo prioritetai, ieškoma papildomų 

finansavimo galimybių. 

Įgyvendinus šį tikslą, didės Lopšelio-darželio patrauklumas, pagerės teikiamų paslaugų kokybė. 

II. Kultūros ir demokratijos plėtotė 

Tikslas 3. Siekti bendruomenės narių tarpusavio supratimo, empatijos bei plėsti įstaigos 

bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

Tikslo aprašymas:šiuo metu įstaiga bendradarbiauja su socialiniais partneriais. Įstaigos ryšiai su 

vietos, miesto ir rajono švietimo įstaigomis yra įvairūs, tikslingi, turintys teigiamą poveikį įstaigos 

veiklai. Siekiama plėsti socialinių partnerių ratą, pritraukti lopšelių-darželių komandas kuriant 

partnerystės projektus. Siekiant šio tikslo, laukiama bendruomenės iniciatyvos, noro aktyviai 

dalyvauti įstaigos gyvenime, įtraukiant tėvus, personalo darbuotojus, visus bendruomenės narius. 



21 

Pedagogai sieks veiklos viešumo, nebijos eksperimentų, glaudžiai bendradarbiaus ugdymo sferoje ne 

tik vienas su kitu, bet ir palaikant ryšius su kitais lopšeliais-darželiais. Įgyvendinus šį tikslą, bus 

patobulinta bendradarbiavimo su socialiniais partneriais sistema, pritraukiant investicijų veiklai 

plėtoti. 
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5.3.1. Uždavinių aprašymas 

 

Tikslas 1. Užtikrinti aukštą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybę įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams. 

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Finansinių 

išteklių 

poreikis  

(tūkst. Eur) 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikas 

1. Išlaikyti ir stiprinti žmogiškuosius 

(intelektualinius) išteklius sudarant 

pedagogams galimybes ir sąlygas 

tobulinti kvalifikaciją, skleisti ir perimti 

gerąją darbo patirtį. 

o Nepakankamai kvalifikuotas 

informacinių technologijų taikymas 

ugdymo procese. 

o Tobulintinas naujovių taikymas 

ugdymo procese. 

o Lopšelio-darželio pedagogai 

įgys pedagogines kompetencijas: 

domėsis naujovėmis, jas taikys 

pedagoginėje veikloje, bus aktyvūs 

patirties skleidėjai, besidomintys 

kitų institucijų gerąja darbo 

patirtimi.  

o Išsiplės pedagoginių kompeten-

cijų taikymo galimybės. 

5 2017 m. 

2. Siekti, kad visų lygių ugdymosi 

programos tenkintų ugdytinių poreikius 

ir užtikrintų jų kompetencijų plėtrą. 

o Yra poreikis pakoreguoti vaikų 

pasiekimų vertinimo sistemą, 

atsižvelgiant į naujausias Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos rekomendacijas. 

o Tobulintini ir plėtotini 

pedagogų rengiami projektai, 

siekiant tematikos įvairovės, ugdant 

vaikų socialinę-emocinę ir 

pažinimo kompetencijas, siekiant  

tautos tradicijų integravimo į veiklą. 

o Nepakankamai gili pedagogų 

refleksija, dirbant pagal Lopšelio-

darželio ikimokyklinio ugdymo 

programą. 

 

o Ugdymo programos atitiks 

valstybės reikalavimus, atitiks 

vietos bendruomenės poreikius, 

grupių savitumą. 

o Programų tikslai ir turinys 

atitiks vaikų amžių bei 

individualius poreikius. 

o Atsižvelgiant į Ikimokyklinio 

ugdymo metodines rekomendacijas 

bei Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašą, bus atnaujinta 

ikimokyklinio ugdymo programa 

„Vaikystės tiltai“, pritaikyta ir 

sistemingai naudojama vaikų 

pasiekimų vertinimo sistema. 

 2016–2018 m. 
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3. Atsižvelgiant į vidaus įsivertinimo 

išvadas, tobulinti ugdymo(si) 

planavimą, jo įgyvendinimo procesą. 

Plėtoti ugdytinių saviraiškos galimybes. 

o Lopšelyje-darželyje nuolat 

vyksta vidaus įsivertinimas, tačiau 

kai kuriems pedagogams trūksta 

žinių ir patyrimo savianalizei. 

o Pedagogams dar trūksta 

patyrimo tyrimų duomenis taikyti 

praktiniame darbe.  

o Yra poreikis tobulinti 

planavimą, derinant pedagogo 

planuotą ir vaiko inicijuotą, 

spontaninę veiklą. 

o Bus veiksmingai siekiama 

ugdymo(si) kryptingumo. 

o Lopšelyje-darželyje nusistovės 

tradicijos, įsilies į bendrą kultūros 

plėtrą mikrorajone. 

o Vidaus įsivertinimo išvadas 

pedagogai taikys tolimesniam 

Lopšelio-darželio veiklos 

planavimui ir tobulinimui. 

 2016–2018 m. 

4. Diegti naujas ugdymo formas ir 

metodus. 

o Tobulintini ugdymo metodai, 

formos, būdai. Dar nepakankamas 

supratimas apie šiuolaikines 

pedagogikos mokslo tendencijas. 

o Pedagogai savo darbe taikys 

šiuolaikinius ugdymo metodus ir 

formas. 

 2016–2018 m. 

5. Siekti priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo programų dermės. 

o Tobulintina priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

kompetencija, siekiant 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programų dermės, 

užtikrinant sėkmingą vaikų 

mokymąsi mokykloje. 

o Motyvuoti, kompetentingi, 

atsakingi pedagogai užtikrins gerą 

priešmokyklinio ugdymo vaikų 

pasirengimą mokyklai. 
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Tikslas 2. Kurti modernią, saugią, sveiką, mobilią, aktyvinančią ugdymo(si) ir darbo aplinką. 

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Finansinių 

išteklių 

poreikis  

(tūkst. Eur) 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikas 

1. Tobulinti kūrybinių žaidimų, 

meninės, ugdomosios veiklos erdves: 

 Atnaujinti lauko žaidimų aikšteles. 

 Atnaujinti žaidimų priemones, 

įrangą salėje ir grupėse. 

 

o Kai kurie kiemo įrenginiai 

pasenę, vaikams neįdomūs. 

o Susidėvėjo kai kurios žaidimų 

priemonės, įranga. 

o Yra poreikis lauke įrengti 

podėlius lauko žaidimų 

priemonėms. 

o Didės galimybės vaikams lauke 

pasirinkti veiklą. 

o Gerės vaikų sveikatingumo 

rodikliai, didės vaikų saugumas. 

50 2016–2018 m. 

2. Užtikrinti ugdymo, kaip vientiso 

proceso, paremto natūralia vaiko 

prigimtimi, jo sugebėjimu kurti save 

kaip asmenybę, realizavimą. 

o Tobulintinos vaikų gamta-

mokslinės bei socialinės emocinės 

kompetencijų ugdymas. 

o Nepakankamas ugdymo erdvių 

kiekis, tobulintinas jų įrengimas. 

o Bus sukurtos ir patobulintos 

sveikatingumo zonos, „žaliosios“ 

ugdymo erdvės, bus sukurtos 

žaliosios laboratorijos Lopšelio-

darželio grupėse ir lauke. 

o Augs vaikų pažinimo bei 

sveikatingumo rodikliai. 

o Gerės vaikų sveikatos priežiūra. 

20 2016–2018 m. 

3. Užtikrinti visų grupių aprūpinimą 

prieigomis prie interneto, pedagogus 

aprūpinti kompiuteriais. 

o Ne visi darbuotojai turi 

galimybę taikyti šiuolaikines 

technologijas, ne visos grupės 

aprūpintos kompiuteriais ir kita 

išmaniąja technika. 

o Grupėse nėra prieigos prie 

interneto. 

 

o Sukurtos sąlygos užtikrins 

saugų ir kvalifikuotą Lopšelio-

darželio personalo darbą. 

o Aplinka taps modernesne, 

atitiks šiuolaikinius standartus. 

o Atsiras daugiau galimybių gauti 

ir taikyti informaciją. 

10 2016–2018 m. 

 

 

 



25 

 

Tikslas 3. Siekti bendruomenės narių tarpusavio supratimo, empatijos bei plėsti įstaigos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

Uždaviniai Esamas rodiklis Planuojamas rezultatas 

Finansinių 

išteklių 

poreikis  

(tūkst. Eur) 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikas 

1. Plėtoti bendruomenės veiklą, 

bendradarbiaujant su šeima. 

o Lopšelyje-darželyje yra 

sudarytos galimybės pageidaujan-

tiems  tėvams gauti informaciją apie 

ugdymo(si) rezultatus ir procesą, 

tačiau trūksta konsultacijų 

bendromis ugdymo(si) temomis. 

o Tobulintini šeimų konsultavimo 

ir bendradarbiavimo metodai. 

o Skatintina iniciatyva dalyvauti 

Lopšelio-darželio veikloje, jo 

gyvenime. 

o Švietimo paslaugos grįstos 

bendradarbiavimu, optimaliai 

tenkins vietos bendruomenės 

poreikius. 

o Dauguma bendruomenės narių 

suvoks partneriškus santykius, bus 

geras mikroklimatas. 

o Lopšelis-darželis taps dar 

atviresnis kaitai, naujovėms. 

 2016–2018 m. 

2. Formuoti Lopšelio-darželio įvaizdį, 

savitumą, atspindint veiklos kryptis, 

rengiant bendrus projektus su 

socialiniais partneriais. 

o Skatintina visų bendruomenės 

narių iniciatyva, dalinantis savo 

darbo patirtimi, miesto, regiono 

mąstu siekiant pritraukti 

papildomas investicijas. 

 

o Gausės lėšų, skirtų vaikų 

ugdymo kokybės gerinimui. 

o Tobulės ugdymo aplinka. 

1 2016–2018 m. 
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5.3.2. Priemonių aprašymas 

 

Priemonė Pasiekimo vertinimo rodiklis 
Pasiekimo 

laikas 

Atsakinga 

institucija 

Lėšų 

poreikis 

(tūkst. Eur) 

5SB MK 
5SB 

(SP) 
ES 

Privačios 

lėšos, 

rėmėjų lėšos 

1.1. Uždavinys: išlaikyti ir stiprinti žmogiškuosius (intelektualinius) išteklius, sudarant pedagogams galimybes ir sąlygas: tobulinti 

kvalifikaciją, skleisti ir perimti gerąją darbo patirtį, naudotis informacija ir informacinėmis priemonėmis. 

1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

kursų, seminarų lankymas, dalinimasis 

gerąja patirtimi, naudojimasis sukaupta 

naujausia pedagogine literatūra. 

Kvalifikuoti pedagogai 

domisi naujovėmis, gilinasi 

į pageidaujamą sritį. 

2018 
Lopšelis-

darželis 
3 1 1   1 

2. Informacinių technologijų diegimas. 

Prieiga prie interneto taškų, 

prie švietimo duomenų 

bazių visiems pedagogams. 

2018 
Lopšelis-

darželis 
2   1  1 

3. Būtinų įstaigai kompetencijų bagažo 

sukaupimas. 

Įstaigoje dirbs pedagogai, 

kurie įgis gamtamokslinių, 

psichologinių ir kitų būtinų 

bei papildomų ugdymo 

kompetencijų. 

2018 
Lopšelis-

darželis 
2 2   1  

4. Tiriamosios veiklos organizavimas. 

Tiriamosios veiklos 

rezultatai padės tobulinti 

ugdymo procesą. 

Kasmet 
Lopšelis-

darželis 
      

5. Inicijuoti pedagogų dalyvavimą 

šalies ir ES projektuose, įgalinančiuose 

apsirūpinti informacinėmis technologi-

jomis bei ugdymo priemonėmis. 

 

Gerės Lopšelio-darželio 

apsirūpinimas bei ugdymo 

kokybė. 

2018 
Lopšelis-

darželis 
    2  
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Priemonė Pasiekimo vertinimo rodiklis 
Pasiekimo 

laikas 

Atsakinga 

institucija 

Lėšų 

poreikis 

(tūkst. Eur) 

5SB MK 
5SB 

(SP) 
ES 

Privačios 

lėšos, 

rėmėjų lėšos 

1.2. Uždavinys: siekti, kad visų lygių ugdymosi programos tenkintų ugdytinių poreikius ir užtikrintų jų kompetencijų plėtrą. 

1. Ikimokyklinio ugdymo programos 

refleksija. 

Pedagogai pasirengę 

analizuoti, tobulinti įstaigos 

ikimokyklinio ugdymo 

programą. 

Kasmet 
Lopšelis-

darželis 
      

2. Edukacinių projektų rengimas, 

ataskaitos, tęstinumas. Finansuojamų 

projektų rengimas. 

Pedagogų parengti projektai 

integruojami į ugdomąją 

veiklą. 

2018 
Lopšelis-

darželis 
3   3   

1.3. Uždavinys: atsižvelgiant į vidaus įsivertinimo išvadas, tobulinti ugdymo(si) turinį ir ugdymo(si) procesą. Plėtoti ugdytinių saviraiškos galimybes. 

1. Mokėjimo įsivertinti Lopšelio-

darželio veiklą tobulinimas. 

Pedagogai turi žinių ir 

patyrimo vidaus įsivertini-

mui atlikti. 

2016–2017  
Lopšelis-

darželis 
0,5 0,5     

2. Vidaus įsivertinimo vykdymas. 

Kasmet vykdomas vidaus 

įsivertinimas.  

Išvados taikomos tolimesnei 

Lopšelio-darželio veiklos 

strategijai. 

Kasmet 
Lopšelis-

darželis 
0,5 0,5     

3. Vaikų ugdymosi pasiekimų 

vertinimo visose amžiaus grupėse 

sistemos atnaujinimas. 

Atnaujinta ugdymosi pasie-

kimų vertinimo sistema, 

vertinimo rezultatai naudo-

jami ugdymo turiniui 

tobulinti. 

2016 
Lopšelis-

darželis 
0,5 0,5     

4. Dalyvavimas Respublikos, miesto ir 

rajono renginiuose. 

Lopšelis-darželis įsilieja į 

bendrą kultūros plėtrą 

rajone. 
2016–2018  

Lopšelis-

darželis 
     1 
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Priemonė Pasiekimo vertinimo rodiklis 
Pasiekimo 

laikas 

Atsakinga 

institucija 

Lėšų 

poreikis 

(tūkst. Eur) 

5SB MK 
5SB 

(SP) 
ES 

Privačios 

lėšos, 

rėmėjų lėšos 

1.4. Uždavinys: diegti naujas ugdymo formas ir metodus. 

1. Organizuoti seminarus apie šiuolai-

kinę didaktiką ir jos pritaikymą 

praktiniame darbe. 

Pedagogai savo darbe 

naudos šiuolaikinius 

ugdymo metodus. 

2018 
Lopšelis-

darželis 
1     1 

1.5. Uždavinys: siekti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo dermės. 

1. Tobulinti priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

kompetenciją, siekiant ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

dermės. 

Pedagogai užtikrins gerą 

priešmokyklinio ugdymo 

vaikų pasirengimą 

mokyklai. 

2018 
Lopšelis-

darželis 
1 1     

2.1. Uždavinys: tobulinti kūrybinių žaidimų, meninės, sportinės veiklos erdves. 

1. Pakeisti senus baldus naujais  

(100 proc. grupių). 

Vaikams skirti baldai atitiks 

reikalavimus, gerės vaikų 

sveikatingumo rodikliai. 

2018 
Lopšelis-

darželis 
4    2 2 

2. Plėsti pažintinės veiklos kampelius 

grupėse, atnaujinti priemones. 

Bus kokybiška, produktyvi 

ugdomoji veikla. 
2018  

Lopšelis-

darželis 
12  8 2 1 1 

3. Atnaujinti lauko žaidimų aikšteles. 

Pagerės teikiamų paslaugų 

kokybė, bus užtikrinamas 

vaikų saugumas. 

2018 

Lopšelis-

darželis, 

savivaldybė 

20 5 5 5  5 

4. Atnaujinti Lopšelio-darželio inter-

jerą. 

Aplinka darys poveikį vaikų 

estetiniam suvokimui. 2018 
Lopšelis-

darželis 
5   2 3  
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Priemonė Pasiekimo vertinimo rodiklis 
Pasiekimo 

laikas 

Atsakinga 

institucija 

Lėšų 

poreikis 

(tūkst. Eur) 

5SB MK 
5SB 

(SP) 
ES 

Privačios 

lėšos, 

rėmėjų lėšos 

2.2. Uždavinys: užtikrinti ugdymo kaip vientiso proceso, paremto natūralia vaiko prigimtimi, jo sugebėjimu kurti save kaip asmenybę, 

realizavimą. 

1. Dėl ribotų ugdymo erdvių rengti 

mobilias laboratorijas, kuriose būtų 

sukauptos priemonės eksperimenta-

vimui. 

Vaikai mokysis eksperimen-

tuoti, vertinti, daryti išvadas. 

Bus geri vaikų pasiekimai 

pažintinės kompetencijos 

vystyme. 

2018 
Lopšelis-

darželis 
3 3 1 1 1  

2. Įrengtos „žaliosios“ laboratorijos 

grupėse ir lauke. 

Augs vaikų pažinimo ir 

sveikatingumo rodikliai. 
2017 

Lopšelis-

darželis 
1  1    

2.3. Uždavinys: užtikrinti visų grupių aprūpinimą prieigomis prie interneto, pedagogus aprūpinti kompiuteriais. 

1. Įrengti grupėse prieigas prie 

interneto. 

Visos auklėtojos turės 

galimybę gauti informaciją 

ir naudoti IKT betarpiškai 

grupėse. 

2018 
Lopšelis-

darželis 
3 1 1 1   

2. Įsigyti 12 nešiojamų kompiuterių 

grupių pedagogams. 

Bus užtikrintas moder-

nesnis, įvairesnis ugdymo 

turinys, gerės ugdymo 

kokybė. 

2018 
Lopšelis-

darželis 
6   6   

3.1. Uždavinys: plėtoti bendruomenės veiklą, palaikant partneriškus santykius su šeima. 

1. Lopšelio-darželio ir šeimos 

bendradarbiavimo sistemos 

įgyvendinimas.  

Geras ir savalaikis tėvų 

informavimas, jų įtraukimas 

į įstaigos gyvenimą, 

efektyvi parama įstaigai. 

2018 
Lopšelis-

darželis 
      

2. Konsultuoti šeimas aktualiais 

ugdymo klausimais pasitelkiant vietos 

bei Respublikos specialistus. 

Kvalifikuota švietimo 

pagalba šeimai. 
2017  

Lopšelis-

darželis 
    1 1 

3. Švietimo paslaugų Lopšelyje-

darželyje poreikio kitimo tyrimas 

(monitoringas). 

Išaiškintas poreikis dėl 

paslaugų plėtros. 
2018 

Lopšelis-

darželis 
     0,5 
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Priemonė Pasiekimo vertinimo rodiklis 
Pasiekimo 

laikas 

Atsakinga 

institucija 

Lėšų 

poreikis 

(tūkst. Eur) 

5SB MK 
5SB 

(SP) 
ES 

Privačios 

lėšos, 

rėmėjų lėšos 

3.2. Uždavinys: formuoti Lopšelio-darželio įvaizdį, savitumą, atspindint veiklos kryptis, rengiant edukacinius projektus su partneriais. 

1. Partneriškų ryšių su įvairiomis 

institucijomis plėtojimas 

Vykdomas bendradarbiavi-

mas su visais turimais 

partneriais ir plečiamas 

bendradarbiavimo ratas. 

2018 
Lopšelis-

darželis 
1     1 

2. Dalyvavimas bendruose miesto, 

rajono, metodinio ratelio projektuose. 

Bendradarbiavimas ir aktyvi 

veikla rajoniniame metodi-

niame būrelyje, miesto 

renginiuose, parodose. 

2018 
Lopšelis-

darželis 
2 2     

3. Renginių, švenčių šeimoms 

organizavimas. 
         

4. Dalyvavimas miesto, rajono, 

Respublikos kultūros ir švietimo įstaigų 

organizuojamuose renginiuose, 

įvairiose labdaros akcijose. 

Bendradarbiavimas ir aktyvi 

veikla su socialiniais 

partneriais. 

2018 
Lopšelis-

darželis 
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VI. PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

 

 

6.1. Stebėsenos institucinė struktūra 

 

Strateginio planavimo grupę sudaro: pirmininkas – Lopšelio-darželio direktorius, nariai: 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, trys pedagogai, vienas tėvų atstovas, 1 Lopšelio-darželio 

bendruomenės atstovas. 

Grupės patvirtinamos įstaigos direktoriaus įsakymu. 

 

6.2. Plano įgyvendinimo stebėsenos procesas 

 

Strateginio Lopšelio-darželio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. 

Strateginio planavimo grupė pristato strateginį planą bendruomenei visuotinio susirinkimo 

metu kartą metuose. Tokiu būdu bendruomenė turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami 

strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus plano koregavimui. 

Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi ir įvertina, ar įgyvendina strateginius 

tikslus ir programas, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės 

yra efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius veiklos planus. 

 

6.3. Pagrindinių planinių rodiklių apskaita ir analizė 

 

Strateginio plano stebėsenos grupė posėdžiauja vieną kartą metuose. Sausio mėn. vyksta 

praeitų metų veiklos ataskaitos analizė, kuri pateikiama Lopšelio-darželio bendruomenei 

visuotiniame susirinkime. Analizės duomenys fiksuojami strateginio plano stebėsenos grupės 

sudarytoje lentelėje. Lentelė sudaroma taip, kad būtų įvertintas kiekvieno tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijus. 

 

6.4. Plano koregavimas ir pratęsimas 

 

Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų rudenį koreguoja Lopšelio-darželio strateginį planą ir 

teikia stebėsenos grupei, kuri jį tvirtina ir planas gali būti pratęsiamas. 
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6.5. Laukiami rezultatai 

 

Strateginis tikslas: sukurti patrauklią, atvirą ugdymo instituciją, gebančią teikti šiuolaikišką, 

kokybišką, tautos kultūros vertybėmis grindžiamą ugdymą. 

Strateginio tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijus: įstaiga išliks paklausi, teiks kokybišką 

ugdymą, priežiūrą, užtikrins vaikų poreikių tenkinimą, garantuos sveiką ir saugią ugdymo(si) 

aplinką. 

1. Tikslas: užtikrinti aukštą ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo(si) kokybę įvairių 

gebėjimų ir poreikių vaikams. 

1. Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijus: 

vaikai, baigę priešmokyklinio ugdymo 

programą, sėkmingai tęs ugdymą(si) mokykloje. 

2. Tikslas: kurti modernią, saugią, sveiką, 

mobilią, aktyvinančią ugdymo(si) ir darbo 

aplinką. 

2. Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

 Įrengtos žaliosios, relaksacinės, pažintinės ir 

kt. edukacinės zonos. 

 Atnaujinta 80 proc. lauko aikštelių. 

3. Tikslas: siekti bendruomenės narių tarpusavio 

supratimo, empatijos bei plėsti įstaigos 

bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

3. Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijus: 

užmegzti nauji ir tęsiami seni bendradarbiavimo 

ryšiai su socialiniais partneriais pritrauks 

investicijas. 

 

 

__________________________________________ 
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