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I. ĮVADAS 

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ strateginis planas parengtas 2017–2019 metams 

atsižvelgiant į įstaigos veiklos įsivertinimo rezultatus, bendruomenės siūlymus, turimus išteklius, 

savivaldybės ir nacionalinius teisės aktus bei dokumentus. Rengiant planą vadovautasi Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015–2017 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1259, Lietuvos pažangos 

strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu 

Nr. XI-2015, 2014–2020 metų Nacionalinės pažangos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482, Valstybine švietimo 2013–2022 metų 

strategija, patvirtinta LR Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XI-745, ES ekonomikos 

augimo strategija „Europa 2020“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. 

nutarimu Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, Šiaulių 

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T-229 „Dėl strateginio planavimo 

Šiaulių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šiaulių rajono 

savivaldybės strateginį plėtros planą 2017–2023 metams, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės 

tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. T-298 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio 

plėtros plano 2017–2023 metams patvirtinimo“. 

Lopšelio-darželio 2017–2019 metų strateginį planą rengė Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-

darželio „Eglutė“ direktoriaus 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-53 „Dėl darbo grupės sudarymo 

2014–2016 metų strateginio veiklos plano kokybės įsivertinimui ir strateginio 2017–2019 m. plano 

parengimui“ patvirtinta darbo grupė. Rengiant planą, buvo laikomasi viešumo, atvirumo, 

bendradarbiavimo ir partnerystės principų. Strateginį planą 2017–2019 metams įgyvendins lopšelio-

darželio bendruomenė.   

   Lopšelio-darželio strateginio plano tikslas ir paskirtis – inovatyvus ir kokybiškas vaikų 

ugdymas sutelktoje bendruomenėje, modernioje aplinkoje. 
 

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ įsteigimo data – 1966 m. Lopšelis-darželis 

„Eglutė“ yra Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo, turintis 

antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas banke, interneto svetainę www.kursenueglute.lt. 

Lopšelis-darželis yra ikimokyklinė įstaiga teikianti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo 

ugdymo paslaugas, puoselėja etnokultūrines tradicijas, formuoja sveikos gyvensenos pagrindus, 

tenkina vaikų poreikius bei tėvų lūkesčius. Įstaigoje daug dėmesio skiriama ugdymo kokybei,  

turinio modernizavimui. Pedagogai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio, specialiojo ugdymo turinio 

atnaujinimo darbo grupių nariai, kvalifikacijos tobulinimo seminarų, konferencijų pranešėjai, 

dalyviai.  

Lopšelyje-darželyje veikia 10 grupių: 1 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio, 2 priešmokyklinio ir 2 

specialiojo ugdymo grupės, kurių veiklos trukmė – 10,50 val. Atsižvelgiant į tėvų poreikį veikia 

prailgintos dienos grupė. Projektinis vietų skaičius – 175. Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal  

įstaigos ikimokyklinio ugdymo „Eglynėlis“ programą, priešmokyklinis ugdymas - pagal Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą. 

Įgyvendinant 2014–2016 metų strateginius tikslus, pasiekti ženklūs pokyčiai ugdymo(si) 

kokybės ir materialinės bazės stiprinimo srityse: atnaujinta įstaigos interneto svetainė, kuri užtikrina 

informacijos sklaidą bendruomenėje, leidžia dalintis informacija su tėvais apie ugdymo procesą,  

bei aktyviai dalyvauti įvairioje veikloje. Pedagogai įgijo naujų vadybinių kompetencijų, kurios į 

ugdymo procesą įnešė inovatyvumo, kūrybiškumo, pagerino vaikų ugdymo(si) kokybę. Prasiplėtė  

edukacinės erdvės naujomis šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis. Grupės ir specialistai aprūpinti 

kompiuteriais, diegiamos naujos mokymo programos, tobulinamas planavimas. Kokybiškų 

paslaugų teikimui į įstaigą priimti  nauji specialistai: neformaliojo ugdymo ir judesio korekcijos 

(kūno kultūros) mokytojai. Taikoma pedagoginė tarpusavio pagalbos sistema, tobulinama 
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įsivertinimo kompetencija, stiprinama komandinė veikla. Sėkmingai įgyvendintas lopšelio – 

darželio bendruomenės projektas „50 metų po skarota Eglute“. Pradėtas įgyvendinti tarptautinis 

ERASMUS+ projektas „ ABA-our new view in special education“ Nr. 2016-1-LT01-KA201-

023166.  

Lopšelio-darželio direktorė Dainora Kuprienė turi 28 metus pedagoginio ir 17 metų 

vadybinio darbo stažo, II vadybos kategoriją. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liuda Miknienė – 

44 metus pedagoginio ir 41 metus vadybinio darbo stažą, II vadybos kategoriją. Lopšelyje-darželyje 

dirba 29 pedagogai. 86,2 proc. mokytojų įgiję aukštesnę kvalifikacinę kategoriją: iš jų – 12 (41,4 

proc.) metodininkai ir 12 (41,4 proc.) vyresnieji mokytojai ir 4 (13,8 proc.) mokytojai. Įstaigoje 

2016 m. rugsėjo 1 d. įsteigta neformaliojo ugdymo (šokių) 0,25 etato, iš viso patvirtinti 52,96 etatai, 

iš jų: 27,61 pedagoginių etatų, aptarnaujančio personalo 25,35 etato.  

Ugdytinių skaičius, fiksuojant rugsėjo ir sausio 1 d. duomenimis bei ugdytinių skaičiaus 

pokytis per pastaruosius 3 metus: 

                                                                                                                                     1 lentelė 

 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Sausio 1 d. 153 162 148 

Rugsėjo 1 d. 150 155 170 
 

Lopšelį-darželį lanko 67 specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, iš jų: 

 logopedo pagalbą teikiama 62 ugdytiniams; 

 specialiojo pedagogo – 24; 

 judesio korekcijos – 31; 

 masažuotojo – 35.  

         Pagal tėvų prašymus, vandens procedūrų baseiną lanko 134 vaikai. Sudarytos sąlygos vaikams 

tenkinti ir plėtoti gebėjimus saviraiškos būreliuose: muzikos, dailės, judesio, šokių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Ugdytinių lankytų ir praleistų dienų skaičiaus kaita 
 

Išvada. Įstaigą lankančių, t. y. ugdytinių lankytų ir praleistų dienų skaičius nuolat augo. 2015 

m. pasiektas didžiausias 22570  lankytų dienų skaičius.. Ugdymo įstaigos lankymas įtakoja vaiko 

ugdymosi kokybę. Skaičiaus kitimo dinamika pavaizduota. (1 pav.) 
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2 pav. Priešmokyklinio amžiaus ugdytinių skaičiaus dinamika 

 

Išvada. Priešmokyklinio amžiaus ugdytinių skaičius nežymiai keitėsi. Didžiausias 

priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius (29 priešmokyklinukai) buvo 2014 m., mažiausias – 2016 

m. (20 priešmokyklinukų), tėvams pasirinkus mokyklose įsteigtas priešmokyklinio ugdymo grupes 

(2 pav.) 

 

 

3 pav. Ugdytinių pasiskirstymas pagal amžių 

 

Išvada. Pagal amžių didžiausias ugdytinių skaičius pastebimas 2016  m. 5-6 m. amžiaus 

tarpsnyje. 1-2 m. vaikų amžiaus tarpsnyje skaičius nekito, 3-4 m. ir 4-5 m. – kito nežymiai, 2-3 m. – 

vaikų skaičius žymiai sumažėjo (3 pav). 

 

Įstaigoje dirba 28 pedagogai, iš jų: 22 su aukštuoju; 6 su aukštesniuoju išsilavinimu. 

 

 
4 pav. Pedagoginis darbo stažas 

  

Pedagogų kvalifikacija 

2 lentelė 

Mokytojas Vyresnysis mokytojas Metodininkas Ekspertas 

4 13 12 0 
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Išvados: Įstaigoje dirba 29 pedagogai. Iš jų: 22 - įgiję aukštąjį išsilavinimą, 6 - aukštesnįjį, 

13 - vyresniojo mokytojo,  12 - metodininko , 4 - mokytojo kvalifikacines kategorijas (lentelės 1). 

Lopšelyje-darželyje dirba 3 logopedai (2,5 etato), 2 specialieji pedagogai (1,25 etato), 2 judesio 

korekcijos mokytojai (1,5 etato), 1 kūno kultūros mokytojas, 1 plaukimo instruktorius, 1 meninio 

ugdymo mokytojas ir 1 masažuotojas. Pedagogų darbo stažas, sistemingas kvalifikacijos kėlimas ir 

atestavimasis aukštesnei kategorijai, turi įtakos ugdymo proceso stiprinimui  bei asmeniniam 

tobulėjimui. (2 lentelė) 

 

 

III. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1. Išorinės aplinkos analizė PESTE: 

Išoriniai veiksniai  

Politiniai, teisiniai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarptautinis kontekstas: 

 Europos Komisija ragina valstybes nares spartinti švietimo reformas ir 

nurodo, kokių veiksmų turėtų būti imamasi. Europos Sąjunga 

ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo sričiai teikia didelę reikšmę 

pagrindiniame pastarųjų metų ES strateginiame dokumente – pažangaus, 

tvaraus ir integracinio augimo strategija  „Europa 2020“. Ikimokyklinio 

ugdymo sektoriuje, valstybės narės įgyvendindamos „ET 2020“ susitarė 

didinti ugdymo procese dalyvaujančių vaikų skaičių, ugdymo paslaugų 

pasiūlą, kokybę, išteklius ir tobulinti valdymą.  

Lietuvos kontekstas: 

Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ – Lietuvos ateities vizija, 

kurios pagrindas – bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir aktyvių 

piliečių idėjos, kaip paversti Lietuvos ateitį sėkminga. Strategijoje 

„Lietuva 2030“ išskirtos pažangai svarbios vertybės – atvirumas, 

kūrybingumas ir atsakomybė, numatytos trys pažangos sritys: visuomenė, 

ekonomika ir valdymas.  

Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos tikslai: įdiegti 

duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, suteikti 

ugdytiniams palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir 

tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius, teikti veiksmingą pedagoginę 

ir psichologinę pagalbą vaikams, patiriantiems ugdymosi sunkumų. 

Strategijoje numatyta didinti švietimo aprėptį, orientuojamasi į ugdyma(si) 

kiekvienam. 

Švietimo įstatymas nurodo Lietuvos Respublikos švietimo tikslus, 

švietimo sistemos principus, švietimo sistemos sandaros, švietimo veiklos, 

švietimo santykių pagrindus, valstybės įsipareigojimus švietimo srityje.  

Vienas svarbiausių valstybės įsipareigojimų švietimo srityje – 

teikiamų švietimo paslaugų kokybės užtikrinimas, kuris grindžiamas 

veiksmingumo principu, nurodančiu, kad „švietimo sistema siekia geros 

kokybės rezultatų sumaniai ir taupiai naudodama turimus išteklius, nuolat 

vertindama, analizuodama ir planuodama savo veiklą, remdamasi 

veiksminga vadyba – tinkamais ir laiku priimamais sprendimais“ (5 

straipsnio 3 punktas).   

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įvedamas privalomas priešmokyklinis 

ugdymas, didinamas ikimokyklinio  ugdymo prieinamumas.  

Regioninis kontekstas: 

Šiaulių rajone planuojama išspręsti ikimokyklinio ugdymo vietų 

stygių.  
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Ekonominiai 

 

 

„Europa 2020“ – tai ateinančio dešimtmečio ES ekonomikos augimo 

strategija, kurią užsibrėžta įgyvendinti iki 2020 m. Strategijoje numatyti 

dideli tikslai užimtumo, inovacijų, švietimo, socialinės srityse ES 

lygmeniu. Ankstyvojo ugdymo srityje 95 proc. vaikų nuo 4 metų iki 

privalomo mokymosi pradžios dalyvaus ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme. 2014 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-774 „Dėl 

reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ įtvirtinta 

nuostata, kad mokyklose, ikimokyklinių ugdymo įstaigose, 

priešmokyklinio ugdymo grupėse ar klasėse gali dirbti tik atitinkamą 

programos ar to dalyko išsilavinimą turintys pedagogai. Tarptautinių 

tyrimų rezultatai rodo, kad tikslingas ikimokyklinis ugdymas daro 

teigiamą poveikį mokymosi pasiekimams, tolesnei vaiko socialiniai ir 

emociniai raidai, taip pat turi didelę reikšmę ir ateities ekonomikai. Vaikai, 

kurie bent vienerius metus iki mokyklos lankymo pradžios dalyvavo 

kokybiškame instituciniame ugdyme, skaitymo ir rašymo gebėjimai yra 

geresni nei tų, kurie tokios galimybės neturėjo. Šalys, kurios ankstyvajam 

vaikų ugdymui skiria daugiau dėmesio ir investicijų vėliau turi gerokai 

didesnę ekonominę naudą – mažiau išlaidų joms reikia skirti sveikatos, 

socialinės apsaugos, teisingumo sistemoms. Lopšelio-darželio ekonominė 

veikla yra susijusi su šalies ekonomika, nes dalį išlaidų, mokinio 

krepšeliui finansuoja valstybė, savivaldybė - dalį aplinkos išlaidoms. 

Kartu su Šiaulių r. Savivaldybės švietimo paslaugų centru formuojamas 

biudžetas.  Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje numatyta, kad Lietuvos 

ekonominės politikos tikslas – stabili makroekonominė aplinka, 

konkurencingas ūkis, spartus ekonomikos augimas, žemas nedarbo lygis, 

stabilios kainos. Įstaigos finansinė būklė priklauso nuo šių 

makroekonomikos rodiklių. Nors švietimas šalyje laikomas prioritetine 

sritimi, šalies ekonomika dar negali tinkamai aprūpinti švietimo, socialinių 

ir kitų šalies reikmių. Klestint ekonomikai, mokinio krepšelis didinamas, o 

sunkmečiu - mažinamas, todėl finansuojant švietimo ugdymo įstaigų 

veiklą nėra stabilumo. Nepakankamas Lietuvos ekonomikos ir finansų 

tvarumas.  Dėl ekonominės situacijos stabdomas ilgalaikės pedagoginių 

darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos įgyvendinimas. 

Racionaliai naudojant turimas lėšas taikomi pedagogams tarnybinių 

atlyginimų koeficientų vidurkiai. Gaunamos  ir kitos lėšos, t.y. tėvų įnašai, 

trumpalaikė patalpų nuoma saviraiškos būreliams. 2 proc. gyventojų 

pajamų mokestis naudojams ugdomosios aplinkos stiprinimui.      

Sudarytos inventorizacijos komisijos, įstaigos savivaldos institucijos 

dalyvauja lėšų paskirstymo procese, prižiūri, kaip naudojamas turtas, 

lėšos. Paskirti materialiai atsakingi asmenys ir pasirašytos visiškos 

materialinės atsakomybės sutartys. Taupiai, saugiai bei racionaliai 

naudojamas materialinis ir finansinis lopšelio-darželio turtas. Viešieji 

pirkimai atliekami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir nustatyta 

tvarka bei taisyklėmis, patvirtintos supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklėmis, sudaryta Viešojo pirkimo komisija. Rengiamos ataskaitos 

lopšelio-darželio bendruomenei, steigėjui ir valstybės įgaliotoms 

institucijoms apie finansinių išteklių naudojimą ir paskirstymą. 

Socialiniai 

 

 

 

Pagrindinės priešmokyklinio ugdymo kryptys įteisintos Švietimo 

įstatyme: didinamos galimybės socialinės rizikos šeimų vaikams dalyvauti 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, plėtojama, kompleksiškai 

teikiama švietimo pagalba, socialinė parama, sveikatos priežiūros 
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paslaugos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Lietuvos 

ekonominės ir socialinės padėties analizė rodo, kad nemažėja vaikų, 

augančių skurdo rizikos šeimose, didėja gyventojų socialinė atskirtis, 

daugėja nepilnų šeimų, vyksta emigracija, prastėja vaikų sveikata. Iškyla 

nauji iššūkiai teikiant pagalbą vaikui ir šeimai, kurie verčia ieškoti naujų, 

kompleksinių, į vaiko ir šeimos poreikius nukreiptų, prieinamų 

ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo paslaugų. Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose daugėja vaikų, turinčių ugdymosi sunkumų, elgesio ir 

emocijų sutrikimų, pedagogiškai apleistų. Todėl šiandien itin svarbu 

užtikrinti lygias galimybes ugdytis vaikams, turintiems įvarių ugdymosi 

poreikių. Šiems vaikams ugdymo turinys personalizuojamas, atsižvelgiant 

į kiekvieno vaiko poreikius, galimybes, švietimo pagalbos specialistų 

rekomendacijas, tėvų (globėjų) lūkesčius.  

Puoselėjamos tautiškumo, etnokultūrinės vertybės, sveikos 

gyvensenos idėjos, plėtojama ugdytinių saviraiška bendradarbiaujant su 

kitomis institucijomis: Kuršėnų miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, 

Stasio Anglickio mokykla, Pavenčių mokykla, Kūrybos namais, Meno 

mokykla, Etninės kultūros ir tradicinių amatų centru, kultūros centru, 

Vytauto Vitkausko  biblioteka.  

Technologijos Sparčiai keičiantis visuomenei bei technologijoms kinta ir požiūris į 

vaiką, jo ugdymą bei ugdymąsi ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

Įgyvendinant Valstybines švietimo 2013–2022 metų strategiją Šiaulių 

rajono savivaldybėje numatyti principai: kryptingumas – loginiais ryšiais 

susieti tikslai, uždaviniai, planuojami pasiekti rezultatai; orientavimasis į 

rezultatus – siekiant užtikrinti, kad bus pasiekti planuoti rezultatai, laiku 

priimti valdymo tobulinimo sprendimai, informacija apie veiklos 

rezultatus nuolat stebima, analizuojama ir vertinama; efektyvumas – 

racionaliai paskirstant išteklius ir nuolat ieškant veiklos tobulinimo būdų; 

atvirumas – strateginio planavimo dokumentai ir jų įgyvendinimo 

ataskaitos viešos ir skelbiamos savivaldybės ir lopšelio-darželio interneto 

svetainėse.  

Inovatyvių edukacinių technologijų taikymas ugdymo procese, 

mokytojų kompetencijos tobulinimas sudaro salygas teikti kokybišką 

ugdymą. 

Pastaraisiais metais Lietuvos ir pasaulio mokslininkai ieško būdų, kaip 

padėti vaikams, pedagogams ir tėvams efektyviai bendradarbiauti 

tarpusavyje ugdant aktyvų, atsakingą Lietuvos ir pasaulio pilietį; kaip 

sudaryti tinkamas sąlygas pedagogams ugdytis praktines 

bendradarbiavimo su šeima stiprinimo kompetencijas. Vis sparčiau 

diegiant informacines technologijas į ugdomąjį procesą, kaip bendravimo 

tarp žmonių priemonei, svarbu rasti tinkamus vaikų visapusiškos raidos 

užtikrinimo būdus ir priemones, kad vaikystėje nebūtų stokojama fizinio 

aktyvumo. IKT yra aktuali ir reikalinga pedagogui dirbančiam su vaikais ir 

jų tėvais. Todėl šiandien ikimokyklinio ugdymo pedagogai turi ne tik 

gebėti naudotis IKT, bet ir būti susipažinę su inovatyviomis ugdymo  

technologijomis. Nustatyta, kad kompiuteriai ikimokyklinio amžiaus 

vaikams suteikia galimybę veikti ir tyrinėti supantį pasaulį.   

Edukaciniai  Nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio, dirbama pagal atnaujintą 

priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtinta 2014 m. rugsėjo 2 

d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-779. 

Priešmokyklinio  amžiaus vaikams keliami aukštesni ugdymo(si) kriterijai. 

Kiekvieno vaiko pažangos skatinimui personalizuotas ugdymas ir 
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individualios vaiko ūgties skatinimas, siekiant ugdymo veiksmingumo.  

Siekiant vaikų ugdymo(si) kokybės, parengtas „Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“ (2014 m.), kuris keičia požiūrį į 

šiuolaikinį ugdymą. Tai gairės, padedančios auklėtojams, tėvams, švietimo 

pagalbos specialistams geriau suprasti, ko galima tikėtis iš įstaigos, 

ugdytojų ir vaiko. Mažo visuomenės nario ūgtis ir pasiekimai atsispindi 

"žingsniuose". Kadangi ikimokyklinis ugdymas Lietuvoje yra 

decentralizuotas, šis aprašas padeda visiems ugdymo dalyviams 

orientuotis, kaip siekti vaiko ugdymo(si) pažangos. „Ikimokyklinio 

ugdymo metodinės rekomendacijos“ (2015 m.) padeda pedagogams siekti 

ugdymo veiksmingumo, kiekvieno vaiko pažangos, tobulinti vertinimo ir 

įsivertinimo kompetenciją, taikyti pedagoginę tarpusavio pagalbos 

sistemą. Šiandien visiems aktualu, kad vaikas būtų kokybiškai ugdomas: 

plėtojami vaiko gabumai, įveikiamos socialinės, pažinimo ir kt. 

problemos, matomi pasiekimai įvairiose ugdymo srityse. 

 

2. Vidinės aplinkos analizė: 

 

2016 m. veiklos kokybės įsivertinimas atliktas vadovaujantis lopšelio-darželio „Eglutė“ 

veiklos įsivertinimo metodika, patvirtinta lopšelio-darželio direktoriaus 2011 m. rugsėjo 11 d. 

įsakymu Nr. V-7. Įsivertinimo tikslas – siekti aukštesnės ugdymosi kokybės, tobulinant lopšelio-

darželio veiklą. Pagal įsivertinimo, bendruomenės apklausos „Ugdytojų partnerystės stiprinimas“, 

„Ugdytojų požiūris į specialųjį ugdymą“ gautus rezultatus ir išvadas parengtas lopšelio-darželio 

2017–2019 metų strateginis veiklos planas. Ugdymo programų, planų atnaujinimas siejamas su 

pasikeitusiais vaikų poreikiais ir kitais norminiais teisės aktais. 

Veiklos sritis Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

ETOSAS 

1. Mokyklos vertybės  

2. Mokyklos įvaizdis  

3. Mokyklos vidaus ir išorės 

ryšiai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaiga atvira pokyčiams: atnaujintos 

edukacinės erdvės, sudarytos sąlygos, 

skatinančios atsiskleisti individualumui, 

kūrybiškumui, siekiant geresnių ugdymosi 

rezultatų. 

Sukurtos  savitos tradicijos, išlaikomos 

vertybės. Plėtojama  etnokultūra, 

nuosekliai – planingai organizuojami 

tradiciniai renginiai. Vykdomos 

edukacinės programos ugdytiniams ir jų 

šeimoms: praktinis kvalifikacijos 

tobulinimo seminaras „Margutis – Šv. 

Velykų simbolis“, praktinė metodinė 

konferencija „Etninė kultūra – doros, 

moralės normų, tikrų vertybių diegimo 

priemonė“. Edukaciniai užsiėmimai: „Nuo 

žilvyčio dūdelės“, „Mažieji dailininkai“. 

Vykdomas respublikinis projektas 

„Skaitantys vaikų darželiai“, akcijos: 

„Imkit mane ir skaitykit“.  

Plėtojamas bendradarbiavimas su 

Šiaulių rajono savivaldybės etninės 

kultūros ir tradicinių amatų centru, 

Kuršėnų V. Vitkausko biblioteka, Kūrybos 

namais, meno mokykla ir kt. 

Dalintasi gerąja darbo patirtimi 

Nepakankamai 

efektyviai įtraukiami 

tėvai į edukacinę 

veiklą, aplinkos 

turtinimą. 

Lopšelio-darželio 

tarybos aktyvumo stoka 

stiprinant vidaus ir 

išorės ryšius, įvaizdį.  
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konferencijoje   „Bendruomeniškumo 

skatinimas per kultūrinę ir sportinę veiklą“. 

Keramikos amato, vilnos vėlimo, 

pynimo iš vytelių gudrybių moko 

profesionalūs tautodailininkai. Įstaigos 

pedagogai dalyvauja respublikiniuose 

teoriniuose, praktiniuose seminaruose. 

Sustiprėjo partnerystė tarp įstaigos 

darbuotojų, šeimos ir socialinių partnerių. 

Bendruomenės nariai noriai įsitraukia į 

įstaigos veiklą ir už jos ribų. 

Skiriamas dėmesys lopšelio-darželio 

įvaizdžio stiprinimui. 

VAIKŲ UGDYMAS IR 

UGDYMASIS  
1. Ugdymo turinys  

2. Ugdymo(si) turinio ir 

procedūrų planavimas  

3. Ugdymo(si) proceso 

kokybė  

4. Šeimos ir mokyklos 

bendradarbiavimas ugdymo 

procese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopšelyje-darželyje nuosekliai ir 

planingai organizuojamas ugdymo 

procesas pagal atnaujintas ikimokyklinio  

ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

Lanksčiai planuojamas ugdymo turinys, 

pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų 

grupei, stebint pažangą ir tikslingai ugdant 

kiekvieną vaiką. Specialiųjų poreikių 

vaikams ruošiamos pritaikytos arba 

individualizuotos programos. Tobulinamas 

veiklos planavimas grupėse. Atkreiptas 

dėmesys į veiklos įsivertinimą, į skaitymo 

ir rašymo gebėjimų ugdymą.  Taikomas 

ugdomajame procese Reggio Emilia 

metodas. Organizuotas praktinis seminaras 

„Šviesos stalas darželyje – inovacija ir 

kūrybiškumo laisvė“. 

Vykdoma kryptinga sveikatos ugdymo 

ir stiprinimo veikla pagal parengtas 

sveikatos stiprinimo programas: „Noriu 

augti sveikas“, „Išjudink save“, ES 

projektą „Sveikatiada“, „Mažųjų 

olimpiada“. Organizuoti draugiški gamtai 

konkursai „Kamštelių vajus“, „Mes 

rūšiuojam“. Sukurta sveikatai palanki 

aplinka: veikia vandens procedūrų 

baseinas, atliekamas masažas, vyksta 

judesio korekcijos užsiėmimai. Dirba stipri 

švietimo pagalbos specialistų komanda 

(logopedai, specialieji pedagogai, judesio 

korekcijos mokytojai). Auklėtojų padėjėjos 

partnerystės principu dalyvauja 

ugdomojoje veikloje. Didžioji dalis 

auklėtojų padėjėjų dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo teoriniame-praktiniame 

seminare „Pagalba pedagogams ugdant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikus“. 

Kartu su tėvais vykdomi grupėse 

Neefektyvi ugdytojų  

partnerystė planuojant 

ir reflektuojant veiklą. 

Nėra patirties 

dalyvaujant 

tarptautiniuose 

projektuose. 

 Nepakankamai 

lanksčiai ir aktyviai 

mokytojai diegia IKT 

naujoves, aktyvius 

ugdymo metodus. 
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ilgalaikiai projektai orientuoti į poreikius, 

lūkesčius. 2016 m. laimėtas tarptautinis 

ERASMUS+ projektas „ABA-OUR NEW 

VIEW IN SPECIAL EDUKATION“      

Nr. 2016-1-LT01-KA201-023166. 

 

UGDYMO(SI) 

PASIEKIMAI  
1. Vaiko raidos ir pasiekimų 

vertinimas  

2. Vaiko pasiekimų kokybė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priešmokyklinės grupės vaikų  brandumo 

mokyklai rezultatai atitinka fizinės, 

psichinės, socialinės brandos kriterijų 

rodiklius, priešmokyklinio ugdymo 

standartą, mokytojų ir tėvų lūkesčius. 

Organizuotas susitikimas su Kuršėnų 

Stasio Anglickio mokyklos pradinių klasių 

mokytojais, aptartos individualios vaiko 

pažangos siekimo galimybės. Atkreiptas 

dėmesys į bendradarbiavimą teikiant 

kompleksinę švietimo pagalbą, vaikams, 

turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 

Tobulinamas vaikų pasiekimų vertinimas ir 

dokumentavimas rengiant Vaiko aprašą. Į 

vertinimą įtraukiami tėvai. Sukurta vaiko 

pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema. 

Rezultatai analizuojami ir aptariami 

mokytojų taryboje, Vaiko gerovės 

komisijoje. 

Tobulintina pasiekimų 

vertinimo sistema. 

Nepakankamai aktyviai 

tėvai įtraukiami į vaiko 

pasiekimų vertinimą. 

Dalis tėvų abejingi 

padedant vaikui įveikti 

ugdymosi sunkumus. 

Dalis mokytojų neieško 

ir netaiko naujesnių, 

efektyvesnių tėvų 

informavimo, 

įtraukimo į vaikų 

ugdymą būdų ir formų. 

PARAMA IR PAGALBA 

VAIKUI IR ŠEIMAI  
1. Vaiko teisių 

garantavimas ir 

atstovavimas  

2. Vaiko poreikių 

tenkinimas  

3. Parama ir pagalba šeimai  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuosekliai vadovaujamasi įstaigos 

nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, 

Vaiko teisių konvencija. Tai sudaro 

prielaidas vaiko teisių užtikrinimui. 

Tikslingas ir produktyvus Vaiko gerovės 

komisijos (VGK) darbas teikiant logopedo, 

specialiojo pedagogo, judesio korekcijos 

mokytojo, plaukimo instruktoriaus, 

masažuotojo pagalbą, bendradarbiaujant su 

pedagogine psichologine tarnyba. 

Mokytojai turi patirties dirbti su įvairių 

gabumų ir poreikių vaikais, socialinės 

atskirties ir rizikos šeimomis. Siekiant 

pagerinti vaikų mitybą, lopšelis-darželis 

dalyvauja ES remiamose programose: 

„Pieno gaminių vartojimas vaikų ugdymo 

įstaigose“, „Vaisių vartojimo skatinimas 

vaikų ugdymo įstaigose“. Sudarytos  

sąlygos vaikų fizinei, emocinei sveikatai 

stiprinti. Meninio ugdymo mokytojas 

tenkina vaikų muzikinius poreikius ir 

gabumus, neformaliojo ugdymo mokytojas 

moko vaikus šokių judesių. Sudaromos 

sąlygos lankyti meninės saviraiškos 

būrelius: muzikos, dailės, judesio. 

Vykdoma prevencinė „Vaikystė be 

patyčių“ programa. Rengiami šeimai 

Nėra socialinio 

pedagogo ir psichologo 

etatų.  

Daugėja vaikų turinčių 

ugdymosi sunkumų.  

Neefektyvus VGK 

darbas nėra tęstinio 

bendrdarbiavimo tarp 

visų ugdytojų. 

Turimas 0,25 etato 

neformaliojo ugdymo 

mokytojo krūvis, tik iš 

dalies patenkina vaikų 

saviraiškos poreikius. 
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lankstinukai, atmintinės, straipsniai 

teikiant informacinę, švietėjišką pagalbą.  

Teikiamos tėvams individualios 

konsultacijos. Organizuota psichologo 

paskaita „Tėvų požiūris į šiuolaikinį 

ugdymą“. 

IŠTEKLIAI  
1. Personalo politika  

2. Materialinė aplinka  

3. Finansiniai ištekliai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojų funkcijos, teisės ir pareigos 

aiškiai apibrėžtos pareigybių aprašuose, 

vidaus tvaros taisyklėse. Visi lopšelio- 

darželio veiklos tikslai įgyvendinami 

komandiniu principu. Pripažįstamas ir 

vertinamas kiekvieno darbuotojo 

asmeninis indėlis formuojant įstaigos 

kultūrą. Inicijuojami darbuotojai  tobulinti 

kvalifikaciją, bei aktyviai dalyvauti 

įstaigos įvairioje veikloje. 

Tobulinama aplinka, kuriamos ir 

atnaujinamos edukacinės erdvės įsigyjant 

iš mokinio krepšelio lėšų šiuolaikinių 

ugdymo priemonių. Įrengtas bevielis (Wi-

Fi) interneto tinklas, kaip efektyvi 

priemonė šeimos informavimui, švietimui, 

vaikų ugdymui. Visi įstaigos darbuotojai 

turi galimybę naudotis interneto ir 

elektroninio pašto paslaugomis,  

Pagerintos sąlygos teikti švietimo pagalbą 

specialistams, įrengti keturi kabinetai.  

Mokytojai skatinami taikyti mobilias 

priemones, kurti edukacines erdves 

skatinančias vaikų aktyvumą domėtis, 

kurti, tyrinėti, pažinti. Įmontuoti du lauko 

žaidimų kompleksai, atitinkantys 

HN131:2015 bendruosius sveikatos saugos 

reikalavimus.   

 Finansiniai ištekliai naudojami tikslingai 

pagal steigėjo biudžeto asignavimus.  

Rūpinamasi vaikų sveika mityba, 

kaupiamos 2% paramos  lėšos konvekcinei 

krosnelei įsigyti. Įstaigos nuolatiniai 

rėmėjai „LIONS“ klubas padedantis 

turtinti specialiojo ugdymo grupių 

edukacinę aplinką. 

Tiriamas trūkstamų priemonių poreikis ir 

suderinus su lopšelio-darželio taryba, 

profesine sąjunga prioritetine tvarka 

paskirstomos lėšos reikiamų priemonių 

įsigijimui, aplinkos gerinimui.  

Įstaigoje patvirtinta buhalterinės apskaitos 

politika. 

Lauko aikštelių erdvėse 

nepakanka įrenginių 

fizinio aktyvumo 

skatinimui, nesaugios 

smėlio dėžės. 

Nepakankamas 

mokytojų aktyvumas 

kartu su tėvais kurti  

savitą edukacinę, 

kūrybinę aplinką. 

 

ĮSTAIGOS VALDYMAS  
1. Vidaus auditas  

2. Strateginis mokyklos 

Įstaigoje vykdyta bendruomenės anketinė 

apklausa „Ugdytojų partnerystės 

stiprinimas“. Atliktas tyrimas „Tėvų ir 

Mokytojai stokoja 

veiklos įsivertinimo 

įgūdžių. 
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planas, metinė veiklos 

programa bei jų  

įgyvendindamas  

3. Mokyklos vadovų 

veiklos veiksmingumas  

4. Valdymo ir savivaldos 

dermė  

 

 

 

 

 

 

mokytojų požiūris į specialųjį ugdymą“. 

Sistemingai mokytojų taryboje 

analizuojami rezultatai, numatomos 

galimybės veiklos tobulinimui ir 

stiprinimui. 

Metiniai veiklos tikslai siejami su 

strateginiais  tikslais. Mokytojų taryba 

įsitraukia į veiklos planavimą, problemų 

sprendimą, planų įgyvendinimą. 

Direktorius buria komandas, darbo grupes  

socialinės, kultūrinės aplinkos stiprinimui, 

inicijuoja partnerystei su tėvais, 

socialiniais partneriais. Vadovų santykiai 

su personalu grindžiami bendradarbiavimu, 

pasitikėjimo, tarpusavio supratimu. 

Organizuota konferencija 

„Bendruomeniškumo skatinimas per 

kultūrinę, sportinę veiklą“.  

 Skatinama lopšelio-darželio taryba 

aktyviau dalyvauti planuojant veiklą bei 

atsinaujinant. 

Įstaigos vadovas bendradarbiauja su 

lopšelio-darželio profesine sąjunga 

stiprinant komandinę veiklą, gerinant 

darbo sąlygas, užtikrinant visų 

bendruomenės narių saugumą, formuojant 

pozityvias atsakomybės, tolerancijos, 

supratimo nuostatas. 

Nesukurta lopšelyje-

darželyje veiklos 

įsivertinimo ir 

atsiskaitymo sistema. 

Nepakankamai aktyviai 

dirba lopšelio-darželio 

taryba, nėra dermės 

tarp savivaldos 

institucijų. 

 

IV. STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

(SSGG matricos forma) 

 

STIPRYBĖS 

 

SILPNYBĖS 

 

 Vaikų ugdymui nuolat atnaujinama ir 

kuriama vaikų poreikius atitinkanti edukacinė 

aplinka. 

 Sustiprintas vaikų saugumas (apribotas 

transporto priemonių įvažiavimas į teritoriją). 

 Išplėtotas švietimo pagalbos paslaugų 

spektras. 

 Sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai 

būreliuose muzikos, dailės, šokių, judesio. 

 Dauguma pedagogų geba savo turimą 

patirtį sisteminti, apibendrinti ir dalintis su 

kitais. 

 Visos grupės, pedagogai ir kiti 

darbuotojai aprūpinti interneto prieiga bei 

kompiuteriais. 

 Sutelkta įstaigos bendruomenė, 

padedanti įgyvendinti ugdymo tikslus. 

 Nepakankamas vaikų ugdymo 

individualizavimas.  

 Nepakankama tėvų motyvacija dalyvauti 

vaiko ugdymo(si) procese. 

 Mažas procentas pedagogų, kalbančių 

užsienio kalbomis. 

 Pedagogai neturi dalyvavimo 

tarptautiniuose projektuose patirties. 

 Nėra socialinio pedagogo, psichologo 

specialistų, sporto salės. 

 Nepakankamai aktyviai pedagogai taiko 

IKT ugdymo procese 

 Mokytojai stokoja veiklos įsivertinimo 

įgūdžių. 

 Nesukurta lopšelyje-darželyje veiklos 

įsivertinimo ir atsiskaitymo sistema. 

 Nepakankamai efektyvi lopšelio-darželio 

tarybos veikla. 
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 Auklėtojų padėjėjos partnerystės 

principu dalyvauja ugdomojoje veikloje 

 Iniciatyvus dalyvavimas šalies ir ES 

projektuose. 

 Teigiamas įstaigos įvaizdis visuomenėje. 

 

 

 

 

 

GALIMYBĖS 

 Nesaugi lauko aplinka: kiemo asfalto 

danga, lauko laiptai, daug netinkamų lauko 

žaidimų aikštelių įrenginių. 

 Blogėjanti pastato būklė: vandentiekis, 

kanalizacija, šildymo sistema, elektros 

instaliacija – reikalinga renovacija. 

 Nepakankamas finansavimas (remonto 

darbams atlikti, reikalingai įrangai įsigyti).  

 

 

GRĖSMĖS 

 Vaikų ugdymo sąlygų gerinimas, kuriant 

ugdymą stimuliuojančią modernią vidaus ir 

lauko aplinką. 

 Ugdymo turinio įvairovės užtikrinimas, 

taikant aktyvius ugdymo metodus, 

individualizuojant veiklą partnerystėje su 

šeima. 

 Tobulinti kompetencijas efektyvesniam 

IKT pritaikymui, atsinaujinimui ugdymo 

procese. 

 Ieškoti būdų efektyvesnei veiklai tarp 

lopšelio-darželio savivaldos institucijų, tėvų. 

 Dalyvauti mokymuose ir įgyti patirties 

vykdyti tarptautinius projektus, gilinti 

užsienio kalbos įgūdžius. 

 Plėsti bendradarbiavimą su įvairiomis 

institucijomis organizuojant įstaigoje 

seminarus, mokymus, paskaitas. 

 

 Auganti konkurencija steigiant 

daugiafunkcinius centrus šiuolaikinėmis 

ugdymo technologijomis. 

 Dėl migracijos į užsienį darželyje 

atsiranda vaikų, kurie palikti laikinai senelių 

globai. Tai mažina vaiko ryšį su tėvais. 

 Neigiami socialiniai pokyčiai, gilinantys 

socialinę vaikų atskirtį, mažėjantis dėmesys 

dvasinėms vertybėms. 

 Daugėja vaikų, turinčių specialiuosius 

ugdymosi poreikius, kuriems reikalinga 

kvalifikuotų specialistų (tiflo pedagogo, 

socialinio pedagogo, psichologo) pagalba. 

 Nepakankamas finansavimas (remonto 

darbams atlikti, reikalingai įrangai įsigyti).  
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V.  MOKYKLOS VIZIJA 

 

Atvira ir besimokanti ikimokyklinė įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, 

poreikių tenkinimą, laisvo bei atsakingo piliečio ugdymą, telkianti bendruomenę inovatyvumui, 

lankstumui bei gebėjimui susidoroti su iššūkiais. 

 

VI. MOKYKLOS  MISIJA 

 

       Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, garantuojančias gerą 

vaiko savijautą ir aktyvų dalyvavimą ugdymosi procese, atliepiančias personalizuotus vaiko 

poreikius ir šeimos lūkesčius, užtikrinančias sėkmingą vaiko pasirengimą gyvenimui. 

 

VII. VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

Ugdymas paremtas natūralia vaiko prigimtimi, gebėjimu remiantis patirtinio ugdymosi 

principais sukurti ugdančią ir stimuliuojančią aplinką. Ugdymo procese taikyti edukacines 

inovacijas nukreiptas į bendradarbiavimą, mokymąsi, asmenybės atskleidimą. Ugdome ir ugdomės 

humaniškumo, demokratiškumo, integravimo, diferencijavimo, atsinaujinimo, racionalumo, 

prieinamumo, individualumo principais. Pedagoginė sąveika vyksta bendraujant ir 

bendradarbiaujant kaitos procese. Šeimos vertybių puoselėjimas, pagarba gyvybei – yra mūsų 

pamatinės vertybės.           

         Deramai užauginti vaiką galima tik ten, kur yra sukurta meilės erdvė (V. Megrė ). 

   

VIII. VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

PRIORITETAS – INOVATYVUS IR KOKYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMAS. 

 

1. Tikslas. Gerinti ugdymo kokybę ir siekti nuolatinio profesinio tobulėjimo. 

1.1. Uždavinys. Užtikrinti ugdymo turinio įvairovę, taikant aktyvius ugdymo metodus vaiko 

individualios pažangos siekimui.  

1.2. Uždavinys. Tobulinti visuminį vaiko ugdomosios veiklos planavimą, pasiekimų ir 

pažangos vykdymą, vertinimą ir įsivertinimą partnerystėje su šeima. 

1.3. Uždavinys. Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą telkiant bendruomenę 

atsinaujinimui. 

1.4. Uždavinys. Plėtoti mokytojų kompetencijas orientuotas į inovatyvų ugdymą. 

2. Tikslas. Modernizuoti vidaus ir lauko edukacines erdves, formuojant svetingos 

aplinkos kultūrą. 

2.1. Uždavinys. Papildyti ugdymo aplinką šiuolaikinėmis technologijomis ir priemonėmis. 

2.2. Uždavinys. Plėsti edukacinių erdvių funkcionalumą, skatinant vaikų aktyvią ir kūrybišką 

veiklą.  
 

XI. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 
1. Tikslas. Gerinti ugdymo kokybę ir siekti nuolatinio profesinio tobulėjimo. 

1.1. Uždavinys. Užtikrinti ugdymo turinio įvairovę, taikant aktyvius ugdymo 

metodus vaiko individualios pažangos siekimui. 

Priemonės Rezultatai  

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

1 2 3 4 

Gilinti žinias apie aktyvių Ugdomojoje veikloje taikomi 2017 m. Direktorius 
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ugdymo metodų 

pritaikymą ugdomojoje 

veikloje.  

nauji metodai, stimuliuojantys 

vaikus naujiems atradimams.  

Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai 

Organizuoti konferenciją 

„Kūno kultūros pedagogų 

iššūkiai ugdant 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų fizinį aktyvumą“. 

Formuosis praktiniai fizinio 

aktyvinimo įgūdžiai įstaigos 

bendruomenėse, taikant 

inovatyvių ugdymo priemonių 

visumą.   

2017-04-27 Direktorius  

Pavaduotojas 

ugdymui 

 

Įtraukti mokytojus į 

projektinės veiklos plėtrą 

įvairioje socialinėje 

aplinkoje. 

Įvairesnės ir įdomesnės 

veiklos. Aktyvesnis lopšelio-

darželio bendruomenės 

dalyvavimas projektuose. 

2017–2018 m. Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojų taryba 

Mokytojai 

Išnaudoti programos 

„Smart Notebook“ 

galimybes vaikų veikloje.  

 

Tobulins mokytojai savo 

gebėjimus taikant šiuolaikines 

technologijas. 

2018, 2019 m. Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai 

 1.2. Uždavinys. Tobulinti visuminį vaiko ugdomosios veiklos planavimą, pasiekimų 

ir pažangos vykdymą, vertinimą ir įsivertinimą partnerystėje su šeima. 

Tobulinti ugdymo turinio  

planavimą ir vaiko 

pasiekimų vertinimą. jį 

pritaikant kiekvienam 

vaikui. 

Ugdymo turinio planavimas 

pritaikytas kiekvienam 

vaikui, numatyti pagalbos 

vaikui ir šeimai teikimo 

būdai.  

2017 m. Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai 

 

Sistemingai stebėti, 

analizuoti, vertinti 

mokytojo darbo poveikį, 

ieškant inovatyvių 

veiklos organizavimo 

būdų skatinančių vaiko 

pažangą.  

 

Atliktas tyrimas, stebėsena. 

Rezultatai aptarti su 

pedagogų bendruomene, 

ieškoma būdų kaitai. 

2017–2019 m. Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai  

 

 

 

1 2 3 4 

Tobulinti mokytojų 

veiklos įsivertinimo ir 

atsiskaitymo tvarką. 

Parengtas veiklos 

įsivertinimo ir atsiskaitymo 

tvarkos aprašas. 

2018 m. Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojų taryba 

Organizuoti tėvams 

praktinius užsiėmimus 

atskleidžiant vaikų 

pasiekimus ir galimybes. 

75% tėvų domėsis vaikų 

ugdymu, dalyvaus aptariant 

pasiekimus, padės siekti 

individualios vaiko 

pažangos.  

2017–2019 m. Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai 

Dalintis gerąja darbo 

patirtimi, analizuoti 

taikomų metodų 

inovatyvumą ir 

veiksmingumą 

partnerystėje su šeima. 

 

Tobulės mokytojų 

gebėjimai, skatinamas 

atsinaujinimas, tėvai 

dalyvaus ugdomojoje 

veikloje. 

2017–2019 m. Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai 

1.3. Uždavinys. Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą telkiant bendruomenę 

atsinaujinimui. 
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Tobulinti šeimų 

informavimo sistemą 

įstaigoje. 

Aktyvės tėvų savanorystė, 

pagerės pedagoginis 

švietimas (savalaikė 

informacija įstaigos 

svetainėje, parengti 

lankstinukai, pranešimai ir 

kt.) 

2017 m. Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai  

Organizuoti tėvams 

paskaitas, susitikimus 

formuojant pozityvų 

požiūrį į šiuolaikinį 

ugdymą. 

50% tėvų domėsis, 

diskutuos, aptars 

šiuolaikinio ugdymo 

tendencijas ir galimybes 

atnaujinant ugdymo turinį.  

2018 m. Darželio taryba 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

 

Aktyvinti tėvų ir 

savivaldos institucijų 

bendradarbiavimą. 

Įvykdytos veiklos, renginiai 

įgyvendinti projektai. 

2017 m. Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Savivaldos 

institucijų 

pirmininkai 

Apjungti visus 

bendruomenės narius 

stiprinant komandinę 

veiklą, įvaizdžio kultūrą. 

Formuojamos komandos, 

darbo grupės apjungti 

bendruomenės nariai. 

2019 m. Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Lopšelio-darželio 

taryba 

Tobulinti Vaiko gerovės 

komisijos veiklą. 

Plėsis švietimo pagalbos 

vaikui ir šeimai galimybės. 

2018 m. Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

VGK pirmininkas 

 

 

1.4. Uždavinys. Plėtoti mokytojų kompetencijas orientuotas į inovatyvų ugdymą. 

Tobulinti seminaruose 

IKT pritaikymo 

ugdomajame procese 

kompetencijas. 

 

50%  mokytojų aktyviai 

taikys IKT ugdomajame 

procese. 

2017–2019 m. Direktorius 

Mokytojų taryba 

Mokytojai 

 

 

Erasmus+projekto „ABA 

– our new view in special 

Education“ 

įgyvendinimas. 

Formuosis naujas požiūris į 

specialųjį ugdymą. 

 

 

2017–2018 

 

Direktorius    

Darbo grupė 

 

2. Tikslas. Modernizuoti vidaus ir lauko edukacines erdves, formuojant svetingos 

aplinkos kultūrą. 

2.1. Uždavinys. Plėsti ugdymo galimybes modernizuojant vidaus patalpas.  

Įsigyti šiuolaikinių 

ugdymo priemonių 

(interaktyvią lentą, 

mokomųjų programų). 

Stiprinama edukacinė, 

mokomoji aplinka. 

2017–2019 m. Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Pritraukti socialinių 

partnerių paramą, 

Atnaujintos 2-3 edukacinės 

erdvės. 

2018 m. Darželio taryba 

Direktorius  
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projektines lėšas 

edukacinių erdvių 

atnaujinimui. 

 

Renovuoti  vidaus  ir 

išorės patalpas. 

 

Užtikrinamas saugumas, 

tikslingai panaudojamos 

visos įstaigos erdvės. Vaikai 

ugdosi estetiškoje, 

kūrybiškoje aplinkoje. 

2019 m. Direktorius 

Darželio taryba 

Pavaduotojas ūkio 

reikalams 

2.2. Uždavinys. Praplėsti lauko erdvių funkcionalumą, skatinant vaikų  aktyvią ir 

kūrybišką veiklą. 

Atnaujinti žaidimų 

aikštelių dangą, 

pavėsines, įrengimus, 

smėlio dėžes. 

Užtikrinamas vaikų 

saugumas ir aikštelių 

funkcionalumas. 

2019 m. Direktorius 

Darželio taryba 

Pavaduotojas  

ūkio reikalams 

Tobulinti vaikų veiklą 

lauke, sudarant galimybes 

patiems kurtis mobilias 

edukacines erdves. 

 

Sudarytos sąlygos ugdymo 

turinio tęstinumui, vaikų 

saviraiškai, bendravimui.  

2018 m. Pavaduotojas  

Ugdymui 

mokytojai 

Įsigyti naujų lauko 

žaidimų (smėlio rinkiniai, 

kamuoliai) ir įrengti 

pavėsinėse kūrybines 

dirbtuvėles (piešimo 

lentos, lentynos, dėžės, 

stalai ir kt.). 

Kuriama stimuliuojanti, 

funkcionali lauko aplinka. 

2017 m. Direktorius 

Darželio taryba 

Pavaduotojas  

ūkio reikalams 

Vykdyti kartu su tėvais 

ekologinius projektus, 

akcijas. kuriant estetišką, 

jaukią aplinką. 

Kuriama jauki ir estetiška 

aplinka, plėtojama pažinimo 

kompetencija. 

2017–2019 m. Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai 

 
X. STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

(Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir 

koks yra įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 

1 tikslas –  

  Pasiektas rezultatas    

 Planuojamas 

rezultatas 

Per 

tarpinį 

matavimą 

2017 m. 

Per tarpinį 

matavimą 

2018 m. 

Per 

tarpinį 

matavimą 

2019 m. 

Planuoti 

ištekliai 

Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

Įgyven 

dinta 

(data) 

1 uždavinys        

2 uždavinys        

3 uždavinys        

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo 

etapą, ar apriboti arba išplėsti tam tikrus projektus):  

 
XI. NUMATOMOS LĖŠOS 

 

Mokyklos strateginiam planui įgyvendinti bus naudojamos mokinio krepšelio lėšos, rajono 
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savivaldybės biudžeto asignavimai, , 2% gyventojų pajamų mokesčio lėšos, įstaigos lėšos, rėmėjų 

ir socialinių partnerių parama, Erasmus+ projekto „ABA – our new view in special Education“ ir  

kitų rengiamų projektų lėšos. 

 

XII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

            Strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktoriaus įsakymu iš bendruomenės 

narių sudaryta darbo grupė. Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje bus atliekama strateginio 

plano įgyvendinimo analizė. Darbo grupė ją pristatys lopšelio-darželio tarybai, mokytojų tarybai, 

bendruomenės susirinkimuose. Strateginio plano priemonės koreguojamos ir įgyvendinamos 

rengiant metinius veiklos planus. 

 

__________________________________ 

 

 

PRITARTA 

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ tarybos 

2016 m. lapkričio 7 d. posėdžio protokolo  

nutarimu 1 (protokolo Nr. 4 ) 

 

 
 

 


