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TELŠIŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „SAULUTĖ“ 

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

2022 - 2024 

 

Įstaigos strateginis planas rengiamas trims metams remiantis humaniškumo, 

demokratiškumo, partnerystės principais. Planą rengė 2021-12-15 lopšelio - darželio „Saulutė“ 

direktoriaus įsakymu Nr. V–204 sudaryta darbo grupė. 

Tikslas – efektyvus įstaigos valdymas, darbuotojų profesinis tobulėjimas siekiant 

ugdymo(si) kokybės, atitinkančios šiuolaikinės visuomenės poreikius. 

Strateginio plano rengimo procese buvo analizuojami ugdomojo proceso ir 

bendradarbiavimo su šeima kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai, sistemingai apžvelgtos įstaigos 

veiklos sritys, nustatytos stipriosios ir silpnosios pusės, išryškėjo ateities galimybės, grėsmes, iškelti 

veiklos prioritetai, strateginiai tikslai, būdai ir priemonės šiems tikslams pasiekti. Tikimasi, jog 

strategijos įgyvendinimas suburs bendruomenės narius komandiniam darbui, padidindamas jų 

įsipareigojimus bendram tikslui ir ugdymo įstaigos veiklos tobulinimui.  

 

I. 2019-2021 STRATEGINIO PLANO ANALIZĖ 

 

Lopšelis - darželis yra švietimo įstaiga, kuri  yra pati pirmoji pakopa tarp kitų ugdymo 

institucijų. Taip mokykla, kuriai tenka ypatingas vaidmuo užtikrinant vieną iš pagrindinių Lietuvos 

Respublikos švietimo politikos prioritetų – ugdymo įstaigos veiklos kokybės gerinimą. Tobulinti 

įstaigos veiklą skatina noras geriau tenkinti vaikų prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius 

poreikius, padėti vaikui pasirengti sėkmingam startui į mokyklą. 

2019 – 2021 metų lopšelio - darželio „Saulutė“ strateginis planas buvo parengtas siekiant 

bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros tarp bendruomenės narių, modernioje ir kūrybiškumą 

skatinančioje bei emociškai ir fiziškai sveikoje aplinkoje. Nuo 2012 m. švietimo įstaiga išlaiko 

Sveikatą stiprinančios mokyklos kryptį. Čia teikiamos kokybiškos švietimo paslaugos, atitinkančios 

nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinami ugdymo(si) poreikiai, sudaromos lygios ugdymosi 

galimybės ir sąlygos: 

- Sukurta vaikų informavimo apie mokinių asmeninę pažangą ir pasiekimus sistema. 

Kiekvienos grupės pedagogai turi pasirinkę būdus kaip aktyviau traukti tėvus vertinant vaikų 

pažangą. Priimti susitarimai dėl metinio planavimo, aptariamos prioritetinės vaikų ugdymo sritys; 

analizuojami mokinių pasiekimai pagal vaikų koncentrą ugdymą organizuojančioms mokytojoms.  

- Suburta vaiko pagalbos specialistų grupė – logopedas specialusis ir socialinis pedagogas, 

100% tėvų teikiama pedagoginė socialinė pagalba rengiant individualius vaiko ugdymo planus. 



-Į ugdomąjį procesą integruojamos „Gyvenimo įgūdžių ugdymo“ programos: socialinių-

emocinių sunkumų įveikimo „Zipio draugai“, emocinio intelekto programa „Kimochi“ , specialiųjų 

ugdymo poreikių vaikų ugdymui gerinti Respublikinis prevencinis projektas „Žaidimai moko“. 

Sveikos mokyklos krypčiai įgyvendinti papildomai skatinamos vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno 

gaminių vaikų mityboje programos. 2020 m. pradėta taikyti S. Kneipo sveikatinimo metodika. 

Sveikos gyvensenos įpročiams ugdyti  organizuojamos sportinės veiklos paremtos lietuvių liaudies 

tradicijomis ir papročiais: švenčiamas pusiaužiemis, Šv. Agotos diena, Gandrinės, piemenėlio 

diena; kalendorinės šventės - Užgavėnes, „Kaziuko jomarkas“, Kalėdų ir Velykų rytmečiai, vasaros 

saulėgrįžos, Rasos šventes ir kt. 

- Į savaitės veiklas traukiama sveikos mitybos, fizinio aktyvumo ir kt. pradmenų. Vaikų 

fizinės sveikatos gerinimui organizuojamos sveiko maisto gaminimo popietės įtraukiant 

ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjas (veiklos numatomos metinėse veiklos ataskaitose);  

- Sukurta tėvų švietimo sistema kuriant sklandesnį priešmokyklinio amžiaus mokinių 

adaptavimosi laikotarpį, pereinant nuo priešmokyklinio prie pradinio ugdymo Tėvams, kurių vaikai 

pradės lankyti darželį organizuojami susitikimai, pranešimai vaikų sveikatos, ugdymo, adaptacijos 

ir pagalbos vaikui klausimais, teikiama individuali konsultacija sėkmingam ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos lankymui. Įgyvendinami palankesni  mokinių adaptavimosi modeliai ankstyvojo amžiaus 

grupėse.  

- Aktyvus dalyvavimas respublikiniuose sveikatos stiprinimo projektuose „Sveikatiada“,   

„Sveikata visus metus“, ‚Sveikas, kaip ridikas‘, „Lietuvos mažųjų žaidynės“. Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro   iniciatyvose. „Lietuvos 

mažųjų žaidynės 2019“ Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ komanda tapo nugalėtoja. Telšių rajono 

visuomenės sveikatos iniciatyvoje 2021 Sveikiausia ikimokyklinio ugdymo grupė. Kasmet Įstaigos 

10 mokytojų grupė dalyvauja konkurse „Didlė sveikiausi par vėsa rajuona“ 

-  Sukurta bendruomenės informavimo sistema: elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ 

platforma; atnaujinta lopšelio-darželio svetainė www.saulutetelsiai.lt, prašymų pateikimo galimybė 

elektroniniu būdu dėl vaikų priėmimo; kiekviena grupė turi uždaras bendravimo - informavimo 

grupes; nuolat veikiantis ir aktyvus mokyklos socialinis Facebook puslapis; Vidaus duomenų ir 

informavimo sistema (NAS).  

- Patobulinta mokytojų kvalifikacijos kėlimo sistema. Ekonomiškai skaičiuojant kvalifikacijos 

lėšas kvalifikaciją mokytojai kelia internetinėje platformoje Pedagogas.lt.; Ypač efektyviai 

platforma buvo naudojama organizuojant darbuotojų nuotolinį darbą. Vykdant pagalbos personalo 

metodinius pasitarimus naudojama mokymų medžiaga. Dalijamasi patirtimi respublikinėje 

didaktinės medžiagos veikloms plėtoti nuotoliniu būdu platformoje „Ugdymosi avilys“ ir 

prisidedama prie atviros veiklų bazės kūrimo; rajoniniuose ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo metodiniuose pasitarimuose skaitomi pranešimai. Dalyvaujama e-Twinning projektuose. 

Dalijamasi darbo patirtimi Lietuvos „Saulučių“ sambūrio metodinėse veiklose .Vidinėje duomenų 

sistemoje prieinama ir nuolat papildoma teisinės, vidaus tvarkų, organizacinių procesų, ugdymo 

planavimo bazė. Sukurtos trumpų mokymų serijos kaip dirbti su  Word, Exel, grafinio dizaino 

programa internetine Canva, Zoom platforma. Kasdieninei vaikų veiklai kaupiamos  ir 

sisteminamos skaitmeninės ugdomosios priemonės. Kuriamas inovatyvus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo turinys taikant STEAM; rengiamos kvalifikacijos, metines  įsivertinimo 

ataskaitos asmeninei ūgčiai įsivertinti. 

- Stebima pedagoginio ir pagalbos personalo metinių ir grupės veiklos keliamų tikslų dermė 

Nuotolinio ugdymo iššūkiams spręsti suburtos 4 darbo komandos su koordinuojančiais pedagogais. 

Įgyvendinta pasidalytoji lyderystė, bendradarbiavimu ir pagalba grįsta mentorystė. Efektyvinant 

http://www.saulutetelsiai.lt/


darbuotojų tarpusavio emocinę gerovę ir bendrystę, tarpusavio pagarbos jausmą organizuojami 

profesinių švenčių minėjimai, rengiamos darbuotojų foto parodėlės, bendros ekskursijos, 

skatinamos darbuotojų iniciatyvos įstaigos mikroklimatui stiprinti. 

- Sustiprinta IKT sistema – atlikti kompiuterinio tinklo pertvarkos ir galutinių taškų įdiegimo   

darbai. Sudarytos galimybes mokytojams, pagalbos vaikui specialistams naudoti IT technologijas, 

paruoštas planšetinių kompiuterių komplektas (21vnt.). Atnaujinta kompiuterių bazė. 100% 

kompiuterizuotas darbo vietos. Aktų salėje pastatyta konferencinė kamera pamokoms, grupinėms 

nuotolinėms veikloms organizuoti. Nuolat diagnozuojama kompiuterių veikimo galia numatant 

pasirengimą darbui nuotoliniu būdu.  

- Įvairinant vaikų ugdymo veiklas pasitelkiamos įstaigos bendrosios zonos. Papildomai 

koridoriuose sukurta parodų alėja; paruošta edukacinės erdvės, įgyvendinant įstaigos patriotinio 

ugdymo projektą ,,Noriu geriau pažinti savo kraštą” koridoriaus erdvėje sukurta vieta  „Lietuvos 

žemėlapis“ Lauko šaškių lenta, vidinėse erdvėse įruošta vaikų bibliotekėlė „Smalsiukas“, žaidimai 

šoklumui lavinti, sensorinių žaidimų lentos. 

- Įstaigos įvaizdžiui kurti, iš 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšų, suderinus su 

darželio savivaldos atstovais,  atnaujinta įstaigos atributika darželio vėliava, paruošta reprezentacinė 

nešiojama siena; išspausdintos mokyklos informacinės kortelės.  

 

II. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

2.1. Politiniai - teisiniai veiksniai. 

 

Švietimo įstaigų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymas, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, švietimo, mokslo ir sporto, sveikatos apsaugos, kitų 

ministerijų įsakymai, Darbo kodeksas, Civilinis kodeksas, Telšių rajono savivaldybės tarybos 

sprendimai, Telšių rajono savivaldybė administracijos  švietimo ir sporto skyriaus įsakymai ir kt.  

Veiklos įsivertinimas ir planavimas vyksta atsižvelgiant į Valstybės pažangos strategiją 

„Lietuva 2030“, Valstybinė švietimo strategiją 2013 – 2022 metams, bei Geros mokyklos 

koncepciją. 

Išskiriamos 3 esminės pažangos sritys, kuriose siekiama atskleisti pažangos vertybes: sumani 

visuomenė – laiminga visuomenė, kurioje siekiama didesnio asmeninio ir ekonominio saugumo ir 

veiklumo, tolygesnio pajamų pasiskirstymo, švarios aplinkos, užtikrinama socialinė ir politinė 

įtrauktis, sudaromos plačios galimybės mokytis ir tobulinti savo gebėjimus, siekti geros žmonių 

sveikatos. Sumanios visuomenės srityje reikšmingas proveržis taip pat pastebimas pagal šalies 

gyventojų dalyvavimą kultūrinėje-meninėje veikloje: aktyviausiai gyventojai dalyvauja 

socialiniuose tinkluose,todėl būtinas informacijos teikimas (elektroninis dienynas, socialinio tinklo 

grupės, elektroninis mokyklos puslapis ir kiti galimi internetiniai kanalai). 

Lietuva pirmauja pagal išsilavinusių asmenų skaičių, tačiau pagal mokymosi visą gyvenimą 

lygį (rodiklis 21) 2017 m. Lietuva liko toje pačioje vietoje kaip ir Strategijos įgyvendinimo 

pradžioje (22 vietoje tarp ES šalių). Tai lemia tiek suaugusiųjų mokymosi tradicijos nebuvimas, ir 

tiek žema motyvacija, regioniniai netolygumai, menkas dėmesys nekvalifikuotų ir žemesnės 

kvalifikacijos asmenų mokymuisi, kurie rečiau dalyvauja mokymesi visą gyvenimą ir negali įsigyti 

mokymosi paslaugų dėl žemų pajamų – esminė kryptis ir  įstaigoje į dirbančio personalo ir 

pedagogų nuolatinę asmeninę ūgtį. 



Per 2016 - 2019 m. buvo keičiamas ir papildomas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 

kuris uždraudžia visų formų smurtą prieš vaikus, reglamentuoja pagalbos teikimo vaikui ir šeimai 

klausimus, numato didesnę tėvų ir ugdymo institucijų atsakomybę už vaikų teisių apsauga;  

2017 m. įsigaliojo naujasis Darbo kodeksas ir poįstatyminiai teisės aktai jam įgyvendinti: 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo 

apmokėjimo įstatymas XIII-198, kuris nuolat koreguojamas dėl padidėjusios minimalios mėnesinė 

algos, nustatyto naujo pareiginės algos bazinio dydžio ir kt. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatos – šiuolaikiškas, kokybiškas 

ikimokyklinis, priešmokyklinis ir bendrasis ugdymas. Lopšelio - darželio  bendruomenė, 

planuodama strateginius tikslus ir uždavinius, atsižvelgė į šalies švietimo politikos ir LR Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos strategines švietimo nuostatas.  

 

2.2. Ekonominiai veiksniai 

 

Švietimo finansavimas priklauso nuo ekonominės būklės šalyje. Nors švietimas šalyje 

laikomas prioritetine sritimi, tačiau švietimo sistema nepakankamai finansuojama. Lopšelio-

darželio veikla finansuojama iš savivaldybės ir krepšelio lėšų. Ugdymo turinio įgyvendinimas 

priklauso nuo turimų lėšų. Telšių rajono savivaldybės 2022 metų biudžete numatytos lėšos 

švietimui tenkina tik būtiniausias lopšelio-darželio reikmes. Tačiau dar nepakanka lėšų 

savivaldybės švietimo įstaigų pastatų renovacijai, remontui. Papildomos lėšos pritraukiamos 

kiekvienais metais skatinant Telšių lopšelio - darželio „Saulutė“ bendruomenę (ugdytinių šeimos 

nariai, darbuotojai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, 

remia pajamų mokesčio dalimi (iki 1,2 proc.) ir prisideda prie įstaigos ugdymo aplinkos 

atnaujinimo.  

 

2.3. Socialiniai veiksniai 

 

Analizuojant socialinių veiksnių situaciją, pastebimi ir pozityvūs, ir negatyvūs socialiniai 

veiksniai. Didėja visuomenės poreikis ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui. Ugdymo 

modelių, programų įvairovė atitinka tėvų, auginančių ikimokyklinukus, lūkesčius. Valstybės 

socialinė politika nukreipta į paramos šeimai ir vaikams sistemos tobulinimą. Pirmumo teisę 

priimant vaikus į lopšelį-darželį išskiriama pagal prašymų pateikimo tvarką, tačiau atsirandant 

socialinės atskirties rizikos šeimos vaikų priėmimas tampa sudėtingas. Dėl susidariusių socialinių 

sąlygų skirtumų šeimose, kai kuriems vaikams reikalinga didesnė pagalba lopšelyje - darželyje.  

Augantis poreikis ugdymo įstaigą lankyti vasarą sunkina mokytojų darbo sąlygas. 

Sudėtingas darbuotojų lankstaus darbo grafiko derinimas. 

Didėjantis specialiųjų poreikių vaikų skaičius reikalauja papildomų lėšų, darbuotojų. Didėja 

elgesio emocijų ir socialinių problemų turinčių mokinių skaičius. Pastebima vaikų sergamumo 

lėtinėmis ligomisdidėjimo tendencija. Daugėja alergiškų vaikų, judesio sutrikimų, psichinės raidos 

ir intelekto, kalbos ir komunikacijos problemų turinčių vaikų. Šioms problemoms spręsti būtini 

didesnė socialinio pedagogo etatinė dalis ir psichologo etatas. 

Įstaigos veiklai ir jos strateginio plano kryptims įtakos turi bendrieji rajono socialiniai 

veiksniai. Statistikos departamento duomenimis Telšių r. sav. gyventojų skaičiaus pokyčių 

tendencija atitiko Lietuvos tendenciją – skaičius palaipsniui mažėjo. 2016 – 2021 m. sav. gyventojų 

skaičius sumažėjo 4 300, arba 9,99 proc.  Vidutiniškai kasmet gyventojų skaičius mažėja po 2,08 

proc.  Vidutiniškai per metus Telšių r. sav. mažėja po 860 gyventojų.  Miesto gyventojų skaičius 



analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 2 672 gyventojais (–10,84 %), gimstamumo rodiklis  tai pat 

neatsiejamai mažėja (vidutiniškai 20 kūdikių gimsta mažiau nei praėjusiais metais). 

 

2.4.  Edukaciniai- technologiniai veiksniai 

 

Vienas iš švietimo prioritetų – mokymosi visą gyvenimą užtikrinimas. Informacinių ir 

komunikacinių technologijų raida keičia požiūrį į mokymąsi. Kartu su informacinių komunikacinių 

technologijų taikymo plėtra kuriamos ir naujos mokymosi priemonės, kurios padės užtikrinti žinių 

kūrimo procesą, sudaryti sąlygas plėtoti mokymąsi, aprėpiantį ir sujungiantį informaciją iš įvairių 

šaltinių.  

Perėjimas prie elektroninių dokumentų valdymo sistemų, įvairių bendravimo ir 

bendradarbiavimo virtualių platformų, leidžia sklandžiau ir greičiau vykti vidaus bei išorės 

vadybiniams procesams, užtikrintų geresnę bendruomenės tarpusavio komunikaciją. Darželis taps 

labiau draugiškas aplinkai  

Modernioje šiuolaikinėje mokykloje mokymo aplinka turi teikti galimybę naudotis įvairiomis 

informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, todėl siekiant mažinti „popierizmą“ 

pedagogams lopšelyje-darželyje įdiegta vidaus duomenų sistema NAS. Informacinės technologijos 

leidžia organizuoti ugdymo procesą virtualiose ir netradicinėse edukacinėse erdvėse . todėl Siekiant 

efektyvaus IKT taikymo ugdymo procese, teikiama ir tobulinama internetinė prieiga. 

Lopšelyje-darželyje naudojamos modernios ugdymo priemonės, kurios daro įtaką ugdymo 

proceso kokybinius pokyčius. Įstaigos ugdytiniai bei kiti bendruomenės nariai turi daug galimybių 

dalyvauti įvairiose edukacinėse, kūrybinėse, projektinėse veiklose, kurias organizuoja miesto, šalies 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos bei taip pat dalyvauti tarptautiniuose projektuose (konkursai, 

viktorinos, parodos, plenerai ir kt.).  

Pedagogai turi visas galimybes tobulinti ir kelti savo kvalifikaciją tiek nuotoliniu būdu, tiek 

dalyvaujant gyvai įvairiuose mieste organizuojamose kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Taip pat 

iniciatyvūs pedagogai turi galimybes semtis tiek teorinių, tiek ir praktinių žinių tarptautiniuose 

projektuose.  

 

III. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

3.1. Teisinė bazė 

 

- Lietuvos respublikos Konstitucija;  

- Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;  

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai;  

- Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai;  

- Sveikatą stiprinančių mokyklų nuostatais (Mokykla turi sveikatą stiprinančios mokyklos 

statusą); 

- Telšių rajono savivaldybės tarybos, Telšių rajono savivaldybės administracijos, Telšių 

rajono savivaldybė administracijos švietimo  ir sporto skyriaus įsakymai, sprendimai, nurodymai;  

- Lopšelio - darželio nuostatai; 

- Lopšelio - darželio vidaus darbo tvarkos taisyklės; 

- Lopšelio - darželio direktoriaus įsakymai;  

- Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Saulutės delnuose”;  

- Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa;   



- Mokytojų etikos normos;  

- Paramos gavėjo statusas ir kiti teisiniaidokumentai. 

 

3.2. Organizacinė struktūra. 

 

Bendros žinios apie mokyklą    1 lentelė  

Pavadinimas Telšių lopšelis – darželis „Saulutė“ 

Steigėjas Telšių rajono savivaldybės taryba 

Grupė Ikimokyklinio ugdymo mokykla 

Teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Teisinis statusas Mokykla registruota Juridinių asmenų registre. Kodas 

190597610 

Paskirtis Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

Ugdymo formos Dieninė, pavienio mokymosi 

Mokomoji kalba Lietuvių  

Ugdymo proceso 

organizavimo būdai 

Kasdienis, individualus – ugdymosi šeimoje 

Vykdomos programos  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams pritaikytos 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo švietimo 

programos 

Kontaktinė informacija Adresas: Dariaus ir Girėno 4, Telšiai, LT-87353 

Telefonai: 8 444 60231; 8 671 10975 

El.paštas: saulutetelsiai@gmail.com 

Internetinė svetainė: www.saulutetelsiai.lt 

 

 

Valdymo struktūra (2021-09-01) 

mailto:saulutetelsiai@gmail.com
http://www.saulutetelsiai.lt/


 

Aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, kitus 

darbuotojus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti yra lopšelio-darželio taryba.  

Nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems 

tikslams spręsti yra lopšelio-darželio mokytojų taryba.  

Grupių tėvų aktyvas renkamas kiekvienoje grupėje grupių tėvų susirinkime mokslo metų 

pradžioje. Bendraudami ir bendradarbiaudami su pedagogais ir darželio administracija dalyvauja 

darželio veikloje, teikia siūlymus įstaigos veiklos kokybei gerinti 

Mokyklai vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu priima į pareigas ir iš jų atleidžia 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija. Direktorius atsako už tai, kad mokykloje 

būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, už demokratinį mokyklos 

valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimą, mokyklos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios 

priežiūros priemonių įgyvendinimą ir visą įstaigos veiklą.  

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja metodinį darbą, stebi, analizuoja ir vertina 

ugdymo procesą, ugdymo rezultatus, teikia profesinę (konsultacinę, dalykinę, metodinę) pagalbą 

pedagogams ugdymo proceso ir kitos veiklos organizavimo klausimais, reflektuoja, analizuoja ir 

apibendrina pedagogų veiklą, inicijuoja ugdymo programų bei projektų, ugdymo priemonių 

rengimą, naujų ugdymo formų, metodų ir strategijų įgyvendinimą. 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams vadovauja materialiniam aprūpinimui, jai pavaldus 

aptarnaujantis personalas (sekretorius, ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai, mokytojų 

padėjėjai specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, kiemsargis, valytojas, darbininkas) – rūpinasi 

įstaigos patalpų švara ir higiena, organizuoja ir vykdo maitinimo paslaugas, pastatų, inventoriaus, 

ugdymo priemonių priežiūrą bei apsaugą, atlieka jiems priskirtas pareigybines funkcijas. 

Pedagoginis personalas – ikimokyklinio ugdymo pedagogai, priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, meninio ugdymo pedagogas, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas.  

Vaiko gerovės komisija koordinuoja pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams teikimą 

ir prevencinę veiklą darželyje, nagrinėja vaikų elgesio, bendravimo gebėjimų problemas, priima 

sprendimus, padedančius vaikui ugdytis visaverčio gyvenimo įgūdžius, renka ir apibendrina 

informaciją iš grupės pedagogų, pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų).  

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija teikia  

informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos 

posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų 

suteikimo.  

 

3.3. Žmogiškieji ištekliai 

 

Įstaigoje dirba  profesinės veiklos patirtį turintys pedagogai. Tai ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogai, gebantys priimti pokyčius, ieškoti naujų ugdymo formų ir 

metodų ugdymo kokybei gerinti. Visus juos vienija rūpestingumas ir atsidavimas darbui su vaikais. 

Orientuojamasi į įtraukųjį – kokybišką ugdymą: pedagogai personalizuoja ugdymo turinį, aplinką, 

reikalingų pagalbos, vertinimo ir kitų priemonių pritaikymą kiekvieno vaiko ugdymosi galioms ir 

poreikiams. Į bendrosios paskirties grupes integruojami specialiųjų ugdymosi poreikių turintys 

vaikai.  

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr.  T1-432 didžiausias 

leistinas etatų skaičius mokykloje 48,61: 



- ugdymo procesui organizuoti ir valdyti – 1,75 (direktorius, pavaduotojas ugdymui); 

-  specialiai pedagoginei pagalbai teikti – 2,75 (logopedas, specialusis pedagogas, socialinis 

pedagogas, mokytojo padėjėjas); 

- ikimokyklinio ugdymo programai įgyvendinti 17,36 (ikimokyklinio ugdymo pedagogas, 

meninio ugdymo pedagogas); 

- priešmokyklinio ugdymo programai įgyvendinti 4,9 (priešmokyklinio ugdymo pedagogas, 

meninio ugdymo pedagogas); 

- pagalbos personalas – 21,85 (pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams, sekretorius, 

ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai, valytojas, kiemsargis, darbininkas, sargas (tik iki 

2022.05.10). 

Darbuotojai, kurių paslaugas gauna švietimo įstaiga papildomai: 

- IT specialistas (Telšių švietimo centro Ikimokyklinių įstaigų kompiuteriams prižiūrėti). 

-  Visuomenės sveikatos specialistas (Telšių visuomenės sveikatos centro specialistas). 

 

Mokytojų kvalifikacinė kategorija   2 lentelė 

Kvalifikacinė kategorija 2019 2020 2021 

Metodininkas  4 4 4 

Vyr. mokytojas 16 16 19 

Mokytojas 4 4 4 

Nesuteikta kvalifikacinė kategorija   1 
Duomenys teikiami pagal kiekvienų metų 09-01 mokytojų registrą* 

 

Grupių komplektacija     3 lentelė 

 Ankstyvojo 

ikimokyklinio 

amžiaus grupės 

Ikimokyklinio 

amžiaus 

grupės 

Priešmokyklinio 

amžiaus grupės 
Iš viso 

Grupių skaičius 3 6 3 12 

Mokinių skaičius 45 120 61 226 

Grupių darbo 

modeliai 

2 grupės 12 val. 

1 grupė 10.5 val. 
10.5 val. 10.5 val. 10.5 val. 

Darbo laikas  2 gr. pailgintos 

veiklos 

6.30 – 18.30 

1 gr. 7.00-17.30 

7.00-17.30 7.00-17.30 7.00-17.30 

Grupių komplektacijos duomenys teikiami pagal 2021-09-01mokinių skaičius* 

 

3.4. Planavimo sistema 

 

Įstaigos planavimo sistemą sudaro: trijų metų strateginis veiklos planas, metinis veiklos 

planas, ikimokyklinio ugdymo programa, metiniai ir savaitės ugdymo veiklos planai, organizaciniai 

planai mėnesiui. Visi kiti planai, kurie nededami kaip priedai prie lopšelio-darželio metų veiklos 

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

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

bendruomenės įsitraukimo į patį planavimo procesą 

Ugdymo veikla organizuojama vadovaujantis lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo 

programa „Saulutės delnuose.  Remiantis humanistinio ugdymo(si) bei sveikos ir saugios 

gyvensenos ugdymu, ugdomasis procesas plėtojamas, atsižvelgiant į besiplečiančias vaiko 

pažintines erdves bei visuminį vaiko ugdymą. Lopšelio - darželio „Saulutė“ prioritetinė ugdymo(si) 



kryptis – sveikatos stiprinimas ir saugojimas. Tikslas – formuoti teigiamą bendruomenės narių 

požiūrį į saugią ir sveiką gyvenseną, siekiant, kad ji taptų gyvenimo norma.  

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal ,,Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi 

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

2 d. įsakymu Nr. V - 779.  

Pedagogų taryboje svarstomi metodinės veiklos, vaiko gerovės komisijos, įstaigos 

kvalifikacijos tobulinimo, atestacijos programos, projektai. 

 

3.5. Finansiniai ištekliai. 

 

Lopšelis - darželis yra finansiškai nesavarankiškas, naudoja išteklius pagal steigėjo 

patvirtintas biudžeto programos sąmatas. Lopšelio - darželio finansinius išteklius sudaro: 

- Valstybės biudžeto mokymo lėšos - Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms 

finansuoti;  

- Telšių rajono savivaldybės biudžeto asignavimo lėšos – savivaldybės biudžeto lėšos 

savarankiškoms funkcijos vykdyti; 

- Tėvų mokesčio lėšos už vaiko išlaikymą lopšelyje - darželyje – specialiosios lėšos; 

- 1,2 proc. GPM paramos lėšos; 

- Tikslinės projektų įgyvendinimo lėšos;  

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

perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus. 

 Siekiant efektyvaus finansinių išteklių valdymo tikslingai naudojami finansiniai ištekliai 

pagal numatytą išlaidų klasifikaciją. Paramos lėšos leidžiamos tik su lopšelio - darželio tarybos 

pritarimu. Kiekvienais metais bendruomenei teikiamos finansinės ataskaitos apie panaudotas lėšas. 

 

3.6. Ryšių sistema. 

 

Lopšelis - darželis yra strategiškai patogioje vietoje, netoli „Atžalyno“ progimnazijos, su 

kuria palaikomi kultūriniai socialiniai ryšiai, vykdomos bendruomenių šventės, sprendžiamos 

mokinių pasiruošimo ir priėmimo į mokyklą galimybės. 

Įstaiga taip pat puoselėja glaudžius ryšius su visomis rajono ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Socialinės paramos ir globos skyriumi, Telšių švietimo 

centru, Lietuvos lopšeliais - darželiais turinčiais „Saulutė“ vardą (Pakruojo, Kupiškio, Joniškio, 

Raseinių, Gargždų ir kt) ir rajono kultūrinėmis įstaigomis – Žemaičių muziejumi „Alka“, Žemaičių 

kaimo muziejumi , Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka  ir pan. 

Vidinei IT sistemai valdyti išplėtota duomenį bazė NAS, laidinė interneto prieiga, 100% 

kompiuterizuotos visos pedagoginių darbuotojų darbo vietos. 

 

3.7. Priežiūros sistema. 

 

Lopšelyje - darželyje, siekiant tobulinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę, bei ruošiantis 

Strateginio plano kūrimui, 2021 m. IV ketv. atlikta apklausa „Ikimokyklinės įstaigos teikiamų 

paslaugų kokybė pedagogų ir tėvų požiūriu“. Joje dalyvavo 67 tėvai, 24 pedagogai. Apklausos 

rezultatai parodė, kad įstaigoje, pedagogų ir tėvų požiūriu, viena iš geriausiai vertinamų sričių, tai 

pedagogų ir ugdytinių sąveika, teikiamų paslaugų (parama ir pagalba šeimai) kokybė, atvirumas 

pokyčiams. Tobulintini šie paslaugų kokybės aspektai: ugdymosi aplinkos, priemonių atitikimas 

vaikų amžiui, poreikiams ir interesams, šeimos įsitraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą darželyje 



bei vaiko pažangos vertinimo sistema. Apklausos rezultatai parodė, jog didelė dalis tėvų mato 

didelių trūkumų šeimų informavime apie vaiko ugdymą(si) darželyje. Apklausos rezultatai pristatyti 

darželio bendruomenei.  

Nuolatinai ugdymo(si) procesą tiria ir jo stebėseną vykdo direktorius ir direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. Pedagogų organizuojamų veiklų priežiūra, dokumentacijos tikrinimas 

vykdomas 1 kartą per ketvirtį. Logopedas tiria vaikų kalbą, vertina pokyčius. Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimai analizuojami 2 kartus per mokslo metus (rudenį, pavasarį), 

priešmokyklinių grupių vaikų pasiekimų vertinimas vykdomas 2 kartus per mokslo metus (rudenį, 

pavasarį). 

 

IV.  SSGG analizė 

 

Stiprybės: 

✓ Įstaiga atvira pokyčiams, kuria ir 

įgyvendina įstaigai prasmingų, inovatyvių 

veiklų įgyvendinimo strategijas, palaiko ir 

nuolat plečia tikslingus, turinčius teigiamą 

poveikį įstaigos veiklai, ryšius su įvairiais 

socialiniais partneriais.  

✓ Vykdomos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programos 

atitinka valstybinius reikalavimus, 

ugdytinių amžių, poreikius, galimybes ir 

interesus, atliepia šiuolaikinio ugdymosi 

tendencijas, dera tarpusavyje, užtikrina 

ugdymosi tęstinumą. 

✓ Mokykla pripažinta sveikatą stiprinančia 

mokykla respublikoje. Parengta ir 

vykdoma individuali sveikatos stiprinimo 

programa, nuolat ieškoma naujų būdų ir 

priemonių vaikų sveikatos stiprinimui ir 

aplinkos kūrimui 

✓ Mokykloje dirba savo sritį išmanantys, 

kompetentingi ir nuolat besitobulinantys 

pedagogai. 

✓ Tikslinga, kūrybinga, sisteminga ugdomoji 

veikla, kokybiška mokytojo ir ugdytinių 

sąveika. Sukurta ugdymą (si) skatinanti ir 

moderni aplinka. 

✓ Suburta vaiko pagalbos specialistų 

komanda, kryptinga VGK veikla 

✓ Tautinių tradicijų puoselėjimas 

✓ Stipri švietimo įstaigos informavimo 

sistema, apimanti visos bendruomenės 

informavimo struktūras. 

Silpnybės:  

✓ Neaktyvus  pedagogų dalyvavimas 

projektuose, papildomam finansavimui 

gauti.  

✓ Mokyklos žinomumas miesto, rajono, 

šalies, tarptautiniu lygmeniu. 

✓ Trūksta patalpų įvairiai vaikų veiklai 

(meninei, švietimo pagalbai teikti).  

✓ Neestetiškas lopšelio-darželio fasadas, 

neremontuotos B korpuso vidinės erdvės: 

salė, grupė, koridoriai ir kitos patalpos. 

✓ Nepakankamai išplėtotas 

bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais, jų 

švietimą, tėvų pasyvus požiūris į ugdymą. 

✓ Informavimo sistema – tėvų– informacijos 

pasiekiamumas , elektroninio dienyno 

sklaida. 

✓  Pagalbos personalo bendradarbiavimas 

kasdienės veiklos metu  

✓ Aktyvinti ugdytinių tėvų dalyvavimą 

mokyklos gyvenime  

✓ Bendruomenės mikroklimato kūrimas per 

neformalias veiklas. 

✓ Kolegialus bendradarbiavimas ir 

mentorystė mažesnę patirtį turintiems 

savo srities specialistams. 

 

 

Galimybės: 

✓ Stiprinti lopšelio - darželio veiklos kryptį, 

įrengiant įstaigos lauko teritorijoje vaikų 

fizinį aktyvumą skatinančias ir sveikatą 

stiprinančias erdves. 

✓ Plėtoti projektinę veiklą tarptautiniu 

Grėsmės: 

✓ Ekonominiai, demografiniai, socialiniai 

sunkumai, didėjanti jaunų šeimų 

migracija.  

✓ Blogėjanti vaikų ir darbuotojų sveikata. 

✓ Nestabili valstybės švietimo politika. 



lygmeniu . 

✓ Aktyviai dalyvauti rengiant finansuojamus 

projektus.  

✓ Nuosekliai siekti profesinio tobulėjimo, 

dalyvaujant miesto, respublikos, 

tarptautiniuose projektuose, konkursuose, 

akcijose. 

✓ Patogi geografinė lopšelio-darželio 

padėtis. 

 

✓ Nepakankamas  finansavimas  ūkio 

išlaidos. 

✓ Mokinio krepšelis, 2 proc. gyventojų 

pajamų mokesčio lėšos, tėvų mokestis 

aplinkos ugdymo reikmėms sudaro 

galimybę turtinti ugdymo(si) aplinką. 

✓ Finansavimo stoka interaktyvioms 

priemonėms, ūkio reikmėms. 

✓ Teritorija apsemta vandens, netinkama 

lauko veiklos pavasario ir rudens metu – 

lietingu laikotarpiu. 

 

 

IV.  Misija 

 

Bendruomeniška mokykla, kuri kuria saugią aplinką, sudaro sąlygas užtikrinančias vaikų 

saugumui ir raidai, siekia deramo ugdytinių pasirengimo mokyklai. 

 

V.  Vizija 

 

Lopšelis - darželis – šiuolaikiška vaikų ugdymo įstaiga, atvira naujovėms, puoselėjanti 

tautines tradicijas, stiprinanti vaikų dvasines ir fizines galias, kurioje saugūs ir kūrybingi vaikai, 

bendradarbiaujantys darbuotojai ir tėvai. 

 

VI.  Vertybės, filosofija, išskirtinumas 

 

Įstaiga vadovaujasi filosofinių krypčių esminėmis idėjomis, kurios garantuoja šiuolaikinį 

ugdymą bei jo kokybę. Skiriamas holistinis (visuotinis) dėmesys vaikams. Ugdytiniai pripažįstami 

0kaip skirtingos individualybės, kurioms suteikiama teisė daryti poveikį savo ugdymuisi ir 

gyvenimui, sudaromos sąlygos ugdytojui ir ugdytiniui mokytis vienam iš kito draugiškai 

*bendradarbiaujant (egzistencialistinė, fenomenologinė). Ypač vertinami aktyvūs ugdymo(si) 

metodai, kreipiantys ugdytinius į veiklą, skatinama kūrybiškai analizuoti ir konstruoti ugdomąją 

medžiagą.  

Pedagogas – ugdymo proceso organizatorius, besivadovaujantis individualizavimo, 

integravimo principais organizuodamas ugdymo procesą kuria sveiką ir saugią aplinką vaikui, 

stiprina vaiko fizinę ir psichinę sveikatą,  tobulina šeimos ir ikimokyklinės įstaigos 

bendradarbiavimą, ieško naujų darbo formų. 

 

 

VII. Prioritetai 

 

o Kokybiškas ir kūrybiškas vaikų ugdymas; 

o Vaikų sveikatos saugojimas ir sirpinimas; 

o Bendradarbiavimas: tėvai – pedagogai – vaikai; pedagogai – pagalbos personalas;  

o Pedagogų profesinė kultūra, kompetencijų tobulinimas, lyderystė. 

 

 

 



VIII. Strateginiai tikslai ir uždaviniai 

 

Prioritetas 1. Vykdyti inovatyvų, kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą(si). 

Tikslas  1.1.KOKYBIŠKAS IR KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMAS. Tobulinti ugdymo kokybę, orientuojantis į šiuolaikinius ikimokyklinio 

ugdymo tikslus. Užtikrinti vaiko asmenybės raidą ir ankstyvos socializacijos sėkmę. Visapusiškas asmenybės ugdymas puoselėjant individualius 

gebėjimus 

Uždaviniai   1.1.1.Ugdymo programų kokybė ir dermė 

1.1.2.Ugdymo individualizavimas ir ankstyvojo amžiaus socializacija 

1.1.3.Kokybiškų sąlygų plėtojimas įvairiapusiams vaikų gebėjimams ugdyti, puoselėti kūrybiškumą ir individualumą 

1.1.4.Vaikų kūrybinių ir dvasinių galių aktyvinimas 

1.1.5.Tradicijų puoselėjimas 

1.1.6.Pedagoginės kompetencijos tobulinimas, bendradarbiavimo kultūros stiprinimas 

Prioritetas 2. Užtikrinti sėkmingą vaiko sveikatos ugdymą švietimo įstaigoje, prisidėti prie vaiko dvasinio, fizinio, psichinio, socialinio pajėgumo 

ir gerovės 

 Tikslas 2.1. VAIKŲ SVEIKATOS SAUGOJIMAS IR SIRPINIMAS. Teikti pagalbą vaikui ir šeimai užtikrinant visapusišką paslaugų 

įvairovę, kurti saugią ir sveiką edukacinę aplinką. Toliau puoselėti sveikos gyvensenos vertybes bei suteikti tokio gyvenimo būdo pradmenis. 

 

Uždaviniai   2.1.1.Siekti lanksčios ir kokybiškos ugdymo paslaugų teikimo sistemos 

2.1.2.Siekti efektyvesnio gabių ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) 

2.1.3.Prevencinių programų taikymas 

2.1.4.Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius 

Prioritetas 3. Bendradarbiavimo, paremto modeliu „ Pedagogas – Vaikas – Šeima“ stiprinimas, užtikrinant sėkmingą vaiko ugdymą mokykloje 

Tikslas  3.1.BENDRADARBIAVIMAS: TĖVAI – PEDAGOGAI – VAIKAI; PEDAGOGAI – PAGALBOS PERSONALAS 

Uždaviniai  3.1.1.Telkti grupių bendruomenę, plėtoti tėvų lyderystę 

3.1.2.Tobulinti ir modernizuoti ugdymosi aplinką, pritaikant saugiam ir kūrybiškam ugdymui(si) 

3.1.3.Įstaigos mikroklimato puoselėjimas 

3.1.4.Saugių ir patogių įstaigos darbuotojų darbo sąlygų užtikrinimas 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Įgyvendinimo planas 

 
*Lėšų šaltiniai: 

STD – specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėm finansuoti 

SB – Savivaldybės biudžeto lėšos savarankiškom funkcijom vykdyti 

Priemonė  
Termin

as 

Lėšų poreikis ir 

šaltiniai* 

Vykdytojai ir 

partneriai 
Laukiamas rezultatas 

1 2 3 4 5 

UŽDAVINYS 1.1.1.Ugdymo programų kokybė ir dermė 

Ikimokyklinio ugdymo 

programos „Saulutės 

delnuose“ atnaujinimas. 

2022 

 

STD, SB Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Įgyvendinamas atnaujinta programa. Sudarytos galimybės kokybiško 

ugdymo užtikrinimui: kuriama visiems vaikams draugiška, atvira, 

dialogiška, emociškai saugi aplinka, akcentuojamas sveikatos 

ugdymas, patirtinis ugdymasis ir integralumas, siekiama gilinti vaiko 

žinias, keičiančias jo nuostatas, mąstymą ir elgesį, vaikų ugdymas 

personalizuojamas, skatinamas veikimas kartu, tolerancija, 

bendruomeniškumas, socialinis jautrumas. 

(M)Vaikų tarpusavio sąveikos 8 rodiklis sieks 55% 

Bendrojo 

priešmokyklinio ugdymo 

ir ugdymosi programa. 

2022 -

2024 

STD, SB Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Taikyti stebėjimo, planavimo, vertinimo, refleksijos formas, 

atsižvelgiant į švietimo dokumentus. Priimtos stebėjimo ugdomosios 

veiklos planavimo, vertinimo, refleksijos formos. 

Visi vaikai pasirengę mokyklai. 

Specialiųjų įgūdžių 

ugdymosi(si) programų 

įgyvendinimas „Zipio 

draugai“ ir „Kimochi“. 

2022 -

2024 

STD; paramos lėšos Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Integruojamos ir įgyvendinamos programos, kuriama aplinka padeda 

vaikams, taip pat ir turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, geriau 

integruotis į socialinę aplinką, pagerina jų ugdymosi kokybę. 

„Kimochi“  programa tęstinė, dalyvauja 60 vaikų. „Zipio“ programą 

įgyvendina 40 vaikų 

Veiklos kokybės 

įsivertinimas. 

2022 -

2024 

Žmogiškieji ištekliai Mokyklos 

taryba 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Sudarytos sąlygos įgalinančios visą bendruomenę argumentuotai 

diskutuoti apie vaikų ugdymosi pasiekimus, gyvenamąją aplinką, 

patyriminę erdvę, vadybą ir lyderystę, bei kitus darželiui svarbius 

veiklos kokybės rodiklius. Analizuojamas įstaigos ugdymo procesas, 

numatomi  tobulinimosi kriterijai.  Kartą per metus atliekamas 

veiklos kokybės įsivertinimas panaudojant internetinės platformos 

apklausos.lt galimybes. Duomenys skelbiami elektroninio dienyno 

erdvėje. Aptariama per mokytojų metodinius pasitarimus. 



Priešmokyklinio ugdymo 

programos mokinių 

pasiruošimas pradiniams 

ugdymui. 

2022 -

2024 

Žmogiškieji ištekliai Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Kartą per metus: organizuojami tėvų susirinkimai su būsimais 

mokytojais; atvirų durų dienos lopšelyje - darželyje (pagal situaciją 

valstybėje); mokinių vertinimo aprašai; mokytojų  metodiniai 

pasitarimai mokinių pasiekimų ir pažangos analizei.  

UŽDAVINYS 1.1.2.Ugdymo individualizavimas ir ankstyvojo amžiaus socializacija 

1 2 3 4 5 

Vaiko pasiekimų ir 

pažangos  vertinimo 

sistema. 

2022 -

2024 

STD, SB Pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Vaikų amžių atitinkanti ugdymosi pažanga ir pasiekimai. Mokiniai 

vertinamu du kartus per mokslo metus. Tėvai susipažinę su vertinimo 

sistema. 

 Mokinių adaptacinis 

laikotarpis. 

Kasmet 

06 - 08 

mėnesiai 

STD, SB 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

mokytojai 

Taikomi priimtiniausi vaiko  adaptavimosi modeliai; aptariami 

susitarimai su naujai priimamų vaikų tėvais mokslo metų pradžioje, 

dėl planuojamos dienotvarkės; 100% tėvų teikiamos individualios 

konsultacijos; 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjų „ėjimas kartu su grupe“ 

užtikrinant emocinę vaikų sveikatą, kai keičiama  ugdymosi 

programa (ankstyvojo amžiaus, priešmokyklinio). 

Ugdymo inovacijos, 

individualios programos. 

Nuolat 

veiklose 

STD, SB 

 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Taikomos IKT priemonės individualiam vaikų ugdymui. Parengtas 

veiklų grafikas. IKT klasės galimybių išnaudojimas.  Rengiamos 

individualios programos. Vaikų personalinės parodos, konkursai. 

(M)Mokytojo dėmesio skyrimas kiekvienam mokiniui 4 rodiklis sieks 

60% 

Ugdymas kitose erdvėse: 

edukacinės išvykos, 

projektai, 

bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

2022 -

2024 

STD ugdymo 

reikmėm finansuoti 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Augs galimybės vaikų kūrybiškumo ugdymui; 

Visos erdvės pritaikomos ugdymo poreikiams, vykdoma įvairi 

ugdomoji, tiriamoji veikla, tobulinamos įvairios vaikų kompetencijos. 

 Ne mažiau kaip 80 vaikų du kartus per metus organizuojamos 

išvykos, edukaciniai užsiėmimai už mokyklos ribų.  Visi 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai (išskyrus 

ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus) 6-8 kartus per mokslo metus 

dalyvauja edukaciniuose sveikatos stiprinimo, pažinimo, meninės 

saviraiškos ar kūrybiškumo skatinimo veiklose ne mokyklos erdvėse. 

Edukacinės valandėlės 2022 -

2024 

STD, SB 

 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Visapusiškas vaiko ugdymas , prigimtinių galių plėtojimas 

organizuojant patyriminį  ugdymą artimiausioje socialinėje aplinkoje. 

Į vaikų ugdymo veiklas įtraukiami tėvai. 



Vaiko pagalbos 

specialistų įtraukimas į 

grupės veiklos 

planavimą. 

2022 -

2024 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaiko pagalbos 

specialistai 

Parengtas ir įgyvendintas individualios pagalbos planas specialiųjų 

poreikių vaikui. 

UŽDAVINYS 1.1.3. Kokybiškų  sąlygų plėtojimas įvairiapusiams vaikų gebėjimams ugdyti, puoselėti kūrybiškumą ir individualumą 

1 2 3 4 5 

Siekiant ugdymo 

kokybės gerinimo į 

ugdymo turinį lanksčiai, 

kūrybingai ir 

veiksmingai 

integruojamos STEAM 

ugdymo metodikos ir 

technologijos.  

2022 -

2024 

STD, SB Pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Ugdytiniai ugdys  mokslinius, matematinius, gamtos, inžinerijos, 

technologijų, meninius įgūdžius, juos pritaikys praktiškai. STEAM 

taikymo elementai atsispindi visų grupių planuojamose veiklose. 

Kartą per savaitę mokytojai teikia ugdomųjų veiklų ataskaitą 

elektroninio dienyno platformoje. 

Inovatyvių ugdymo 

metodų integravimas į 

ugdomąją veiklą. 

2022 -

2024 

STD, SB Pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Skatinti vaikų tarpusavio bendradarbiavimą ugdymo proceso metu.  

Kūrybiškai spręsti susidariusias problemas. Įgyvendinti grupines 

projektines veiklas, traukiant į grupės metinius veiklos planus. 

Projektinės veiklos sėkmė priklausys ir nuo tėvų įsitraukimo. 

Projektines veiklas vykdo ankstyvojo ir jaunesniojo ikimokyklinio 

amžiaus vaikų grupės. 

Internetinių platformų 

išnaudojimas, e-pamokų 

taikymas. 

2022 STD lėšos 

kvalifikacijai kelti 

Direktorius Efektyviai išnaudojama nuotolinio ugdymo platforma e-pamokos 

atitinkančio turinio pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas.  

UŽDAVINYS 1.1.4.Vaikų kūrybinių ir dvasinių galių aktyvinimas 

1 2 3 4 5 

Teigiamas mikroklimato 

kūrimas. 

 

2022 -

2024 

STD, SB 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojai Optimaliai atliepiami tėvų lūkesčiai orientuojantis į tėvų lūkesčių 

tyrimų duomenų analizės rezultatus. Tėvai ir pedagogai siekia dermės 

ir tęstinumo tarp ugdymo įstaigoje ir namuose, dalijasi gerąja 

patirtimi ugdymo klausimais, laikosi vienodų susitarimų ir taisyklių 

auklėjant vaikus grupėje ir namuose. 

(T)Vaikų tarpusavio sąveikos 7 rodiklis sieks 48% 

Grupių susitarimai 2022 STD, SB 

Žmogiškieji 

Mokytojai, tėvų 

savivalda 

Aiškūs susitarimai tarp pedagogų ir tėvų dėl keitimosi informacija, 

apie vaiko pažangą: būdai, formos, dažnumas. Visos grupės parengia 



ištekliai ir turi vidines taisykles-susitarimus, su kuriais supažindami visi tėvai. 

(M)Vaikų fizinio ir psichologinio saugumo 1 rodiklis sieks 75% 

Bendradarbiavimo su 

tėvais formų ieškojimas. 
   

Pasiekti, jog visose darželio tradicinių švenčių, edukacinių veiklų 

organizavimo grupėse dalyvautų tėvų atstovai 

UŽDAVINYS 1.1.5.Ttradicijų puoselėjimas 

1 2 3 4 5 

Projektinė veikla 

(tarptautiniai, 

respublikiniai). 

2022 -

2024 

Projektinės lėšos, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai. 

Kiekvienais metais vykdomi edukaciniai projektai skatins vaikus 

taikyti savo kūrybines galiais prie naujų aplinkos elementų. 

Projektuose dalyvauja ne mažiau kaip 60 vaikų. 

Tradiciniai renginiai 

paremti lietuvių liaudies 

tradicijomis ir papročiais. 

2022 -

2024 

STD, SB Pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

 

Organizuojamos edukacinės veiklos, ugdytinių pažanga visose 

ugdymosi srityse. Per metus organizuojamos 5 veiklos 

Valstybinių švenčių 

minėjimas, veiklų joms 

aptarti organizavimas. 

2022 -

2024 

STD, SB Pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

 

Organizuojamos valstybinės šventės. Veiklą vykdo tautiškumo 

metodinė grupė. Ugdoma vaikų tautinė, pilietinė pasaulėžiūra. Į 

veiklas įtraukiami tėvai.  

Neformaliojo švietimo 

būrelių veiklos 

organizavimas, 

individualių vaiko 

poreikių tenkinimui. 

2022 -

2024 

STD, SB 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pavaduotoja 

ugdymui  

mokytojai 

Tobulinamos vaikų kompetencijos atliepiant tėvų poreikius. 

Rengiamos apklausos ir atliekama analizė neformalių veiklų 

vykdymui mokykloje. Organizuojami meniniai dailės – technologijų 

užsiėmimai vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikams. 

Organizuojamas neformalus ugdymas – „Robotika“ (kitos, pagal tėvų 

poreikį). 

UŽDAVINYS 1.1.6.Pedagoginės kompetencijos tobulinimas, bendradarbiavimo kultūros stiprinimas 

1 2 3 4 5 

Tobulinti pedagogų 

kvalifikaciją ir 

kompetencijas, 

formuojant veiklią, 

atsakingą ir sutelktą 

bendruomenę, 

gebančią kūrybiškai 

dirbti komandose. 

2022.-

2024 

STD lėšos 

kvalifikacijai kelti 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

Parengta ir įgyvendinama pedagogų kvalifikacijos kėlimo programa; 

Išnaudojamos nuotolinio kvalifikacijos kėlimo platformos BMT 

darželiai; Pedagogas lt; Mokytojai dalyvauja rajono vadovų 

parengtose ilgalaikėse programose. Kvalifikacinių seminarų 

medžiagą taiko ugdymo procese.  3 pedagogai siekia aukštesnės 

kvalifikacijos ( 2 vyr. mokytojo, 1 metodininko). 1 pedagogas įgyja 

profesinę kvalifikaciją.  Mokytojai ne mažiau kaip 5 dienas per metus 

dalyvauja mokymuose (30 val.).  



Kompiuterinių 

technologijų naudojimas 

ugdymo procesui 

planuoti. 

2022 -

2024 

STD lėšos IKT 

priemonėm 

Direktorius Visi pedagogai gilina IKT raštingumo žinias, atsižvelgiant į ugdymo 

prioritetus. Mažinama mokytojo baimė naudotis IKT priemonėmis. 

Stiprinama mokytojo asmeninio tobulėjimo kompetencija. 

Dalinimasis gerąja 

patirtimi.  

2022 -

2024 
Žmogiškieji ištekliai 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Laisvi, kūrybingi, inovatyvūs ir besimokantys vieni iš kitų, 

besidalinantys gerąja patirtimi, mokytojai. 

Ne mažiau kaip du kartus per metus pasidalinta patirtis ( metodas, 

taikyta iniciatyva, renginio refleksija, pranešimas ar pan.) 

Posėdžiuose aptariamos vestos ugdomosios veiklos, pristatomos 

metodinės priemonės, pasidalijama žiniomis ir patirtimi, įgytomis 

seminaruose, rengiami metodiniai- praktiniai pranešimai, 

publikacijos. 

 

Pagalba - mentorystė 
2022 -

2024 
Žmogiškieji ištekliai 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Vertybių žodyno sudarymas. Laikomais susitarimo teikti pagalbą 

naujai pradėjusiems dirbti pedagogams. 2-3 kartus teikti koleginę 

pagalbą turint didesnę kompetenciją tam tikro ugdymo srityje 

NAS duomenų sistema 

panaudojimas 

Metodinės medžiagos 

kaupimas. 

2022 -

2024 
Žmogiškieji ištekliai 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

Vaiko pagalbos 

specialistai 

Telkiamas mokytojų komandinis darbas kaupiant metodinę medžiagą, 

mažinant laiko sąnaudas ruošiantis veikloms. 

Mokytojų savianalizė. 
Kasmet 

06 mėn. 
Žmogiškieji ištekliai 

Direktorius, 

mokytojai 

Kartą per metus visi mokytojai įsivertina savo veiklą, numato 

tobulinimosi tikslus, analizuoja veiklos planavimo galimybes 

Metinės vadovų ir jų 

pavaduotojų, kitų 

darbuotojų veiklos 

vertinimas. 

Kasmet 

iki 

03.01 

STD, SB 
Direktorius, 

pavaduotojai 

Tobulėja vadovų ir jų pavaduotojų kompetencija, stiprėja 

kitų darbuotojų motyvacija. 

Mokytojų emocinė 

sveikata. 

2022 -

2024 

STD lėšos 

kvalifikacijai kelti 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui; 

socialinis 

pedagogas. 

Dalyvauja ilgalaikėse kvalifikacinio kėlimo programose emocinei 

sveikatai stiprinti, motyvacijai didinti. Mokykloje surengtos ne 

mažiau kaip 2 neformaliųjų užsiėmimų iniciatyvos per metus.  



UŽDAVINYS 2.1.1.Siekti lanksčios ir kokybiškos ugdymo paslaugų teikimo sistemos 

1 2 3 4 5 

Atvirų durų dienos. Kasmet  

08 mėn. 

Žmogiškieji ištekliai Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Bendradarbiaujant kartu su tėvais paskutinės mokslo metų dienomis 

(08-27/28)  kviečiami naujai atvykstantys tėvai susipažinti su darželio 

aplinka, mokytojais. Organizuojami susirinkimai ankstyvojo amžiaus 

vaikų grupių susirinkimai. Rengiamas įvadinis susitikimas su 

mokyklos pedagogų bendruomene. 

(T) rodiklis sieks 75% 

Individualios 

konsultacijos tėvams. 

Kasmet 

Nuolat, 

esant 

poreiki

ui 

STD, SB Direktorius, 

vaiko pagalbos 

specialistai 

Lopšelyje-darželyje vykdomas įtraukusis ugdymas: visiems įstaigos 

vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiama 

specialioji pedagoginė pagalba nuo ankstyvojo amžiaus (nuo 2-ejų 

metų), organizuojamas tėvų švietimas vaikų raidos ir jų sutrikimų 

klausimais, vykdomi pedagogų ir specialistų konsultacijų, mokymų ir 

dalijimosi gerąja patirtimi planai, kaip dirbti su vaikais, turinčiais 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

(T) Partnerystė su šeima 36 rodiklis sieks 23% 

Įstaigos teikiamų 

paslaugų poreikio ir 

kokybės analitinė veikla. 

2022 -

2024 

Žmogiškieji ištekliai Direktorius, 

pavaduotojai, 

mokytojai 

 

Atliepti bendruomenės narių poreikius. Apvaliojo stalo diskusijos 

(vadovai su mokytojais ir tėvais) apie teikiamų paslaugų poreikį ir 

kokybę, tobulintinus aspektus ir tobulinimo galimybes. 

Kuriama mokyklos ir šeimos bendravimo sistema. 

(T) Šeimos kultūros pažinimas 24 rodiklis sieks 25% 

Bendri renginiai. 2022 -

2024 

STD, SB, Spec. 

lėšos 

Direktorius, 

pavaduotojai, 

mokytojai, 

 

Didėjantis tėvų pasitikėjimas mokytojais, įstaiga. Tėvai drąsiai 

diskutuoja su vadovais  ir mokytojais apie iškylančias problemas, 

lūkesčių neatitikimus. Ne mažiau kaip vienas masinis renginys. 

(T) Partnerystė su šeima rodiklis sieks 75% 

Informavimo sistema. 2022 -

2024 

STD  Direktorius, 

pavaduotojai, 

mokytojai, 

raštinės 

administratorius 

Informacijai skleisti pasitelkiama elektroninio dienyno platforma. 

Visos grupės turi privačias uždaras tėvų grupes socialiniuose 

tinklapiuose, nuolat atnaujinama informacija mokyklos socialinio 

tinklapio informacija, didinamas įstaigos matomumas. 

Kartą per mėnesį pagalbos personalas rengia informacinius 

pasitarimus. 

Mokyklos savivaldos 

iniciatyvų stiprinimas. 

2022 -

2024 

Žmogiškieji ištekliai Mokyklos 

tarybos 

pirmininkas 

Bendrų diskusijų metu priimami labiausiai tenkinantys sprendimai. 

Šeimos labiau domisi įstaigos veikla ir vaiko poreikių tenkinimu: 

susipažįsta su įstaigos metiniu veiklų planu, metiniu renginių planu, 



pagal galimybes padeda įgyvendinti veiklas (prisideda prie 

edukacinių erdvių įrengimo, įstaigos aplinkos gražinimo). 

(T) Pažintinė aplinka 19  rodiklis sieks 35% 

UŽDAVINYS 2.1.2.Siekti efektyvesnio gabių ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) 

1 2 3 4 5 

VGK veikla;  2022 -

2024 

 VGK 

pirmininkas 

Vaiko pagalbos specialistų efektyvus komandinis darbas, maksimaliai 

pagalba specialiųjų poreikių vaikams. Nuolatinė priežiūra ir analizė 

ankstyvai pagalbai vaikui nustatyti. Įgyvendinamas veiklos planas. 

Vaiko pagalbos 

specialistų metodiniai 

pasitarimai su 

mokytojais,  taikant 

intervizijos metodiką. 

2022 -

2024 

STD, SB Pavaduotojas 

ugdymui, vaiko 

pagalbos 

specialistai 

Kartą per ketvirtį organizuojami mokytojų susitikimai, keliamos 

problemos, kūrybiniai problemų sprendimai. Keliamas mokytojų 

pasitikėjimas, didinamas mokytojo supratimas gauti pagalbą laiku. 

Respublikinis projektas 

„Žaidimai moko“. 

2022 -

2024 

Projektinės lėšos 

Žmogiškieji ištekliai 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

Kiekvienais mokslo metais nuosekliai įgyvendinamas projektas, kurio 

pagalba tobulinami pažintiniai, sensoriniai ugdytinių gebėjimai. 

Dalyvauja visi specialiųjų poreikių vaikai. 

UŽDAVINYS 2.1.3.Prevencinių programų taikymas 

1 2 3 4 5 

Socialinis 

bendradarbiavimas. 

2022 -

2024 

Žmogiškieji ištekliai Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Bendrų projektų rengimas ir įgyvendinimas su rajono ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo įstaigomis. 

Prevencinių programų 

taikymas. 

2022 -

2024 

STD, SB Vaiko pagalbos 

specialistai, 

mokytojai 

Pagarbų elgesį skatinančių ir patyčių vaikų tarpe mažinančių 

priemonių taikymas. Planingas socialinio emocinio ugdymo 

programų įgyvendinimas mokykloje. 

Pažangioji patirtis. 2022 -

2024 

STD, SB, 

Žmogiškieji ištekliai 

Direktorius, 

pavaduotojai, 

mokytojai 

Bendradarbiavimas tarp rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų, 

dalijantis žiniomis, įgūdžiais, naujų technologijų taikymo ugdyme 

galimybėmis.  

UŽDAVINYS 2.1.4.Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius 

1 2 3 4 5 

Sveikos mokyklos 

programos rengimas. 

2023 STD, SB Pavaduotoja 

ugdymui 

Sveikos mokyklos nuostatas atitinkančios mokyklos pažymėjimas 5 

metams. Vaikai stiprins sveikatingumo ugdymo nuostatas. Sukurta 

vieninga sveikatos stiprinimo sistema. 

S.Kneipo metodikos 

taikymas. 

2022 -

2024 

STD, SB Mokytojai Pagal S.Kneipo metodika įgyvendinama su 60 vaikų. Vaikai stiprins 

sveikatingumo ugdymo nuostatas. 



Sveikatą stiprinantys 

renginiai, projektai, 

konkursai, kvalifikacijos 

kėlimo programos. 

2022 -

2024 

SB sveikatai 

stiprinti, projektams 

finansuoti 

Mokytoja 

atsakinga už 

fizini ugdymą, 

kiti mokytojai 

Mokytojai organizuoja kartą per savaitę sveikos gyvensenos veiklas; 

visuomenės sveikatos specialistas organizuoja po 1 veiklą 

priešmokyklinio ugdymo grupėse. Sukurta vieninga sveikatos 

stiprinimo sistema. Rugsėjis – sportinių veiklų mėnuo. 

Įgyvendinti vaisių ir 

pieno programą 

2022 -

2024 

Valstybinės, 

projektinės lėšos 

Pavaduotoja 

ūkiui ir 

bendriesiems 

klausimams 

Vaikai stiprins sveikatingumo ugdymo nuostatas. Sukurta vieninga 

sveikatos stiprinimo sistema. 

Nacionalinio projekto 

“Sveikatiada“ 

įgyvendinimas. 

2022 -

2024 

STD, SB 

Žmogiškieji ištekliai 

Mokytoja 

atsakinga už 

fizini ugdymą 

Siekiant ugdyti savarankią ir kūrybingą, savo gebėjimus 

išskleidžiančią, už aplinkos pokyčius ir identiteto išsaugojimą 

atsakingą asmenybę įgyvendinamos sveikatingumo puoselėjimo 

programos ir projektai. 

Sveikos mitybos įgūdžių 

programa 

2022 -

2024 

STD, SB Mokytojai, VSB 

specialistas 

Vaikai stiprins sveikatingumo ugdymo nuostatas. Pagalbos 

personalas įtraukia į planuojamas metines veiklas edukacinius 

užsiėmimus sveikos mitybos receptų išbandymui; grupės prižiūri ir 

puoselėja lauko darže sodinamas daržoves.  

UŽDAVINYS 3.1.1.Telkti  grupių bendruomenę, plėtoti tėvų lyderystę 

1 2 3 4 5 

Grupių bendruomenių 

kultūrinis puoselėjimas. 

2022 -

2024 

Žmogiškieji ištekliai Mokytojai Tėvai prisideda rengiant projektus idėjomis, veiksmais, būtinais 

ištekliais: paruošia vaikų aprangą šventėms, parūpina priemonių 

akcijoms, padeda palydėti vaikus į edukacinę išvyką, kviečiasi vaikus 

į darbovietę arba įstaigoje supažindina su savo profesija ir pan. 

Tėvai – aktyvūs veiklų dalyviai, inicijuojantys projektus, renginius, 

seminarus: rekomenduoja lektorius, padeda surasti transportą, kuria ir 

vaidina vaikams ir pan. 

(T) socialinė emocinė aplinka 17 rodiklis sieks 45% 

Tėvų švietimas.  2022 -

2024 

STD, SB Pavaduotojas 

ugdymui, 

socialinis 

pedagogas, 

mokytojai 

Per metus vyksta 1-2 šviečiamojo pobūdžio renginiai vaikų tėvams ir 

bendruomenei, rengiami 4-5 leidiniai (lankstinukai, bukletai, 

informaciniai stendai) tėvų pedagoginio, psichologinio švietimo 

temomis. 

UŽDAVINYS 3.1.2.Tobulinti ir modernizuoti ugdymosi aplinką, pritaikant saugiam ir kūrybiškam ugdymui(si) 

1 2 3 4 5 

Ugdymo bazės 2022- STD, SB Direktorius, Lauko erdvių turtinimas ugdymo priemonėmis STEAM elementų 



modernizavimas. 2024 pavaduotojai taikymui ugdymo procese edukacinės lauko ir vidaus aplinkos nuolat 

atnaujinamos ir aprūpinamos šiuolaikinėmis ugdymosi priemonėmis, 

tenkina įstaigos bendruomenės kokybiško ugdymosi poreikius. 

(M)Mokyklos fizinės aplinkos pritaikytos vaikų poreikiams vertinimo 

2 rodiklis sieks 60% 

Metodinio kabineto 

panaudojimo galimybės. 

2022 -

2024 

 Pavaduotojas 

ugdymui 

Išnaudojama metodinio kabineto erdvė vaikų veikloms organizuoti – 

vykdomos neformalaus ugdymo programos; organizuojami meniniai 

– technologiniai užsiėmimai pagal sudarytus tvarkaraščius. 

5 grupės kapitalinis 

remontas. 

2022 SB skirtos lėšos Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkiui ir 

bendriesiems 

klausimams 

Gerinant higienines sąlygas būtina atlikti remonto darbus – 

suremontuoti grupę. Stiprinama įstaigos materialinė bazė. 

Modernizuota įstaigos aplinka pritaikoma šiuolaikinio vaiko 

poreikiams. 

Lauko dviračių tako 

įrengimas. 

2023 Paramos lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkiui ir 

bendriesiems 

klausimams 

Stiprinamos vaikų sveikos gyvensenos nuostatos. Ugdymas lauke per 

sportines veiklas. Susitarimai su tėvais, saugumo taisyklės. 

Išnaudojama lauko erdvė. Sistemingas, motyvuotas  ir džiugių 

emocijų teikiantis fizinis aktyvumas. Įvairinamas ugdymo procesas. 

(M)Lauko erdvių panaudojimo 35  rodiklis sieks 55% 

Lauko scenos įrengimas 2024 Spec. lėšos Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkiui ir 

bendriesiems 

klausimams 

Turtinama įstaigos materialinė bazė. Organizuojami grupių renginiai 

lauke. Galimybė pritaikyti lauko klasės veikloms. Įvairinamas 

ugdymo procesas. 

Aplinkos drenavimas 2024 SB; Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkiui ir 

bendriesiems 

klausimams 

Žaidimo aikštelių sausinimas, galimybė naudoti lauko erdvę. 

Kiekviena grupė turi atitinkamas vietas laisvai judėti, žaisti. 

Sistemingas, motyvuotas  ir džiugių emocijų teikiantis fizinis 

aktyvumas. 

UŽDAVINYS 3.1.3.Įstaigos mikroklimato puoselėjimas 

1 2 3 4 5 

Bendros kolektyvinės 

išvykos 

2022-

2024 
Žmogiškieji ištekliai 

Visa mokyklos 

bendruomenė 

Organizuojamos kolektyvinės išvykos, vakaronės, iniciatyvos. Per 

metus ne mažiau kaip dvi iniciatyvos. Stiprėja darbuotojų santykiai, 

bendradarbiavimas, pasitikėjimas, stiprinamas komandinis darbas, 

vyraujantis palankus emocinis klimatas. 



Įstaigos kolektyvo 

sveikos gyvensenos 

nuostatų puoselėjimas 

2022 -

2024 
Žmogiškieji ištekliai 

Mokytoja 

atsakinga už 

fizini ugdymą 

Įstaigos darbuotojų grupė kasmet dalyvauja rajono visuomenės 

sveikatos biuro organizuojamoje sveikatos stiprinimo programoje 

„Sveikiausi par vėsa rajuona“; neformaliose grupinėse veiklose. 

Sukurta vieninga sveikatos stiprinimo sistema. 

Tradicinių švenčių 

minėjimas 

2022 -

2024 

Žmogiškieji ištekliai Direktorius Pedagoginio ir pagalbos personalo padėkos dienos. Bendruomenė 

dalyvauja formuojant bendruomeniškumo ir pasitenkinimo jausmą. 

Įstaigos darbuotojų 

kūrybinės iniciatyvos 

2022 -

2023 

Žmogiškieji ištekliai Visa mokyklos 

bendruomenė 

Rengiamos darbuotojų personalinės parodos. Stiprinamas 

pasididžiavimo jausmas, stipresnis bendruomenės narių pažinimas, 

didinamas artumo jausmas. Per menus ne mažiau kaip 1 paroda. 

Kolektyvinio stendo 

puoselėjimas 

2022 -

2024 

Žmogiškieji ištekliai Pavaduotojas 

ūkiui ir 

bendriesiems 

klausimas 

Tradicinių rubrikų įgyvendinimas foto galerijoje „Istorija prasideda 

nuo fotografijos“, kartą per pusmetį. Bendruomenė dalyvauja 

formuojant bendruomeniškumo ir pažinimo jausmą. 

Savišvieta  2022 Žmogiškieji ištekliai Visa mokyklos 

bendruomenė 

Įrengta vieta knygų mainams. Mokyklos bendruomenė dalijasi 

knygomis. Stiprinamas bendruomeniškumo ir pasitikėjimo jausmas. 

Organizuojamas neformalus laisvalaikis. 

UŽDAVINYS 3.1.4.Saugių ir patogių įstaigos darbuotojų darbo sąlygų užtikrinimas 

1 2 3 4 5 

Stiprinti vaikų saugumą Kasmet 
1,2 GPM paramos 

lėšos 

Mokyklos 

taryba, vadovas 
Civilinės atsakomybės draudimas 

Sveikatos priežiūros 

organizavimas 
Kasmet SB Direktorius 

Įstaigoje dirba darbuotojai atitinkantys darbuotojų saugumo 

reikalavimus 

Personalo sveikatos ir 

saugumo mokymai 
Kasmet SB 

Pavaduotojas 

ūkiui ir 

bendriesiems 

klausimams 

Keliama darbuotojų kvalifikacija sveikatos saugumo klausimais. 

Darbo inventoriaus 

atnaujinimas 
Kasmet SB, spec. lėšos 

Pavaduotojas 

ūkiui ir 

bendriesiems 

klausimams 

Stiprinama įstaigos materialinė bazė 

Smulkus patalpų 

remontas 

Kasmet 

pagal 

poreikį 

SB, spec.  lėšos 

Pavaduotojas 

ūkiui ir 

bendriesiems 

klausimams 

Gera įstaigos materialinė bazė. 



IX. Įgyvendinimo stebėsena 

 

   Mokyklos strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. 

   Strateginio planavimo grupė pristato Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ 2022-2024 m. 

strateginį veiklos planą įstaigos bendruomenei visuotinio bendruomenės susirinkimo metu kartą 

metuose. Tokiu būdu visuomenė turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai 

tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus. 

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

strateginius tikslus ir  uždavinius, ar darbuotojai įvykdė pavestas priemones, ar vykdomos 

priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius veiklos planus. 

   Strateginio plano stebėsenos grupė posėdžiauja du kartus per metus. Pavasarį vyksta praeitų 

metų veiklos ataskaitos analizė, kuri pateikiama lopšelio-darželio bendruomenei visuotiniame 

bendruomenės susirinkime. 

   Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų rudenį koreguoja lopšelio-darželio strateginį 

planą ir teikia stebėsenos grupei, kuri jį tvirtina ir planas yra pratęsiamas. 

 

 


