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I. ĮVADAS 

 

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2013–2016 metų strateginis planas – tai perspektyva į ateitį, siekiant efektyviai ir tikslingai 

organizuoti įstaigos veiklą, numatyti pagrindinius įstaigos veiklos prioritetus, spręsti aktualiausias veiklos problemas ir efektyviai organizuoti 

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.  

Rengiant lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2013–2016 metų strateginį planą vadovautasi: 

 Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu. 

 Valstybės švietimo 2013–2022 metų strategija. 

 Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo rezultatais. 

 Visagino savivaldybės 2010–2015 m. strateginiu planui bei jo pakeitimais ir papildymais. 

 Lopšelio-darželio strateginių veiklos planų ataskaitomis. 

 Lopšelio-darželio direktoriaus veiklos ataskaitomis. 

 Lopšelio-darželio bendruomenės narių pasiūlymais ir rekomendacijomis.  

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS 
  

Įstaigos pavadinimas: Įsteigtas 1989 metais spalio 31 d. ir 1990 m. sausio 12 d. pradėjo veikti kaip Ignalinos atominės elektrinės 

žinybinis lopšelis-darželis Nr. 12. 1994 metais rugsėji 13 d. Ignalinos rajono valdybos Švietimo skyrius įregistravo lopšelį darželį pavadinimu – 

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“. 

Adresas: Sedulinos al. 51, LT-31231 Visaginas, el. paštas amalija@dkd.lt. 

Įstaigos grupė: neformaliojo švietimo Mokykla. 

Teisinė forma: Visagino savivaldybės biudžetinė įstaiga.  

Veiklos rūšys: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.  
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Struktūra: lopšelyje-darželyje veikia 11 ugdymo grupių. 3 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.  

Ugdymo procesas organizuojamas remiantis įstaigos nuostatais ir metiniais veiklos planais. 

Ikimokyklinio ugdymo grupėse ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa 

„Ąžuoliuko takeliu“. 

Priešmokyklinėje grupėje ugdomasis procesas organizuojamas vadovaujantis „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) 

programa“. Į ugdymo procesą integruojamos programos: „Sveikuolis giliukas“, „Visapusiškas vaiko ugdymas kūno kultūros valandėlių metu baseine“, 

„Zipio draugai“, taikomi Reggio Emilija ugdymo programos elementai. Nuo 2012 m. Mokykla įsijungė į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. 

Įstaigoje vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiamos logopedo paslaugos.  

III. SITUACIJOS ANALIZĖ 

3.1. Išorinės aplinkos analizė: 

Išoriniai veiksniai  

Politiniai-teisiniai Sisteminiai pokyčiai Lietuvoje – demokratinių vertybių susilpnėjimas, socialinės atskirties didėjimas, 

gyventojų emigracija, darbo rinkos pokyčiai įtakojo šalies politinį gyvenimą bei švietimo sistemą. Visagino savivaldybės 

2010–2015 metų strateginiame veiklos plane vienas iš prioritetų – ekonomikos aprūpinimas žmogiškaisiais ištekliais – 

labai tampriai susijęs su miesto švietimo įstaigų veikla. Numatoma sukurti kokybišką, visiems prieinamą ir tęstinę 

švietimo sistemą mieste. Iškelti uždaviniai – renovacija ir modernizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigų – saugių ir 

uždarų ikimokyklinių įstaigų teritorijų įrengimas, užtikrins švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą šeimai. Šie 

sprendimai įtakoja ir mūsų įstaigos veiklą bei prioritetus.  

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vyriausybės 

nutarimais, ŠMM įsakymais, Visagino savivaldybės tarybos ar administracijos direktoriaus patvirtintais dokumentais, 

kitais teisės aktais bei šių dokumentų pagrindu parengtais Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatais, 

patvirtintais Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-57 ir įregistruotais Juridinių asmenų 

registre 2012 m. balandžio 26 d.  

  

Ekonominiai Siekiant įstaigos veiklos modernizavimo ir kokybiškesnių ugdymo(si) sąlygų, reikšmingu prioritetu tampa 

ekonominiai veiksniai, kurie įtakoja mūsų įstaigos veiklą. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ finansiškai 

savarankiška įstaiga, pagal galimybes materialiniais resursais apsirūpinusi įstaiga. Nuo 2002 m. nuolat didėjo švietimui 

skiriamos lėšos, valstybės, savivaldybės biudžetuose, tačiau šiuo metu finansavimas švietimui mažėja. Įstatymiškai 

įtvirtintos švietimo finansavimo nuostatos (mokinio krepšelio), atskleidžia valstybės požiūrio į švietimą svarbą. Esant 

sunkiai ekonominei situacijai šalyje, mažinamas finansavimas švietimo įstaigoms, tai atliepia ir mūsų įstaigos veiklos 

finansavimą. 
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Socialiniai  Norėdami sėkmingai atlikti socializacijos funkciją turime keistis taip, kaip keičiasi mus supanti aplinka. 

Įstaigos veiklai daro įtaką: 

1.  Šeimų migracija. Dėl padidėjusios bedarbystės vyksta vaikų migracija (šeimos išvyksta uždarbiauti į kitas 

šalis). 

2.  Teikiamomis paslaugomis domisi šeimos iš kitos kalbinės aplinkos. 2011–2012 m. m. įstaigą lankė 43% 

vaikų iš kitos kalbinės aplinkos. Vaikai sėkmingai išmoksta valstybinę kalbą ir ateityje lengviau integruosis į Lietuvos 

gyvenimą. 

3.  2011–2012 m. m. padaugėjo šeimų, kurių šeimos nariai dirba pamainomis arba jų darbo laikas nesutampa 

su mūsų įstaigos darbo laiku. Šis socialinis faktorius pareikalavo ieškoti naujų darbo formų ir papildomų lėšų. Lopšelyje-

darželyje veikė prailginto buvimo grupė finansuojama iš ES fondo. 

4.  Per pradėjusius metus padaugėjo socialiai remtinų šeimų, kurioms taikomos 50% ir 100% lengvatos už 

vaikų maitinimą. 

Padaugėjo vaikų turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų ir alergijų.  

  

Technologijos Plėtoti švietimo paslaugų įvairovę, skatinti pedagogų ir vadovų nuolatinį tobulėjimą, diegti naujoves bei 

užtikrinti kokybišką ugdymą, neįmanoma be šiuolaikinių technologijų įvaldymo. Visagino savivaldybės švietimo 

įstaigose veiksmingai taikomos IKT ugdymo procese. Ikimokyklinių įstaigų kompiuterizavimo lygis buvo ir yra 

silpnesnis nei bendrojo lavinimo mokyklų, nes tam reikia nemažai papildomų investicijų. 

Įstaiga turi galimybę naudotis internetu. Esame įsigiję 6 kompiuterius. 3 kompiuteriai ir 3 spausdintuvai yra 

naudojami buhalterinei apskaitai ir raštvedybai vesti. 3 kompiuteriais ir 3 spausdintuvais naudojasi įstaigos vadovas ir 

pavaduotojai. 1 kompiuteriu naudojasi pedagogai. Esame įsigiję skaitmeninį fotoaparatą. 

Ugdymo įstaiga privalo reaguoti į pokyčius visuomenėje, kad daugelis pedagogų tobulintų IKT ugdymo 

procese, o kiti bendruomenės nariai įgytų ir tobulintų savo kompiuterinį raštingumą.  

 

Edukaciniai Ugdymo procese taikomi alternatyvūs ugdymo metodai. Nuo 2010 m. lopšelyje-darželyje taikomas Regio 

Emilijos ugdymo metodas. Sudaromos sąlygos nuolatiniam pedagogų kvalifikacijos kėlimui, naujų kompetencijų 

įgijimui (organizuojami seminarai, kvalifikacijos tobulinimo renginiai, dalyvaujama VPMMMC rengiamuose pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose). Pedagogai mokosi iš kitų bei skleidžia savo gerąją darbo patirtį. Skatinami nuolatiniai 

ryšiai su Visagino švietimo, kultūros įstaigomis. Tėvų švietimo politika įgyvendinama, suteikiant tėvams reikiamų 

pedagoginių žinių padedančių geriau pažinti vaiką, sprendžiant įvairias auklėjimo problemas. Šios žinios perteikiamos 

individualių pokalbių metu, susirinkimų metu, pasitelkiant įvairių sričių specialistus, padalomosios medžiagos pagalba. 
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3.2. Vidinių išteklių analizė: 

Vidiniai veiksniai  

Mokyklos kultūra/ 

Etosas 

 

 

Lopšelis-darželis turi vaikų ir suaugusių dainas, emblemą. Sudarytos sąlygos atskleisti savo individualumą 

ir kūrybiškumą. Vaikas – savo aplinkos kūrėjas. Bendruomenės nariai darbe yra saugūs. Ugdymo procesas vyksta 

saugioje, estetiškoje aplinkoje, pritaikytoje bendruomenės narių poreikiams. Tarp darbuotojų vyrauja pagarba, jie jaučiasi 

saugūs, pasitiki vieni kitais. Veikla grindžiama skaidrumu, teisingumo principais bei lygių galimybių principais. 

Švenčiamos kalendorinės šventės, organizuojami netradiciniai ir tradiciniai renginiai. Tradicijas kuria ir puoselėja visa 

bendruomenė. Bendruomenės nariai didžiuojasi lopšeliu-darželiu, ugdytinių tėvai teigiamai vertina bendruomenės darbą. 

Apie lopšelio-darželio veiklą informuojama vietinėje spaudoje ir televizijoje, įstaigos internetinėje svetainėje. 

 

Ugdymas ir 

mokymasis 

 

Ugdymas organizuojamas remiantis Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, lopšelio-

darželio ikimokyklinio ugdymo programa „Ąžuoliuko takeliu“, integruojant sveikatos stiprinimo programą „Sveikuolis 

giliukas“, programą „Zipio draugai“, kasmetiniais veiklos, ugdomojo darbo planais, kurie atitinka valstybės nustatytus 

reikalavimus ir yra periodiškai tobulinami bei atnaujinami. Ugdymo procese naudojame Reggio Emilijos metodo 

elementus.  

Aplinkos priemonės atitinka vaikų amžių, poreikius bei interesus. 2012 metais KVA grupė vertino 

ugdymosi proceso kokybę. Įsivertinimo duomenimis įvertinta „gerai“. Išvados: Taikyti inovatyvius ugdymo metodus, 

parengti darbuotojų skatinimo tvarką, aktyviau bendradarbiauti su ugdytinių tėvais, kviečiant juos dalyvauti ugdomojoje 

veikloje, gaminant didaktines priemones, siūlant kartu su vaikais atlikti užduotis namuose.  

 

Pasiekimai 

 

 

Integruojant kultūrą ir kasdieninę veiklą, sėkmingai dalyvaujame miesto ir regiono meniniuose, 

kultūriniuose renginiuose ir projektuose.  

Didelį dėmesį skiriame veikloms ir projektams, kurie skirti vaikų sveikatos stiprinimui bei aktyvios veiklos 

skatinimui.  

Lopšelyje-darželyje sukurta vertinimo sistema, pagal įgytus vaiko gebėjimus ir kompetencijas (socialinė, 

meninė, sveikatos saugojimo,  komunikavimo, pažinimo) padedanti nustatyti vaikų pasiekimus įvairiais amžiaus 

tarpsniais ir brandumą mokyklai. Vaiko pasiekimų įvertinimas atliekamas mokslo metų pradžioje ir pabaigoje. Vertinimo 

vykdytojai: grupių auklėtojos, logopedas, vaiko tėvai.  

Daugiau dėmesio turėtume skirti išskirtinių ir unikalių vaiko gebėjimų išryškinimui.   

Pagalba mokiniui 

 

Lopšelyje-darželyje teikiama logopedo, pagalba. 2012 m. rugsėjo mėnesio duomenimis logopedo pagalba 

teikiama 36 vaikams. 

Personalo 

formavimas ir 

organizavimas  

2013 m. sausio 1 d. duomenimis lopšelyje-darželyje dirbo 52 darbuotojai. Iš jų 22 pedagoginiai darbuotojai 

– visi atestuoti:  

 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – II-oji vadybinė kategorija, 
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 3 pedagoginiai darbuotojai – auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija, 

 11 pedagoginių darbuotojų – vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, 

 1 pedagoginis darbuotojas – muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, 

 1 pedagoginis darbuotojas – vyresniojo logopedo kvalifikacinė kategorija, 

 6 pedagoginiai darbuotojai – auklėtojo kvalifikacinė kategorija. 

Lopšelyje-darželyje visos pedagogės yra kompetentingos, aukštos kvalifikacijos. Lopšelio-darželio 

aptarnaujantį personalą sudaro vyr. buhalterė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, dietistė, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė, sekretorė-archyvarė, sandėlininkė, 3 sargai, 11 auklėtojų padėjėjų, 2 valytojos, 2 kiemsargės, 2 virėjos, 

pagalbinė darbininkė, skalbėja, dailidė, santechnikas, elektrikas-elektros įrenginių šaltkalvis.  

Įstaigos darbo organizavimas pagrįstas įstaigos veiklos struktūra bei tobulinimu. Kiekvienas darbuotojas susipažinęs su 

savo pareiginiais nuostatais ir juos vykdo. Veikla grindžiama bendradarbiavimu bei komandiniu darbu. Į įstaigos veiklos 

planavimą ir veiklos tobulinimą siekiame įtraukti visą lopšelio-darželio bendruomenę.  

 

Vadovavimas ir 

lyderystė 

Vadovai įgiję II vadybinę kategoriją. Veiklą koordinuoja pavaduotoja ugdymui ir pavaduotoja ūkiui.  

Lopšelio-darželio vadovas efektyviai diegia naujoves, priima sprendimus. 

Darbas vyksta demokratiškai. Formuojamos darbo grupės, pedagogai aktyviai įtraukiami į lopšelio-darželio 

veiklos planavimą.  

Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos institucijos: Lopšelio-darželio taryba, Metodinė taryba, Mokytojų 

taryba, Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, išskyrus psichologus, atestacijos komisija.  

 

Finansiniai ištekliai Lopšelio-darželio veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto (mokinio krepšelio), 2 

% pajamų mokesčio paramos, įstaigos pajamų lėšų (tėvų įnašai už teikiamas paslaugas). Lėšos naudojamos pagal 

patvirtintus įstaigos išlaidų sąmatų straipsnius. Skatiname visuomenės sveikatos programų, socializacijos programų, 

aplinkosaugos programų rengimą papildomoms lėšoms gauti. 

Įstaigos komunaliniai mokesčiai mokami iš savivaldybės biudžeto. Nepakankamai lėšų skiriama 

energetiniams ištekliams apmokėti (vandeniui, elektrai ir šilumos energijai). 

  

Patalpos ir kiti 

materialiniai 

ištekliai 

Atnaujintas, grupių inventorius, įsigyta naujų edukacinių ugdymo priemonių. 

Vidaus patalpos atnaujintos dalinai (išdažytos sienos, grupėse pakeistas apšvietimas, paklotas naujas 

linoleumas). Lopšeliui-darželiui reikalingas vidaus modernizavimas. Būtinas įvažiavimo į darželį remontas, darželio 

teritoriją ribojanti paaukštinta tvora. Lopšelio-darželio administracija pilnai aprūpinta kompiuterine įranga. 
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3.3. SSGG analizė: 

Stiprybės 

 Įstaigoje vyksta kaitos procesas, nuosekliai įgyvendinami 

švietimo sistemos pokyčiai (vidaus auditas, strateginis 

planavimas, projektinės veiklos panaudojimas, darbo 

patirties sklaida miesto ir respublikos pedagogams). 

 Vaikai ugdomi pagal lopšelio-darželio pedagogų parengtą 

Bendrąją ugdymo ir ugdymosi programą „Ąžuoliuko 

takeliu“, kuri atitinka vaikų poreikius, interesus bei tėvų 

lūkesčius.  

 Dirba kvalifikuoti pedagoginiai bei kito personalo 

darbuotojai.  

 Sukurta vaikų poreikius bei jų gebėjimus atitinkanti 

aplinka, gerinama materialinė bazė. 

 Pedagogai aktyviai dalyvauja respublikiniuose 

konkursuose ir tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. 

 Įstaigoje vyrauja komandinis darbas.  

Silpnybės 

 Patirties stoka rengiant ir įgyvendinant respublikinius ir 

tarptautinius projektus. 

 Lauko aplinka ne pilnai atitinka keliamus reikalavimus (skurdūs 

lauko aikštynai, sulūžusios tvoros, mažai lauko įrenginių 

neužtikrina pilno vaiko užimtumo lauke). 

 Nepakankamas įstaigos personalo kompiuterinis raštingumas ir 

pedagogų aprūpinimas šiuolaikinėmis informacinėmis 

technologinėmis priemonėmis. 

 Nepakankamas įstaigos finansavimas, neleidžia planuoti įstaigos 

remonto darbų (pastato apšiltinimo, šildymo sistemos 

modernizavimo, vidaus patalpų remonto ir pan.) 

 Nesaugi ir atvira įstaigos teritorija. 

 

Galimybės 

 Naujausių technologijų panaudojimas ugdymosi procese. 

 Ikimokyklinio ugdymo modelių įvairovė. 

 Teikiamų paslaugų įvairovė. 

 Auklėtojų padėjėjų kompetencijų tobulinimas rengiant 

pasitarimus, seminarus. 

 Tobulėti ir mokytis visą gyvenimą. 

Grėsmės/pavojai 

 Vaikų skaičius mažėjimas didėjant bedarbystei. 

 Pedagogų senėjimo procesas. 

 Finansiniai sunkumai krizės metais. 

 Nestabili politinė situacija; 

 Smurto demonstravimas žiniasklaidoje. 

 Didėjantys vaikų sveikatos sutrikimai. 

IV. MOKYKLOS VIZIJA 

 

Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ – išsaugojęs savo unikalumą ir išlikęs patraukliu kitakalbių bendruomenėje, ugdantis pilietišką asmenybę, 

taikantis į vaiką orientuoto ugdymo pedagogines idėjas, pažangius ugdymo modelius, informacines edukacines technologijas, kuriantis demokratinę 

valdymo sistemą, teikiantis šeimai kokybiškas paslaugas, užtikrinantis vaiko saugumą, puoselėjantis tautiškumo , saugios ir sveikos gyvensenos 

tradicijas,ekologinį ugdymą. 
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V. MOKYKLOS MISIJA 

Būti bendros paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga, besivadovaujančia demokratiškumo, integralumo, tautiškumo principais, 

gerbiančia vaiko asmenybę, tobulinančia tėvų ir pedagogų partnerystę, dirbančia pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas valstybines 

programas bei pagal lopšelio-darželio bendrąją ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą „Ąžuoliuko takeliu“, modernizuojančia ugdymo procesą 

ir šia savo veikla siekiančia teigiamų pokyčių tam, kad joje dirbantys ir besiugdantys jaustųsi saugiai, galėtų laisvai išreikšti save, kurtų, nes čia svarbu 

ugdymo proceso kokybė, įpareigojanti ieškoti inovacijų, tobulėti ir perteikti patirtį. 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

Vaikas – nepakartojamas, unikalus, didžiausias turtas. Viskas vaikui – vaiko gerovei. 

VI. STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

A. KLIENTO PERSPEKTYVA  B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA  
 

1. Stiprinti partnerystę ir ryšius su tėvais, bendruomene, 

formuojant teigiamą lopšelio-darželio įvaizdį. 

2. Užtikrinti ugdymo(si) ir pasiekimų kokybę. 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA  
 

D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA  

3. Efektyviai valdyti finansinius bei materialinius išteklius, kuriant 

saugią ir savitą darželio aplinką. 

4. Plėtoti personalo galimybes mokytis visą gyvenimą. 

VII. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 tikslas – Stiprinti partnerystę ir ryšius su tėvais, bendruomene, formuojant teigiamą lopšelio-darželio įvaizdį. 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo šaltiniai 

Ryšių su tėvais 

ir vietos 

Renginių, 

įtraukiančių 

Siekiama 

aktyvaus 

Suorganizuoti 

bent po 2 

2013 m.  

 

Administracija, Lopšelio-darželio 

lėšos, žmogiškieji 
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bendruomene 

plėtojimas. 

bendruomenės 

narius į įstaigos 

gyvenimą, 

organizavimas. 

bendradarbiavimo 

su šeimomis. 

 

 

mokymus tėvams 

bei 1 renginį 

vietos 

bendruomenei per 

metus.   

pedagogai. 

 

ištekliai 

Tėvų apklausų 

organizavimas, 

siekiant 

išsiaiškinti 

įstaigos 

tobulinimo 

kryptis. 

Įvairios apklausos  

vykdomos kas 

metai. 

 

Lopšelio-darželio 

veiklai  planuoti 

bus panaudoti 

apklausų 

rezultatų 

duomenys.  

 

2013–2016 m.  

 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai. 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Šeimų 

įtraukimas į 

tautos kultūros 

tradicijų 

puoselėjimą. 

Dalis tėvų dėl 

užimtumo 

nedalyvauja 

renginiuose. 

1-2 bendrai 

įgyvendinti 

renginiai. 

 

2013–2016 m.  Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai. 

Lopšelio-darželio 

lėšos, žmogiškieji 

ištekliai 

Naujų socialinių 

partnerių 

paieška. 

 

Socialinių 

partnerių rato 

plėtra. 

Pasirašytos  2 

naujos 

bendradarbiavimo 

sutartys.  

2014–2015 m. Direktorė  

Informavimo 

sistemos 

tobulinimas. 

 

 

 

 

 

Interneto 

puslapio 

nuolatinis 

atnaujinimas. 

Internetinio 

puslapio 

atnaujinimas ne 

visada savalaikis. 

Informacija apie 

lopšelyje-

darželyje 

vykdomą veiklą 

atnaujinama 

kiekvieną mėnesį. 

Kas metai 

tobulinama 

internetinė 

svetainė. 

2013–2016 m.  

 

Administracija, 

pedagogai. 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 
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Viešoji sklaida 

apie darželio 

veiklą. 

 

Vyksta veiklos 

viešinimas 

renginių metu, 

spaudoje. 

Bent 1 straipsnis 

spaudoje per 

metus. 

Informacija apie 

renginius 

teikiama 

pasibaigus  

renginiui 

lopšelio-darželio 

internetinėje 

svetainėje bei 

Visagino 

savivaldybės 

svetainėje 

2013–2016 m.  

 

Vadovai, 

pedagogai 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

2 tikslas – Užtikrinti ugdymo(si) ir pasiekimų kokybę  

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

numatomi finansavimo 

šaltiniai 

Ugdymo proceso 

diferencijavimas 

ir 

modernizavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopšelio-

darželio 

ikimokyklinio 

ugdymo 

programos 

tobulinimas. 

Grupėse yra 

vaikų, kurie 

nemoka lietuvių 

kalbos.  

Keičiasi vaikų 

pažangos 

pasiekimų 

vertinimas. 

Patobulinta 

įstaigos 

ikimokyklinio 

ugdymo programa, 

kurioje vaikas yra 

aktyvus 

ugdymo(si) 

dalyvis. 

2013–2016 m.  

 

Metodinė 

taryba. 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Tiriamosios 

veiklos 

organizavimas. 

Tėvai, 

bendruomenė 

dalyvauja 

anketinėse 

apklausose.  

Pildomas 

ikimokyklinio ir 

Tyrimų rezultatai 

panaudojami 

planuojant įstaigos 

veiklą. 

Patobulinta 

vertinimo sistema, 

skirta 

2013–2016 m.  

 

KVA 

(koordinacinė 

vidaus audito 

grupė) 
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priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

vertinimo 

aplankas, 

naudojami kiti 

vertinimo būdai 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

brandumo 

mokyklai 

įvertinimui.  

 

Kūrybiškumo 

ugdymas. 

Taikomi Reggio 

Emilija ugdymo 

metodų 

elementai.  

Netradicinių 

veiklų vykdymas 

įstaigos ir miesto 

mastu 

2013–2016 m.  

 

Metodinė 

taryba. 

 

 

Informacinių 

technologijų 

naudojimas 

ugdymo 

procese 

Priešmokyklinėje 

grupėje vaikai 

mokosi žaisdami 

kompiuteriu. 

Nupirkti 2 

kompiuteriai į 

priešmokyklinio 

ugdymo grupes. 

 

2013–2016 m.  

 

Vadovai, 

pedagogai.  

Mokinio krepšelio 

(valstybės) ir lopšelio-

darželio biudžeto lėšos. 

 

 

3 tikslas – Efektyviai valdyti finansinius bei materialinius išteklius, kuriant saugią ir savitą darželio aplinką. 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

numatomi finansavimo 

šaltiniai 

Darželio etoso 

gerinimas 

Tautinių 

tradicijų 

puoselėjimas 

kasdienės 

veiklos, renginių 

metu,  bei naujų 

tradicijų 

kūrimas. 

Dauguma  

bendruomenės 

narių suvokia 

tautinio paveldo 

reikšmę įstaigos 

kultūrai, 

dalyvauja 

renginiuose. 

Surengtas bent 

vienas renginys 

etninės kultūros 

tematika.  

Kalendorinių 

švenčių, 

festivalių, 

organizavimas. 

2013–2016 m.  Vadovai, 

pedagogai. 

 

 

 

Sveikos ir 

saugios 

gyvensenos 

įgūdžių 

puoselėjimas. 

Esame sveikatą 

stiprinančių 

mokyklų tinkle. 

Dalyvaujame 

pieno, vaisių ir 

daržovių 

Bus įgyvendintos 

4 sveikatingumo 

programos 

(„Sveikuolis 

giliukas“, „Mano 

kojytės gražios, 

2013–2016 m.  

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

dietistė, 

visuomenės 

sveikatos 

Lopšelio-darželio 

biudžeto lėšos 
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programose, 

vyksta renginiai 

sveikatingumo 

temomis. 

sveikos ir 

miklios“, 

„Vaisiai 

mokykloms“, 

„Pienas 

vaikams“ 

priežiūros 

specialistė, 

pedagogai. 

 

 

Prevencinės 

veiklos 

gerinimas. 

Dalyvaujame 

„Zipio draugai“ 

programoje, 

vyksta įvairi 

veikla 

prevencinėmis 

temomis. 

Kasmet vykdyti 

programą „Zipio 

draugai 

priešmokyklinėse 

grupėse. 

Dalyvauti 

akcijose prieš 

vaikų smurtą, 

geltonojo 

kaspino dienos 

paminėjime. 

2013–2016 m.  

 

Prevencinio 

darbo grupė. 

 

Lopšelio-darželio 

biudžeto lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

Ugdymo(si) 

aplinkos 

modernizavimas. 

 

Esamų 

materialinių 

išteklių 

atnaujinimas ir 

turtinimas. 

Grupių baldų 

atnaujinimas, 

modernių 

edukacinių 

priemonių 

įsigijimas 

Atnaujinti baldai 

ir edukacinės 

priemonės 

grupėse  

2013–2016 m. 

 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui ir 

ūkiui. 

 

Lopšelio-darželio 

biudžeto ir paramos lėšos 

 

 

 

 

 

 

Lopšelio-

darželio išorės 

aplinkos 

sutvarkymas.  

Nesaugi tvora, 

duobėtas kiemas, 

iškeltos  

šaligatvių 

plytelės. 

Atnaujinta tvora, 

sutvarkyti 

šaligatviai, 

įvažiavimas. 

2013–2016 m. 

 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui ir 

ūkiui. 

Savivaldybės biudžeto, 

lopšelio-darželio 

biudžeto, rėmėjų lėšos. 

 

Tikslingas 

savivaldybės ir 

valstybės lėšų 

naudojimas. 

Optimalus etatų 

skaičius. Esant 

galimybei, lėšų 

taupymas. 

Taupomos darbo 

užmokesčio 

lėšos ligos 

atvejais, atostogų 

metu, esant 

galimybei 

Pilnai pakaks  

lėšų darbo 

užmokesčio ir 

kitoms 

programoms 

vykdyti. 

2013–2015 m. 

 

Direktorė, vyr. 

buhalterė. 
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apjungiant vaikų 

grupes.  

2%  paramos 

pajamų 

mokesčio 

rinkimas. 

 

Surenkama per 

mažai lėšų  2%  

paramos pajamų 

mokesčio. 

Už surinktas 

lėšas nupirktas 

kompiuteris, 

multifunkcinis 

projektorius ir 

įvairių prekių. 

 2013–2014 m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui. 

Paramos lėšos 

 

Dalyvavimas 

nacionaliniuose 

ir ES 

vykdomuose 

paramos 

projektuose. 

Dalyvaujame 

vaisių bei pieno 

produktų 

programose bei 

pastato 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

projekte 

 

Vaikai 

nemokamai 

gauna vaisius ir 

pieno produktus. 

Apšiltinamas 

lopšelio-darželio 

pastatas 

(keičiami langai, 

durys ir 

apšiltinamos 

pastato sienos). 

2013–2016 m. 

 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui, dietistė,  

vyr. buhalterė. 

ES ir nacionalinė parama 

 

Materialinės 

bazės 

stiprinimas. 

 

Tikslingas 

lopšelio-darželio 

biudžeto lėšų 

panaudojimas, 

rėmėjų 

pritraukimas. 

Tėvų pagalba, 

gražinant grupių 

ir lopšelio-

darželio 

edukacines 

erdves, naujų 

baldų įsigijimas 

 

Atnaujinta 

grupių aplinka, 

sutvarkytos kitos 

lopšelio-darželio 

edukacinės 

erdvės 

2013–2016 m. Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui ir 

ūkiui, 

auklėtojos. 

2 procentų paramos 

lėšos, lopšelio-darželio 

biudžeto lėšos 

 

 

4 tikslas – Plėtoti personalo galimybes mokytis visą gyvenimą 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir numatomi 

finansavimo šaltiniai 

Pedagogų 

tobulėjimo 

Pedagogų 

kvalifikacijos ir 

Pedagogai 

nuolat dalyvauja 

Pedagogai 5-6 

dienas per metus 

2013–2016 m. Direktorė. Mokinio krepšelio lėšos. 
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proceso 

užtikrinimas. 

 

 

 

 

 

kompetencijų 

tobulinimas. 

ir patys rengia 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginius. 

 

tobulins 

kvalifikaciją ir 

savo 

kompetencijas. 

Gerosios 

patirties 

sklaida.  

Kuriamos 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos, 

vyksta renginiai 

miesto bei 

apskrities 

regiono 

pedagogams. 

 

Pravesti 1-2 

renginiai į metus 

ir 1 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

seminaras. 

 

 

2013–2016 m. Metodinė taryba. Mokinio krepšelio lėšos, 

lopšelio-darželio biudžeto 

lėšos 

 

Projektų metodo 

taikymas. 

Kasmet vykdomi 

įvairūs 

edukaciniai 

projektai įstaigos 

bei miesto 

mastu. 

Įvykdyti 

kasmetiniai 

suplanuoti 

projektai ir jų 

rezultatų 

aptarimas. 

2013–2016 m. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

Mokinio krepšelio 

(valstybės), savivaldybės 

lėšos. 

VIII. STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra įstaigos strateginių tikslų 

įgyvendinimo vertinimas). 

1 tikslas –  

 Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai  
Per tarpinį matavimą 2013 m. Per tarpinį matavimą 2014 m. Per tarpinį matavimą 

2015 m. 

Per galutinį 

matavimą 2016 m. 

Uždavinys 1       
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(Kiekvienam tikslui pateikiamos atskiros lentelės) 

 

Strateginio plano rengimo darbo grupė: 

 

Direktorė Irena Oficerova 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Danutė Remeikienė 

 

Auklėtoja metodininkė Asta Mainelienė 

 

Vyresnioji auklėtoja 

 

Lida Aksionova 

Vyresnioji auklėtoja 

 

Asta Skutkevičienė 

Vyresnioji auklėtoja 

ė 

 

Violeta Svikščienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
 

PRITARTA 

Lopšelio-darželio 

tarybos 2012 m. ______________ 

posėdžio protokolu Nr. ___ 

  

Uždavinys 2        

Išvada apie pasiektą tikslą (nustatoma, ar reikia tikslinti, koreguoti kurį nors tikslo pasiekimo etapą, ar apriboti arba išplėsti tam tikrus projektus): 

 
 


