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I. ĮVADAS  

 

              Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio (toliau – lopšelis-darželis) strateginio plano tikslas – 

kryptingai organizuoti įstaigos veiklą, telkti bendruomenę aktualiems klausimams spręsti, pasirinkti 

teisingą vystymo(si) kryptį ir prioritetus, planuoti kaitos pokyčius, teikti kokybiškas paslaugas 

tėvams, puoselėti efektyviai veikiantį modernų lopšelį-darželį.               

              Strateginis planas parengtas vadovaujantis: Valstybės Švietimo strategijos 2013–2022 m. 

nuostatomis, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos higienos norma HN 75: 2016 

,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendraisiais sveikatos saugos 

reikalavimais“, Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 

m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827, Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“, 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 tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. T-298 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 

strateginio plėtros plano 2017–2023 metams patvirtinimo“, mokyklos nuostatais, įstaigos 

įsivertinimo išvadomis, metų veiklos įgyvendinimo ataskaitomis, bendruomenės pedagoginės ir 

kultūrinės veiklos patirtimi, siūlymais ir rekomendacijomis,   

              Lopšelio-darželio strateginį planą rengė darbo grupė, patvirtinta direktoriaus 2016 m. 

spalio 20 d. įsakymu Nr. V-55 ,,Dėl darbo grupės sudarymo lopšelio-darželio strateginiam planui      

2017–2019 metams parengti“. Planas parengtas analitiniu metodu, atlikus bendruomenės apklausą, 

įvertinus socialinės aplinkos ypatumus, vykdomą veiklą, geografinę padėtį, laikytasi viešumo,  

bendravimo ir bendradarbiavimo, partnerystės principų.    

 

II. LOPŠELIO-DARŽELIO PRISTATYMAS 

 

              Lopšelis-darželis – vienintelė ikimokyklinio ugdymo įstaiga seniūnijoje, įkurta 1975 m. 

Biudžetinė įstaiga,  adresas – Rasos 2B, Ginkūnų kaimas, 81496 Šiaulių rajono savivaldybė. 

Telefonas (8-41) 57 97 95, el. p. ginkunu.darzelis@gmai.com. Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre, kodas – 190084814. 

              Lopšelio-darželio strategiją apsprendžia pasikeitęs požiūris į vaiką, integruotas vaikų 

ugdymas, glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima. Kvalifikuoti mokytojai padeda 

vaikui įsijungti į visuomenę, perimti vertybines visuomenės orientacijas, dorines nuostatas, 

principus, elgesio normas. Kuriama aplinka, kuri tenkina prigimtinius vaikų poreikius. 

              Lopšelyje-darželyje veikia keturios grupės: ,,Žirniukų” – ankstyvojo amžiaus, kitos trys –

,,Saulutės”, ,,Varpelių“ ir ,,Pelėdžiukų” – ikimokyklinio amžiaus vaikams. Lankančių vaikų 

skaičius 75. Įstaigos užpildymas – 100%. Įstaiga veikia nuo 7.00 val. iki 18.00 val.  

              Lopšeliui-darželiui vadovauja III vadybinę kategoriją turintys vadovai. 

              Kolektyvą sudaro 26 darbuotojai, iš jų 12 pedagogų ir 14 aptarnaujančio personalo 

darbuotojų. 2 mokytojai turi logopedo metodininko kvalifikaciją, 4 mokytojai yra įgiję vyresniojo 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją, 2 mokytojai – vyresniojo meninio ugdymo mokytojo 

kvalifikaciją.  

             Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis patvirtinta Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-

darželio ikimokyklinio ugdymo programa ,,Spalvota vaikystė”. Lopšelyje-darželyje teikiamos 

kokybiškos logopedo, menų (dailės ir muzikos), neformalaus ugdymo mokytojo (šokių) paslaugos. 

             Vykdoma tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių programa ,,Zipio draugai“. Lopšelis-darželis 

yra įstojęs į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.  

mailto:ginkunu.darzelis@gmai.com
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            Siekdama pagerinti vaikų mitybą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įstaiga dalyvauja 

Europos Sąjungos remiamose programose: ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisiai mokykloms“. 

            Lopšelyje-darželyje yra puoselėjamos tradicijos: 

 ,,Žirniukų“ grupės vardadienis; 

 Kalėdų senelio brolio apsilankymas: jis surenka vaikų laiškus, skirtus Kalėdų seneliui ir 

išdalina dovanas, kurios lieka grupėje. Taip grupės papildomos naujomis ugdymo priemonėmis ir 

žaislais;    

  tėvų spektaklis – dovana vaikams lopšelio-darželio baigimo proga; 

 Vaikų gynimo dienos šventėje vaidina visi darbuotojai. 

 

 

III.  2014–2016 METŲ STRATEGINIO PLANO VEIKSMINGUMO ANALIZĖ 

 

 

Prioritetai Prioritetų įgyvendinimas 

Integruota, visa 

apimanti sveikatos 

stiprinimo sistema 

bei sveikatai 

palanki aplinka. 

Siekiant gerinti ir puoselėti lopšelio-darželio aplinką, atsižvelgti į sveikatos 

saugojimo reikalavimus ir higienos normas, įvykdyta daug suplanuotų darbų: 

renovuota ,,Saulutės“ grupės prausykla, pradėtas vidaus durų keitimas 

(pakeistos ,,Žirniukų“ ir ,,Saulutės“ grupių vidinės durys), logopedų, dietisto, 

sekretoriaus kabineto ir sandėlio vidaus durys, pradėtas logopedų kabineto 

baldų atnaujinimas. Vaikų miego aplinka atitinka higienos normas – atnaujinti 

visų grupių čiužiniai, antklodės ir antčiužiniai. Įsigijome naujus staliukus 

,,Pelėdžiukų“ ir ,,Saulutės“ grupėse, persirengimo spinteles ,,Žirniukų“ 

grupėje. Suremontuota ,,Žirniukų“ grupės rūbinėlė. Siekdami užtikrinti vaikų 

saugumą lauke, atnaujinome pagrindinio takelio plytelių dangą, įsigijome        

4 naujus lauko įrengimus vaikams. Grupės praturtintos vaikų literatūra, 

ugdymo priemonėmis ir žaislais.  

Daug dėmesio skyrėme vaikų sveikatai, dalyvavome Lietuvos sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo veikloje, rajono ir miesto švietimo centrų 

organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose. Kiekvieną 

ketvirtį organizavome sporto šventes, siekdami stiprinti bendruomenės 

partnerystę, propaguojant sveiką gyvenseną. 

Lopšelio-darželio 

bendruomenė – 

nuolat 

tobulėjantys, 

besimokantys, 

reflektuojantys ir 

rezultatyviai 

dirbantys 

profesionalai, kurie 

naudoja ir patys 

teikia informaciją 

viešojoje erdvėje. 

Nuolat tobulinome darbuotojų kvalifikaciją: 2014 m. – 8,7 dienos vienam 

mokytojui, 2015 m. – 8,9 dienos vienam žmogui. Atestavome 5 mokytojus   

(2 metodininkus ir 3 – vyresniuosius ikimokyklinio ugdymo auklėtojus). 

Siekdami reprezentuoti lopšelį-darželį, talpinome visą aktualią informaciją 

internetinėje erdvėje, stenduose. Siekiant efektyvesnio iškeltų tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimo, veikia komandos pagal metų laikus. Daug dėmesio 

skyrėme bendradarbiavimui tarp komandos narių, lopšelio-darželio tarybos ir 

grupių aktyvų. Organizavome 3 darbuotojų rankdarbių parodas, kurios leido 

atsiskleisti darbuotojų gebėjimams. Gerėjo vidinė komunikacija tarpusavyje 

bendraujant ir bendradarbiaujant, ruošiantis vaidinti spektaklius vaikams. 

Darbuotojai padovanojo vaikams 3 pačių suvaidintus spektaklius. Siekdami 

efektyvinti informacinių technologijų naudojimą, įsigijome 4 naujus 

kompiuterius ir 2 spausdinimo aparatus. Logopedai labai aktyviai tobulino 

kvalifikaciją, sukūrė 5 vaikų naudojamas metodines priemones.   

Ugdytinių ir jų 

tėvų meninės 

raiškos sklaida. 

Organizavome 3 vaikų ir jų tėvų dailės darbų baigiamąsias parodas, kurios 

padėjo atsiskleisti bendruomenės meniniams gebėjimams. Meninio ugdymo 

(šokių) mokytoja dirbo tik 2 metus, pasirodymai vyko tik 1 kartą į metus dėl 
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mokytojų kaitos. Nuo 2015 metų 0,25 etato pradėjo dirbti,  meninio (dailės) 

mokytojas. Kasmet dalyvavome Kuršėnų lopšelyje-darželyje ,,Buratinas“ 

organizuotame raiškiojo skaitymo konkurse. Meninio ugdymo mokytoja ruošė 

vaikus ,,Dainų dainelės“ konkursui, kuriame patekome į respublikinį turą. 

Dalyvavome mažosios dainos festivalyje-konkurse. Tėvai padovanojo             

3 spektaklius vaikams darželio baigimo proga. Surengėme 3 vaikų piešinių 

parodas Ginkūnų seniūnijoje ir 4 – bibliotekoje. Lopšelio-darželio vaikai 

koncertavo 3 Ginkūnų seniūnijos organizuotose bendruomenės šventėse.  

 

 

IV. SITUACIJOS ANALIZĖ 

4.1. Išorinės aplinkos analizė PESTE 

POLITINIAI- 

TEISINIAI 

VEIKSNIAI 

Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, 

Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir 

mokslo ministro įsakymais, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, 

Švietimo skyriaus vedėjo patvirtintais dokumentais, o taip pat lopšelio-

darželio nuostatais bei vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. 

EKONOMINIAI 

VEIKSNIAI 

Esama šalies ir rajono ekonominė situacija turi didelę įtaką ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos finansavimui. Lopšeliui-darželiui skiriamos lėšos tik iš 

dalies tenkina poreikius.      

Ugdomosios veiklos finansavimas vyksta iš lopšeliui-darželiui skiriamų 

mokinio  krepšelio ir savivaldybės biudžeto lėšų. Nuo 2016 m. rugsėjo 

priešmokyklinio ugdymo grupė buvo perkelta į Ginkūnų Sofijos ir 

Vladimiro Zubovų mokyklą, todėl mokinio krepšelio lėšos sumažėjo. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga papildomų lėšų gauna iš 2% gyventojų 

pajamų mokesčio įnašų. 2012 m. įgyvendinome Šiaulių rajono 

savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos remiamą projektą 

,,Sveikata – didžiausia dovana“. Įsigijome priemonių sveikatai ugdyti už 

860 litų. Įgyvendinome 2013 m. Šiaulių rajono savivaldybės 

Bendruomenės sveikatos tarybos remiamą projektą ,,Sportuosime 

linksmai – gyvensime sveikai“. Projektui įgyvendinti gavome 100 litų 

paramą. 2014 m. įgyvendinome Šiaulių rajono savivaldybės 

Bendruomenės sveikatos tarybos remiamą projektą ,,Mes užaugsim 

olimpiečiais“. Projektui įgyvendinti gavome 500 litų paramą. 2015 – 2016 

metais įgyvendinome tarptautinį Erasmus+ mokyklinio ugdymo 1 

pagrindinio veiksmo projektą Nr. 2015-1-LT01-KA101-013063 ,,3P“ 

(Pamatyk, Pamatuok, Pritaikyk“). 

Vis dar neįgyvendintas 2012 m. parengtas lopšelio-darželio 

rekonstravimo projektas. 

SOCIALINIAI 

VEIKSNIAI 

Lopšelį-darželį lanko 75 vaikai iš Ginkūnų, Žeimių, Šapnagių, Sutkūnų, 

Žuvininkų kaimų. Didžiausias – Ginkūnų kaimas. Jame gyvena apie 3000 

gyventojų. Gyventojų skaičius auga. Nepatekusių į lopšelį-darželį 2016 

m.  yra 33 vaikai. Vaikų, norinčių patekti 2017 m. į lopšelio grupę – 36. 

Lopšelyje-darželyje nėra vaikų iš socialiai remtinų, rizikos šeimų nėra 

įvaikintų ir globojamų vaikų.  
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Beveik visi lopšelio-darželio vaikai yra iš pilnų šeimų, kuriose auga 1-2 

vaikai. Nedaug vaikų yra iš daugiavaikių šeimų. Dauguma tėvų dirba. 

Nepalanki Lietuvos demografinė padėtis, nedarbas, emigracija neturi 

įtakos vaikų skaičiui lopšelyje-darželyje.  

Nerimą kelia blogėjantis ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos indeksas. 

TECHNOLOGINIAI 

VEIKSNIAI 

Šiandien vis plačiau taikomos ir diegiamos modernios informacinės 

technologijos.  Kompiuteris tapo būtinu darbo įrankiu, kuris įgalina kurti 

naujas ugdymo(si) bei asmens saviugdos ir saviraiškos formas. 

Pažangios technologijos ir interaktyvios priemonės lopšelyje-darželyje 

gerina ugdymo kokybę, modernizuoja ugdymo procesą ir sukuria 

kokybiškai naujas ugdymo(si) sąlygas. Informacijos ir komunikacijos 

technologijų naudojimas skatina bendradarbiavimą su vaiko šeima, 

socialiniais partneriais ir kitomis institucijomis, darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimą. 

 Lopšelyje-darželyje nepakanka  kompiuterių, modernių ugdymo(si) 

priemonių. Šiuo metu yra 6 kompiuteriai, 4 spausdintuvai, televizorius ir 

šviesos stalas.  Tik pirmame pastato aukšte dalis  kompiuterių turi prieigą 

prie interneto. 

EDUKACINIAI 

VEIKSNIAI 

Švietimas plėtojamas atsižvelgiant į globalizacijos didėjimą,  visuomenei 

kylančius iššūkius, modernizavimą ir naujas galimybes naudojant 
informacines technologijas, informacijos gausą ir sparčią kaitą. 

Centralizuotas vaikų priėmimas į lopšelį-darželį užtikrina priėmimo 

skaidrumą ir prieinamumą daugeliui vaikų. 

Ugdymo tikslų derinimas su vaikų, šeimų, bendruomenės ir valstybės 

poreikiais laiduoja kokybišką ugdymą. 

Pedagogų ir specialistų veiklos dermė užtikrina ugdymo(si) tikslingumą, 
pasiekimus ir kokybę. 

Kuriama ugdymo(si) sistema, kurioje veiklos reflektavimas ir grįžtamasis 
ryšys yra svarbiausios sudedamosios ugdomojo proceso dalys. 

Didėja neformalaus ugdymo paklausa ir pasiūla. 

Didelis dėmesys skiriamas gabių ir specialiuosius poreikius turinčių vaikų 
ugdymui. 

Tobulinamas pedagoginio personalo profesinis meistriškumas ne tik 
kvalifikaciniuose seminaruose bet ir atvirų veiklų, gerosios darbo patirties 

sklaidos, dalyvavimo projektinėse veiklose metu. 
Lopšelis-darželis gali dalyvauti įvairiuose edukaciniuose projektuose 

rajono, respublikos, tarptautinėse erdvėse. 
Bendradarbiaujama su socialiniais partneriais edukacinės aplinkos kūrimo 

veiklose. 

Blogėjanti lopšelio-darželio pastato būklė neatitinka higienos normų 
reikalavimų. Nėra sporto salės, todėl negalima pilnai tenkinti vaikų fizinės 

veiklos poreikio. 

 

4.2. Vidinės aplinkos analizė 

Kasmet lopšelyje-darželyje atliekamas platusis įsivertinimas, analizuojami privalumai ir 

trūkumai, numatomi tobulintini veiklos aspektai, atliekamas pasirinktų sričių giluminis 

įsivertinimas.  
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KULTŪRA / 

ETOSAS 

Lopšelis-darželis turi savitas tradicijas. Bendruomenės nariai aktyviai 

dalyvauja lopšelio-darželio gyvenime. Veikla organizuojama skaidrumo, 

teisingumo, teisėtumo principais. Aktualūs klausimai aptariami savivaldos 

institucijose. Intensyviai vyksta darbas „Rudens“, „Žiemos“, „Pavasario“, 

„Įstaigos įsivertinimo“, „Sveikatos stiprinimo“ komandose. Visi 

bendruomenės nariai įtraukti į veiklą, tačiau trūksta  tėvų iniciatyvos, 

atvirumo pokyčiams. Bendruomenės nariai pasitiki vieni kitais, dalinasi savo 

patirtimi su naujais darbuotojais, bendradarbiauja  su specialistais. 

Bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, organizuojant renginius. 

Siekdama gerinti lopšelio-darželio įvaizdį ir tobulinti pedagogų 

kvalifikaciją, mokytojų bendruomenė dalyvauja tarptautiniuose projektuose, 

respublikiniuose, miesto bei rajono metodiniuose  renginiuose.  

Aplinka jauki, estetiška. Edukacinės aplinkos skatina vaikų patirtinį 

ugdymąsi. Atnaujinti lauko įrengimai, teritorija aptverta tvora, užtikrinančia 

vaikų saugumą.   

Vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus įsivertinimo 

metodika, veiklos sritis „Etosas“ vertinamas III lygiu. 

UGDYMAS IR 

UGDYMASIS 

Vaikai lopšelyje-darželyje ugdomi visuminiu metodu pagal ikimokyklinio 

ugdymo programą „Spalvota vaikystė” (vaikams nuo 1 iki 5 m.). Vykdoma 

sveikatos stiprinimo programa. Ugdomoji veikla vyksta tikslingai, 

kūrybiškai, sistemingai, atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatybes, poreikius, 

pasiekimus. Trečius metus įgyvendinamas tarptautinis projektas „Vaiko 

kelias į gražią kalbą“. Vyksta auklėtojų ir logopedų bei meninio ugdymo 

mokytojų bendradarbiavimas. Pagal galimybes siekiama įtraukti tėvus, 

socialinius partnerius į ugdymo procesą. Veiklos sritis „Vaiko ugdymas ir 

ugdymasis“ įvertinta IV lygiu. 

PASIEKIMAI Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema leidžia numatyti tolesnes 

ugdymo proceso tobulinimo kryptis, padeda efektyviau planuoti ugdytinių 

veiklas, numatyti ugdymo aplinkų tobulinimo galimybes, parinkti efektyvius 

ugdymo metodus. Ugdytiniai yra aktyvūs miesto, šalies įvairių akcijų, 

piešimo konkursų, sporto varžybų dalyviai ir laureatai. Šiaulių rajono 

savivaldybės gabių mokinių ir jų mokytojų pagerbimo šventėje „Žvaigždės 

ir žvaigždutės 2016“ ugdytiniui įteikta padėka  už aktyvų dalyvavimą ir 

aukštus pasiekimus ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniams skirtuose 

konkursuose. Šiaulių rajono moksleivių šaškių lygoje ,,Gruzdžiai 2016“ 

ugdytinis užėmė II-ąją vietą, Šiaulių apskrities lopšelių-darželių 

priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių šaškių turnyre užėmė I-ąją vietą. 

Ugdytinis laimėjo II vietą vaikų ir jaunimo dainavimo konkurse ,,Tau 

mama“, vykusiame Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje. 

Nuo 2015 m. pradėta ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus vertinti, 

vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu. Mokytojams 

dar trūksta įgūdžių, vertinant vaikus pagal žingsnius.  

2016 m. atliktas vidaus įsivertinimas atskleidė, kad 88,4% tėvų domisi vaiko 

vertinimu ir ugdymu lopšelyje-darželyje ir 60,5% tėvų yra visiškai 

patenkinti vaiko ugdymosi pasiekimais. Didžioji dalis tėvų sutinka, kad 

mokytojai skiria pakankamai dėmesio, pristatydami vaiko ugdymosi 

pasiekimus ir pažangą. 

Veiklos sritis „Vaiko ugdymosi pasiekimai“ įvertinta III lygiu. 

PAGALBA Lopšelyje-darželyje veikia Vaiko gerovės komisija. Sudaromos sąlygos 
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VAIKUI ugdytis vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Logopedo 

pagalbą vaikams teikia du logopedai. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų 

skaičius siekia 38,67% (kalbėjimo ir kalbos sutrikimai). Lopšelyje-darželyje 

nėra teikiama psichologo ir socialinio pedagogo pagalba.   

Veiklos sritis „Parama ir pagalba vaikui, šeimai“ įvertinta III lygiu.  

IŠTEKLIAI Žmogiškieji ištekliai. Personalo formavimo politika aiški, pagrįsta veiklos 

tikslais ir uždaviniais. Didelė darbuotojų kaita apsunkina efektyvų 

darbuotojų ir tėvų bendravimą bei bendradarbiavimą.  Visi pedagogai įgiję 

pedagoginį išsilavinimą ir turi atitinkamą kvalifikaciją. Dauguma 

sistemingai kelia kvalifikaciją. Jų išsilavinimas ir kvalifikacija leidžia 

užtikrinti įstaigos uždavinių įgyvendinimą ir optimaliai tenkinti vaikų 

ugdymosi poreikius. 

Personalo politika įvertinta IV lygiu. 

Materialieji ištekliai. Lopšelis-darželis kasmet stiprina materialinę bazę, 

tačiau vis dar nepakanka kompiuterinės įrangos, be to ne visi mokytojai turi 

pakankamų kompiuterinio raštingumo įgūdžių. Pastato fizinė, sanitarinė, 

higieninė būklė neatitinka keliamų reikalavimų, būtina plėtra ir pastato 

renovacija. 

Lopšelio-darželio veikla finansuojama iš mokinio krepšelio ir savivaldybės 

lėšų. Lėšos tikslingai panaudotos darbo užmokesčiui, soc. draudimo 

įmokoms, mitybai, įvairioms paslaugoms apmokėti, ilgalaikio turto 

remontui, kvalifikacijos kėlimui.  

Dalyvaujama ES programoje ,,Pienas vaikams“, ,,Europos vaisių vartojimo   

skatinimas mokyklose“. 

Lopšelis-darželis gauna ir nebiudžetinių lėšų -  2% GPM pajamos. 

Veiklos sritis „Ištekliai“ įvertinta III lygiu. 

VADOVAVIMAS  

IR LYDERYSTĖ 

Vadovas sprendimus derina su lopšelio-darželio taryba. Pasiekti rezultatai 

reguliariai aptariami. Vadovo veiklos ataskaita teikiama Šiaulių rajono 

savivaldybei. Planuojant lopšelio-darželio veiklą, naudojami plačiojo ir 

giluminio įsivertinimo duomenys, tėvų, darbuotojų apklausos duomenys, 

analizuojamas tikslų realizavimo lygis. Metinis veiklos planas dera su 

strateginiu planu. 

Vadovai yra įgiję III vadybinę kvalifikacinę kategoriją.  

Veiklos sritis „Mokyklos valdymas“ atitinka III lygį. 
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4.3 Stiprybių bei silpnybių ir galimybių bei grėsmių (SSGG) analizė 

STIPRYBĖS 

 Ugdytiniai yra rajoninių, respublikinių ir 

tarptautinių konkursų, varžybų dalyviai, 

laureatai ir prizininkai. 

 Vaikų  gebėjimai  atitinka  vaikų  amžių. 

 Švietimo prieinamumo užtikrinimas 

socialinės atskirties ir rizikos šeimų 

vaikams. 

 Puoselėjama vaikų sveikata ir vykdoma 

sveikatos stiprinimo programa „Sveikata 

– didžiausia dovana“. 

 Teikiamos  kokybiškos kvalifikuotų 

specialistų   (auklėtojų, logopedų,  

meninio ugdymo  mokytojų) paslaugos. 

 Organizuojami tradiciniai renginiai. 

 Mokytojai dalinasi gerąja darbo patirtimi 

rajono, miesto, respublikos, 

tarptautiniuose renginiuose. 

 Aktyviai bendradarbiaujama su 

socialiniais partneriais. 

 Formuojamas teigiamas įvaizdis 

visuomenėje (renginiai, parodos, 

internetinis tinklapis). 

 Periodiškai pagal poreikį atnaujinamos 

edukacinės aplinkos, skatinančios vaikų 

patirtinį ugdymąsi. 

SILPNYBĖS 

 Netenkinami ikimokyklinio ugdymo 

poreikiai (prašymų daugiau nei laisvų 

vietų). 

 Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo 

gebėjimų stoka.  

 Iniciatyvų stoka, dalies mokytojų 

nenoras įsitraukti į komandinį darbą. 

 Kai kurių mokytojų menkas 

kompiuterinis raštingumas. 

 Nepakankamas kai kurių įstaigos 

darbuotojų atvirumas pokyčiams. 

 Didelė personalo kaita riboja efektyvų 

bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 Mikroklimatas neatitinka konstruktyvaus 

bendravimo. 

 Įstaigoje panaikinta priešmokyklinio 

ugdymo grupė. 

 Mokytojų darbo vietos nepakankamai 

aprūpintos kompiuterine technika. 

 Pastato fizinė, sanitarinė, higieninė būklė 

neatitinka keliamų reikalavimų. 

 Nepakanka savivaldybės skiriamų lėšų. 

 Atidėti įstaigos plėtros darbai. 

GALIMYBĖS 

 Elektroninio dienyno sistema efektyvina 

pedagogų darbą ir tėvų informavimą. 

 Partnerystė su kitomis ugdymo 

įstaigomis sudaro galimybes   mokytojų   

profesiniam  tobulėjimui, gerosios 

patirties    sklaidai    tarptautiniuose,                             

respublikiniuose, miesto ir rajono 

projektuose, renginiuose. 

 Finansinė  Europos  Sąjungos parama 

įvairioms  programoms. 

 Augantis  visuomenės  kompiuterinis  

raštingumas   modernizuoja   ugdymo               

procesą, optimizuoja informacijos 

prieinamumą. 

 

GRĖSMĖS 

 Blogėjantis ikimokyklinio amžiaus vaikų 

sveikatos indeksas. 

 Kvalifikuotų, motyvuotų, iniciatyvių 

darbuotojų trūkumas. 

 Tėvų užimtumas, per mažai dėmesio 

skiriama savo vaikams. 

 Blogėjanti pastato ir patalpų būklė 

neatitinka higienos normų.  

 Vis    labiau  keliama  profesinė  

mokytojų kompetencijos  kartelė,   

didėjantys reikalavimai  ugdymo  

aplinkai,  šiuolaikinės mokymo     

priemonės,     informacinės 

komunikacinės   technologijos   

reikalauja atitinkamų investicijų. 
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V. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS STRATEGIJA 

FILOSOFIJA 

,,Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingais.“ (O. Vaildas) 

VERTYBĖS 

Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia kryptingai diegiamais ir sėkmingai plėtojamais 

demokratiniais principais, tikslų derinimu, iniciatyvos skatinimu, bendra ateities vizija, bendravimu 

ir bendradarbiavimu, mokėjimu prisitaikyti prie kintančių situacijų, priimti sprendimus, numatyti 

veiklos perspektyvą, vykdyti pareigas, įvardintas įstaigos nuostatuose ir vidaus darbo taisyklėse. 

 

VIZIJA 

           Lopšelis-darželis – atvira, moderni ir šiuolaikiška, nuolat besimokanti įstaiga, teikianti 

kokybiškas ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo paslaugas, glaudžiai bendradarbiaujanti su šeima, 

socialiniais partneriais. Ugdymo procesas grindžiamas inovatyviais metodais ir modernia aplinka, 

organizuojamas pagal įstaigos pedagogų sukurtą vaikų ugdymo programą, kurią įgyvendina ne tik 

pedagogai bet ir bendruomenė. 

MISIJA 

  Bendradarbiaujant su šeima, kitomis įstaigomis bei socialiniais partneriais kvalifikuotai 

teikti ikimokyklinio ugdymo paslaugas, garantuojančias gerą vaiko savijautą ir aktyvų dalyvavimą 

ugdymo procese, atliepiančias individualius vaiko poreikius ir gebėjimus bei šeimos lūkesčius, 

užtikrinančius vaiko tobulėjimą.   

VI. VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

  

1. Prioritetas. Kokybiškas ugdymo paslaugos teikimas. 

Tikslas: 

Telkti mokytojų, šeimos ir socialinių partnerių jėgas, siekiant gerinti ugdymo paslaugų 

kokybę.  

Uždaviniai: 
1. Tobulinti pedagogų gebėjimus pritaikyti ugdymo turinį vaikams, atsižvelgiant į jų individualius 

pasiekimus. 

2. Kurti dialogiškus ir partneriškus santykius su tėvais. 

3. Praplėsti ugdymo turinį sveikatos stiprinimo programa. 

4. Aktyvinti socialinių partnerių įtraukimą į ugdomąjį procesą. 

2. Prioritetas. Vidaus ir lauko aplinkų atnaujinimas ir modernizavimas. 

Tikslas: Pagerinti lopšelio-darželio materialinę bazę, atnaujinat ir modernizuojant vidaus ir 

lauko erdves. 

Uždaviniai: 

1. Kurti ir turtinti įgalinčias ugdyti aplinkas. 

2. Atlikti patalpų būtinąjį remontą. 

3. Stiprinti pedagogų ir kitų darbuotojų motyvaciją naudoti IKT priemones ugdymo procese.   
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VII. STRATEGIJOS REALIZAVIMAS 

1. Prioritetas. Kokybiškas ugdymo paslaugos tiekimas. 

TIKSLAS. Telkti mokytojų, šeimos ir socialinių partnerių jėgas, gerinant ugdymo paslaugų 

kokybę. 

i. 1. UŽDAVINYS. Tobulinti pedagogų gebėjimus pritaikyti ugdymo turinį vaikams, 

atsižvelgiant į jų individualius pasiekimus. 

Priemonės Rezultatai 
Pasiekimo 

laikas 
Atsakingas 

Tobulinti vaikų pažangos 

vertinimo sistemą. 

80 pedagogų nuosekliai taikys 

stebėjimo ir refleksijos metodą, 

vertinant vaiko pažangą, 

organizuojant ugdymą. 

 

2017–2019 m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Sistemingai stebėti, 

analizuoti ir vertinti 

kiekvieno mokytojo darbo 

efektyvumą, siekiant 

kiekvieno vaiko 

individualios pažangos. 

Visi mokytojai organizuoja 

ugdymo procesą, žinodami vaiko 

gebėjimus ir daromą pažangą. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Organizuoti praktinės 

veiklos užsiėmimus, 

dalinantis gerąja darbo 

patirtimi, analizuojant 

taikomų metodų, ugdymo 

aplinkos ir priemonių 

parinkimo veiksmingumą, 

surinktų duomenų apie 

vaiko pažangą ir pasiekimus 

panaudojimą. 

80 pedagogų patobulins 

gebėjimus pritaikyti ugdymo 

turinį skirtingų ugdymosi 

poreikių turintiems vaikams, t. y. 

kurs aplinką, parinks priemones, 

nusimatys ugdymo būdus ir 

metodus, labiau orientuotus į 

numatomus vaikų pasiekimus. 

 

Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Dalyvauti rajono, 

Respublikos ir tarptautinėse 

konferencijose, 

seminaruose, mokymuose, 

projektuose, siekiant 

ugdymo kokybės gerinimo. 

 

Dalinamasi savo patirtimi ir 

gilins žinias aktualiais vaikų 

ugdymo klausimais. 

2017–2019 m. Mokytojai 

Kurti ir vykdyti grupių 

pedagogų ir švietimo 

pagalbos specialistų 

projektus, kurių metu bus 

gerinama ugdymo kokybė. 

Kasmet įvykdysime 4 projektus, 

kurie bus orientuoti į 

individualius vaikų ugdymosi 

poreikius ir atlieps tėvų 

lūkesčius. 

 

 

 

 

 

2017–2019 m. 

Grupių 

pedagogai ir 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Teikti specialiąją 

pedagoginę pagalbą 

vaikams, turintiems 

100 4 – 5 metų vaikų gaus 

specialiąją (logopedo) pagalbą, 

gerės vaikų komunikaciniai 

 

Vaiko 

gerovės 

komanda 
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specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 

gebėjimai 

Bendradarbiauti su kitu 

lopšeliu-darželiu. 

Vaikai bendraus ir 

bendradarbiaus su kito lopšelio-

darželio vaikais, mokytojai 

dalinsis gerąja darbo patirtimi. 

2018 m. 

Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2. UŽDAVINYS. Kurti dialogiškus ir partneriškus santykius su tėvais 

Kurti dinamiškas, atviras 

vaikų, tėvų ir mokytojų 

ugdymą(si) skatinančias 

aplinkas.  

90 švenčių, parodų  

edukacijų, pramogų ir kt. 

dalyvauja vaikai su tėvais.    

2017–2019 m. 

Grupių 

pedagogai 
Organizuoti susitikimus su 

įvairių profesijų 

žmonėmis. 

Tėvai pasakoja, demonstruoja 

savo profesijas. 

Vykdyti  tėvų pedagoginį 

švietimą. 

Teikiamos konsultacijos,  

organizuojamos paskaitos, 

diskusijos, apklausos.  

2019 m. 
Administracija 

ir mokytojai 

Organizuoti atvirų durų 

dienas. 

70 tėvų dalyvauja ugdymo 

procese, teikia pasiūlymus 

ugdymo optimizavimui. 

1 kartą metuose 
Grupių 

pedagogai 

Lavinti vaikų meninius 

gebėjimus padedant 

tėvams. 

Organizuojami šokio 

užsiėmimai vaikams. 
Kas mėnesį Direktorius 

3. UŽDAVINYS. Praplėsti ugdymo turinį sveikatos stiprinimo programa. 

Sukurti sveikatos 

saugojimo programą, kuri 

būtų integruota į ugdymo 

turinį. 

Lopšelis-darželis įtrauktas į 

sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklą. 

2018 m.  

Sveikatos 

saugojimo 

komanda 

Dalyvauti tarptautinėje 

socialinių įgūdžių 

programoje ,,Zipio 

draugai“ 

100 penkiamečių vaikų 

pagerins socialinius įgūdžius. 

2018–2019 m. 

Grupių 

pedagogai 

Įgyvendinti ES remiamas 

programas: ,,Pienas 

vaikams“ ir ,,Europos 

vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose“. 

Gerėja vaikų mityba, 

formuojami sveikos 

gyvensenos įgūdžiai 

Dietistas 

Organizuoti bendruomenės 

sporto šventes. 

Gerėja vaikų fiziniai gebėjimai, 

įtraukiami visi bendruomenės 

nariai į gražios tradicijos 

kūrimą. 

1 kartą į ketvirtį 

Sveikatos 

saugojimo 

komanda 

 

4. UŽDAVINYS. Aktyvinti socialinių partnerių įtraukimą į ugdomąjį procesą. 

 Ginkūnų kultūros centre  

organizuoti edukacinius 

užsiėmimus su 

tautodailininku. 

Gerėja meniniai vaikų 

gebėjimai, socialiniai 

partneriai aktyviai dalyvauja 

ugdomajame procese. 

2 kartus 

metuose 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 
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Organizuoti edukacinius 

užsiėmimus vaikams 

Ginkūnų kultūros centre.  

Vaikai susipažįsta su įžymiais 

seniūnijos gyventojais.   
1 kartą metuose 

Vykdyti edukacines išvykas 

į Ginkūnų biblioteką.  

Vaikai ugdomi netradicinėje 

aplinkoje. 
1 kartą į mėnesį 

Dalyvauti bendruomenės 

koncertuose, šventėse ir 

akcijose. 

Vaikai parodo savo žinias ir 

gebėjimus bendruomenėje.  
Pagal situaciją 

Meninio 

ugdymo 

mokytojai 

Organizuoti vaikams 

šventinius 

koncertus/edukacinius 

užsiėmimus. 

Vaikai susipažįsta su Sauliaus 

Sondeckio menų gimnazijos 

mokiniais, jų veikla. 

1 kartą metuose Direktorius 

Įgyvendinti bendrus 

projektus su socialniais 

partneriais. 

Vaikai – aktyvūs projektų 

Ginkūnų  bibliotekoje 

dalyviai.   

Pagal situaciją 

Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2. Prioritetas. Vidaus ir lauko aplinkų atnaujinimas ir modernizavimas. 

 TIKSLAS. Pagerinti lopšelio-darželio materialinę bazę, atnaujinat ir modernizuojant vidaus 

ir lauko erdves. 

ii. 1. UŽDAVINYS. Kurti ir turtinti įgalinčias ugdyti aplinkas. 

Priemonės Rezultatai 
Pasiekimo 

laikas 
Atsakingas 

Tirti ugdymo priemonių, 

žaislų ir žaidimų bei 

įrangos įgijimo poreikį ir 

juos pagal galimybes 

įsigyti. 

 

Nuosekliai ir planingai 

turtinama lopšelio-darželio 

materialinė bazė. 

2017–2019 m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Įrengti sporto aikštelę 

lauke. 

Sudarytos geros sąlygos 

judriajai veiklai lauke. 
2018 m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Įkurti gamtinių 

tyrinėjamų centrą. 

Sudaryta aplinka, skatinanti 

vaikus pažinti ir tyrinėti aplinką. 
2019 m. 

 Atnaujinti lauko kietąją 

dangą. 

 

Užtikrinamas vaikų saugumas. 2019 m. 

2. UŽDAVINYS. Atlikti patalpų būtinąjį remontą ir baldų atnaujinimą. 

 Atlikti ,,Žirniukų“    

(lopšelio)  ir 

,,Pelėdžiukų“ grupių 

prausyklų kapitalinius 

remontus. 

 Sutvarkyta, higienos normas 

atitinkanti aplinka. 

Per  2017 m.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 
 Keisti lopšelio-darželio 

vidaus duris. 
Užtikrinamas vaikų saugumas. Per 2018 m. 
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 Atnaujinti  lovytes 

grupėse. 

Estetiška, saugi vaikų 

miegamojo aplinka. 

 Atlikti dalinį logopedų 

kabineto baldų 

atnaujinimą. 

Higienos normas atitinkanti, 

saugi vaikams aplinka.                

Atlikti metodinio 

kabineto atnaujinimą. 

Higienos normas atitinkanti 

darbo aplinka 

Įsigyti kėdučių. 
,,Pelėdžiukų“ ir ,,Saulutės“ 

grupėse atnaujintos kėdutės. 
2019 m. 

Atlikti salės kosmetinį 

remontą. 
Estetiška, saugi salės aplinka. 

3. UŽDAVINYS. Stiprinti pedagogų ir kitų darbuotojų motyvaciją naudoti IKT priemones 

ugdymo procese.   

 Įrengti interneto prieiga 

,,Saulutės“, ,,Varpelių“, 

,,Pelėdžiukų“ ir 

,,Žirniukų“  grupėse.  

Informacinių technologijų 

naudojimas ugdymo procese. 
 2017 m.  Direktorius 

Naudoti kompiuterines 

priemones bendraujant su 

kitų lopšelių-darželių  

vaikais. 

Įgyvendinamas respublikinis 

projektas ,,Kaip atrasti 

Lietuvą?“ 

2017 m. 

Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įsigyti multimediją, 

 šviesos stalą ir kitą 

modernią įrangą. 

Informacinių technologijų 

naudojimas ugdymo procese, 

siekiant modernaus ugdymo ir 

viešinant informaciją. 
2017–2019 m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams Įsigyti fotoaparatų į 

grupes.  

Vaikų pasiekimų ir pažangos 

bei ugdymo proceso fiksavimas. 

Išmokti naudoti ir 

naudotis elektroninių 

dokumentų valdymo 

sistema ir elektroniniu 

dienynu. 

Siekiant efektyvaus darbo 

naudojami elektroniniai 

dokumentai ir įdiegta 

elektroninio dienyno pildymo 

sistema. 

2018 m.  
Administracija 

ir mokytojai 

Kelti kvalifikaciją 

kompiuterinio raštingumo 

kursuose. 

100  darbuotojų mokės 

naudotis kompiuterinėmis 

technologijomis. 

2017–2019 m. Mokytojai 

Kompiuterizuoti 

kiekvieną darbo vietą. 

Informacinių technologijų 

naudojimas ugdymo procese, 

stiprės darbuotojų motyvacija. 

2019 m. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 
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VIII.  NUMATOMOS LĖŠOS 

        Lopšelio-darželio strateginiam planui įgyvendinti bus naudojamos mokinio krepšelio lėšos ir 

rajono savivaldybės biudžeto asignavimai, 2 gyventojų pajamų mokesčio, rėmėjų ir socialinių 

partnerių lėšos. 

IX. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

        Lopšelio-darželio strateginio plano tikslai ir uždaviniai įgyvendinami kasmet sudarant veiklos 

planą. Strateginio plano įgyvendinimą prižiūri direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė: 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui (grupės vadovas), direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 

mokyklos tarybos pirmininkas, 1 tėvų atstovas, 2 mokytojai. Darbo grupė organizuoja posėdį vieną 

kartą per metus. Gruodžio mėnesį vyksta praėjusių metų veiklos analizė, kuri pateikiama 

bendruomenei. Teikiamos rekomendacijos darbo grupei, rengiančiai metinį veiklos planą.  Analizės 

duomenys fiksuojami strateginio plano stebėsenos sudarytoje lentelėje.  

Tikslas: 

Uždaviniai Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas 

rezultatas 

Panaudota lėšų Įgyvendinimo 

data 

1.     

2.     
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2016 m. lapkričio 21 d. posėdžio 
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