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JONIŠKIO VAIKŲ DARŢELIO „VYTURĖLIS“ 

                            STRATEGINIS VEIKLOS  PLANAS  2015 – 2017 METAMS 

 

I. ĮVADAS 

 

Joniškio vaikų darţelio „Vyturėlis“ strateginis planas nusako įstaigos strategines kryptis, tikslus, 

laukiamus rezultatus. Įgyvendinant strateginio plano kryptis, siekiama ugdymo (si) kokybės, tęstinumo ir 

prieinamumo, pedagogų, tėvų bei socialinių partnerių pastangų sutelktumo, kompetencijų tobulinimo. 

Siekiant įgyvendinti strateginio plano tikslus 2015 - 2017 metais, bus telkiama vaikų darţelio „Vyturėlis“  

bendruomenė ir reikalingi resursai.  

Vaikų darţelis savo veikloje vadovaujasi Valstybinės švietimo  2013–2022 metų strategijos 

nuostatomis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015–2017 metų strateginio veiklos plano 

nuostatomis, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Joniškio rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu 

2014–2020 metams, vaikų darţelio „Vyturėlis“ nuostatais, darţelio bendruomenės pedagoginės ir kultūrinės 

veiklos patirtimi. Rengiant strateginį veiklos planą atsiţvelgta į vaikų darţelio vykdomą veiklą bei turimus 

ţmogiškuosius, materialinius išteklius, bendruomenės narių pasiūlymus, pageidavimus, poreikius. 

Vaikų darţelis „Vyturėlis“ ugdymą organizuoja pagal 2007 metais įstaigos pedagogų parengtą ir 2011 

metais patikslintą Ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaikystės sodas“, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą, Sveikatos stiprinimo  programą  2015 – 2019 metams, tarptautinę programą „Zipio draugai“, kitus 

trumpalaikius ugdymo projektus. 

Joniškio vaikų darţelis „Vyturėlis“ yra biudţetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos 

valstybės biudţeto. Gauti asignavimai naudojami darbo uţmokesčiui išmokėti, socialiniam draudimui, 

išlaidoms uţ prekes ir paslaugas, aprangai ir patalynei, spaudiniams, transportui, kvalifikacijos kėlimui, 

ilgalaikio turto remontui. Kiti finansavimo šaltiniai yra labdara ir parama iš tėvelių. 

 

 

II. ĮSTAIGOS IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

POLITINIAI-TEISINIAI VEIKSNIAI 

Pagrindiniai teisiniai dokumentai, reglamentuojantys veiklą yra šie: Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos 

biudţetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos 

socialinės paramos mokiniams įstatymas, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas, Švietimo 

įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.  

Joniškio vaikų darţelis „Vyturėlis“  vadovaujasi vietos savivaldos institucijų ir įstaigų sprendimais, 

potvarkiais, įsakymais,  ir kitais teisės aktais, vaikų darţelio „Vyturėlis“ nuostatais, vaikų darţelio darbuotojų 

pareigybių aprašais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis,  direktoriaus įsakymais, paramos gavėjo  statusu ir 

kitais teisiniais dokumentais. 
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EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

Mokyklos veiklą įtakoja galimybė pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, 

galimybė dalyvauti šalies bei Joniškio  rajono savivaldybės finansuojamuose projektuose. Itin pozityviai 

įstaigos veiklą įtakoja mokinio krepšelio įvedimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amţiaus vaikų ugdymo 

programų įgyvendinimui.  

Biudţeto lėšų, skiriamų aplinkai, nepilnai pakanka būtinoms išlaidoms finansuoti. 

 

SOCIALINIAI VEIKSNIAI 

Maţėjantis gyventojų skaičius šalyje bei rajone kol kas neįtakoja įstaigos veiklos, kiekvienais mokslo 

metais sukomplektuojamos visos grupės su maksimaliu vaikų skaičiumi (150 ugdytinių). Ţymiai padidėjęs 

socialiai remtinų šeimų skaičius, daugėja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Maţai uţdirbančių  

šeimų vaikai gauna nemokamą maitinimą. 

 

TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI 

Įstaiga  aprūpinta kompiuterine įranga. Įrengtas metodinis kabinetas, kuriame yra penki kompiuteriai, 

stacionari multimedija, interaktyvi lenta, nuolatinis interneto ryšys (AB TEO). Pedagogai turi galimybę 

naudotis informacinėmis technologijomis ugdymo proceso metu. Kintantys reikalavimai pedagogo veiklos 

dokumentų tvarkymui (ugdymo planavimui ir kt.) kelia būtinybę įsigyti kompiuterius kiekvienoje grupėje, 

tam reikia sustiprinti interneto ryšį. Kompiuterizuoti visi įstaigos administracijos kabinetai, kaupiama 

duomenų bazė, sukurta internetinė svetainė.  

Darţelyje yra atskiros sporto, meno salės, virtuvė, skalbykla, įrengtos vaikų lauko ţaidimų aikštelės, 

tačiau jas reikia tobulinti, papildyti naujais įrengimais.  

                     

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 

 Įstaiga turi atskirą sporto salę, braidymo baseiną. Ugdytiniams, turintiems judesio korekcijos 

sutrikimų,  teikiama masaţisto pagalba. 

Vaikai į darţelį priimami vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintu 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių sudarymo ir priėmimo į jas tvarkos aprašu. 

 

ŢMONIŠKIEJI  IŠTEKLIAI 

Joniškio vaikų darţelis „Vyturėlis“ yra bendros paskirties ikimokyklinė ugdymo įstaiga. Įstaigoje 

komplektuojamos 8 grupės: 2 – ankstyvojo ugdymo; 4 -  ikimokyklinio ugdymo; 2 -  priešmokyklinio 

ugdymo.  Darţelį gali lankyti 150 vaikų 

Vaikų darţelyje  patvirtinti 36 etatai, finansuojami iš aplinkos lėšų ir 3 etatai – iš mokinio krepšelio. 

Įstaigoje  dirba 19 pedagogų, iš jų : 13 auklėtojų, 1 muzikos mokytojas (akompaniatorius), 2 logopedai, 1 

spec. pedagogas, 1 psichologas, 1 judesio korekcijos mokytojas. Pedagogai įgiję šias kvalifikacines 

kategorijas: metodininko – 2, vyresniojo auklėtojo – 11, vyresniojo muzikos mokytojo  – 1, vyresniojo 

logopedo – 1, auklėtojo – 1. Įstaigos direktorė ir direktorės pavaduotoja ugdymui įgijusios II  vadybinę  

kategoriją.  

 

PLANAVIMO SISTEMA 

Įstaigos  veikla planuojama  rengiant 5 metų strateginį planą,  metinę veiklos programą. Šiuos 

dokumentus rengia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Ugdymo procesas planuojamas rengiant 
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vienerių mokslo metų ugdymo planus, kūrybinių grupių veiklos planus. Įstaigoje rengiama trejų metų 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa.  

 

FINANSINAI IŠTEKLIAI 

          Įstaigos lėšas sudaro: savivaldybės biudţeto lėšos, mokinio krepšelio lėšos, specialiosios programos lėšos, 

labdaros ir paramos lėšos, programų, projektų lėšos. Planuojamų lėšų sąmatų projektai rengiami kasmet pagal 

Joniškio rajono savivaldybės pateiktus reikalavimus ir tvirtinama savivaldybės tarybos sprendimu. 

 

PRIEŢIŪROS SISTEMA 

Vidaus prieţiūra vykdoma pagal metinėje programoje parengtą planą. Ugdymo proceso prieţiūrą 

vykdo direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Kitą prieţiūrą vykdo direktorius ir administracijos 

darbuotojai. Įstaigos ūkinės – finansinės veiklos prieţiūrą vykdo direktorius, įstaigos taryba. Pedagogai 

atlieka veiklos įsivertinimą. 

Išorinį įstaigos vertinimą vykdo Joniškio rajono  savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.  

Finansinės veiklos kontrolę, kitą prieţiūrą  vykdo įgaliotos Valstybės kontrolės ir kitos Joniškio rajono 

savivaldybės institucijos. 

 

STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ 

 GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Saugi, estetiška, atnaujinama ir tvarkoma įstaigos 

aplinka. 

Daugėja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 

Kvalifikuotas pedagogų kolektyvas, turintis 

tinkamą išsilavinimą. 

Nėra sistemos tėvų mokesčio uţ darţelį 

išsireikalavimui. 

 

Įspūdingi darţelio renginiai, ugdytinių 

pasirodymai visuomenėje. 

 

Trūksta lauko inventoriaus, medinių įrengimų, 

priemonių, skatinančių vaikų fizinį aktyvumą. 

Ekologinių įgūdţių, sveikos gyvensenos nuostatų 

sklaida. 

Ugdytinių tėvai abejingi, nesidomi vaikų 

pasiekimais. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Dalintis darbo patirtimi, bendradarbiauti su kitų 

įstaigų pedagogais, socialiniais partneriais. 

Per didelis vaikų skaičius grupėse. 

Įstaiga atvira pokyčiams, geri atsiliepimai    

visuomenėje. 

Daugėja vaikų iš socialinės rizikos šeimų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją, 

bendradarbiauti respublikos ir tarpvalstybiniu 

lygiu. 

Pedagogo autoriteto nuvertinimas, didėjantis 

amţiaus skirtumas tarp pedagogų ir tėvų. 

Tinkamos sąlygos įvairiai veiklai, visapusiškam 

vaiko ugdymui. 
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                                                                     VIZIJA 

 

Saugi, moderni, atvira pokyčiams  ikimokyklinio ugdymo įstaiga, nuolat tobulinanti ugdymo(si) 

sąlygas ir  teikianti vaikui kokybišką ugdymą.  

 

MISIJA 

 

Vaikų darţelis „Vyturėlis“ – ugdymo įstaiga, teikianti  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

paslaugas, siekianti ugdyti sveiką, iniciatyvią ir kūrybingą asmenybę,  ugdanti vaikų dvasines, intelektines ir 

fizines galias. 

FILOSOFIJA 

 

Vaikų darţelio „Vyturėlis“ bendruomenė remiasi prigimtine vaiko teise į asmenybės 

nepaţeidţiamumą, sveikatos saugojimą, puoselėja pagarbą aplinkai, šeimai ir tarpusavio bendravimui. 

 

MŪSŲ PRIORITETAI 

 

1. Sveikas vaikas – veiklus, kūrybingas, laimingas. 

2. Pedagogų/darbuotojų profesionalumo ir kompetencijos tobulinimas. 

3. Moderni ir kokybiška  ugdymo ir ugdymosi  aplinka. 

 

ĮSTAIGOS STRATEGIJOS TIKSLAI 

 

1. Tobulinti ugdymo (si) kokybę, uţtikrinant ugdymo turinio kaitą. 

2. Vertinimo ir įsivertinimo sistemos tobulinimas. 

3. Gerinti įstaigos materialinę bazę, siekiant uţtikrinti saugią ir sveiką vaikų ugdymosi aplinką. 

4. Skatinti šeimos, įstaigos ir socialinių partnerių bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

ĮSTAIGOS STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. Strateginis tikslas – tobulinti ugdymo (si) kokybę, uţtikrinant ugdymo turinio kaitą. 

Uţdaviniai Priemonės Laukiami 

rezultatai 

Vykdytojai Lėšos 

 

1.1. 

Uţtikrinti 

kokybišką ir 

šiuolaikišką 

ugdymą 

 

1.1.1. Vaikų paţangos ir 

pasiekimų vertinimo 

sistemos tobulinimas. 

1.1.2. Ikimokyklinio  

ugdymo programos 

„Vaikystės sodas“ 

refleksija, koregavimas.  

1.1.3  Atnaujintos 

Priešmokyklinio ugdymo 

programos vykdymas. 

  

Ikimokyklinio amţiaus vaikų 

pasiekimų aprašas padės 

pedagogams tikslingai stebėti 

vaikų ugdymosi pasiekimus, 

paţangą, kuo kryptingiau 

pritaikyti ugdymo turinį vaikų 

grupei ir kiekvienam vaikui. 

Pakoreguota Ikimokyklinio 

ugdymo  programa  atitiks 

darţelio strategijos kryptis,  

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

auklėtojai, 

priešmokykli- 

nio ugdymo 

pedagogai   

 

Intelektiniai 

resursai 
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1.1.4. Kokybiško, tikslingo 

ugdymo(si) turinio 

planavimas. 

1.1.5. Kitų neformaliojo 

vaikų švietimo programų 

įgyvendinimas („Zipio 

draugai“; aplinkosaugos, 

sveikatinimo projektai ir 

kt.) 

1.1.6. Papildomo ugdymo 

veikla (šokių, krepšinio, 

teniso, pop choro būreliai) 

 

vaikai tenkins prigimtinius, 

kultūros, socialinius, paţintinius 

poreikius, vertybines nuostatas.  

Atnaujinta Priešmokyklinio 

ugdymo programa padės 

būsimam  mokiniui  pasirengti 

mokytis mokykloje, lanksčiau 

taikyti ugdymo turinį skirtingų 

poreikių ir gebėjimų vaikams. 

Bus sudarytos sąlygos vaikų 

saviraiškai,   meninio ugdymo, 

sveikatos stiprinimo 

kompetencijų ugdymui. 

 

1.2. Siekti 

ugdymo (si) 

individualiza

vimo 

 

 

1.2.1. Vykdomi vaikų 

individualių pasiekimų ir 

paţangos vertinimai. 

1.2.2. Individualių ugdymo 

programų rengimas, 

atsiţvelgiant į vaiko 

poreikius, gebėjimus, tėvų 

lūkesčius. 

1.2.3.Kvalifikuotos 

pagalbos vaikams, 

turintiems kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų 

teikimas. 

 

  

Plečiama vaikų paţangos ir 

vertinimo sistema, įvairinant 

formas. 

Bus parengtos individualios  

ugdymo programos, kurių 

turinys pritaikytas specialiųjų 

poreikių vaikams, atsiţvelgiant į 

PPT rekomendacijas, vaikų 

gebėjimus ir galias. 

Teikiama kokybiška logopedų, 

specialiojo pedagogo, 

psichologo pagalba padės 

tenkinti specialiuosius ugdymosi 

poreikius. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai, 

masaţistas,  

logopedai  

 

Intelektiniai 

resursai 

 

 

 

1.3. 

Aktyvinti 

vaikų, 

pedagogų 

veiklą, 

plėtojant 

sveikatos 

kompetenciją 

ir ekologinį 

ugdymą 

 

 1.3.1. Sveikatos saugojimo 

kompetencijos plėtojimas,  

uţkertant kelią patyčioms ir 

ţalingiems įpročiams. 

1.3.2. Korekcinės pagalbos 

teikimas vaikams, 

turintiems sveikatos 

sutrikimų (netaisyklinga 

laikysena, plokščiapėdystė) 

1.3.3.Ekologinių  įgūdţių 

formavimas ugdomojoje 

veikloje. 

1.3.3. Dalyvavimas rajono 

savivaldybės 

organizuojamose akcijose, 

konkursuose, projektuose. 

 

 

Bus ugdoma sveikatos 

saugojimo kompetencija, 

uţkertamas kelias smurtui, 

patyčioms, ţalingiems 

įpročiams. Ugdytiniams bus 

teikiama specialistų pagalba. 

Vaikai išmoks paţinti supančią 

aplinką, pajus atsakomybės 

jausmą uţ save ir kitus. Įgytos 

ţinios ir įgūdţiai padės geriau 

paţinti gamtą ir susidraugauti su 

ja. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai, 

bendruomenės 

nariai 

 

Intelektiniai 

resursai 
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2. Strateginis tikslas – vertinimo ir įsivertinimo sistemos tobulinimas. 

Uţdaviniai Priemonės 

 

Laukiami 

rezultatai 

Vykdytojai Lėšos  

 

2.1. Vykdyti 

įstaigos 

vidaus 

įsivertinimą 

kaip 

pagrindinę 

veiklos 

tobulinimo 

priemonę 

 

2.2.1 Ugdymo ir viso 

darţelio darbo kokybės 

vertinimo ir įsivertinimo 

sistemos kūrimas. 

2.2.2.Įstaigos mikroklimato 

tyrimas ir išvados. 

2.2.3. Tiriamoji analitinė 

veikla, siekiant išsiaiškinti 

šeimų poreikius ir 

lūkesčius. 

2.2.4.Pasirengimas įstaigos 

išoriniam vertinimui. 

 

Vidaus įsivertinimo rezultatai 

bus kryptingai panaudojami 

įstaigos veiklos planavimui, bus 

uţtikrinama ugdymo turinio 

kaita, atitinkanti šiuolaikinius 

ugdymo tikslus. 

Veiklos vertinimo pagrindu bus 

rengiami įstaigos strateginiai 

dokumentai. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

 

Intelektiniai 

resursai  

 

2.2.Tobulinti 

pedagogų 

kvalifikaciją 

ir 

kompetenciją 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.   Tobulinti pedagogų 

veiklos vertinimo ir 

įsivertinimo (savianalizės) 

tvarką. 

2.2.2. Pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo  

renginių organizavimas. 

2.2.3. Metodinių priemonių 

ruošimas. 

2.2.4. Gerosios patirties 

sklaida, dalyvaujant rajono 

ikimokyklinių įstaigų 

pedagogų metodinio 

būrelio veikloje. 

2.2.5. Pedagogų 

kvalifikacijos kėlimas 

darbui su IT. 

2.2.6. Seminarų, kursų 

medţiagos perteikimas. 

Galimybių jas taikyti 

analizė. 

 

Visi pedagogai   kels 

kvalifikaciją, mokysis taikyti 

inovacijas, aktyviuosius ugdymo 

metodus ugdymo procese. 

Įgis gebėjimų objektyviai 

vertinti savo ir kitų veiklą, 

priimti ir nepriimti  idėjas ir jas 

taikyti savo darbe, refleksija leis 

taupyti kvalifikacijos lėšas. 

Pedagogai gebės dirbti su IT ir 

taikys jas ugdymo procese, bus 

pasiekta aukštesnių ugdymo 

rezultatų. 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

 

Mokinio 

krepšelio, 

savivaldybės 

biudţeto lėšos 

 

3. Strateginis tikslas – gerinti įstaigos materialinę bazę, siekiant uţtikrinti saugią ir sveiką 

vaikų ugdymosi aplinką. 

Uţdaviniai Priemonės Laukiami 

rezultatai 

Vykdytojai Lėšos 

 

3.1. Išplėtoti 

įstaigoje 

edukacines 

 

3.1.1. Priemonių organizuotai ir 

savaiminei vaikų sportinei veiklai 

vykdyti įsigijimas (sporto salėje, 

 

Darţelio erdvės bus 

pritaikomos ugdymo 

poreikiams, bus vykdoma 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

 

Mokinio 

krepšelio, 

savivaldybės 
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erdves, 

nuolat jas 

atnaujinant 

grupėse). 

3.1.2. Grupių aprūpinimas 

ugdymo priemonėmis pagal 

Mokyklų aprūpinimo standartus. 

3.1.3. Naujo, higienos 

reikalavimus atitinkančio 

inventoriaus įsigijimas. 

3.1.4. Smėlio stalų kūrybinei 

vaikų veiklai organizuoti, 

įsigijimas. 

įvairi ugdomoji, tiriamoji 

veikla, vaikai tobulins 

įvairias kompetencijas. 

Įsigytos šiuolaikinės, 

kokybiškos ugdymo 

priemonės padės  uţtikrinti 

sąlygas įvairiapusiam vaiko 

ugdymui (si). 

  

 

ugdymui, 

judesio 

korekcijos 

mokytojas,  

pedagogai 

 

 

biudţeto 

lėšos 

 

3.2.Tęsti 

saugios, 

sveikos, 

judėjimą 

skatinančios 

aplinkos 

kūrimą lauke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Trikrepšio aikštelės 

įrengimas.      

 3.2.2.  Erdvių lauko ţaislams, 

įrankiams laikyti, įrengimas. 

3.2.3. Dirbtinių kalnelių vaikų 

fiziniam aktyvumui palaikyti, 

įrengimas. 

3.2.4. Takelių (netaisyklingos 

laikysenos, plokščiapėdystės 

profilaktikai) įrengimas. 

3.2.5. Įvairių lauko ţaislų  

(kibirėliai, kastuvėliai, vaikiški 

įrankiai) įsigijimas. 

3.2.6. Lauko ţaidimų aikštelių 

edukacinių aplinkų papildymas 

mediniais įrenginiais.  

3.2.7. Pavėsinių iš gluosnių 

įrengimas.  

3.2.8. Eksperimentinio  grupių 

mini  darţo įrengimas. 

 

Bus sudarytos sąlygos 

aktyviam vaiko judėjimui, 

įsigyta šiuolaikiškų, 

patrauklių ir saugių vaikų 

judesių lavinimui skirtų 

priemonių. Lauko aikštelės 

bus papildytos mediniais 

įrengimais, priemonėmis, 

sudarytos sąlygos įvairesnei 

vaikų veiklai, 

kūrybiškumui, saviraiškos 

poreikių tenkinimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius, 

ūkvedys– 

sandėlininkas 

judesio 

korekcijos 

mokytojas 

 

Mokinio 

krepšelio, 

savivaldybės 

biudţeto,  

2% paramos 

lėšos 

 

3.3. 

Modernizuoti 

ugdymosi 

aplinką 

 

 

 

 

3.3.1.Projektoriaus su 

kompiuterine įranga įsigijimas. 

3.3.2.Internetinės prieigos grupėse 

įdiegimas. 

3.3.3.Internetinės svetainės 

atnaujinimas. 

3.3.4.Nešiojamų kompiuterių 

kiekvienai grupei įsigijimas. 

 

Visi įstaigos pedagogai 

gebės dirbti su IT ir taikys 

jas ugdymo procese, bus 

pasiekta aukštesnių 

ugdymo rezultatų, 

sudarytos galimybės taikyti 

netradicines priemones. 

 

 

Direktorius, 

buhalteris, 

raštvedė 

 

Mokinio 

krepšelio, 

savivaldybės 

biudţeto 

lėšos  

 

3.4. 

Renovuoti 

įstaigos 

vidaus 

patalpas 

 

3.4.1. Kasmetinis remontas 

pasiruošiant naujiems mokslo 

metams. 

3.4.2. Kabinetų specialistams 

įrengimas. 

3.4.3. Kiemo tekelių atnaujinimas. 

 

Atlikus kasmetinį 

kosmetinį grupių remontą 

bus uţtikrinami higienos 

normų reikalavimai, 

kuriama saugi, sveika 

ugdymo (si) aplinka. 

 

Direktorius, 

ūkvedys-

sandėlininkas

buhalteris  

 

 

 

Mokinio 

krepšelio, 

savivaldybės 

biudţeto, 2% 

paramos  

lėšos 
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3.4.4. Vandentiekio sistemos 

renovacija. 

3.4.5. Vaikų persirengimo 

spintelių pakeitimas. 

Atlikus vandentiekio 

sistemos renovaciją, bus 

uţtikrintos vaikų higieninės 

sąlygos grupėse, o tai leis  

kiekvienoje grupėje turėti 

po auklėtojos padėjėją. 

Įrengus kabinetus  bus 

sudarytos sąlygos 

specialistams ugdyti vaikus, 

turinčius specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

 

 

 

 

4. Strateginis tikslas – skatinti šeimos, įstaigos ir socialinių partnerių bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

Uţdaviniai Priemonės Laukiami 

rezultatai 

Vykdytojai  

 

4.1. 

Efektyvinti 

bendravimą 

ir 

bendradarbia

vimą su 

ugdytinių 

tėvais 

 

4.1.1.Švietėjiškas darbas taikant 

įvairias formas ir būdus 

(paskaitos, seminarai, pokalbiai). 

 4.1.2. Bendri grupių ir šeimos 

projektai vaikų paţinimo ir 

ugdymo klausimais. 

4.1.3. Šeimų aktyvumo skatinimas 

įtraukiant į ugdomąją veiklą, 

renginius. 

4.1.4. Anketų tėvams rengimas, 

siekiant ištirti jų poţiūrį į ugdymo 

proceso organizavimą. 

 

 

Įvairios bendravimo ir 

bendradarbiavimo formos 

leis pasiekti gilesnį abipusį 

paţinimą ir paskatins šeimų 

aktyvumą bei padės labiau 

tenkinti šeimų poreikius. 

Ugdytinių tėvai labiau 

domėsis įstaigos veikla ir 

vaiko poreikių tenkinimu. 

Šeimos gaus daugiau 

informacijos, konsultacijų 

įvairiais  pedagoginiais ir 

psichologiniais klausimais.  

Įvairiapusė informacijos 

sklaida paskatins iškilusių 

problemų sprendimą, padės 

šeimoms rasti atsakymus į 

jiems rūpimus klausimus.            

 

Direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

 

 

 

 

 

Intelektiniai 

resursai, 

mokinių 

krepšelio, 

savivaldybės 

biudţeto lėšos 

 

4.2. Stiprinti 

ir plėsti 

ryšius su  

socialiniais 

partneriais 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.Bendradarbiavimas su kitų 

ikimokyklinių įstaigų pedagogais, 

pradinių klasių mokytojais. 

4.2.2. Dalyvavimas tarptautinių 

partnerių siūlomose veiklose, 

projektuose. 

4.2.3.Dalyvavimas rajono 

visuomenės sveikatos biuro 

organizuojamose akcijose, 

konkursuose. 

4.2.4. Bendradarbiavimas  su 

 

Gerės įstaigos 

sociokultūriniai ryšiai, 

plėsis  bendruomenės 

gebėjimas bendradarbiauti, 

tobulės profesinės 

kompetencijos, bus taikomi 

pozityvūs ugdymo būdai, 

pedagogai  taps atviresni  

naujoms idėjoms. Su 

pradinių klasių 

mokytojomis pedagogai 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai, 

bendruomenė 

 

 

 

 

 

 

Projektinės 

lėšos 
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ekologinio centro atstovais. 

4.2.5. Ryšių su kultūros 

įstaigomis palaikymas. 

4.2.6. Dalyvavimas asociacijos 

„Sveikatos ţelmenėliai“  veikloje. 

4.2.7. Bendradarbiavimas su 

Joniškio PPT. 

dalinsis patirtimi, aptars 

vaikų adaptacijos 

mokykloje problemas, kartu 

su ugdytiniais dalyvaus 

mokyklos renginiuose.  

 

4.3. 

Tobulinti 

bendruome- 

nės 

bendravimą 

ir 

bendradarbia

vimą 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. Bendruomenės narių 

tarpusavio ryšių stiprinimas, 

puoselėjant įstaigos tradicijas 

neformalių susitikimų metu: 

- darbuotojų jubiliejai; 

- darţelio jubiliejai; 

- išvykos, šventės.  

4.3.2. Bendruomenės narių 

anketinės apklausos, siekiant 

išsiaiškinti problemas, gerinant  

mikroklimatą. 

4.3.3.  Patrauklios  įstaigos  

aplinkos kūrimas. 

 

Vyraus bendruomenės 

narių pagarba, pasitikėjimas 

vienų kitais. Tvarkingoje, 

jaukioje aplinkoje geriau 

jausis vaikai, darbuotojai, 

svečiai,  gerės įstaigos 

kultūra. 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai, 

bendruomenė 

 

Intelektiniai 

resursai, SB 

 

 

STRATEGINIO PLANO PRIEŢIŪROS PROCESAS 

 

 

1. Darbo  grupė, sudaryta direktoriaus įsakymu, parengusi  strateginį  planą, mokslo metų pabaigoje 

(geguţės mėn.)  atlieka  strateginio plano  prieţiūrą (vertinimą). Pagal  grupės parengtas išvadas 

jis koreguojamas. 

2. Darbo  grupė parengia ir pateikia strateginio plano pakeitimus pedagogų  tarybos posėdyje, 

įstaigos tarybos posėdyje iki prasidedant mokslo metams. 

3. Su strateginio plano vykdymo rezultatais ir numatomais pakeitimais mokyklos bendruomenė 

supaţindinama kasmet mokslo metų pradţioje. 

4. Mokyklos direktorius ir pavaduotojas ugdymui stebi ir įvertina, kaip įstaiga įgyvendina 

strateginius tikslus ir priemones, ar darbuotojai įvykdė pavestus uţdavinius, ar veikla yra efektyvi. 
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                     STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŢIŪRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     STRATEGINIS  

                                                          PLANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŢDAVINIŲ PASIEKIMO ANALIZĖ 

 

 

Tikslas 

Uţdaviniai Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas Įgyvendinta (data) 
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