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I. ĮVADAS 
 

             Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ strateginio plano paskirtis – parengti strategiją, 

atsižvelgiant į viziją, misiją, tikslus ir uždavinius,  strategines kryptis ir  laukiamus rezultatus. 

Įgyvendinant strateginio plano tikslus, siekiama ugdymo (si) kokybės, tęstinumo ir prieinamumo, 

pedagogų, tėvų bei socialinių partnerių pastangų sutelktumo sprendžiant aktualias ugdymo problemas. 

Rengiant strateginį  planą vadovautasi viešumo, atvirumo, demokratiškumo, pasitikėjimo, 

objektyvumo, nuoseklumo principais.  

         Siekiant įgyvendinti strateginio plano tikslus 2021-2025 metais, bus telkiama vaikų darželio 

„Vyturėlis“  bendruomenė ir reikalingi resursai.  

         Rengiant strateginį planą vadovautasi Valstybinės švietimo  2013–2022 metų strategijos 

nuostatomis, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, „Geros mokyklos koncepcija“, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020–2022  metų strateginio veiklos plano 

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

planu 2020–2022 metams, vaikų darželio „Vyturėlis“ nuostatais, darželio bendruomenės pedagoginės ir 

kultūrinės veiklos patirtimi. Rengiant šį planą, buvo atsižvelgta į 2018-2020 metų strateginio plano 

įgyvendinimo rezultatus, vykdomą veiklą bei turimus žmogiškuosius, materialinius išteklius, 

bendruomenės narių pasiūlymus, pageidavimus, poreikius bei lūkesčius. 

         Strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta vaikų darželio „Vyturėlis“ direktoriaus 2020-11-17 

d. įsakymu Nr. V-29. Keičiantis situacijai, atsirandant naujiems poreikiams ir galimybėms, planas gali 

būti  peržiūrimas, koreguojamas. 

 

II. 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

2.1. STRATEGINIS TIKSLAS – TOBULINTI UGDYMO (SI) PROCESO  KOKYBĘ, 

PRITAIKANT UGDYMO TURINĮ VAIKŲ POREIKIAMS IR GEBĖJIMAMS 

 

            2018-2020 metais ugdymas buvo organizuojamas vadovaujantis įstaigos pedagogų parengta 

ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės sodas“, Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Į 

ugdymo procesą sėkmingai  integruojama Sveikatos stiprinimo programa, tarptautinė socialinių įgūdžių 

programa „Zipio draugai“, emocinio intelekto ugdymo programa Kimochis,  ugdymo priemonių 

komplektai OPA PA, YGA GA. 

            Parengtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašas, atnaujintos vaikų  pasiekimų vertinimo, priešmokyklinio amžiaus vaikų rekomendacijų 

mokyklai formos.   Įdiegta elektroninė sistema Mūsų darželis, pritaikyta prie įstaigos poreikių.  

           Pedagogai ugdymo procese naudojo tradicinius ir inovatyvius ugdymo būdus ir metodus, 

ugdymo procese naudojo informacines technologijas, organizavo ugdomąją veiklą netradicinėse 

aplinkose (tėvų darbovietėse, prekybos centruose, priešgaisrinėje, duonos kepykloje, bibliotekoje, 

muziejuje ir kt.)  vykdė ilgalaikius ir trumpalaikius grupių projektus.  

            Sutelkta pedagogų ir specialistų komanda teikė pagalbą vaikams, turintiems  specialiųjų 

ugdymosi  poreikių.   Atsižvelgiant į PPT rekomendacijas buvo rengiamos individualios  pritaikytos  

programos ugdytiniams. Teikta logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo pagalba.   

          Ugdymo procesą papildė  neformaliojo švietimo  būreliai:  anglų kalba, robotika, krepšinis, dailė, 

šokiai. Vaikai turėjo galimybę juos lankyti pagal savo pomėgius. 
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2.2. STRATEGINIS TIKSLAS – TOBULINTI PEDAGOGŲ/DARBUOTOJŲ  PROFESINĘ 

KVALIFIKACIJĄ IR KOMPETENCIJĄ 

 

          Parengta  ilgalaikė darželio pedagogų kvalifikacijos kėlimo programa  „Vaikų ugdymas (-sis) per 

patirtį lauko edukacinėse aplinkose ikimokyklinėje įstaigoje“. Dalis programos sėkmingai įgyvendinta -  

darželio pedagogai išklausė du seminarus, kurie suteikė pedagogams teorinių ir praktinių  žinių 

edukacinių erdvių kūrimo klausimais. 

         Pedagogai kėlė kvalifikaciją  nuotoliniuose mokymuose, seminaruose, dalyvavo  respublikiniuose 

konkursuose, projektuose, vyko kvalifikacinių renginių refleksija ir savianalizė. Buvo organizuojami 

seminarai darželio darbuotojams, tėvams. Pedagogai   stebėjo  kolegių  vedamą  atvirą ugdomąją 

veiklą, dalijosi patirtimi, idėjomis. Dvi pedagogės baigė neformalios švietimo lyderystės programos 

Lyderių laikas 3 modulį.  

       Atliekamas įstaigos darbuotojų metinis veiklos vertinimas, vykdoma mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programa. 

2.3. STRATEGINIS TIKSLAS – GERINTI ĮSTAIGOS MATERIALINĘ BAZĘ, TOBULINANT 

VAIKO SVEIKATOS SAUGOJIMO IR STIPRINIMO SISTEMĄ 

 

           Darželio bendruomenė didelį dėmesį skiria vaikų sveikatos stiprinimui,  ekologinių įgūdžių 

ugdymui. Kuriama saugi, sveika, fizinį aktyvumą skatinanti aplinka lauke, sudarytos galimybės lavinti 

vaikų saviraišką, kūrybiškumą, iniciatyvumą. Darželio pedagogai dalyvauja respublikinėje 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų asociacijoje  „Sveikatos želmenėliai“,  EKO mokyklų tinklo 

veikloje. Įstaigos bendruomenė kasmet aktyviai dalyvauja  aplinkosauginiame projekte „Mes 

rūšiuojam“. Įsijungėme   projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės“. Darželis dalyvauja ES remiamose 

programose „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. 

        Darželio bendruomenė aktyviai įsijungė į aplinkos kūrimo  veiklą: „Saulės“ parke sukurtas Žinių, 

žinojimo ir išminties takas, įrengtas „Basų kojų“ takas, sutvarkyta lauko aplinka, atnaujintos žaliosios 

zonos, suplanuotos edukacinės erdvės. 

        Parengtas ir suderintas su grupių tėvais edukacinių erdvių kūrimo planas, paskirstytos erdvės. 

Pateikta paraiška  dėl finansavimo iš savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos. 

        Dalyvavome akcijose: „Aš bėgu“, „Diena be automobilio“, „Be patyčių“,  judumo dienai skirtame 

renginyje  „Bėgu, judu - aš sveikas esu“. Vyko sveikatingumo akcija „Mažieji turistai-2020“, skirta 

Pasalinei turizmo dienai paminėti, kiti renginiai. 

        Įrengtos edukacinės erdvės darželio  koridoriuje -   vaikų smulkiosios motorikos, pažintinių 

įgūdžių lavinimui, orientacijos, pusiausvyros, judėjimo įgūdžių lavinimui.  Grupėje sukurtas Kimochi 

medis, kuriame gyvena šios programos herojai, ugdantys vaikų emocinius socialinius jausmus. 

2.4. STRATEGINIS TIKSLAS – SKATINTI AKTYVESNĮ IR KONSTRUKTYVESNĮ   

ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS IR SOCIALINIŲ PARTNERIŲ BENDRAVIMĄ IR 

BENDRADARBIAVIMĄ 

        Įstaigos tikslus ir uždavinius įgyvendinti padėjo savivaldos institucijos: Darželio taryba, Pedagogų 

taryba, Darbo taryba, Vaiko gerovės komisija. Ugdytinių tėvai, šeimų nariai nuolat dalyvavo bendruose 

renginiuose, išvykose, akcijose, konkursuose, grupių projektinėje veikloje. 

       Darželio pedagogai ir ugdytiniai bendravo ir bendradarbiavo su  Latvijos respublikos 

ikimokyklinės įstaigos „Piladzitis“  pedagogais ir ugdytiniais, vyko  vieni pas kitus į svečius, dalyvavo 

darželių šventiniuose koncertuose, sportiniuose renginiuose. 
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         Vyko nuolatinis bendravimas su M. Slančiausko progimnazijos ir „Saulės“ pagrindinės mokyklos 

pradinių klasių mokytojais. PU  pedagogai dalyvavo   metodiniuose pasitarimuose mokyklose, buvo 

organizuojami bendri sportiniai renginiai, vyko tėvų ir mokytojų susirinkimai darželyje. 

                               

III. ĮSTAIGOS IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

3.1. POLITINIAI-TEISINIAI VEIKSNIAI 
                                                                          

Darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 

įstatymu, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo, 

Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimais ir sprendimais, Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių  įstaigų darbuotojų  darbo apmokėjimo įstatymu.  Joniškio vaikų darželis 

„Vyturėlis“  vadovaujasi Joniškio rajono savivaldybės tarybos nutarimais, Joniškio rajono savivaldybės 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus nurodymais ir rekomendacijomis, darželio nuostatais, darbuotojų 

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

ir kitais teisiniais dokumentais. Įstaigos veiklą neigiamai įtakoja dažni įstatymų ir norminių teisės aktų 

pakeitimai. 

 

3.2. EKONOMINIAI VEIKSNIAI 
 

Vaikų darželis „Vyturėlis“ finansuojamas iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų, iš 

Lietuvos Respublikos biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų „Mokymo lėšos“, iš tėvų mokesčio už 

vaiko išlaikymą darželyje pagal asignavimų steigėjo patvirtintas programų sąmatas bei gautos iš 

gyventojų 1,2% paramos. 

Įstaigos veiklą įtakoja galimybė pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, 

galimybė dalyvauti šalies bei Joniškio  rajono savivaldybės finansuojamuose projektuose. 

 Bendrieji Lietuvos ekonominiai rodikliai įtakoja darželio  veiklą. Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoms investicijos vis dar nepakankamos. Siekiant pagerinti materialinę bazę, įstaigos išlaikymui 

skirtos lėšos naudojamos racionaliai ir taupiai, sprendimai derinami su darželio savivaldos 

institucijomis, bendruomene. Didelis dėmesys skiriamas estetiškų, funkcionalių, aprūpintų 

šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis edukacinių aplinkų tobulinimui, naujų kūrimui. 

 

3.3.  SOCIALINIAI VEIKSNIAI 
 

Mažėjantis gyventojų skaičius šalyje bei rajone daro nedidelę įtaką įstaigos veiklai, kiekvienais 

mokslo metais sukomplektuojamos visos grupės. Daugėja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių. Priešmokyklinio amžiaus vaikai ir mažai uždirbančių  šeimų vaikai gauna nemokamą 

maitinimą. Nerimą kelia vaikų sveikatos rodikliai: dėl dažnų ligų vaikai nelanko ikimokyklinės 

įstaigos, daugėja vaikų, kuriems reikalinga ne tik logopedo, bet ir specialaus pedagogo bei psichologo 

pagalba. 

3.4. TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI 
 

Įstaiga  aprūpinta kompiuterine įranga. Įrengtas metodinis kabinetas, kuriame yra trys 

kompiuteriai, kopijavimo aparatas, stacionari multimedija, interaktyvi lenta, nuolatinis interneto ryšys. 
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Visose grupėse įrengta interneto prieiga, grupės aprūpintos nešiojamais kompiuteriais, priešmokyklinio 

ugdymo grupėse yra interaktyvios lentos, todėl pedagogai turi galimybę naudotis informacinėmis 

technologijomis ugdymo proceso metu. Kompiuterizuoti visi įstaigos administracijos kabinetai, 

kaupiama duomenų bazė, sukurta ir atnaujinta įstaigos internetinė svetainė. Prisijungta prie elektroninio 

dienyno „Mūsų darželis“. 

 

IV. ŽMOGIŠKIEJI  IŠTEKLIAI 
 

 Ugdytiniai. Vaikų grupės komplektuojamos vadovaujantis Joniškio rajono  savivaldybės 

administracijos 2019 m.  rugpjūčio 29 d. Nr. T-182 tvarkos aprašu ,,Dėl vaikų priėmimo į Joniškio 

rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes“. Vaikai į 

grupes priimami iki rugsėjo pirmos dienos arba atsiradus laisvai  vietai. 

           Vaikų darželyje „Vyturėlis“  komplektuojamos 8 grupės: 2 – ankstyvojo ugdymo; 4 - 

ikimokyklinio ugdymo;  2 -  priešmokyklinio ugdymo.  Darželį gali lankyti 150 vaikų. 

Darželio  grupių struktūra pavaizduota 1-ame paveiksle. 

 
1 pav. Darželio grupių struktūra. 

 

Darželyje bendras lankančių vaikų skaičius per paskutinius trejus metus nežymiai mažėjo, 

tačiau priešmokyklinio ugdymo vaikų skaičius  nuo 2018 iki 2020 metų pasikeitė ženkliai. Darželio 

ugdytinių pasiskirstymą pagal amžių ir lytį galime matyti 2-ame ir 3-iame paveiksluose. 

 
2 pav. Vaikų skaičiaus svyravimai.  
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3 pav. Mergaičių ir berniukų santykis. 

 

 

Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiama specialistų pagalba: logopedo, 

specialiojo pedagogo. Darželyje nuolat veikianti Vaiko gerovės komisija sprendžia vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių klausimus, vykdo tėvų švietimą ir  konsultuoja pagalbos teikimo 

klausimais. 

        Ugdytiniai, turintys žymesnius kalbos ir kalbėjimo sutrikimus konsultuojami ir vertinami Joniškio 

PPT. Kaip matyti iš 4-ame paveiksle pateiktų duomenų, net ketvirtadaliui  darželį lankančių vaikų 

reikalinga nuolatinė specialistų pagalba. 

 

 
4 pav. Specialiųjų poreikių vaikų skaičiaus kaita. 

 

       Pedagogai. Pedagogų komanda - kvalifikuota, kompetentinga, gebanti keistis, ieškanti naujovių ir 

būdų kaip jas įgyvendinti.  

           Darželyje dirba 19 pedagogų, iš jų: 12 – ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, 2 – priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai,  1- muzikos mokytojas, 2 -  logopedai - specialieji  pedagogai. Duomenys apie 

pedagogų išsilavinimą pateikti 5 – ame  paveiksle. 
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     Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. A-842 

darželyje  patvirtinti 39,5 etato, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. 

  

 
5 pav. Įstaigos pedagogų išsilavinimas 2020 m. 

 

               Įstaigos pedagogai nuolat dalyvauja miesto, šalies  kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 

seminaruose, mokymuose. Taip pat  rengia pranešimus, dalinasi  gerąja patirtimi ne tik rajono, bet ir 

respublikos   mokslinėse – praktinėse  konferencijose. Aktyviai rengia metodines dienas, organizuoja 

atviras ugdomąsias veiklas darželio, kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams. 

              Kvalifikacijos kėlimas vykdomas atsižvelgiant į įstaigos parengtą mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programą,  bendruomenės poreikius, turimus 

išteklius ir kt. 

            Pedagogai įgiję šias kvalifikacines kategorijas:  vyresniojo mokytojo – 10, metodininko – 6,  

eksperto – 1.   Darželio  direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui  turi aukštąjį išsilavinimą, II  

vadybinę  kategoriją. Duomenys apie pedagogų kvalifikaciją pateikti 6-ame paveiksle. 

 

 
6 pav. Pedagogų kvalifikacija 
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             Įstaigoje  maža pedagoginio personalo kaita, nemaža dalis pedagogų turi ilgametį darbo stažą, 

dalis  dirba nuo darželio atidarymo.  Pedagogai patyrę, bet  vidutinis amžius auga. Kaip matyti, 

vyraujantis pedagogų amžiaus yra nuo 55 iki 59 metų.  

          7-ame ir 8-ame paveiksluose pateikti 2020 m. duomenys apie  įstaigos pedagogų darbo stažą ir 

amžių, įskaitant direktorių, pavaduotoją ugdymui, logopedus ir muzikos mokytoją.  

 

 
7 pav. Pedagogų darbo stažas 2020 m. 

 

 
8pav. Įstaigos pedagogų amžius 

 

            Aptarnaujantis  personalas.  Įstaigoje dirba  21-as aptarnaujančio personalo darbuotojas, 

teikiantys techninę ir profesionalią pagalbą. Tai: raštvedys, buhalteris, ūkvedys, sveikatos priežiūros ir 

mitybos specialistas, auklėtojų padėjėjai, virėjai,  valytojas. 

            Aptarnaujančio personalo darbuotojų kaita maža, darbo stažas šioje įstaigoje vyrauja nuo 2 iki  

30 metų, darbuotojų amžius svyruoja nuo 39 iki 64 metų.  

Aptarnaujančio personalo amžiaus  tendencijos matomos 9 –ame paveiksle. 
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9 pav. Aptarnaujančio personalo amžius 2020 m. 

 

 

V. PLANAVIMO STRUKTŪRA 

 

         Planavimo struktūrą sudaro vaikų darželio „Vyturėlis“ strateginis veiklos planas penkeriems 

metams, metinis veiklos planas, kuriuos rengia direktoriaus įsakymu patvirtinta įstaigos darbo grupė. 

Su strateginiu planu, metiniu veiklos planu supažindinama darželio taryba, planai pristatomi visiems 

darbuotojams, ugdytinių tėvams. 

         Ugdymo procesas planuojamas rengiant vienerių mokslo metų grupių trumpalaikius ir ilgalaikius 

ugdymo  planus, Vaiko gerovės komisijos planus,  kūrybinių grupių metinius planus. Įstaigoje 

rengiama mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programa 

trejiems metams,  svarstoma įstaigos taryboje, pedagogų taryboje,  suderinama su Joniškio rajono 

savivaldybės administracija. 

        Planams parengti sudaromos darbo grupės, bendruomenės pasiūlymai ir idėjos  teikiami įvairių 

susirinkimų, pasitarimų metu. 

         Ikimokyklinis ugdymas vykdomas  pagal įstaigos pedagogų parengtą Ikimokyklinio ugdymo 

programą  „Vaikystės sodas“.  Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal „Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo programą“, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. 

Nr. V-779. Priešmokyklinio ugdymo grupėse įgyvendinama tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo 

programa „Zipio draugai.“ 

         Į ugdomąjį procesą integruojama Sveikatos stiprinimo programa 2020-2024 metams, patvirtinta 

darželio direktoriaus 2020 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-5. 

         Planavimo formos ir procedūros nuolatos tobulinamos, siekiama kuo didesnio bendruomenės 

aktyvumo. Planavimo schema 10-ame paveiksle. 
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                                                           10 pav. Planavimo schema 

 

 

 

VI. FINANSINAI IŠTEKLIAI 

          

              Finansinių išteklių paskirstymas ir naudojimas darželyje yra viešas ir skaidrus, paremtas 

bendruomenės nuomone ir dalyvavimu. Įvairių asmenų parama iki 1,2% pajamų mokesčio lėšos leidžia 

darželiui kurti jaukią, vaikų poreikius atliepiančią ugdomąją aplinką. Finansinės ataskaitos skelbiamos 

viešai įstaigos internetinėje svetainėje. 

        Planuojamų lėšų sąmata  rengiama  kasmet pagal Joniškio rajono savivaldybės pateiktus 

reikalavimus ir tvirtinama savivaldybės tarybos sprendimu. 

1 lentelė 

Metai 

 

 

 

Savivaldybės 

(aplinkos) 

lėšos 

(tūkst. Eur) 

 

 

Krepšelio 

(valstybės) 

lėšos 

(tūkst. Eur) 

 

 

Savivaldybės 

biudžeto 

(tėvų 

mokesčio) 

lėšos 

(tūkst. Eur) 

Savivaldybės 

biudžeto 

(socialinė 

parama 

mokiniams) 

lėšos 

(tūkst. Eur) 

Valstybės 

biudžeto 

(socialinė 

parama 

mokiniams) 

lėšos 

(tūkst. Eur) 

 

2 proc. 

paramos 

fondas 

(tūkst. 

Eur) 

 

Užimtumo 

tarnybos  

dotacijos 

(tūkst. Eur) 

2018 301 140,7 45 - 0,4 1,3 1,0 

2019 304 159,7 49 - 0,9 1,8 - 

2020 318,2 189,1 33,1 1,9 2,1 1,5 - 

 

   Darželio finansinius išteklius sudaro: 

 • Savivaldybės biudžeto lėšos; 

 • Valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) lėšos;  

 • Tėvų (globėjų) mokamas ugdymo mokestis;  

 • Parama 1,2% pajamų mokesčio lėšos;  

 • Projektinės lėšos; 

 • Paramos fondas. 
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11 pav. Gautų lėšų suvestinė. 

 

 

VII. PRIEŽIŪROS SISTEMA 
 

 Ugdymo proceso priežiūrą ir kontrolę vykdo darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. Kitą priežiūrą vykdo direktorius ir administracijos darbuotojai. Įstaigos ūkinės – finansinės 

veiklos priežiūrą vykdo direktorius, įstaigos darbo  taryba. Pedagogai atlieka veiklos įsivertinimą, 

savianalizę. 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius 

vykdo 

įstaigos direktorius bei jo paskirti asmenys, vykdydami įsivertinimo procesus. Įsivertinimas 

organizuojamas vadovaujantis „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika" (2005) ir 

orientuojantis į „Mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo 

metodiką“ patvirtintą LRŠMM 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267. Ją atlieka direktoriaus įsakymu 

sudarytos darbo grupės. 

         Išorinį įstaigos vertinimą vykdo Joniškio rajono  savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros 

ir sporto skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  Švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka.  Finansinės veiklos kontrolę, kitą priežiūrą  vykdo įgaliotos Valstybės kontrolės ir 

kitos Joniškio rajono savivaldybės institucijos. 

Higienos ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Šiaulių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir Joniškio sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistė, 

dirbanti ikimokyklinėje įstaigoje. 

Darželio veiklos priežiūra planuojama metams.  
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VIII. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ 

  

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Sudarytos sąlygos ugdyti sveiką ir saugų, 

bendraujantį, smalsų, tyrinėjantį, kuriantį, 

pasitikintį savimi vaiką. Įstaigoje sukurta 

saugi, jauki, funkcionali, vaikų gebėjimus 

ir saviraišką skatinanti aplinka. 

 Rengiami ir įgyvendinami prasmingi 

projektai, aktyvus dalyvavimas įvairiuose 

renginiuose. 

 Įstaigoje dirba aukštos kvalifikacijos 

pedagogai, turintys ilgametę darbo patirtį; 

 Pedagogų greitas persiorientavimas 

pereinant nuo tiesioginio prie nuotolinio 

ugdymo. 

 Dažniau naudojamos šiuolaikinės 

technologijos tampa neatsiejamos ugdymo 

proceso dalimi. Prisijungta prie sistemos 

„Mūsų darželis“. 

 

 Skurdi lauko aplinka. Lauko žaidimų 

aikštelėms trūksta funkcionalumo, 

įrengimų, priemonių vaikų sportinei 

veiklai ir judėjimo poreikiams tenkinti. 

 Sumažėjęs finansavimas seminarams, 

nepakankamas dalyvavimas 

tarptautiniuose projektuose, seminaruose. 

 Lėšų trūkumas didesniems projektams.  

Sunku pritraukti rėmėjus, tam, kad gauti 

papildomą finansavimą parengtoms 

programoms ir projektams vykdyti. 

 Stinga pedagogų kompiuterinio 

raštingumo įgūdžių. Nepakankamas 

finansavimas trukdo plėsti ir atnaujinti 

informacinių kompiuterinių technologijų  

bazę. 

 

 Įstaigoje ugdymo procesas organizuojamas 

kokybiškai, atitinka vaikų ir tėvų 

lūkesčius. Geri priešmokyklinio amžiaus 

grupės vaikų pasirengimo mokyklai  

vertinimo rezultatai. 

 Atvira pokyčiams įstaiga, skatinamas 

inovacijų diegimas, sudarytos sąlygos 

įstaigos bendruomenei įsitraukti į ugdymo 

turinio planavimą, ugdymo kokybės 

užtikrinimą, susitarimų rengimą.  

 Veikia savalaikė, įvairiapusė ir skaidri 

tėvų ir bendruomenės narių informacinė 

sistema. 

 Teikiamas neformalus ugdymas, sudarant  

sąlygas vaiko poreikių bei tėvų lūkesčių 

tenkinimui (būreliai.) 

 Dalis bendruomenės narių pasyviai 

dalyvauja įstaigos gyvenime. Skiriasi 

bendruomenės narių požiūris į aktyvų 

komandinį darbą.  

 Daugėja vaikų, turinčių raidos sutrikimų, 

emocijų ir elgesio problemų. Pedagogams 

trūksta žinių darbui su  specialiųjų 

poreikių vaikais. 

 Nėra galimybės teikti socialinę ir 

psichologinę pagalbą, kadangi nėra 

socialinio pedagogo ir psichologo etato. 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Dalyvauti konkursuose, projektinėje 

veikloje, siekiant pritraukti investicijas. 

Pritraukti projektines lėšas edukacinių 

erdvių kūrimui lauko aplinkoje. 

 Daugėja vaikų, turinčių ugdymosi 

sunkumų bei specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 
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 Galimybę kaupti ir dalintis gerąja darbo 

patirtimi su savo, kitų ugdymo institucijų, 

respublikos pedagogais. 

 Stiprinti ugdymo įstaigos ir šeimos 

bendradarbiavimą, sprendžiant ugdymo 

problemas įvairiais būdais skatinti 

įsitraukti tėvus į grupių, įstaigos veiklą. 

 Gražinti darželio aplinką. Kurti 

funkcionalias edukacines aplinkas, 

pritaikant jas vaikų poreikiams. 

 Stiprinti įstaigos įvaizdį ir prestižą, 

kryptingai plėtojant ryšius su socialiniais 

partneriais. 

 Siekti ugdymo veiklų įvairovės, sudaryti 

sąlygas efektyviam bendruomenės narių 

komandiniam darbui. 

 Palaipsniui gerinti įstaigos aprūpinimą 

naujomis IKT. 

 Pedagogų praktinių įgūdžių stiprinimas, 

dirbant su vaikais, turinčiais specialiųjų 

ugdymosi poreikių, emocijų ir elgesio 

sunkumų. 

 Prastas mikroklimatas kolektyve, 

bendradarbiavimo ir pasitikėjimo stoka 

tarp darbuotojų. 

 Mažėjantis jaunų specialistų ir didėjantis 

vidutinio amžiaus pedagogų skaičius. 

 Nesaugi aplinka, nes darželio teritorijoje 

įsikūrusi kita įstaiga. 

 Sunkumai dirbant nuotoliniu būdu. 

Vykstant nuotoliniams pokyčiams 

švietimo sistemoje, neįmanoma pasiekti 

stabilumo darbe. 

 Gaunamas finansavimas netenkina įstaigos 

poreikių, neleidžia kokybiškai spręsti 

neatidėliotinų strateginių įstaigos  

uždavinių, neleidžia įsigyti  mokymo 

priemonių, baldų, įsigyti modernesnę 

įrangą ir atlikti  remonto darbus. 

 Darželio bendruomenė neturi būtinų 

įgūdžių rengiant paraiškas ES projektams 

ir įsisavinant projekto lėšas. 

 Per mažas finansavimas kvalifikacijos 

tobulinimui. 

                                                               

VIZIJA 

 

Atvira inovacijoms, besimokanti, nuolat tobulėjanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, siekianti 

kiekvieno vaiko asmeninės sėkmės.  

 

MISIJA 

 

              Ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą (si) su sveikos 

gyvensenos ir ekologinių nuostatų puoselėjimu, glaudžiai bendradarbiaujanti su šeima, socialiniais 

partneriais, ir tikslingai siekianti ugdyti visapusišką asmenybę. 

 

FILOSOFIJA 

 

Neužtenka žinoti – reikia panaudoti žinias; 

Neužtenka norėti – reikia veikti.     

                                                   /J. V. Gėtė / 
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VERTYBĖS 

 

ŠEIMA - VAIKAS - PEDAGOGAS 

Atsakomybė ir pasitikėjimas, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir aplinka, 

bendruomene, savo  šalimi.  

 

PRIORITETAI 

 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės užtikrinimas.  

 Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas;  

 Bendradarbiavimas: šeima – pedagogai – socialiniai partneriai; 

 Naujų lauko edukacinių  erdvių  kūrimas ir turtinimas. 

 

 

IX.  STRATEGINIAI  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Užtikrinti kokybišką ugdymo (si) proceso organizavimą. 

1.1.Vykdyti kokybišką ikimokyklinį ir  priešmokyklinį ugdymą (si), atsižvelgiant į švietimo 

naujovių tendencijas. 

1.2.Tobulinti vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo, tėvų informavimo sistemą. 

1.3.Tobulinti ugdymo turinį,  jį atnaujinant, individualizuojant ir diferencijuojant pagal 

kiekvieno vaiko poreikius ir galias. 

1.4.Gerinti  įstaigos emocinę aplinką integruojant į ugdymo procesą socialinio emocinio 

ugdymo programas.   

2. Sukurti sveiką, saugią, estetišką, šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus bei bendruomenės narių 

poreikius atitinkančią aplinką. 

2.1.Kurti naujas  edukacines lauko erdves, skatinant vaikų patirtinį ugdymą (si) netradicinėse 

erdvėse. 

2.2. Saugoti, stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, formuojant ir įsisavinant sveikos gyvensenos 

bei ekologinio ugdymo nuostatas. 

3. Kurti bendradarbiavimu grįstą emocinę ir psichologinę atmosferą  telkiant įstaigos 

bendruomenę ir  socialinius partnerius. 

3.1. Plėtoti šeimos ir įstaigos partnerystę keičiantis patirtimi, kuriant pasitikėjimu grindžiamus 

santykius. 

3.2. Plėtoti bei puoselėti bendruomenės ir socialinių partnerių sąveikos ryšius  ugdymo procese, 

visuomeninėse kultūrinėse veiklose. 

3.3. Palaikyti teigiamą emocinį ir psichologinį mikroklimatą bendruomenėje, puoselėjant 

tradicijas. 

3.4. Sukurti skatinimo  ir veiklos įsivertinimo sistemą, kuri motyvuotų darbuotojus tobulėti bei 

skatintų komandinį darbą. 
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4. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją ir kompetencijas,  naudojant  informacines komunikacines  

technologijas ugdymo procese. 

4.1. Sudaryti palankias sąlygas vaikų saviraiškos, iniciatyvumo, kūrybiškumo sklaidai, gerinant  

IKT materialinę bazę. 

4.2. Tobulinti pedagogų kompiuterinį raštingumą, pritaikant gebėjimus nuotolinio ugdymo 

organizavimui. 

 

X. ĮSTAIGOS STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. Strateginis tikslas. Užtikrinti kokybišką ugdymo (si)  proceso organizavimą. 

 

Uždaviniai 

 

Priemonės  Planuojami  rezultatai Vykdytojai  Lėšos 

1.1. Vykdyti 

kokybišką 

ikimokyklinį ir  

priešmokyklinį 

ugdymą (si), 

atsižvelgiant į 

švietimo naujovių 

tendencijas. 

 

 

 

 

1.1.1. Įstaigos 

pedagogų parengtos  

ikimokyklinio 

ugdymo programos  

"Vaikystės sodas" 

atnaujinimas, 

koregavimas. 

1.1.2. Bendrosios 

priešmokyklinio 

ugdymo programos 

įgyvendinimas. 

1.1.3    Ugdymo 

proceso tobulinimas 

naudojant elektroninį 

dienyną "Mūsų 

darželis". 

1.1.4. Dalyvavimas 

respublikiniuose, 

tarptautiniuose 

projektuose. 

 

Atnaujinta ir  kūrybiškai 

patobulinta įstaigos 

pedagogų sukurta 

Ikimokyklinio ugdymo 

programa „Vaikystės 

sodas“ atlieps vaikų raidą, 

poreikius ir amžių, tėvų  

lūkesčius, grupių savitumą. 

Motyvuoti, kompetentingi, 

atsakingi pedagogai 

užtikrins tinkamą  

priešmokyklinio amžiaus  

vaikų pasirengimą 

mokyklai. 

Elektroninės sistemos 

galimybės leis  

pedagogams  ir tėvams 

bendrauti  siekiant  bendro 

tikslo – kuo geriau išugdyti 

vaikus. 

Ši  priemonė, pritaikyta 

prie įstaigos poreikių, 

palengvins planavimo, 

vaikų pasiekimų vertinimo, 

lankomumo žymėjimo, 

pedagoginės veiklos  

priežiūros procesus  ir 

paspartins informacijos 

prieinamumą. Integruojami 

projektai užtikrins 

socialinių, pažintinių, 

meninių, sveikatos, 

komunikacinių gebėjimų 

ugdymą. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Intelektiniai 

resursai, 

ML lėšos 
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1.2. Tobulinti 

vaikų pasiekimų 

ir pažangos 

vertinimo, tėvų 

informavimo 

sistemą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.  Vaikų 

pasiekimų vertinimas 

vykdomas 

vadovaujantis 

„Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo  

vaikų pasiekimų 

vertinimo tvarkos  

aprašu“. 

1.2.2. Tėvų 

įtraukimas į vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos vertinimą. 

1.2.3. Įvairiapusė 

informacijos sklaida, 

supažindinant tėvus 

su vaikų pasiekimais: 

facebook tėvų grupės,  

internetinė svetainė, 

sistema „Mūsų 

darželis“. 

Vaikų pasiekimai bus 

fiksuojami el. sistemoje 

„Mūsų darželis“, 

vadovaujantis vieningais 

principais. 

Kasmetinis vaikų ugdymo 

(si) pasiekimų ir pažangos 

vertinimas padės planuoti, 

individualizuoti ir 

diferencijuoti ugdymo 

turinį. 

Tėvai ir pedagogai  

dalinsis nuomonėmis vaikų 

ugdymo klausimais, 

laikysis vienodų susitarimų 

ir taisyklių vertinant ir 

ugdant vaikus darželyje ir 

namuose.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Intelektiniai 

resursai 

1.3.Tobulinti 

ugdymo turinį,  jį 

atnaujinant, 

individualizuojant 

ir diferencijuojant 

pagal kiekvieno 

vaiko poreikius ir 

galias. 

1.3.1. Ugdymo planų 

rengimo kokybės 

gerinimas. 

 1.3.2. Švietimo 

pagalbos teikimas 

vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, iš socialinės 

rizikos šeimų. 

1.3.3. Darželyje 

veikiančios  Vaiko 

gerovės komisijos  

pagalbos teikimas 

vaikui ir šeimai. 

1.3.4. Neformaliojo 

švietimo būrelių 

veiklos 

organizavimas 

individualių vaiko 

poreikių tenkinimui. 

 

Vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių teikiama 

logopedo,  specialiojo 

pedagogo pagalba, 

rengiamos  pritaikytos  

programos  atitiks vaikų 

amžių bei individualius 

gebėjimus. 

Specialistų konsultacijos 

tėvams suteiks  praktinių 

žinių  vaikų raidos ir jų 

sutrikimų klausimais. 

Vaikai turės galimybę 

pasirinkti ir  pagal  

pomėgius  lankyti 

neformaliojo  ugdymo 

būrelius. 

Patrauklesnis, 

kūrybiškesnis, įdomesnis 

ugdymo proceso 

organizavimas sudarys 

galimybę vaikų įgūdžių, 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai  

Intelektiniai 

resursai, 

ML lėšos 
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gebėjimų formavimui,  

vaikų saviraiškos,   

meninio ugdymo 

lavinimui. 

1.4.Gerinti  

įstaigos emocinę 

aplinką 

integruojant į 

ugdymo procesą 

socialinio 

emocinio ugdymo 

programas.   

1.4.1. Įgyvendinamos 

socialinio emocinio 

ugdymo programos  

„Zipio draugai“ 

(priešmokyklinio 

ugdymo grupėse) ir  

„Kimochis“. 

1.4.2. Emocinio 

intelekto ugdymui 

skirtų veiklų ir 

priemonių 

inicijavimas 

kasdieninėje veikloje. 

1.4.3. Dalyvavimas 

smurto ir patyčių 

programose, akcijose. 

1.4.4. Įstaigos 

pedagogų  

kompetencijų kėlimas 

socialinio emocinio 

ugdymo srityje.  

Integruojamos ir 

įgyvendinamos socialinio 

emocinio ugdymo 

programos („Zipio 

draugai“, „Kimochis“), 

padės vaikams įgyti 

socialinių bei emocinių 

sunkumų įveikimo 

gebėjimų, siekiant 

geresnės vaikų emocinės 

savijautos. 

Visiems vaikams  

draugiška, atvira, 

emociškai saugi aplinka, 

skatinimas veikti kartu, 

tolerancija, 

bendruomeniškumas, 

socialinis jautrumas 

suteiks jiems saugumo, 

pasitikėjimo  jausmą.  

Dalyvavimas įvairiuose 

projektuose ir akcijose  

užtikrins socialinių emocinių 

ir pažintinių gebėjimų 

ugdymą, padės apsaugoti nuo 

smurto ir patyčių 

Pedagogai Intelektiniai 

resursai, 

ML lėšos 

 

2. Strateginis tikslas. Sukurti sveiką, saugią, estetišką, šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus bei 

bendruomenės narių poreikius atitinkančią aplinką. 

 

Uždaviniai Priemonės 

 

Laukiami 

rezultatai 

Vykdytojai Lėšos  

2.1. Kurti 

naujas  

edukacines 

lauko erdves, 

skatinant vaikų 

patirtinį 

ugdymą (si) 

netradicinėse 

erdvėse. 

2.1.1. Grupių komandų 

telkimas  lauko erdvių 

kūrimui, orientuojantis į 

vaiko ir šeimos 

poreikius.  

2.1.2. Lauko aikštelių 

atnaujinimas, papildant 

jas naujomis saugiomis 

priemonėmis vaikų 

fiziniam aktyvumui 

lavinti.  

Sukurtose erdvėse vaikai 

turės galimybę  kurti, atrasti, 

tyrinėti,  eksperimentuoti. 

Aplinka bus nuolat kintanti, 

atsinaujinanti ir prisitaikanti, 

kurioje vaikai turės galimybę   

kurti  iš aplinkoje esančių 

daiktų, gamtinės medžiagos ir 

įvairių priemonių. 

Sukurta saugi ir funkcionali 

ugdymo (si) aplinka atlieps 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Intelektiniai 

resursai , 

MK lėšos 
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2.1.3. STEAM ugdymo 

metodikų ir 

technologijų 

integravimas ugdymo 

procese. 

2.1.4. Edukacinių 

išvykų ir projektinių 

veiklų  įgyvendinimas. 

2.1.5. Patirtinis 

ugdymas (is) 

netradicinėse  

aplinkose. 

 

skirtingų vaikų poreikius ir 

gebėjimus. 

Lauko aikštelės bus 

papildytos mediniais 

įrengimais, priemonėmis, 

kurios padės lavinti vaikų 

fizinį aktyvumą, judumą. 

Vaikų  patirtinis ugdymas 

(is), vykdomas netradicinėse 

erdvėse (tėvų darbovietėse, 

bibliotekoje, kepykloje ir t.t.), 

padės jiems įgyti socialinių, 

komunikacinių, pažintinių 

gebėjimų.  

2.2. Saugoti, 

stiprinti fizinę 

ir psichinę 

sveikatą, 

formuojant ir 

įsisavinant 

sveikos 

gyvensenos bei 

ekologinio 

ugdymo 

nuostatas. 

2.2.1. Įgyvendinama 

įstaigos pedagogų 

parengta Sveikatos 

stiprinimo programa 

2020-2024 m. 

2.2.2.Ekologinio 

švietimo ir 

sveikatingumo 

puoselėjimo  

projektų rengimas 

finansinei 

paramai gauti. 

Parengta ir planingai 

įgyvendinama sveikatos 

stiprinimo programa,  

pasitelkiant  šeimą, 

bendruomenę padės  

formuoti vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžius, bei 

sveikatai palankią fizinę ir 

psichosocialinę aplinką. 

Sveikatos 

ugdymo 

kūrybinė 

grupė, 

ekologinio 

ugdymo grupė, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Intelektiniai 

resursai, 

MK lėšos, 

savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 2.2.3. Dalyvavimas 

asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ veikloje, 

respublikiniame 

projekte „Lietuvos 

mažųjų žaidynės“.  

2.2.4. Dalyvavimas  

EKO mokyklų tinkle, 

aplinkosauginiame 

projekte „Mes 

rūšiuojam“, vykdant   

aplinkosauginio 

ugdymo nuostatas. 

Vykdomi projektai, sporto 

šventės, renginiai, varžybos 

padės vaikams įsisavinti 

sveikos gyvensenos 

nuostatas, gerės jų fizinė 

sveikata, didės vaikų 

užimtumas. 

Dalyvavimas 

aplinkosauginiuose 

renginiuose, projektuose 

padės  įgyti žinių, gebėjimų 

mokantis rūšiuoti, pažinti 

gamtą bei aplinką, skatins 

domėtis, tapti atsakingais 

piliečiais. 
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3. Strateginis tikslas.  Kurti bendradarbiavimu grįstą emocinę ir psichologinę atmosferą  telkiant 

įstaigos bendruomenę ir  socialinius partnerius. 

 

Uždaviniai Priemonės Laukiami 

rezultatai 

Vykdytojai Lėšos 

3.1. Plėtoti 

šeimos ir 

įstaigos 

partnerystę 

keičiantis 

patirtimi, kuriant 

pasitikėjimu 

grindžiamus 

santykius. 

3.1.1. Tėvų įtraukimas į 

ugdomąją veiklą, grupių 

projektus, darželio renginius. 

3.1.2. Darželyje veikianti 

tėvų savivalda,  priimami 

bendri sprendimai. 

3.1.3. Tėvų švietimas 

pedagoginiais, 

psichologiniais klausimais. 

3.1.4.  Bendruomenės narių 

apklausos, siekiant išsiaiškinti 

tėvų lūkesčius,  vaikų 

ugdymo poreikius. 

3.1.5. Tėvų informavimo ir 

švietimo sistema: darželio 

internetinė svetainė, skelbimų 

lentos, informaciniai 

lankstinukai, bukletai įvairiais 

vaikų ugdymo klausimais. 

 

Šeimos labiau domėsis 

įstaigos veikla ir vaiko 

poreikių tenkinimu. Tėvų 

dalyvavimas savivaldoje, 

bendrų sprendimų 

priėmimas užtikrins 

ugdymo kokybės kaitą. 

Įvairios bendravimo su 

tėvais formos, būdai ir 

metodai   padės pasiekti 

abipusį pažinimą. 

Informaciniuose 

stenduose, internetinėje 

svetainėje pateikiama  

informacija leis 

susipažinti su darželio 

veikla,  vykusiais  

renginiais, kitais 

svarbiais vaikų ugdymo 

klausimais.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

pedagogai 

 

 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos, 

Rėmėjų lėšos 

3.2. Plėtoti bei 

puoselėti 

bendruomenės ir 

socialinių 

partnerių 

sąveikos ryšius  

ugdymo 

procese, 

visuomeninėse 

kultūrinėse 

veiklose. 

 

 

 

3.2.1. Vaikų dalyvavimas 

įvairiuose projektuose, 

edukacijose, konkursuose. 

3.2.2. Bendri renginiai su 

socialiniais partneriais ne tik 

Respublikoje, bet ir už jos 

ribų. 

3.2.3. Bendri renginiai su  

miesto, rajono, respublikos 

darželiais.  

3.2.4. Pedagoginės patirties 

sklaida dalyvaujant rajono 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų pedagogų metodinio 

būrelio veikloje. 

3.2.5. Bendri renginiai, 

metodiniai pasitarimai su  

pradinių klasių mokytojais ir  

mokiniais. 

Plėtojami partneriški 

ryšiai su įvairiomis 

institucijomis, vykdomas 

aktyvus 

bendradarbiavimas su 

visais partneriais,  

ypatingi ryšiai su 

Latvijos darželio 

„Piladzitis“ komanda  

padės pedagogams 

kūrybiškai organizuoti 

ugdomąją  veiklą 

netradicinėje aplinkoje, 

įstaigoje ir už jos ribų.  

Visuomenės sveikatos 

biuro specialisto  

renginiai vaikams ir 

bendruomenei padės 

įgyti sveikatinimo žinių 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja

s ugdymui, 

pedagogai, 

masažistas 

Intelektiniai 

resursai, 

MK lėšos, 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 
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3.2.6. Visuomenės sveikatos 

specialisto teminė ugdomoji   

veikla, tėvų švietimas 

sveikatos ugdymo klausimais.  

3.2.7. Glaudūs ryšiai su  

pedagogine psichologine 

tarnyba, Joniškio  švietimo 

centru, kultūros centru, 

biblioteka, policija ir kitomis 

institucijomis. 

ir įgūdžių. Plėsis įstaigos 

sociokultūriniai ryšiai, 

vyks bendri renginiai su 

mokyklomis,  pradinių 

klasių mokiniais ir 

mokytojomis, bus kartu  

aptariami  vaikų  

pažangos ir pasiekimų,  

adaptacijos  klausimai. 

3.3. Palaikyti 

teigiamą 

emocinį ir 

psichologinį 

mikroklimatą 

bendruomenėje,

puoselėjant 

tradicijas. 

 

 

 

 3.3.1.  Vykdomas darbuotojų 

santykių monitoringas. 

Taikomi efektyvūs valdymo 

metodai ir priemonės 

psichologiškai saugiam 

mikroklimatui palaikyti. 

3.3.2. Tradicinių-tęstinių  

renginių organizavimas 

(gimtadienio šventės, 

Mokytojų diena, rugsėjo 1-

oji, Kalėdinė šventė). 

3.3.3. Bendruomenės 

telkimas įstaigos tradicijų 

palaikymui (darželio 

jubiliejai ir kt.). 

3.3.4 Edukacinės - pažintinės 

kelionės darželio 

darbuotojams. 

 Pedagogų ir kitų 

darbuotojų pozityvus 

bendravimas ir 

konstruktyvus 

bendradarbiavimas 

užtikrins  palankų 

mikroklimatą. 

Gerės  darbuotojų 

santykiai kartu 

dalyvaujant šventiniuose 

renginiuos, išvykose. 

Direktorius, 

darbuotojai 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos,  

1,2% paramos 

lėšos 

3.4. Sukurti 

skatinimo  ir 

veiklos 

įsivertinimo 

sistemą, kuri 

motyvuotų 

darbuotojus 

tobulėti bei 

skatintų 

komandinį 

darbą. 

 

3.4.1.Įstaigos vidaus 

įsivertinimas, išvadų 

apibendrinimas ir 

pristatymas. 

3.4.2.Darbuotojų veiklos įsi 

vertinimo ir motyvavimo 

sistemos sukūrimas. 

3.4.3. Darbuotojų skatinimui 

skirtų priemonių numatymas. 

3.4.4. Komandinio darbo 

sistemos tobulinimas. 

3.4.5. Pedagogų atestacija, 

dalinimasis gerąja darbo 

patirtimi. 

Tobulės  darbuotojų 

kompetencijos 

vidinio veiklos 

įsivertinimo srityje. 

Įsivertinimo rezultatai 

bus panaudojami veiklos 

tobulinimui. 

Konstruktyvus, aktyvus 

darbas komandose 

užtikrins palankų 

emocinį klimatą 

bendruomenėje, skatins 

darbuotojų motyvaciją. 

 

Direktorius, 

darbuotojai 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 
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4. Strateginis tikslas .Tobulinti pedagogų kvalifikaciją ir kompetencijas,  naudojant  informacines 

komunikacines  technologijas ugdymo procese. 

 

Uždaviniai Priemonės Laukiami 

rezultatai 

Vykdytojai Lėšos 

4.1. Sudaryti 

palankias 

sąlygas vaikų 

saviraiškos, 

iniciatyvumo, 

kūrybiškumo 

sklaidai,   

gerinant IKT 

materialinę 

bazę. 

4.1.1. IKT pritaikymas 

kūrybinei ugdytinių veiklai. 

4.1.2. Grupių aprūpinimas  

interaktyviomis lentomis. 

4.1.3. Interaktyvios  

priemonės vaikų loginio 

mąstymo, pažintinių įgūdžių  

ugdymui. 

4.1.4. Edukacinės bitutės - 

robotai, smėlio stalai vaikų 

veiklai. 

4.1.5. Kompiuterinių žaidimų 

panaudojimas individualiam 

vaikų ugdymui (si). 

Informacinių 

technologijų naudojimas 

ugdymo (si) procese 

padės vaikams suprasti 

juos supantį pasaulį,  

įvairias sudėtingas 

sąvokas. Vaikai  galės 

atlikti eksperimentus, 

priimti sprendimus ir 

išvysti, kokios yra tų 

sprendimų pasekmės, jie 

mokysis tyrinėti,  spręsti  

ieškoti.  

 

Direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

 

 

 

 

Intelektiniai 

resursai,  

MK lėšos, 

savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

4.2. Tobulinti 

pedagogų 

kompiuterinį 

raštingumą, 

pritaikant 

gebėjimus 

nuotolinio 

ugdymo 

organizavimui. 

 

4.2.1. Pedagogų ilgalaikės 

kvalifikacijos tobulinimo 

programos rengimas ir 

įgyvendinimas. 

4.2.2.Profesionalus, saugus ir 

šiuolaikiškas įstaigos 

internetinis puslapis. 

4.2.3. Darbas sistemoje 

„Mūsų darželis“. 

4.2.4. Mokymai pedagogams 

naudojant Padlet programą, 

kitas internetines sistemas. 

4.2.5. Individualus pedagogų 

dalyvavimas nuotoliniuose 

kursuose, mokymuose,  

seminaruose, vebinaruose. 

4.2.6.  Grupių aprūpinimas 

nešiojamaisiais 

kompiuteriais, planšetėmis. 

4.2.7. Bevielio internetinio 

ryšio gerinimas. 

 

Visi pedagogai naudoja 

IKT ugdymo procese: 

planavimui, 

analizavimui, vaikų 

pasiekimų vertinimui, 

ugdytinių šeimos 

informavimui ir 

refleksijai. 

Pedagogai kels 

kvalifikaciją kursuose, 

mokysis kaip naudoti 

įvairias elektronines 

sistemas, naudojant  jas 

nuotolinio ugdymo 

organizavimui. 

Prioritetas bus teikiamas 

ilgalaikei kvalifikacijos 

tobulinimo programai 

atsižvelgiant į 

programoje numatytus 

tikslus. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai, 

bendruomenė 

Intelektiniai 

resursai,  

savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 
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XI. LAUKIAMI REZULTATAI 

 

          Įgyvendinus strateginį planą, pagerės ugdymo kokybė, pedagogai įgis naujų IKT įgūdžių, 

gebėjimų, patobulins bendrąsias, profesines ir specialiąsias kompetencijas. Dirbant komandoje gerės 

veiklos planavimas, tikslų ir uždavinių  įgyvendinimui bus sutelkta visa darželio bendruomenė. 

         Sukurtos naujos lauko  edukacinės erdvės, atnaujintos  lauko žaidimų aikštelės, mediniai  žaidimų 

įrenginiai padės skatinti vaikų kūrybiškumą, fizinį aktyvumą, saviraišką. Bus sudarytos saugios ir 

higieniškos sąlygos vaikų ugdymui (si).  

         Bus jaučiama pedagogų,  tėvų ir socialinių  partnerių sąveika,  iniciatyvų skatinimas, atvirumas 

kaitai,  pagalba sprendžiant įvairius ugdymo klausimus. Pagerės įstaigos mikroklimatas, darbuotojų 

motyvacija, bus  siekiama, kad įstaigos darbuotojų tarpusavio santykiai būtų grindžiami 

geranoriškumo, pagarbos ir pasitikėjimo, solidarumo, lygiateisiškumo, atsakomybės principais. 

 

XII. STRATEGINIO PLANO PRIEŽIŪROS PROCESAS 

 

1. Darbo  grupė, sudaryta direktoriaus įsakymu, parengusi  strateginį  planą, kalendorinių  

metų pabaigoje   atlieka  strateginio plano  priežiūrą (vertinimą). Pagal  grupės parengtas 

išvadas jis koreguojamas. 

2. Su strateginio plano vykdymo rezultatais ir numatomais pakeitimais darželio  bendruomenė 

supažindinama  metų pradžioje. 

3. Darželio direktorius ir pavaduotojas ugdymui stebi ir įvertina, kaip įstaiga įgyvendina 

strateginius tikslus ir priemones, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, ar veikla yra 

efektyvi. 

 

XIII. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Tikslas 

Uždaviniai Priemonės Priemonių įgyvendinimo 

rodiklis 

Įgyvendinimo šaltinis 

 

 

   

 


