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                      PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO “PUŠYNĖLIS” 

STRATEGINIS PLANAS  2017–2019 

ĮVADAS 

                Švietimo sistemoje nuolat vyksta įvairūs pokyčiai, kurie apima visus švietimo 

lygmenis, jų ryšius ir įgalina ją funkcionuoti kaip vientisą socialinę sistemą. Dabartinė švietimo 

reforma reikalauja iš švietimo vadovų ir pedagogų profesionalumo rengiant jaunuomenę 

gyvenimui ir veiklai žinių visuomenėje.  

     Kokybinių pokyčių erdvėje formuojasi naujas lopšelio-darželio kaip vaikų ir suaugusiųjų 

nuolatinės socialinės sąveikos, jų ugdymo(si) institucijos modelis, todėl lopšelis-darželis turėtų 

gebėti valdyti kaitą, tobulinant ugdytinių gyvenimo ir ugdymo (si) sąlygas, galimybes, sutelkiant 

pagrindinį dėmesį į kokybišką ugdymą(si). 

          Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis” strateginio plano tikslas – efektyviai valdyti 

lopšelio-darželio veiklą, telkti lopšelio-darželio bendruomenę aktualioms vaikų problemoms 

spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinami lopšeliui-darželiui keliami reikalavimai, pasirinkti 

teisingą veiklos kryptį ir prioritetus, planuoti kaitos pokyčius. 

             Rengiant strateginį 2017–2019 metų lopšelio-darželio  planą vadovautasi:  

 - Valstybinės švietimo2013–2022 metų strategijos nuostatomis; 

  - Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginiu planu; 

             - Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis ( 2015 m.); 

- Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai;“ 

-  Švietimo aprūpinimo standartais ( 2011 m.); 

- Ikimokyklinio ugdymo paslaugų planavimo savivaldybėse metodika ( 2011 m.); 

            - Lopšelio-darželio „Pušynėlis“  bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, pedagoginės 

veiklos patirtimi, veiklos įsivertinimo išvadomis (Lopšelio-darželio teikiamų paslaugų vertinimo 

tyrimas 2016 m. gegužė).  

   Lopšelio-darželio strateginį planą rengė darbo grupė (lopšelio-darželio direktoriaus 2016 m. 

gruodžio 8 d. įsakymas Nr.V1-54) kurios sudėtyje yra lopšelio-darželio administracija,   

pedagogai, ugdytinių tėvai. Rengiant lopšelio-darželio strateginį planą buvo laikomasi viešumo, 

partnerystės, bendravimo ir bendradarbiavimo principų. 

 

 

 



 

Istorija. 

1963-11-01  lopšeliui – darželiui suteiktas  sanatorinio lopšelio- darželio statusas. 1970-10-01  

darželis įsikūrė Alyvų gatvėje  Nr. 31 A. Jam suteiktas „Pušynėlio“ vardas. Tai savaitinis, 

specializuotas darželis, jį lankė vaikai persirgę tuberkuliozės formomis, turintys kontaktą, 

infekuoti, dažnai sergantys kvėpavimo takų ligomis. 

1991 m. lopšelis-darželis perorganizuotas į dieninį (12 val.) sanatorinį darželį, paliekant 2 grupes 

veikiančias visą parą. 

1995 m. darželiui  suteiktas  finansinis savarankiškumas. 

2001 m. darželiui suteiktas  Panevėžio sanatorinio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ vardas. 

2006 m. darželis dalinai renovuotas.  

2009 m. sanatorinis lopšelis-darželis reorganizuotas į bendrojo tipo lopšelį-darželį.  

Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki šiol lopšelis – darželis „Pušynėlis“ yra bendrojo tipo, nesiekianti 

pelno ikimokyklinio vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams prižiūrėti ir ugdyti vaikus.  

2014–2015  metais atlikta dalinė modernizacija: sutvarkyti 6 grupių sanitariniai mazgai, 4 grupių 

virtuvėlės, 2 grupių rūbinėlės ir įrengtas bei informacinių technologijų priemonėmis aprūpintas 

metodinės veiklos kabinetas.  

Institucijos grupė – 3110 (ikimokyklinio ugdymo įstaiga), tipas – 3112 (lopšelis – 

darželis), juridinis statusas – 1 (juridinis asmuo), identifikavimo kodas – 190374917 

Ugdymo kalba – lietuvių. 

Steigėjas – Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a. 20 LT-35200 Panevėžys, kodas 

288724610. 

    Lopšelis-darželis „Pušynėlis“ savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Vaiko gerovės 

valstybės politikos koncepcija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo 

ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo 

ir mokslo Ministerijos norminiais aktais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais, 

Panevėžio m. Savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo įsakymais, 

įstaigos nuostatais ir kitais lopšelio-darželio dokumentais. 

Darželio veiklos sritis – švietimas (85). Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymas (85.10.10) ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (85.10.20). 

Darželio priklausomybės tipas – 2 (savivaldybės). Darželio adresas –Alyvų g. 31A, 

Panevėžys. Elektroninis paštas – sldpusynelis@gmail.com  telefono Nr. 8(45) 577163, 8(45) 

576847. 
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II. LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“  IŠORINĖS IR VIDINĖS APLINKOS 

ANALIZĖ 

 

 

Darželyje veikia dvi ankstyvojo amžiaus grupės 1-3 metų vaikams, keturios 

ikimokyklinio amžiaus grupės 3-6 metų vaikams ir viena priešmokyklinio amžiaus grupė. Lopšelio 

– darželio pajėgumas min 85- max 105. 

 

 

 

Vaikų skaičius nuo 2014 metų prasidėjo vaikų mažėjimas, kurį lėmė 2015 m. 

savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimas Nr.1-9 dėl vaikų skaičiaus sumažinimo , 2016 metų 

HN75:2016 nuostatos dėl maksimalaus vaikų skaičiaus  grupėse. Įstaigos socialinis kontekstas: 

daugiavaikės šeimos – 10, socialiai remtinos šeimos – 5, tėvai studentai – 2, vieniši ar išsiskyrę 

tėvai – 8, vaikai iš socialinės rizikos šeimų – 1. 

   Pedagoginių darbuotojų išsilavinimas: 15 įgiję aukštąjį (3 iš jų įgiję magistro 

kvalifikacinį laipsnį), 2 – aukštesnįjį išsilavinimą. Pedagogams  sudarytos sąlygos darbuotojams 

realizuoti savo galimybes, siekiant kokybiško ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymo ir asmeninio profesinio tobulėjimo.  

Įstaigoje dirba logopedas, psichologas, judesio korekcijos pedagogas ir specialiojo 

ugdymo  pedagogas. Vaikams sudarytos sąlygos rinktis veiklą pagal pomėgius ir galias, lavinant 

kiekvieno vaiko individualius gebėjimus, įgyvendinant ilgalaikius projektus. 

Ugdymo turinys perteikiamas įvairiomis formomis, kad ugdytiniams teiktų  įvairiapusę 

naudą, skatintų pažinimą, plėstų bendravimo ir bendradarbiavimo patyrimą, puoselėtų  dorovinius 

jausmus. Tai – projektai, akcijos, renginiai vaikams, edukacinės programos, ekskursijos. 
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Grupės komplektuojamos vadovaujantis lopšelio-darželio nuostatais, patvirtintais 2014 m. 

sausio 30 d. Panevėžio miesto savivaldybės sprendimu Nr.1-14, Vaikų priėmimo į ikimokyklinio 

ugdymo mokyklų grupes pagal ikimokyklinio  ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos 

aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015m. sausio 29 sprendimo Nr. 1-8 

redakcija, 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-304 redakcija ir Panevėžio miesto savivaldybės 

tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 1-197 redakcija. 

 

 

Ugdymo organizavimo modelių pasirinkimą lemia lankančių vaikų amžius, šeimų poreikiai. 

Kiekvienais mokslo metais ugdymo modeliai teikiami derinti Panevėžio miesto savivaldybei.  

 2016 metais sukomplektuotos 6 grupės: 2 ankstyvojo ugdymo (VII modelis), 1 

ikimokyklinio ugdymo (VIII modelis), 2 jungtinės ikimokyklinio ugdymo (XIII modelis)  1 

jungtinė priešmokyklinio ugdymo (XIII modelis). Penkių grupių darbo laikas 7.30–18.18 , vienos 

7.30–18.00.   

 

IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

Politiniai - teisiniai 

Lietuvai įžengus į itin sparčios kaitos, kupiną naujų pokyčių amžių, esminiai dokumentai, 

reglamentuojantys lopšelio- darželio veiklą, tai–LR Vyriausybės 2015-2019 m. programa ir jos 

įgyvendinimo priemonės, Švietimo pakeitimo įstatymas 2011 m., Valstybės švietimo strategijos 

2013-2022 m. nuostatos, Panevėžio miesto  plėtros 2014–2020 m. strateginis planas patvirtintas 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-41. Jie kelia naujus 

reikalavimus ir asmeniui, ir ugdymo institucijai.  Švietimo politika susitelkė į ugdymo kokybę, 
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ugdymo turinio kaitą ir jo prieinamumą. Tačiau švietimo politikos kaitos strategija nepakankamai 

siejama su kitų ekonominių ir socialinių reformų strategijomis, nepakankamai suderinta valstybės 

ir savivaldybės švietimo politika. 

Veiklos planavimą ir organizavimą įtakoja  dokumentai: 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas ir jo pakeitimai; 

 Valstybinė 2014–2020 metų švietimo strategija; 

 Panevėžio miesto  savivaldybės plėtros 2014–2020 metų strateginis planas, patvirtintas 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 1-280; 

 Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo 

tvarkos aprašas,  patvirtintas Panevėžio m. savivaldybės direktoriaus 2016 m.  vasario  3  

d. įsakymu Nr. A-107; 

 Higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;  

 Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų 

socialinės globos įstaigose tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 pakeitimai (2015-05-07 Nr. V-591, 

2015-08-27 Nr. V-998); 

  2014 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-124 ,,Dėl sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose tvarkos aprašo ir vaikų sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

rekomendacijų patvirtinimo“; 

 kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymai, nutarimai, Panevėžio miesto 

savivaldybės tarybos sprendimai, Administracijos direktoriaus, Švietimo ir jaunimo 

reikalų skyriaus vedėjo įsakymai. 

Ekonominiai 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklai įtakos turi bendrieji Lietuvos 

ekonominiai rodikliai. Nuolat atnaujinami  atlyginimo už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse 

įstaigose  dokumentai, tobulinamas švietimo įstaigų darbuotojų  darbo apmokėjimas.  

Labai svarbus įstaigos finansavimas siekiant kompiuterizavimo bei technologinio aprūpinimo, 

kuriant naujas ugdymo aplinkas ir atnaujinant senąsias. Lopšeliui-darželiui būtina  įrengti naujus 

žaidimo aikštynus atitinkančius Europinių standartų reikalavimus. 

Tačiau finansavimas neatitinka poreikių. Valstybės ir savivaldybės lėšų pakanka 

lopšeliui-darželiui išlaikyti, bet ne jam atnaujinti iš esmės. Nekyla atlyginimai specialistams, 

kurie darželyje dirba kvalifikuotą ir atsakingą darbą ( ūkvedys, kasininkas-sąskaitininkas, 

sekretorius,  slaugytojas) jų atlyginimas minimalus kaip ir nekvalifikuotų darbuotojų. 

      Veiklos planavimą ir organizavimą įtakoja  dokumentai: 



 Buhalterinės apskaitos vadovas,  patvirtintas lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktoriaus 

2015-12-31 įsakymu Nr.BV1-95, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Buhalterinės 

apskaitos įstatymu ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2013-07-26 raštu 

Nr. 19-4.10-1711;    

 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymas (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198); 

 Lietuvos Higienos Normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“ (2015 m. spalio 30 d. Nr. V-1208). 

Socialiniai - demografiniai 

Gerėjant  gyventojų socialinei – ekonominei padėčiai, vyksta visuomenės kitimas. 

Didėja dalies visuomenės poreikis kurti specialias ugdymo aplinkas ypač gabiems, 

motyvuotiems ugdytiniams. Suaktyvėjo tėvų domėjimasis ugdymu ir tiesioginis dalyvavimas 

jame. Būtina didinti švietimo paslaugų, teikiamų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikams ir juos auginančioms šeimoms. 

 Į darželius neateina dirbti gabus jaunimas, trūksta auklėtojų, sunku rasti slaugytoją, 

buhalterį. Gyventojų emigracija sukels vaikų, paliktų be priežiūros, skaičiaus didėjimą ir teisėto 

globėjo problemas. Pastebimas didėjantis vaikų su specialiaisiais poreikiais skaičius, kurie taip 

pat turi turėti galimybę ugdytis jiems priimtinomis sąlygomis. 

Technologiniai 

Kokybiškai besikeičiančios technologijos bei jų taikymo galimybės skatina plėtoti 

informacinių ir komunikacinių technologijų švietime infrastruktūrą.  

 Pedagogų ir ugdytinių registras vykdomas duomenų bazės sistemoje.  Informacinės 

kompiuterinės technologijos įdiegtos  interaktyvios priėmimo į mokyklas registracijos vykdymui, 

tėvų prašymų dėl priėmimo į lopšeliu-darželius teikimui.   Ugdymo proceso planavime  nuo 2016 

m. rugsėjo naudojamas elektroninis dienynas „Mūsų darželis|“ .  

Diegiamos informacinės technologijos keičia ir ugdymo(si) sampratą. Informacinės 

technologijos leidžia gauti ir teikti neribotą informaciją. Tačiau neracionalus informacinių 

technologijų naudojimas (televizoriaus, kompiuterio, mobilaus telefono, kompiuterinių žaidimų) 

gali kelti grėsmę ugdytinių sveikatai. 

Edukaciniai 

Keičiantis pedagogų mąstymui, augant jų kompetencijai, atsiranda didesnė ugdymo(si) 

programų įvairovė, taikomi šiuolaikiniai ugdymo metodai, diegiamos inovacijos. Didėja 

ugdytinių, dalyvaujančių įvairiuose renginiuose, parodose, konkursuose ir kitoje veikloje skaičius. 

Individualizuojamas gabių ir itin gabių vaikų ugdymas, diegiant šiuolaikines interaktyvias 

technologijas. Pedagogai  dalijasi savo  veiklos patirtimi ir kelia savo kvalifikaciją.  Stebimas 



spartus vaikų, turinčių įvairių sutrikimų skaičiaus didėjimas, o pedagogai dar stokoja darbo su 

specialiųjų poreikių vaikais patirties. 

 

VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, ĮSTAIGOS VALDYMAS. 

Valdymo  struktūra.  

 

 

Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: 

Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti 

ugdytinių tėvus (globėjus), pedagogus, kitus darbuotojus svarbiausiems įstaigos veiklos 

uždaviniams spręsti. 

         Lopšelio-darželio mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos 

institucija, pedagogų profesiniams ir bendriems tikslams spręsti. Ją sudaro direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi pedagogai, slaugytoja 

Įstaigoje veikia direktoriaus įsakymu sudaryta Vaiko gerovės komisija, kurios tikslas –

koordinuoti pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams teikimą ir vykdyti prevencinę veiklą 

lopšelyje-darželyje. 

Lopšelį-darželį sudaro 3 pakopos: 

 Dviejų metų ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas; 

 Trejų metų ikimokyklinis ugdymas; 

 Vienerių metų priešmokyklinis ugdymas.  
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4.2. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

Darbuotojai. 2014 metais patvirtintas  didžiausias darbuotojų pareigybių sąrašas 34 

darbuotojai iš jų: 17 aptarnaujančio personalo,17 pedagoginio personalo darbuotojų. 2016 metais 

patvirtintas 33,52 etatų sąrašas (iš jų pedagoginių 15,09 et.).  Pedagoginių darbuotojų 

išsilavinimas: 15 įgiję aukštąjį (3 iš jų įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį), 2 – aukštesnįjį 

išsilavinimą. Atestacijos metu įgytos kvalifikacinės kategorijos: direktorius ir direktoriaus  

pavaduotojas ugdymui– III vadybinė kategorija, 4 vyresnieji ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, 4 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojai metodininkai, 1 ikimokyklinio auklėjimo auklėtojas ekspertas, 

1  logopedas, 1 auklėtojas,  1 psichologas – II kvalifikacinė kategorija, judesio korekcijos ir 

specialiojo ugdymo  pedagogai – vyr. mokytojo kvalifikacinės  kategorijos. 

   

 

          

Darbuotojų amžiaus vidurkis – 51 metai.  Pagrindinė darbovietė – 30 darbuotojų,   

antraeilės pareigos – 4,  nepilnu darbo krūviu dirba  – 8. Vidutinis darbo užmokestis – 560 €. 

Aptarnaujančio personalo darbuotojų – 425 € , o pedagoginio personalo darbuotojų – 722 €. 
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Pedagogų komanda yra kvalifikuota, gebanti keistis, ieškanti naujovių ir jas įgyvendinanti, 

todėl nuolat bendradarbiaudami tarpusavyje ir su šeima, pedagogai siekia konstruktyvaus abipusio 

dialogo, švietimo paslaugų kokybės bei tėvų ir pedagogų interesų, poreikių ir lūkesčių dermės. 

             Ugdytiniai. Iki 2014 metų ugdytinių skaičius  nuolat augo. Tačiau vykdant Lietuvos 

higienos normoje  HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtintus vaikų grupių komplektavimo pakeitimus, 

vaikų skaičius sumažėjo. Vaikų skaičius grupėse mažėja dėl vaikų, turinčių didelius specialiuosius 

poreikius, juos prilyginant dviem vaikams, dėl besikeičiančio tėvų požiūrio į institucinį 

ikimokyklinį ugdymą ir tėvų poreikio dirbti vaikus anksčiau išleidžiant į lopšelį darželį. Šiuo metu 

įstaigoje laisvų vietų nėra.   

       
 

Nerimą kelia silpnėjanti vaikų sveikata. Kasmet apie 35 proc. vaikų gydytojai konstatuoja 

sveikatos sutrikimus. Pastebima didesnė vaikų iki 3 metų grupių paklausa, tačiau pagal darželio 

pajėgumą, komplektuojamos tik dvi tokios grupės.  

 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.

28% 19%
31% 35% 34%

72%

91%

70% 65% 66%

Vaikų sveikatos apžvalga 2012-2016 m.m.

Sveiki Sveikatos sutrikimai

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.

109

113 113

110

105

Vaikų skaičiaus dinamika 2012-2016 m.m.

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.



 

    
 

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai integruojami į bendrojo ugdymo grupes. 

2016 m. Vidutiniškai 27 vaikams buvo taikomas specialusis korekcinis ugdymas. Tai sudaro 26 

proc. lopšelio-darželio vaikų. Judesio korekcijos užsiėmimus lankė 14, logopedo – 26, psichologo 

–21, specialiojo pedagogo – 7 vaikai. Vidutiniai ir dideli specialieji poreikiai nustatyti 11  vaikų. 

 2015 ir 2016 metais 5 šeimoms buvo teikiama valstybės parama pagal Lietuvos Respublikos 

piniginės paramos nepasiturinčioms šeimoms įstatymą.Nemokamus pietus pagal Lietuvos 

Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą 2015 ir 2016 metais gavo 3 vaikai. 

 

FINANSINIAI IŠTEKLIAI. 

Lopšelio-darželio finansavimo šaltiniai:  

 Panevėžio miesto  savivaldybės biudžetinės lėšos;  
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Vaikų skaičius pagal amžiaus grupes 2014-2016 m.m. 
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Nuolaidos už vaikų maitinimą pokyčiai 2014-

2016 m.m. 
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Vidutinių ir didelių specialiųjų poreikių vaikai 2012-

2016 m.m.



 Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ,,Mokinio 

krepšelio“ lėšos; 

 Tėvų mokestis įstaigos reikmėms;  

 Lėšos iš finansuojamų projektų; 

 2 proc. GPM lėšos;  

 Įstaiga dalyvauja paramos programose „Pienas vaikams“ ir  „Vaisiai ir daržovės vaikams“. 

     
 

 

 

Specialiosios ir Mokinio krepšelio lėšos priklauso nuo įstaigą lankančių ugdytinių 

skaičiaus. 2016 metais fiksuotas 2 proc. GPM paramos ir mokinio krepšelio lėšų padidėjimas. 

Kreditoriniai  įsiskolinimai už energetinius išteklius  mažėja, nuo 2015 metų už juos apmoka 

įstaiga kiekvieną mėnesį. 

165.517€

216.700€

188.638€

Savivaldybės skirtos lėšos 2014-2016 m.  

2014 2015 2016

17.680€ 17.652€

7.572€

2014 2015 2016

Kreditoriniai įsiskolinimai metų pabaigoje 
2014-2016 m. 

81.759,73 €

31.473,77 €

1.082,89 €

85.289,00 €

30.861,46 €

986,29 €

93.800,00 €

30.182,98 €

1.382,30 €

Mokinio
krepšelis

Spec.lėšos

GPM

Įstaigos lėšos  2014-2016 m. 

2016 2015 2014



VIDAUS KONTROLĖ 

 Ugdomojo darbo kokybės vertinimas vykdomas pagal metinį darbo planą bei direktoriaus 

ir jo pavaduotojo ugdymui vadybinį pasiskirstymą. 

 Vykdoma  išankstinė, einamoji ir vėlesnioji  finansų kontrolė. 

 Mokyklos veiklą kontroliuoja Steigėjo kontroliuojančios tarnybos, Visuomenės sveikatos 

centras bei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Priešgaisrinė saugos tarnyba, 

Švietimo  ir jaunimo reikalų skyrius bei kitos institucijos. 

RYŠIŲ SISTEMA  

 Internetinė prieiga yra 8 darbo vietose.   

 Kompiuterizuotos visos specialistų darbo vietos, pedagogams prieinamos 3 

kompiuterizuotos darbo vietos.  

 Įstaiga turi dvi fiksuoto ryšio telefono linijas. 

 Buhalterinėje apskaitoje naudojamos specialios apskaitos kompiuterinės programos. 

 Internetinė svetainė  www.pusynelis.lt 

 Pedagogų ir ugdytinių registras vykdomas e-bazės duomenų sistemoje. 

 Nuo 2016 m. rugsėjo  vaikų registracija į Panevėžio m. savivaldybės įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vykdoma internetu. 

 Nuo 2016 rugsėjo pedagogai naudoja elektroninį dienyną „Mūsų darželis“.  

 Tėvai mokesčius gali sumokėti naudodamiesi elektronine bankininkyste.  

 Maisto produktų pirkimai organizuojami per CVPIS. 

          III. ĮSTAIGOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR 

GRĖSMIŲ ANALIZĖ (SSGG) 

2017 m. sausio 10 d. Nr.1  mokytojų tarybos posėdyje išanalizuotas mokyklos Strateginio 

plano 2014 -2016 metams vykdymas ir jo rezultatai. Aptartos mokyklos  stipriosios ir tobulintinos 

veiklos sritys.  

Stiprybės 

 Ugdymo procese sėkmingai taikomi 

visuminio ir  montesorinio  ugdymo 

sistemos principai. 

 Glaudžiai bendradarbiaujama su 

socialiniais partneriais. 

 Sudarytos sąlygos profesionalumui ir 

kvalifikacijai kelti. 

 Specialiųjų poreikių vaikams 

teikiama logopedo, socialinio 

pedagogo , judesio korekcijos 

pedagogo, psichologo pagalba. 

Silpnybės 
 Per mažai rengiama finansuojamų 

ugdymo  projektų siekiant pritraukti 

papildomų lėšų.  

 Specialieji pedagogai nepakankamai 

įtraukiami į komandų darbą. 

 Tobulintina  įstaigos savireklamos, 

reprezentavimo veikla. 

 Stokojama įvairesnių darbo su šeima 

formų skatinančių tėvus aktyviai 

dalyvauti įstaigos veikloje.   

http://www.pusynelis.lt/


 Dirba kompetentingi ir kvalifikuoti 

pedagogai. 

 Ugdomoji veikla organizuojama 

vadovaujantis įstaigos parengta 

ikimokyklinio ugdymo programa, kuri 

atliepia vaikų poreikius ir tėvų 

lūkesčius. 

 Teigiami buvusių ir esamų tėvų 

atsiliepimai apie įstaigos veiklą. 

 Auklėtojų padėjėjos neturi pedagoginių 

psichologinių žinių. 

 Finansinių išteklių trūkumas . 

  RVASVT (rizikos veiksnių analizės 

svarbių valdymo taškų)  sistema 

neatitinka virtuvės sienos ir grindys, 

miegamųjų  grindų danga, pavėsinės. 

Taip neužtikrinami higienos normų ir  

darbo saugos reikalavimai. 

 

Galimybės 
 Bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais Panevėžio kolegija, 

Šiaulių universitetu, Rožyno 

progimnazija vystyti naujas idėjas 

kaip tobulinti ugdymą. 

 Kelti pedagogų kompetencijos lygį, 

kvalifikacijos kėlimą,  didinti 

atsakomybę.  

 Tobulinti lauko ir vidaus edukacines 

aplinkas. 

 Dalintis  gerąja darbo patirtimi su 

miesto, respublikos pedagogais, 

dalinantis gerąja patirtimi. 

 Aktyvinti   tėvų-pedagogų 

bendradarbiavimą ir tobulinti tėvų 

pedagoginį švietimą.  

 Išnaudoti visas korekcinio darbo 

galimybės plėtojant tėvų, pedagogų ir 

specialistų bendradarbiavimą. 

 

Grėsmės/pavojai 

 Žemi gimstamumo rodikliai, 

mažėjančios tėvų finansinės galimybės 

vaiką leisti į darželį, mokesčių už 

darželį didėjimas bei emigracija gali 

turėti įtakos vaikų skaičiaus mažėjimui 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir gali 

didinti pedagogų socialines problemas. 

 Socialiniai pokyčiai (mažas pajamas 

gaunančių šeimų, senelių ar giminaičių 

prižiūrimų vaikų ir kt.) įtakoja tėvų 

galimybes sumokėti už vaikų išlaikymą 

darželyje.  

 Ekonominė šalies situacija ir vis daugiau 

atsirandančių paramos gavėjų mažina 

galimybę gauti 2 proc. GPM paramos 

lėšų. 

 Dėl mažo atlyginimo problematiška  

rasti vyr. slaugytojo darbą atliekantį 

asmenį, todėl sunkiau užtikrinti gerą 

įstaigos sanitarinę būklę, pilnavertį  

maitinimo    organizavimą.  

 Didėjant  įvairių kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų 

skaičiui, sunku tenkinti logopedo 

pagalbos poreikį dėl nustatyto etatų 

skaičiaus.  

 

STRATEGINĖS IŠVADOS 

Atsižvelgiant į išorės ir vidaus veiksnius bei lopšelio-darželio stiprybes, silpnybes, galimybes ir 

grėsmes, 2017–2019 metais sieksime: 

 Ugdymo kokybės gerinimo. 

 Pedagogų profesinės kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijų tobulinimo. 

 Atviros  kaitai bendruomenės kūrimo. 

 

 

 



IV. MOKYKLOS STRATEGIJA 

VIZIJA 

Nuolat tobulėjanti, profesionali, teikianti kokybiškas paslaugas  vaikams ir šeimai ikimokyklinio 

ugdymo mokykla.  

  

                   MISIJA 

Teikti ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio  ugdymo, korekcinės pagalbos specialiųjų 

poreikių vaikams paslaugas. Sudaryti  palankias sąlygas harmoningam asmenybės brandinimui, 

taikant visuminio ir montessorinio ugdymo modelius bei specialųjį ugdymą. Formuoti atvirą, 

vaikų bei pedagogų gebėjimus įkvepiančią kūrybinę aplinką. 

 

FILOSOFIJA 

Vaikai – dabartinės visuomenės atspindys. Investicija į vaikystę- investicija į ateitį.  

        

  STRATEGINIS TIKSLAS 

Siekti įstaigos veiklos kokybės ir efektyvumo, sudarant sąlygas vaiko prigimtinių galių sklaidai,  

užtikrinančiai  asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę. 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1.  Ugdymo kokybės gerinimas. 

1.1. Plėtoti   vientiso ugdymo, grindžiamo  natūralia vaiko prigimtimi įgyvendinimą, taikant 

visuminio ir montesorinio ugdymo formas.  

1.2. Užtikrinti   ugdymo  turinio įvairovę, teikti šiuolaikišką,  tautos vertybėmis grindžiamą 

ugdymą. 

1.3. Kurti vaiko raidą stimuliuojančią aplinką.  

2. Atvira  kaitai bendruomenė. 

2.1. Siekti pedagoginio meistriškumo ir ugdymo kokybės santykio.  

2.2. Plėtoti bendruomenės veiklos turinį, palaikant glaudžius santykius su  šeima ir socialiniais 

partneriais.    

2.3. Gerinti lopšelio-darželio organizacinę kultūrą bei įvaizdį. 

 

 



STRATEGINIS PLANAS 2017-2019M. 

 

1. STRATEGINIS TIKSLAS – Ugdymo kokybės gerinimas. Plėtoti   vientiso ugdymo  grindžiamo  natūralia vaiko prigimtimi įgyvendinimą , taikant 

visuminio ir montesorinio ugdymo modelius.  

1.4. Užtikrinti   ugdymo  turinio įvairovę įgalinančią teikti šiuolaikišką,  tautos vertybėmis grindžiamą ugdymą. 

1.5. Kurti vaiko raidą stimuliuojančią aplinką.  

 

2. STRATEGINIS TIKSLAS – Atvira  kaitai bendruomenė. 

2.1. Siekti pedagoginio meistriškumo ir ugdymo kokybės santykio.  

2.2. Plėtoti bendruomenės veiklos turinį, palaikant glaudžius santykius su  šeima ir socialiniais partneriais    

2.3. Gerinti lopšelio-darželio organizacinę kultūrą bei įvaizdį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. STRATEGIJŲ REALIZAVIMO  PRIEMONIŲ  PLANAS 

I. Ugdymo kokybės gerinimas. 

1.1. Tobulinti vaikų ugdymą, vadovaujantis į vaiką orientuoto ugdymo paradigma.   

1.1.1. Užtikrinti ugdymo kokybę ugdymo metodų įvairovę, visuminio ir montesorinio ugdymo formas.  

Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  
Pasiekimo 

laikas  

Ištekliai, 

lėšos  

1.1.1.1. Vykdyti tiriamąją veiklą (anketavimas, 

apklausa, stebėjimas). 

Tyrimų  rezultatai panaudojami   

ugdymo proceso  vertinimui, 

planavimui.   

Direktorius 

Direktoriaus  pavaduotojas 

ugdymui 

2017–2019  Intelektiniai 

ištekliai  

1.1.1.2. Nuolat atnaujinti vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo  formas, 

atitinkančias visuminio ir 

montesorinio ugdymo specifiką, 

atliepiančias  naujausius teisės aktus.  

Pažangos  ir pasiekimų  vertinimo 

forma, padedanti informatyviau 

atskleisti individualius ugdytinių 

pasiekimus.   

Pedagogai 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

2017–2019 Intelektiniai  

ištekliai 

1.1.1.3. Įdiegti į vaiko ugdymo(si) rezultatus 

orientuotą ugdomosios veiklos 

planavimą, taikant elektroninį dienyną 

„Mūsų darželis“. 

Informatyvi  ir prieinama ugdymo 

turinio planavimo, įgyvendinimo 

sklaida.   

 

Pedagogai 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

2017  Intelektiniai  

ištekliai 

1.1.1.4. Parengti naują ugdymo(si) programą, 

atliepiančią naujus ugdymo(si) 

tendencijas.  

Ugdymo(si)  programa tenkina  

prigimtinius, kultūros, socialinius, 

pažintinius , brandinimo  mokyklai 

poreikius,  ugdanti vertybines 

nuostatas, atitinka kintančius 

ugdymo(si)  poreikius.     

Pedagogai 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

2017 Intelektiniai  

ištekliai 

      1.1.2. Tobulinti pedagogų gebėjimą pritaikyti ugdymo turinį vaikams, atsižvelgiant į jų individualias  galias ir poreikius  

Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  
Pasiekimo 

laikas  

Ištekliai, 

lėšos  

1.1.2.1. Taikyti tikslingas ugdymo 

individualizavimo formas, 

atsižvelgiant į individualią ugdytinių 

raidą, poreikius, gebėjimus.   

Gerinamas  ugdymo turinio pritaikymas  

įvairių poreikių ir gabumų vaikams . Vyksta 

pedagogų ir specialiojo ugdymo specialistų 

Pedagogai  

Spec. ugdymo 

pedagogai  

2017–2019 Mokinio 

krepšelio 

lėšos 



bendradarbiavimas. Palankus mikroklimatas 

grupėse.  

1.1.2.2. Metodiniuose pasitarimuose analizuoti  

ugdymo turinio  poveikį vaikų 

pažintinių, kūrybinių galių sklaidai, 

tautinės savasties  suvokimui.   

Nuosekliai tobulinama ir vertinama :   

pasiekimų vertinimas, ugdymo turinio 

įgyvendinimo kokybė, turinio ir praktikos 

sąsajos.   

Pedagogai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2017 Intelektiniai  

ištekliai  

1.2.1.3. Kvalifikaciniuose renginiuose 

nagrinėti pedagogų veiklos strategijas 

nukreiptas į nuolatinio   pozityvios 

patirties perėmimo ir įgyvendinimo 

galimybes.   

 

Praktinės veiklos užsiėmimų, kvalifikacinių 

programų   organizavimas, 

analizuojant  taikomų metodų,  ugdymo 

aplinkos  ir priemonių  parinkimo 

veiksmingumą,  surinktų duomenų apie 

vaiko  pažangą ir  pasiekimus panaudojimas 

Taikomos  įvairios  ugdymo  strategijos 

(valandėlės, edukacinės veiklos   

netradicinėse aplinkose ir kt.)   

Kvalifikaciniuose renginiuose dalyvauja 80 

proc. pedagogų. 

Pedagogai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2018 Intelektiniai  

ištekliai 

1.2. Užtikrinti   ugdymo  turinio įvairovę įgalinančią teikti šiuolaikišką tautos vertybėmis grindžiamą ugdymą. 

1.2.1.  Integruoti meninės ir pažintinės pakraipos projektus-programas.  

Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  
Pasiekimo 

laikas  

Ištekliai, 

lėšos  

1.2.1.1.  Plėsti veiklų  įvairovę  netradicinėse 

aplinkose panaudojant  artimiausią 

gamtinę,  kultūrinę aplinką,  paveldo 

objektus skatinančius vaikus atpažinti  

save veiklos pasaulyje, plėtoti  turimus 

gebėjimus.  

 

Veikla reglamentuojama atsižvelgiant į 

individualias galias, poreikius, veiklos, regiono 

kontekstą. Plėtojama pažintinė, kultūrinė ir 

meninė raiška, atnaujintos  projektinės veiklos 

programos. Pedagogai  atras įvairesnių būdų ir 

priemonių, padedančių  stiprinti vaikų tautinės 

savimonę.    

Įvairiuose projektuose dalyvauja 90 proc. 

ugdytinių. 

Pedagogai, padėdami  vaikams perimti 

vertybines nuostatas, bei skatindami vaikų 

Pedagogai,   

Meninio ugdymo 

pedagogas 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

2017–2019 Spec.ir 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 



kūrybines iniciatyvas, sistemingai rengs veiklas  

darželio aplinkoje, teritorijoje, bei mikrorajone.   

Per metus organizuojama  8 ir daugiau  veiklų 

netradicinėse aplinkose,  kuriose dalyvauja iki 

60  proc. ugdytinių.  

1.2.1.2.  Sudaryti sąlygas įvairiapusei veiklai 

puoselėjant tautinės savasties 

perėmimą, siekiant aktyvaus patirtinio 

pažinimo  (akcijos,  pramogos, 

koncertai, parodos,  teatrinė veikla ir 

kt..).  

Veikla reglamentuojama atsižvelgiant į 

individualias galias, poreikius, veiklos, regiono 

kontekstą. Ugdomas  vaikų pilietiškumas, 

pasididžiavimo tautos kultūra, savo Tėvyne 

jausmas.   

Sudarytos palankios sąlygos vaikams kurti, 

plėtoti gebėjimus įvairiose veiklose : parodos, 

koncertai, teatriniai pasirodymai .  

Kiekvienas pedagogas  organizuoja  ir 

dalyvauja ne mažiau kaip 2 veiklose,  į kurias 

įjungiama iki 80 proc. ugdytinių.  

Metų eigoje dalyvaujama  3-4   mieste 

organizuojamuose renginiuose dalyvauja  30 

proc. ugdytinių. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Pedagogai  

Meninio ugdymo 

pedagogas 

 

2017–2019 Spec.ir 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

1.2.1.4.  Išnaudoti Smart Notebook programos 

galimybes ugdymo  procese rengiant  

bendrus  pedagogų projektus, 

įgalinančius vaikus įgyti pasaulio 

pažinimo pradmenis panaudojant 

informacines technologijas.  

 

 

Pedagogai gebės taikyti naujus  metodus, 

ugdančius individualius vaikų gebėjimus, 

darančius ugdymo procesą aktyvesniu ir 

patrauklesniu. 

Išmoks dirbti su interaktyvia lenta ir pagerins 

vaikų ugdymosi galimybes, kurs  

interaktyvias  užduotis, išmaniosios lentos 

galimybes panaudos vaikų kūrybinei veiklai.  

70 % pedagogų įvaldys Smart Notebook 

programos įrankius, sukurs interaktyvių 

ugdomųjų užduočių, padedančių ugdyti vaikų 

kompetencijas.  

Pedagogai  2017–2019 Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

intelektiniai 

ištekliai 

 

 



 

 

1.3.Kurti vaiko raidą stimuliuojančią aplinką.  

1.3.1. Sukurti palankias sąlygas patirtiniam vaikų ugdymuisi, individualių gebėjimų sklaidai.  

Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  
Pasiekimo 

laikas  

Ištekliai, 

lėšos  

1.3.1.1. Sukurti šiuolaikines edukacines 

erdves, atitinkančias vaikų ugdymo(si) 

poreikius.  

1 kartą metuose grupės parengia arba 

patikslina edukacinės aplinkos kūrimo 

programas, pagal kurias  aplinkos bus 

papildytos šiuolaikinėmis, standartus 

atitinkančiomis priemonėmis. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogai 

 

2018 Spec.ir 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

1.3.1.2.  Kurti funkcionalią  ugdymosi aplinką, 

skatinančią aktyviai pažinti, gebėti 

naudotis įvairiais pažinimo būdais.   

Edukacinės erdvės papildomos naujomis 

edukacinėmis  priemonėmis  atitinkančiomis 

vaikų poreikius, įgalinančiomis veikti, kurti,  

tyrinėti, patirti  pažinimo džiaugsmą.  

Projektas „Aš randu pasaulį“  

Direktorius 

Ūkvedys 

 

2017–2019 Spec.ir 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

1.3.1.3. Atnaujinti erdves vaikų darbų 

eksponavimui.   

Įrengtos  stacionarios ir mobilios  vaikų 

darbų eksponavimo erdvės laiptinėse, 

koridoriuose.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, ūkvedys 

2017 Spec.,  

mokinio 

krepšelio, 

GPM lėšos 

1.3.1.4. Tęsti darželio sodo aplinkos  kūrimą, 

įrengiant medinę lysvę vaistažolėms ir  

aromatiniams augalams, arbatos 

stalelius.    

Atnaujintas darželio sodas, puoselėjantis 

gamtosaugos jausmus, estetinį ir pažintinį 

interesą, bus sukurtos erdvės  tenkinančios 

judėjimo, žaidimo, poilsio  poreikius. 

Vykdomi projektai   „Auginkime sodą 

kartu”. 

 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, ūkvedys 

2017–2019 Spec. ir 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

1.3.2. Įrengti edukacinę aplinką grupėse  tenkinančią specialiuosius  ugdytinių poreikius. 

Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  
Pasiekimo 

laikas  

Ištekliai, 

lėšos  

1.3.2.1. Sistemingai pildyti, atnaujinti  grupių 

ir specialistų kabinetų aplinkas  

terapinio ugdymo, sveikatinimo , 

Sukurtos sąlygos optimaliai tenkinančios 

šeimos ir vaiko  individualius poreikius. 

Papildytas ir sistemingai atnaujinamas 

inventorius.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, ūkvedys 

2017–2019 Spec. ir 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 



pažinimo priemonėmis tenkinančiomis 

specialiuosius ugdytinių poreikius.    

1.3.2.2.  Įsigyti mobilaus  inventoriaus skirto 

specialiųjų poreikių tenkinimui.  

Manipuliacinės, magnetinės ir 

piešimo lentos smulkiosios ir stambiosios 

motorikos, įranga pusiausvyros laikysenos ir 

koordinacijos lavinimui. 

Direktorius 

Ūkvedys 

 

2018 Spec. ir 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

1.3.2.3.  Sudaryti sąlygas taikyti terapinį 

ugdymą.   

Kuriama edukacinių  priemonių visuma:   

terapinės valandėlės, gerumo akcijos,  

muzikos ir piešimo terapijos valandėlės, 

įrengtos atsipalaidavimo, ramybės erdvės, 

naudojamos šviesos efektų instaliacijos,  

renkama terapinės muzikos kolekcija.  ,   

Daugiau nei pusė pedagogų darbe taiko 

terapinio ugdymo formas.  

Specialiojo ugdymo 

pedagogai, 

pedagogai 

2017–2019 Spec.ir 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

I. Atvira kaitai bendruomenė  

1.2. Siekti pedagoginio meistriškumo ir ugdymo kokybės santykio.  

1.2.1. Organizuoti kvalifikacijos  renginius  skatinančius įvairias ugdymo strategijas naudoti  ugdymo kokybės gerinimui.   

Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  
Pasiekimo 

laikas  
Ištekliai, lėšos  

1.2.1.1.  Bendradarbiaujant su Panevėžio 

kolegija, parengti kvalifikacijos  

tobulinimo programas ugdymo 

kokybės klausimais.  

Pedagogai patobulins žinias apie ugdymo 

turinio kokybę, teorines žinias taikys 

praktikoje.   

Parengtas ir sistemingai pildomas  pedagogų 

metodinio darbo registras.   

Direktorius 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

2017 Intelektiniai 

ištekliai  

1.2.1.2.  Sudaryti sąlygas kelti profesinį 

meistriškumą, kompetencijas 

dalyvaujant kvalifikaciniuose 

renginiuose.  

2 pedagogai įgis - vyresniojo auklėtojo  

kvalifikacines kategorijas 1- auklėtojo 

metodininko.  

Pedagogai,   

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

2018–2019 Mokinio 

krepšelio lėšos  

 

 

 

 

 



1.2.2. Suformuoti pedagogų nuostatas dalinantis ir perimti gerąją darbo patirtį.  

 

Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  
Pasiekimo 

laikas  
Ištekliai, lėšos  

1.2.2.1. Organizuoti gerosios pedagoginės 

patirties sklaidą įstaigos ir miesto  

pedagogų tarpe patirtinio ugdymo 

klausimais.  

 

Sudarytos sąlygos dalyvauti programose bei 

projektuose, gerosios patirties sklaidai ir 

perėmimui. 

Metodiniuose pasitarimuose  aptariama ir 

apibendrinama patirtinio ugdymo patirtis.  

Dauguma pedagogų  praktikoje  panaudoja 

gerąją  patirtį.  

Atviros veiklos  „Aš galiu padėti“ dienos .  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2018 Intelektiniai 

ištekliai 

1.2.2.2.  Rengti pranešimus miesto ir 

respublikinėse konferencijose, vesti 

atviras ugdymo veiklas.   

Pedagogai turintys metodininko 

kvalifikacinę kategoriją rengs pranešimus,  

stendinius pranešimus miesto ar 

respublikinėse konferencijose, ves atvirą 

veiklą miesto pedagogams, Panevėžio 

kolegijos studentams.  

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

2017–2019 Intelektiniai 

ištekliai 

1.2.3. Sukurti aplinką, leidžiančią efektyviai naudotis informacinėmis technologijomis 

Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  
Pasiekimo 

laikas  
Ištekliai, lėšos  

1.2.3.1.  Atnaujinti ir turtinti informacinių 

technologijų išteklius, būtinus 

išsilavinimo standartuose numatytiems 

pedagogų gebėjimams. 

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai taikomi 

edukacinėje veikloje. Pedagogų parengtos 

IKT priemonės įvairių kompetencijų 

plėtotei.  

Grupėse įrengtos prieigos  prie interneto.   

Pedagogai  2017–2019 Spec. ir 

mokinio 

krepšelio  lėšos 

1.2.3.2. Diegti modernias informacines 

technologijas  informuojant visuomenę 

apie ugdymo turinio pritaikymą įvairių 

poreikių ir gebėjimų vaikams. 

Patobulintas  įstaigos internetinės  svetainės 

administravimas, gerinama  informacijos 

apie grupių veiklą  sklaida. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2017–2018 Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Intelektiniai 

ištekliai 

1.2.3.3 Sukurti uždaras kiekvienos grupės 

facebook paskyras.  

Gerinama  ir aktualizuojama informacijos 

apie grupių veiklą  sklaida. 

 

Pedagogai  2017 Intelektiniai 

ištekliai 



2.2  Plėtoti bendruomenės veiklos turinį, palaikant glaudžius santykius su  šeima ir socialiniais partneriais.  

  2.2.1. Pagerinti  bendradarbiavimo su šeima kokybę, diegiant įvairias  darbo formas.  

Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  
Pasiekimo 

laikas  
Ištekliai, lėšos  

2.2.1.1. Formuoti tėvų sampratą apie aktyvaus, 

atsakingo,   kūrybiško šeimos 

bendradarbiavimo su įstaiga įtaką   

vaikų ugdymo kokybei, įgyvendinant 

projektą “Ugdome kartu”.  

Šeimoms  sudarytos sąlygos laisvu laiku  

užsiimti su vaiku darželyje. Vykstantys  

susirinkimai, diskusijos, stebėjimai,  

konsultavimas formuoja teigiamas šeimos ir 

įstaigos bendradarbiavimo nuostatas. 

Pedagogai,  

vyr. slaugytojas 

2017–2019 Intelektiniai 

ištekliai  

2.2.1.2.  Įvairinti tėvų konsultavimo formas: 

diskusijos, pokalbiai, stebėjimai, 

susirinkimai, savanorystė, literatūra, 

virtuali erdvė. 

Įvairiomis veiklos formomis perteikiama 

vaikų ugdymo ikimokyklinėje įstaigoje 

patirtis.  Kylantis  šeimos aktyvumas ir 

kintantis požiūris į šeimos dalyvavimą ir 

atsakomybę vaikų ugdyme.   

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai, tėvai.  

2017–2019 Intelektiniai 

ištekliai 

2.2.1.3.  Įtraukti šeimas į savanoriškos 

pagalbos ugdymo procese veiklą 

“Auklėtojo  pagalbininkas”. 

1 kartą metuose šeimos narys  savanoriškai  

padeda pedagogui organizuoti ir vesti 

tematinę ugdomąją veiklą.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai, tėvai 

2018 Intelektiniai 

ištekliai 

2.2.1.4. Kviesti  tėvus stebėti tematines atviras 

veiklas organizuojamas  grupėse .   

 

Grupėse vyks  individualios ir grupinės 

atviros veiklos tėvams, jose dalyvaus iki 40 

proc. šeimų. Tai  turės įtakos vaikų 

bendradarbiavimo su šeima kokybei.   

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

2017 Intelektiniai 

ištekliai 

2.2.1.5.  Individualių susitikimų metu kartu su 

pedagogais aptarti vaikų pasiekimus ir 

gebėjimus, informaciją sistemingai 

stebint e. dienyne.  

2 kartus metuose pedagogai kvies tėvus 

individualiems pokalbiams , kartu aptars 

vaikų raidos ypatumus, numato ugdomojo 

poveikio būdus, priemones.   

Pedagogai  2017–2019 Intelektiniai 

ištekliai 

2.1.1.6. Rengti vaikų, tėvų, pedagogų 

kūrybinių darbų parodas įstaigoje, 

eksponuoti socialinių partnerių 

įstaigose. 

Išplėtota vaikų, pedagogų, tėvų  kūrybinė 

veikla, aktyvus dalyvavimas įstaigos 

gyvenime.  

Dalyvauja ~ 50 proc. šeimų, organizuojama 

2 -3 parodos metuose. 

Pedagogai, tėvai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui.  

2017–2019 Intelektiniai 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio lėšos 



2.1.1.7.  Tęsti ir gilinti mokyklos ir šeimos 

tradicijas, ugdant dorinę ir pilietinę 

kultūrą. 

Kasmet 1 kartą metuose organizuota 

mokyklos bendruomenės šventė, 1 šeimos 

šventė,1 teminė senelių popietė. Tęsiama 

įstaigos istorinių faktų fiksavimas, metraščio 

vedimas.  

Tęsiamas buvusių ugdytinių rubrikos  

pildymas  internetinėje svetainėje  „Aš augau 

„Pušynėlyje“.  

Pedagogai, tėvai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

2017–2019 Intelektiniai 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio lėšos 

 

2.2.2. Plėtoti  projektinę veiklą   įtraukiant socialinius partnerius     

Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  
Pasiekimo 

laikas  
Ištekliai, lėšos  

2.2.2.1. Užmegzti ryšius su naujais ir  tęsti 

bendradarbiavimą su esamais 

socialiniais partneriais. 

Pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys su 

naujais socialiniais partneriais. Organizuota 

kasmet po  1 susitikimą, 2 akcijas, 1 parodą, 

1 seminarą. Atviros veiklos sutelks 

bendraminčius, bus viešinama mokyklos 

veikla, buriama bendruomenė, mokomasi 

bendradarbiauti, mokomasi naujų 

partnerystės formų.  

Direktorius 2017–2019 Intelektiniai 

ištekliai 

2.2.2.2. Tęsti  projekto  „Auginame sodą 

kartu“ įgyvendinimą. 

Apjungta  įstaigos pedagogų, ugdytinių,  

tėvų, socialinių  partnerių veiklą, formuojant 

teigiamas  gamtosaugos, sveikos 

gyvensenos,  aktyvaus dalyvavimo aplinkos 

keitime nuostatos.  

Projekto įgyvendinime dalyvauja 60 proc. 

ugdytinių šeimų, visa įstaigos bendruomenė.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

pedagogai 

2017–2018 Mokinio 

krepšelio, 

spec.lėšos   

2.2.2.3. Organizuoti kultūrinius, sportinius, 

pažintinius   renginius įstaigoje ir už 

jos ribų . 

Renginių turinys įvairus, kviečiantis būti 

aktyviais dalyviais ir organizatoriais.  

Dalyvauja didesnioji dalis ugdytinių šeimų, 

pedagogų, socialinių partnerių atstovų. 

Pozityvus  šeimos požiūris ir  dalyvavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

pedagogai, tėvai  

2017–2019 Mokinio 

krepšelio, GPM 

lėšos ir 

intelektiniai 

ištekliai 



renginiuose. Kasmet organizuojama ne 

mažiau kaip po 2 renginius. 

2.2.2.4.  Kartu su socialiniais partneriais 

organizuoti  švietėjiškus, renginius:  

Paskaitos-praktikumai.   

 

Metodinėse grupėse bendradarbiaujama 

sistemingai organizuojant gerosios 

pedagoginės patirties sklaidos valandėles.   

Buriama įstaigos, tėvų , socialinių partnerių 

bendruomenė, mokomasi bendradarbiauti, 

skleisti ir perimti patirtį.   

Pedagogai, tėvai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2018 Intelektiniai 

ištekliai  

2.2.2.5. Dalyvauti Rožyno bendruomenės 

veikloje .  

70 proc. darbuotojų, vaikų, tėvų dalyvaus 

Rožyno bendruomenės renginiuose (šventės, 

talkos, konferencijos ir kt.). Visuomenė bus 

informuojama apie mokyklos veiklą. 

Palaikomi bendruomeniški ryšiai su Rožyno 

bendruomenės taryba. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai, tėvai 

2017–2019 Intelektiniai 

ištekliai 

2.3. Gerinti darželio organizacinę kultūrą bei įvaizdį. 

2.3.1. Kurti aplinką reprezentuojančią įstaigos tradicijas ir savitumą . 

Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  Pasiekimo 

laikas  

Ištekliai, lėšos  

2.3.1.1. Parengti ir išleisti įstaigos istorijai 

skirtą leidinį.   

 

Leidinys atliks įstaigos reprezentavimo, 

savireklamos funkcijas, visuomenei  teiks 

informacijos apie įstaigą 

Iniciatyvinė 

grupės 

 

2017 Mokinio 

krepšelio, 

GPM lėšos 

2.3.1.2. Nuolat atnaujinti  mokyklos 

atributiką, simboliką. 

 

Įsigytas 1(žalias) komplektas  vaikų 

aprangos su įstaigos simbolika, galvos 

apdangalų, žymeklių-lentelių su įstaigos 

ženklu, informacinių lankstinukų. Tai bus 

švenčių, renginių akcentai reprezentuojantys 

įstaigą. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

2017–2019 Spec. ir mokinio 

krepšelio lėšos 

2.3.2. Skleisti   bendruomeniškumo vertybes  mokyklos veikloje 

Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  Pasiekimo 

laikas  

Ištekliai, lėšos  

2.3.2.1. Organizuoti kultūrinius renginius, 

išvykas  darbuotojams. 

Kartą metuose organizuoti kultūrines 

išvykas darbuotojams. Bus suformuotos 

kultūrinės, bendražmogiškos vertybės, 

Direktorius 

 

2017-2018 Asmeninės lėšos 



kuriama partneryste grindžiama sutelkta 

bendruomenė. 

2.3.2.2.  Organizuoti  renginius skirtus 

įstaigoje dirbusiems 

darbuotojams.  

Bus formuojamos  kultūrinės, 

bendražmogiškos vertybės.  

Kultūrinės veiklos 

iniciatyvinė grupė 

2018  

 

VI. PLANO  VYKDYMO  STEBĖSENOS  SISTEMA 

Strateginio planavimo grupę sudaro: 

- Pirmininkas – Lopšelio-darželio direktorius. 

- Nariai: direktoriaus pavaduotojai ugdymui, metodinių grupių pirmininkai, mokytojai. 

Strateginio plano stebėsenos grupę sudaro direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė. 

Plano įgyvendinimo stebėsenos procesas 

- Strateginio Lopšelio-darželio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygmenimis. 

- Strateginio planavimo grupė patvirtintą planą pristato Lopšelio-darželio bendruomenei, jis skelbiamas informaciniame stende. Tokiu būdu 

bendruomenė turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus. 

- Lopšelio-darželio direktorius ir jo pavaduotojas stebi ir įvertina, ar Lopšelis-darželis įgyvendina strateginius tikslus, ar darbuotojai įvykdė 

pavestus uždavinius, ar vykdomos priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina veiklos planus. 

- Vyr. buhalterė stebi ir analizuoja, ar tinkamai naudojamos biudžeto lėšos. 

- Strateginio plano stebėsenos grupė posėdžiauja kartą per metus. Metų pabaigoje analizuojama, kaip vykdytos strateginiame plane 

numatytos veiklos, informuojama Lopšelio-darželio taryba. Analizės duomenys fiksuojami strateginio plano stebėsenos grupės ataskaitoje. 

- Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų birželio - gruodžio mėn. koreguoja šį Lopšelio-darželio strateginį planą. 

 

 

 



STRATEGINIO PLANO VYKDYMO STEBĖSENOS IR ATSISKAITYMO BENDRUOMENEI PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas 

1. Inicijuoti Strateginio plano rengimą, suderinimą, patvirtinimą, koregavimą Direktorius 

2. Strateginį planą 2017–2019 m.  skelbti mokyklos  bendruomenei 2017 m. gegužės mėn.  Direktorius 

3. Kartą per kalendorinius metus aptarti veiklą mokyklos  savivaldos institucijose. Direktorius , savivaldos institucijų pirmininkai 

4. Organizuoti Mokytojų tarybos posėdį 2017 m. I pusmetį „Dėl mokyklos Strateginio plano 

įgyvendinimo eigos“. 

Direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

5. Kasmet organizuoti vidaus įsivertinimo rezultatų pristatymą Mokytojų taryboje ir 

mokyklos bendruomenei.  

Direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir 

savivaldos institucijų pirmininkai 

6. 2017 m. II pusmetį organizuoti mokytojų metodinį pasitarimą apie   mokyklos  Strateginio 

plano įgyvendinimą, siekiant  ugdymo kokybės. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui , 

Metodinės tarybos pirmininkas 

7. 2018 m. pabaigoje  atsiskaityti mokyklos  bendruomenei apie Strateginio plano vykdymą.  

 

Administracija, savivaldos institucijų 

pirmininkai. 

8. 2018 metų I pusmetį, 2019 m. I pusmetį organizuoti Strateginio plano rezultatų pristatymą 

mokyklos bendruomenei. Sudaryti Strateginio plano vykdymo stebėsenos ir atsiskaitymo 

bendruomenei planus 2017 ir 2019 metams. 

Direktorius ir Strateginio plano stebėsenos 

grupė 

____________________________________ 
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VII. LĖŠŲ POREIKIS 2017-2019 METŲ STRATEGINIAM PLANUI ĮGYVENDINTI IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 Asignavimai 2017 

(tūkst.€) 

Asignavimai 2018 metams 

(tūkst.€) 

Asignavimai 2019 metams 

(tūkst.€) 

1.Lėšų poreikis programai 358,00 366,10 376,20 

2.Finansavimas 358,00 366,10 376,20 

2.1.Savivaldybės biudžetas 357,00 365,00 375,00 

Iš jų:    

05. ekonominės plėtros ir užimtumo 

programa 
   

2.1.1. mokymo aplinkai 231,00 235,00 240,00 

2.1.2. valstybės deleguotoms funkcijoms 

vykdyti (mokinio krepšelis) 
90,80 94,2 98,2 

2.1.3. specialiosios lėšos 35,20 35,8 36,5 

2.2.Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas (nemokamas maitinimas) 

1,0 1,1 1,2 

2.3.Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas (socialinių pedagogų 

programos) 

   

2.4.ES lėšos    

2.5.Kiti šaltiniai 1,2 1,3 1,2 

Iš jų:    

2.5.1. Savivaldybės privatizavimo fondas    

2.5.2.Parama 1,2 1,3 1,2 

2.5.3.Kitos lėšos    

 

Direktorė                                                                                                                                                                                   Regina Blauzdienė 

Vyriausia buhalterė                                                                                                                                                                   Rasa Liberienė 


