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švietimo skyriaus vedėjo 2020 m. kovo 2 d. 

įsakymu Nr. VĮ-59 

  

Panevėţio lopšelio-darţelio „Vaivorykštė“   

Direktoriaus 2020 m. kovo 2 d.                      

                                                                                    įsakymu Nr. V-42 

 

Panevėţio lopšelio-darţelio ,,Vaivorykštė“ 

STRATEGINIS 2020-2022 METŲ PLANAS  
 

I. ĮVADAS 

  

          Panevėţio lopšelio-darţelio „Vaivorykštė“ (toliau – Lopšelio-darţelio) strateginio plano 

tikslai – efektyviai ir tikslingai organizuoti lopšelio-darţelio veiklą, telkti bendruomenę sprendţiant 

aktualiausias ugdymo problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti reikiamas lopšelio-darţelio veiklos kryptis ir 

prioritetus, pritaikyti lopšelį-darţelį ateities aplinkai. 

          Rengiant Panevėţio lopšelio-darţelio „Vaivorykštė“ strateginį 2020-2022 metų planą, 

vadovautasi: 

- Panevėţio miesto savivaldybės 2014–2020 m. strateginiu planu, patvirtintu Panevėţio miesto 

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

- Lietuvos paţangos strategija 2030 m., patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. 

geguţės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015; 

- Lietuvos Valstybine Švietimo 2014-2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Seimo 2013 m. gruodţio 23 d. nutarimu Nr. XII-745; 

- Lietuvos Švietimo įstatymo nuostatomis; 

 - Geros mokyklos koncepcija; 

 - Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 

ISAK-494 (Ţin.,2006, Nr.33-1197); 

 - Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ISAK-179 (Ţin.,2007, Nr.19-740); 

 - Lopšelio-darţelio vidaus audito rezultatais. 

Atsiţvelgta į: 

       - lopšelio-darţelio socialinės aplinkos ypatumus; 

       - vykdomą ugdomąją veiklą bei turimus išteklius; 

       - lopšelio-darţelio bendruomenės narių pasiūlymus bei rekomendacijas. 

Panevėţio lopšelio-darţelio „Vaivorykštė“ 2020–2022 metų strateginį planą rengė darbo grupė, 

sudaryta lopšelio-darţelio Direktoriaus 2019 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-296. Strateginio 

planavimo grupė plano projektą pristatė lopšelio-darţelio bendruomenei, lopšelio-darţelio tarybai. 

Lopšelio-darţelio bendruomenė turėjo galimybę teikti siūlymus bei pageidavimus. 

Panevėţio lopšelio-darţelio „Vaivorykštė“ strateginis planas parengtas trejų (2020–2022) 

metų laikotarpiui. Įgyvendinant lopšelio-darţelio strateginį planą, taikant naujoves, kuriamas savitas 

įstaigos modelis, kuris uţtikrina vykdomų programų funkcionavimą, edukacinių ir socialinių 

paslaugų kokybę. Lopšelis-darţelis atviras kaitai, kūrybingos asmenybės vystymui(-si), ugdo 

socialiai aktyvų, kultūringą ţmogų, šalies, Europos ir pasaulio pilietį. 
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II. LOPŠELIO-DARŢELIO PRISTATYMAS 

 
Panevėţio lopšelis-darţelis ,,Vaivorykštė“ įsteigtas 1979 m. sausio 1  d. Mokykla 

įsikūrusi adresu – J.Tilvyčio12, Panevėţys LT- 35239. 

Panevėţio lopšelis-darţelis ,,Vaivorykštė“ – savivaldybės biudţetinė, nesiekianti pelno 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla, teikianti neformalųjį ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą, katalikiška kryptimi. Mokykla padeda tėvams vykdyti vaikų ugdymo 

funkcijas nuo 1 iki 6 (7) metų amţiaus. 

Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. mokykla pasirinkusi papildomą katalikiškojo ugdymo kryptį. Jau 

9 metus tęsdami katalikiškojo ugdymo kryptį, puoselėjame katalikiškas tradicijas bei kitas 

dvasines vertybes per dorinį ugdymą. 

Įstaigoje veikia 9 grupės. 

Darbo reţimas – penkiadienis. 

Darbo laiko trukmė – 10.48 val. 

Vaikų veikla organizuojama pagal „Ikimokyklinio ugdymo programą“ ir „Bendrąją  

priešmokyklinio ugdymo programą“.  

Lopšelio-darţelio tikslas yra patrauklaus, atviro visuomenei lopšelio-darţelio įvaizdţio 

kūrimas, pritaikyto moderniam ir šiuolaikiškam kokybiškam ugdymui.  

III. SITUACIJOS ANALIZĖ 

Išorinės aplinkos analizė 

Politiniai – teisiniai veiksniai 
Lietuvos politiniame gyvenime vyksta nuolatiniai pokyčiai. Lietuvos respublikos Vyriausybės 

programa padidina galimybes įgyvendinti Valstybinę švietimo strategiją – mokyklų 

savarankiškumo didinimo, mokymo lėšų plėtros, visuomenės vaidmens stiprinimo, ugdymo 

individualizavimo, mokytojų karjeros sistemos atnaujinimo ir kitose srityse. Reikia remtis 

Valstybės švietimo strategijos 2013–2022 metų nuostatomis, jog būtina plėtoti švietimo sistemos 

alternatyvas, kurios būtų prieinamos, patrauklios ir vertingos ikimokyklinio amţiaus vaikams, 

socialinės rizikos grupėms. Ikimokyklinio ugdymo veiklos kokybės įsivertinimą nukreipti į tai, 

kad atsirastų įrodymais, patirtimi ir ţinojimu grįsta lyderystė, nuolatinis tobulinimas ir aukštos 

kokybės siekis. Paskutiniais metais daug pokyčių tvarkant dokumentus, galėtų būti daugiau 

pastovumo ir nuoseklumo įgyvendinant įvairius reikalavimus.  

Ekonominiai veiksniai 
Narystė Europos Sąjungoje sudaro Lietuvai sąlygas kelti ekonomines geroves. Atsivėrė 

galimybės pasinaudoti ES struktūrinių, kitų fondų finansine parama. Nuo 2011 m. taikomas 

ikimokyklinio ugdymo krepšelis, keičiamas poţiūris į ikimokyklinio ugdymo finansavimą, o 

perspektyvoje mokymo lėšų didinimas sudaro palankesnes ugdymo sąlygas. Bendrieji Lietuvos 

ekonominiai rodikliai turi įtakos įstaigos veiklai: mokymo lėšų pakanka ugdymo planui 

realizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, metodinėms priemonėms įsigyti; biudţeto lėšų, 

skiriamų aplinkai, pakanka pačioms būtiniausioms išlaidoms finansuoti, tačiau jų nepakanka 

norint įgyvendinti higienos normas. Finansavimas nėra pakankamas, nuolat tenka taupyti, rinktis 

prioritetines sritis.  

Socialiniai veiksniai 
Labiausiai neigiamą įtaką švietimo įstaigų veiklai turi socialiniai faktoriai – gimstamumo 

maţėjimas ir emigracija. Jaunos šeimos renkasi gyvenamąją vietą didesniuose miestuose. 

Didinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės paramą šeimoms, auginančioms vaikus (nuolat 

didinami vaiko pinigai, nemokamas maitinimas kai kurioms šeimoms ir kt.), didėja poreikis 
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naudotis lopšelio-darţelio paslaugomis. Lopšelyje-darţelyje uţtikrinamas labai geras ugdytinių 

maitinimas, tačiau daugėja ugdytinių skaičius, kuriems teikiamas nemokamas arba iš dalies 

mokamas maitinimas. Lopšelyje-darţelyje šiuo metu yra 145ugdytiniai, o galėtų lankyti 152 

vaikai. Įstaigai tenka svarbus vaidmuo sudarant vaikams sąlygas ugdyti socialinius įgūdţius, 

formuoti atsakingą poţiūrį į aplinką, vykdyti ţalingų įpročių prevenciją. 

Ikimokyklinio ugdymo plėtra siekiama gerinti švietimo prieinamumą visoms šeimoms: 

●  visiems vaikams, ypač socialiai remtinų šeimų, sudarytos sąlygos pasirengti mokyklai; 

●  visiems socialiai remtiniems vaikams suteiktas nemokamas ikimokyklinis ugdymas; 

●  priešmokyklinis ugdymas tapęs privalomu; 

● visi specialiųjų poreikių vaikai turi teisę būti ugdomi ir ugdytis jiems palankioje 

ugdymo aplinkoje; 

 

 

Technologiniai veiksniai 
Įstaiga  aprūpinta kompiuterine įranga. Įrengtas metodinis kabinetas, kuriame yra 

kompiuteris, kopijavimo aparatas, stacionari bei nešiojama multimedija, nuolatinis interneto 

ryšys. Visose grupėse įrengta interneto prieiga, grupės aprūpintos nešiojamais kompiuteriais, 

todėl pedagogai turi galimybę naudotis informacinėmis technologijomis ugdymo proceso metu. 

Kompiuterizuoti visi įstaigos administracijos kabinetai, kaupiama duomenų bazė, sukurta ir 

atnaujinta įstaigos internetinė svetainė. Įstaigoje įdiegtas el. dienynas „Mūsų darţelis“.  

Lopšelyje-darţelyje ,,Vaivorykštė“ dirbama su kompiuterizuota buhalterinės apskaitos 

programa ,,NEVDA“. Atsisakyta popierinio logopedo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo ţurnalo. Vaikų priėmimas organizuojamas pagal Panevėţio miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2018 m. vasario2 d. įsakymu Nr. A-84(4.1E) patvirtintu 

registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašu. Mokykloje yra 16 kompiuterių, 6 spausdintuvai, 2 

kopijavimo aparatai, foto aparatas, visose grupėse CD grotuvai, salėje muzikinis centras, 

elektrinis klavišinis muzikos instrumentas. Naudojamės internetu, turime elektroninį paštą: 

darvaivorykste@gmail.com, susikūrę internetinę svetainę adresu: www.ldvaivorykste.lt, grupių 

tėvai susikūrę feisbuko komandas. 

 

Vidinės aplinkos analizė: 

Organizacinė struktūra 
Lopšelis-darţelis „Vaivorykštė“ yra bendrosios paskirties ugdymo įstaiga, kurioje veikia 9 grupės 

ir jas vidutiniškai lanko 145 vaikai. 9 grupės dirba 10,8 val. reţimu, yra paankstinta grupė(nuo 

7.00 val.). 

Visi vaikai ugdomi lietuvių kalba. Specialiųjų poreikių vaikai ugdomi integruotu būdu. 

2020-2022 m. planuojame, kad įstaigą lankys 155 vaikai. 

Organizacinę darţelio valdymo sistemą sudaro trys lygmenys:  

1. Nuolatinio valdymo lygmuo – Administracija: direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, vyr. buhalteris, maitinimo ir higienos 

organizatorius, sekretorius. 

2. Periodinio valdymo lygmuo – direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės ir komisijos: 

Vaiko gerovės komisija, Viešųjų pirkimų komisija, atestacijos komisija, darbo grupės 

konkretiems tikslams pasiekti ir kt.;  

3. Savivaldos lygmuo – Lopšelio-darţelio taryba, Mokytojų taryba, tėvų komitetai, tėvų 

aktyvas. 

mailto:darvaivorykste@gmail.com
http://www.ldvaivorykste.lt/
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 Įstaigoje veikia tiesioginio pavaldumo sistema. Direktoriui tiesiogiai pavaldūs visi 

administracijos darbuotojai: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, 

vyr. buhalteris, maitinimo administratorius, sekretorius. Visi administracijos darbuotoji, išskyrus 

sekretorių turi sau tiesiogiai pavaldţius darbuotojus:  

• Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – visi pedagoginiai darbuotojai;  

• Direktoriaus pavaduotojas ūkiui – mokytojų padėjėjai, kiemsargis, valytojas, pagalbinis 

darbininkas. 

 • Maitinimo ir higienos organizatorius –sandėlininkas, virėjai.  

• Vyr. buhalteris – apskaitininkas. Administracijos darbuotojai atsakingi uţ jiems pavaldţių 

darbuotojų darbo organizavimą bei prieţiūrą. Darbuotojai atskaitingi tiesioginiam savo vadovui. 

1 pav. Valdymo struktūra. 

Aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, kitus 

darbuotojus ir visuomenės atstovus svarbiausiems įstaigos veiklos uţdaviniams spręsti yra 

lopšelio-darţelio „Vaivorykštė“ taryba. Nuolat veikianti lopšelio-darţelio savivaldos institucija 

pedagogų profesiniams ir bendriesiems tikslams spręsti yra lopšelio-darţelio „Vaivorykštė“ 

mokytojų taryba. Taip pat lopšelyje-darţelyje veikia metodinė grupė, vaiko gerovės komisija, 

mokytojų atestacijos komisija, profesinė organizacija. 

 

Darbuotojų profesinę veiklą reglamentuoja lopšelio-darţelio Direktoriaus įsakymu patvirtinti 

pareigybės aprašai.  

Pagrindinė įstaigos veikla yra ugdymas (ţr. 2 pav.). 

Direktorius

Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui

Mokytojai

Pagalbos mokiniui 
specialistas (logopedai)

Savivaldos institucijos

Mokytojų taryba

Metodinė grupė

Grupių tėvų komitetai

Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui

Nepedagoginis 
personalas

9

Vyr. buhalteris

Apskaitininkas

Maitinimo ir higienos 
organizatorius

Virtuvės darbuotojai

Sekretorius

Lopšelio-darželio taryba

Tėvų aktyvas

Profesinė organizacija
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2 pav. Lopšelio-darţelio grupės 

 

Be ugdymo dar išskiriamos veiklos komisijos, metodinė veikla, darbo grupės, kurių struktūros 

pavaizduotos 3 paveikslėlyje. 

 

 
3 pav. Veiklos komisijos struktūra 

 

Ţmogiškieji ištekliai 
Ugdytiniai. Direktorius komplektuoja lopšelio-darţelio grupes, sudaro ugdytinių sąrašus ir 

tvirtina juos savo įsakymu iki rugsėjo 1 d. 2019-2020 m. m. lopšelyje-darţelyje veikia 1  

priešmokyklinė, 3 lopšelio, 5 darţelio grupės iš jų 2 jungtinės. 

 

 

UGDYMAS

IKIMOKYKLINIS 
UGDYMAS

Boružiukų gr.

Varpelių gr.

Peledžiukų gr.

Nykštukų gr.

Bitučių gr.

Vaikystės gr.

Žiogelių gr.

Drugelių gr.

PRIEŠMOKYKLINIS 
UGDYMAS

Saulučių gr.

145

144

146

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė" vidutinis vaikų 
skaičius 2017-2019 metais

Vidutinis vaikų skaičius 2017m. Vidutinis vaikų skaičius 2018m. Vidutinis vaikų skaičius 2019m.

Logopedai, auklėtojai, 

VGK 

Pedagoginė-psichologinė 

tarnyba 

Švietimo skyriaus atstovas 

Direktorius, pedagogai 

Vaiko gerovės 

komisija 

Atestacinė 

komisija 
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4 pav. Vaikų skaičiaus dinamika 

 

Tėvai. 
Dalyvauja lopšelio-darţelio „Vaivorykštė“ savivaldos institucijų veikloje, turi teisę gauti 

informaciją apie vaiko ugdymo(si) sąlygas, pasiekimus ir paţangos vertinimą. Su tėvais 

sudaromos sutartys, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir vaiko ugdymo(si) sąlygos. 

Tėvai (globėjai/rūpintojai) turi teisę dalyvauti lopšelio-darţelio savivaldos institucijų 

veikloje, vaikų ugdymo, pasiekimų vertinimo procese, gauti informaciją apie vaiko ugdymo 

sąlygas ir rezultatus (įstaiga jau antrus metus turi elektroninį dienyną ,,Mūsų darţelis“), prašyti 

Direktoriaus sudaryti sąlygas papildomam ugdymui. Tėvai bendradarbiauja su lopšelio-darţelio 

darbuotojais, sprendţiant vaiko ugdymo ir prieţiūros klausimus, padeda sudaryti reikiamas 

sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei, socialinei raidai. Nustatyta tvarka moka uţ 

vaiko išlaikymą lopšelyje-darţelyje.  

Personalas. 

        Lopšelyje-darţelyje 2019 m. patvirtinti 39,56 darbuotojų etatai, dirba 42 darbuotojai, iš jų 21 

pedagogas, turintys šias kvalifikacines kategorijas:    

 

          Pareigybė Metodininkai Vyresnieji  Mokytojai Neatestuoti 

auklėtojai, priešmokyklinio 

ugdymo ir meninio ugdymo 

pedagogai 

6 6 5 - 

logopedai  2 - - - 

 

Nuo 2020 m. sausio mėn. lopšelyje-darţelyje dirbs 9 pedagogai, turintys metodininko kategoriją. 

Abiems  vadovams suteikta II – oji  vadybos kvalifikacinė kategorija. Daugėja mokytojų, 

dalyvaujančių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Mokytojai kvalifikaciją kelia atsiţvelgdami 

į įstaigos tikslus. Metų pabaigoje rašoma ataskaita apie dirbančius bei atestuotus pedagogus, 

patikslinama pedagogų perspektyvinė atestacijos programa, kuri patvirtinama atestacijos 

komisijoje, suderinama su lopšelio-darţelio taryba bei profesine organizacija. Administracijos 

darbuotojai ir darbuotojai, dirbantys su vaikais (auklėtojų padėjėjos) taip pat turi galimybių ir 

lanko seminarus susijusius su ugdymu, su jų darbo specifika. 

 

 
 

5 pav. Pedagogų kvalifikacijos dinamika 

 

 

 

 

Darbuotojų amţiaus tarpsniai Darbuotojų 

1 1 8 6 5

0 5 10 15 20 25

1

2019 m. Vadovų ir pedagogų kvalifikacinių kategorijų pateiktis

Direktorius  II vad. kvalifikacinė kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui II vad. kvalifikacinė kategorija

Pedagogai metodininko kvalifikacinė kategorija

Pedagogai vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Pegagogai auklėtojo kvalifikacinė kategorija
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skaičius 

Jaunesni nei 25 m. 1 

25-29 metų 1 

30-34 metų 1 

35-39 metų 1 

40-44 metų 2 

45-49 metų 1 

50-54 metų 7 

55-59 metų 4 

60-64 metų 3 

65 metų ir vyresnį - 

Suma pagal amţiaus grupes 21 

6 pav. Pedagoginis personalas pagal amţiaus grupes. 

Pedagogų amţiaus vidurkis yra 48 metai. 

 

Planavimo sistema 
Lopšelis-darţelis savo veiklą planuoja rengdamas 3 metų strateginį veiklos planą. 

Planuojama metinė, savaitinė veikla. Pedagogai dirba pagal lopšelio-darţelio ikimokyklinio 

ugdymo programą ,,Vaikystės spalvos“ ir priešmokyklinio ugdymo(si) bendrąją programą. 

Rengiamos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo bei atestacijos programos. Įstaiga savo veiklą 

planuoja rengdama metinę veiklos programą, kurią rengiant vadovaujamasi strateginiu planu ir 

svarstoma pedagogų taryboje, lopšelio-darţelio „Vaivorykštė“ taryboje ir tvirtinama įstaigos 

Direktoriaus įsakymu.  

Mokytojų taryboje svarstomi VGK planai, įstaigos atestacijos komisijos perspektyvinis 

planas, stebėsenos planas, lopšelio-darţelio „Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo ir grupės 

veiklos planai, projektai, kuriuos tvirtina lopšelio-darţelio „Vaivorykštė“ Direktorius. 

Ūkinės-finansinės veiklos planas, biudţeto išlaidų sąmatos projektas ir asignavimai, metinės 

veiklos programa, įstaigos nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai, instrukcijos, 

ugdymo organizavimo tvarka svarstomi lopšelio-darţelio „Vaivorykštė“ taryboje ir tvirtinami 

Direktoriaus įsakymu. 

Auklėtojos, planuodamos veiklą, naudojasi pedagogų taryboje aptartu ir Direktoriaus 

įsakymu patvirtintu veiklos plano forma. Auklėtojos naudoja savaitės planavimą, remdamosios 

metiniais planais, programa, vaikų pasiekimais. Savaitės plane atsispindi specialiųjų poreikių ir 

gabumų turintys vaikai. 

Planus, programas, projektus rengia Direktoriaus įsakymu sudarytos projektinės, kūrybinės 

darbo grupės. Su metine veiklos programa supaţindinami darţelio darbuotojai, darţelio taryba ir 

ugdytinių tėvai (globėjai) visuotiniuose bendruomenės susirinkimuose. 

Vaikų pasiekimai vertinami 2 kartus metuose. Pedagogai po vertinimų daro suvestines, 

kuriomis remiasi planuojant veiklą, administracija remiasi naudojant kvalifikacijos ir ugdymo 

lėšas. 

 

Finansiniai ištekliai 
Itin svarbiu aspektu ugdomajame procese yra įstaigos ir tėvų bendradarbiavimas. Darţelyje 

sukurtos tvirtos pedagogų ir šeimos bendradarbiavimo tradicijos planuojant ir organizuojant 

renginius, tačiau pasigendama aktyvesnio tėvų įsitraukimo uţtikrinant efektyvios pagalbos vaikui 

ir šeimai teikimą, rengiant individualias programas. Darţelis finansuojamas iš valstybės dotacijos 

Mokinio krepšeliui finansuoti,  Savivaldybės lėšų, Specialiųjų poreikių lėšų bei paramos lėšų. 

Taip pat įstaigoje įsisavinamos projektinės veiklos finansavimo lėšos. Darţelis turi paramos 

gavėjo statusą bei Europos sąjungos savanorių tarnybos akreditaciją iki 2020m. gruodţio 31 

d.(Europos solidarumo korpusas). 

Per 2017-2019  metų laikotarpį pareigybių skaičius įstaigoje beveik nekito. 2018 metais buvo 
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papildomai įsteigta 0,5etato logopedo pareigybės. 

Gana aktuali problema – pedagogų amţiaus senėjimas. Dauguma pedagogų turi didesnį nei 15 

metų darbo staţą. 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis vidutinis pedagogų amţiaus vidurkis buvo 48 

metai, t. y.,  66 % pedagogų yra vyresni nei 50 metų. 

 

 

 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos 
Lopšelis-darţelis naudojasi TEO LT AB teikiamomis paslaugomis: 2 telefonai, teikia interneto 

paslaugas. Kompiuterizuotos 18 darbo vietų (Direktoriaus, Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, 

Vyr. buhalterio, Direktoriaus pavaduotojo ūkiui, Maitinimo ir higienos organizatoriaus, 

Sekretoriaus, Apskaitininko, Logopedo,  metodinės veiklos ir 9 grupėse).  
          Banko pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant 

bankų internetines sistemas. Dokumentų valdymo programa ,,Avilys“ įdiegta 5-ose darbo vietose.  

Parengtas dokumentų tvarkymo ir apskaitos dokumentų valdymo sistemoje ,,Avilys“ tvarkos 

aprašas. Elektroniniu dienynu darbuotojai supaţindinami su vidaus dokumentais.  

Tėvams (globėjams, rūpintojams) ţinios apie lopšelio-darţelio veiklą skelbiamos interneto 

tinklalapyje www.ldvaivorykste.lt, elektroniniame dienyne ,,Mūsų darţelis“, vietos ir šalies 

spaudoje, individualiai, tėvų dienų ir susirinkimų metu. 

 

Vidaus ir išorės darbo kontrolės sistema 
Vertinimas ir įsivertinimas vykdomas vadovaujantis ikimokyklinių ugdymo  įstaigų  audito  

metodika, Lietuvos Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministro 2005 m. liepos 22 d.  įsakymu Nr. 

ISAK-1557  patvirtinta  „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“  (Ţin. 2005, 

Nr. 94-3522), galiojanti suvestinė redakcija nuo 2010 m. rugsėjo 19 d. (Ţin. 2010, Nr.110-

5655).Įstaigos bendruomenė kiekvienais metais įvertina įstaigos veiklą, o sudaryta audito darbo 

grupė atlieka auditą ir pateikia išvadas. Finansinė apskaita darţelyje vykdoma vadovaujantis 

Darţelio direktoriaus 2018-11-19 įsakymu Nr. V-63 patvirtinta Apskaitos politika. Apskaitos 

sistema atitinka statistikos ir švietimo sistemos reikalavimus. Direktorius metinį veiklos planą ir 

metinę veiklos ataskaitą pristato  Darţelio tarybai. Administracijos darbuotojai, nuolat 

veikiančios darbo grupės ir komisijos metinę ataskaitą teikia Darţelio bendruomenei. 

Lopšelyje-darţelyje pagal sudarytą ir patvirtintą veiklos prieţiūros sistemą stebima, kaip 

vykdomos ugdymo programos, organizuojama ugdomoji veikla. Lopšelio-darţelio veiklos 

ugdymo kokybės vertinimą vykdo įstaigos administracija. Plėtojama savikontrolė, atliekamas 

vidaus auditas. Remiantis 2018-2019 mokslo metais atlikto vidaus audito rezultatais, tobulinta 

sritimi pasirinkta „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“. Parengtos rekomendacijos darţelio ugdymo ir 

ugdymosi proceso organizavimo gerinimui: 

 1. Skatinti tėvų dalyvavimą planuojant vaikų ugdymo procesą bei atnaujinant ikimokyklinio 

ugdymo programą.  

2. Pagal galimybes sumaţinti auklėtojų kaitą grupėse.  

3. Auklėtojoms daţniau organizuoti susirinkimus, kuriuose būtų aptariami vaikų gebėjimai, 

pasiekimai. Daţniau informuoti tėvus apie vaikų sėkmes ir nesėkmes.  

4. Pagal galimybes įsteigti psichologo pareigybę.  

5. Suteikti tėvams informacijos, kur kreiptis pastebėjus, jog vaikas turi specialiųjų ugdymosi 

poreikių.  

6. Teikti pagalbą pedagogams, ugdantiems elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus.  

 

 

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė: 
                     STIPRYBĖS                        SILPNYBĖS  

Lopšelio-darţelio veikla stabili, atvira, Didėjantis specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

http://www.ldvaivorykste.lt/
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tobulinama, turi ryškius veiklos prioritetus 

(viziją, misiją, strategiją). 

Dirba kvalifikuoti pedagogai. 

Vadovai inicijuoja ir skatina inovacijų 

diegimą, pedagogams sudarytos sąlygos 

maksimaliai panaudoti savo gebėjimus 

darbe. 

Rengiami projektai ir dalyvaujama 

savivaldybės, šalies bei tarptautiniuose 

projektuose. 

Įgyvendinama specialiųjų poreikių vaikų 

integracija. Dirba  logopedai. 

Pagal Europos Solidarumo korpuso 

programą savanorišką tarnybą įstaigoje 

atlieka savanoriai.  

ugdytinių skaičius, sąlygoja naujų ugdymo 

specialistų poreikį.  

Materialinė bazė neatitinka šiuolaikinių 

reikalavimų (trūksta šiuolaikinių ugdymo 

priemonių, būtinas įstaigos santechninės 

įrangos, vaikiškų baldų atnaujinimas, 

vamzdyno remontas). 

Nepakankamai uţtikrintas įstaigos teritorijos 

saugumas (atnaujinti takų plyteles, pakeisti 

pavėsinių stogus, įrengti sporto aikštyną). 

                      GALIMYBĖS                       GRĖSMĖS  

Atnaujinti ir tobulinti edukacines aplinkas. 

Kurti naujas tradicijas.  

Išnaudoti projektinės veiklos teikiamas 

galimybes bendruomeniškumo, tautiškumo, 

etninės kultūros, pilietiškumo ugdymui. 

Kvalifikacijos kėlimas ir įvairių programų 

(STEAM, KIMOCHI ir kt.) įtraukimas į 

ugdymo procesą.  

Informacinė, konsultacinė švietimo ir 

jaunimo reikalų skyriaus specialistų pagalba. 

Tėvų ir rėmėjų parama, pajamų mokesčio 

parama. 

Pedagogų tobulėjimas leis siekti geresnių 

ugdymo rezultatų bei tenkinti ugdytinių 

poreikius. 

Neigiami socialiniai pokyčiai (migracija, 

imigracija). 

Blogėjanti vaikų sveikata. 

Maţi pedagogų ir kitų darbuotojų atlyginimai. 

Moralinių vertybių nuosmukis dėl ţiniasklaidos 

eskaluojamos agresijos, smurto, patyčių  

ţalingo poveikio. 

Daţna švietimo dokumentų kaita, spartus 

papildomų administravimo ir vadybinės veiklos 

funkcijų didėjimas sumaţina veiklos kokybę.  

Nepakankamas finansavimas. 

 

 

 

IV. LOPŠELIO-DARŢELIO VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Vizija 

Pasitelkiant vidinius ir išorinius intelektualinius, materialinius resursus bei partneryste 

besiremiančią aplinką, sukurti modernią, patrauklią, katalikišką ikimokyklinę įstaigą, suvokiančią 

pokyčių vertę. 

Vertybės ir filosofija 

Misija 

Lopšelis-darţelis ,,Vaivorykštė“ yra katalikiškos krypties institucija, dvasinį ugdymą 

integruojanti į įstaigos ugdymo programas,  padedanti šeimai ugdyti ir puoselėti vaiko prigimtines 

galias bei stiprinti jo sveikatą. 
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Atėjai, kad rodytume Tau kelią. Kad pažintum žemę, kuri Tave peni ir nešioja, namus, 

kuriuose gyveni, duoną, kurią valgai. 

          Atėjai, kad išmokytume Tave pažinti ir suprasti šalia esantį žmogų, kad suvoktumei, kaip 

svarbu gerbti save ir kitus. 

          Mums rūpi vaikai, kaip jie ugdosi, kuo jie gyvena ir kuo jie taps ateityje. 

 

      Strateginiai prioritetai  
 Sveikatos saugojimo ir stiprinimo programos ,,Mažieji sveikuoliai“ vykdymas.  

 Ugdymo(si) proceso kokybės tobulinimas, taikant aktyvius, netradicinius, inovatyvius 

ugdymo(si) metodus. 

 Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas, pedagogų profesinės kompetencijos tobulinimas.    
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 1.TIKSLAS. Siekti kokybiško ir inovatyvaus ugdymo(si) 

 

1.1.Uţdavinys.Gerinti ugdymo(si) kokybę, uţtikrinant ugdymo(si) turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus. 

PRIEMONĖS 

PAVADINIMAS 

ĮGYVENDINIMO  

KRITERIJAI 

VERTINIMO KRITERIJAI ATSAKINGAS 

ASMUO/GRUPĖ 

FINANSAVIMO 

ŠALTINIAI  

VYKDYMO 

LAIKAS 

1.1.1. Analizuoti 

atnaujintos 

ikimokyklinio 

ugdymo(si) 

programos 

,,Vaikystės spalvos“ 

ir kitų programų 

įgyvendinimą. 

Vykdomos įstaigos 

„Vaikystės spalvos“, 

„Dieve, kalbėk su manimi“, 

Priešmokyklinio ugdymo 

programos. Susisteminti 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių metinius, 

priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

savaitinius veiklos planus 

siekiant ugdymo 

individualumo, vientisumo, 

darnos ir prieinamumo. 

Sudarytos sąlygos asmenybės 

formavimuisi. Ugdymo turinio 

kaita, atitiks šiuolaikinius ugdymo 

tikslus, efektyvins vaikų ugdymą 

(si) besikeičiančioje visuomenėje. 

Individualizuoti ir vedantys į 

galutinį veiklos rezultatą 

priešmokyklinio, ikimokyklinio 

ugdymo savaitiniai planai. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

Intelektualiniai 

resursai, 

ţmogiškieji 

ištekliai, laikas 

2020-2022 m. 

1.1.2. Siekti 

uţtikrinti 

ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amţiaus vaikų 

visapusišką 

asmenybės raidą ir 

(ankstyvosios) 

socializacijos 

sėkmę. 

Taikyti aktyvius, 

netradicinius, inovatyvius 

ugdymo(si) metodus. 

Kiekvienais metais 

įstaigoje vykdyti 

edukacinius projektus, 

vaikų sveikatos 

stiprinimo, paţinimo, 

meninės saviraiškos ir 

kūrybiškumo 

skatinimo temomis. 

Organizuoti paţintines 

Atsiţvelgiama į kiekvieno vaiko 

individualius poreikius, sudarytos  

sąlygos visapusiškam ugdytinių 

tobulėjimui ir kokybiškam 

ugdytinių pasirengimui mokyklai. 

Vaikų inicijuota ir su pedagogais 

aptarta veikla: ţaidybinė-kūrybinė, 

paţintinė veikla, projektinė veikla, 

šventės, akcijos, išvykos, 

edukacinės programos, grupės 

ritualai, kiti renginiai tenkins 

vaikų saviraiškos poreikius. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

Intelektualiniai 

resursai, 

ţmogiškieji 

ištekliai, laikas 

2020-2022 m. 

V. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 
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išvykas. 

 Priešmokyklinėse 

ugdymo(si) grupėse, 

sudarytos sąlygos įgyti 

kompetencijas sėkmingam 

mokymuisi mokykloje. 

Ugdytiniai bus aktyvūs  dalyviai  

Organizuojamuose grupių, 

įstaigos, socialinių partnerių ir 

miesto renginiuose. 

 

1.1.3.  Siekti 

nuolatinio pedagogų 

profesinio 

tobulėjimo ir įvairių 

programų 

integravimo 

(STEAM,KIMOCH

I ir kitų) į 

ugdymo(si) procesą. 

 

Galimybė tobulinti 

kvalifikaciją, plėtoti įstaigos 

pedagogų ir kt. darbuotojų 

bendrąsias kompetencijas. 

Rengti seminarus, 

metodines dienas įstaigoje. 

Motyvuoti lopšelio-darţelio 

pedagogai aktyviai tobulina savo 

veiklą, siekia aukštesnės 

kategorijos pagal patvirtintą 

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos programą“. 

Organizuojamos konsultacijos, 

seminarai ir kt. lopšelio–darţelio 

bendruomenei apie ugdymo(si) 

planavimą bei jo įgyvendinimą. 

Integravus STEAM, KIMOCHI 

programas, plėtojami gebėjimai, 

sudaromos tinkamos sąlygos vaikų 

savaiminei veiklai, stebėjimams, 

tyrinėjimams. Vaikų veikla taps 

įdomesnė, patrauklesnė. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

Intelektualiniai 

resursai, 

ţmogiškieji 

ištekliai, laikas 

2020-2022 m. 

1.1.4. Logopedo 

teikiamos 

paslaugos, 

bendravimas su 

pedagogais ir tėvais. 

Formuoti vaiko 

komunikavimo 

kompetenciją. Nepakanka 

specialistų- reikalingas 

papildomas spec. pedagogo 

etatas. 

 

Kuriamos individualios 

programos. Glaudus pedagogų, 

tėvų ir specialistų 

bendradarbiavimas. Reikalingas 

papildomas spec. pedagogo etatas. 

Logopedai, 

pedagogai, tėvai. 

Intelektualiniai 

resursai, 

ţmogiškieji 

ištekliai, laikas 

2020-2022 m. 

1.2. Uţdavinys. Siekti kokybiško vaikų ugdymo, tenkinančio vaikų individualius poreikius ir gebėjimus. 

1.2.1. Ugdymo 

proceso 

organizavimas 

 Pedagogams bei 

specialistams reflektuoti 

vaikų ugdymo kokybę bei 

Ugdymo organizavimo procesas 

lankstus, pagrįstas planavimu iš 

vaiko perspektyvos išlaikoma 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Intelektualiniai 

resursai 

Ţmogiškieji 

2020-2022 m. 
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siekiant asmeninės 

paţangos įvairių 

gabumų ir poreikių 

vaikams. 

veiksmingumą. 

Ugdytojų ir ugdytinių 

sąveika grįsti partneryste, 

visapusiškai atsiţvelgiant į 

vaiko norus, raidą, šeimos 

pageidavimus ir siūlymus. 

Ugdomąją aplinką kurti  

tikslingai, parenkant 

priemones atitinkančias 

vaikų amţių. 

 

pusiausvyra tarp pedagogo planuotos 

ir vaikų spontaniškos veiklos. 

Ugdomoji veikla tikslinga, įvairi, 

kūrybiška, atliepia vaikų norus, 

poreikius, interesus, gebėjimus. 

pedagogai. ištekliai, laikas. 

 

1.2.2. Rengti naujus 

sveikatingumo, 

meninio ugdymo ir 

paţintinius 

projektus. 

 Skatinti ieškoti įvairesnių  

metodų, inicijuoti naujų 

projektų įgyvendinimą 

vaikų ugdymo procese. 

Ţadinti vaikų motyvaciją. 

Įgyvendinami nauji projektai. Įstaiga 

dalyvauja bendradarbiavime su ES 

šalimis, rajono, miesto 

ikimokyklinėmis įstaigomis, perima 

ir skleidţia gerąją patirtį. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai. 

Intelektualiniai 

resursai 

Ţmogiškieji 

ištekliai, laikas, 

Valstybės 

biudţeto lėšos, ES 

lėšos. 

2020-2022 m. 

1.2.3. Sudaryti 

sąlygas vaikų 

socializacijai, 

savarankiškumui, 

kūrybiškumui, 

iniciatyvumui, 

dalyvavimui vaikų 

kūrybos 

konkursuose, vaikų 

kūrybos darbų 

parodose. 

Tenkinti vaikų smalsumo, 

noro tyrinėti, atrasti   

poreikius, ugdyti 

kūrybiškumą. 

Vaikai, dalyvauja kūrybos 

konkursuose, darbų parodose. 

Ugdomos savybės, susijusios su 

gebėjimu gyventi, bendravimu, 

savarankiškumu, iniciatyvumu. 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai. 

Intelektualiniai 

resursai 

Ţmogiškieji 

ištekliai, laikas, 

Valstybės 

biudţeto lėšos 

2020-2022 m. 
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1.2.4. Sudaryti 

vaikams galimybes 

būti aktyviems 

dalyvaujant 

papildomo ugdymo 

uţsiėmimuose. 

 

Sudaryti galimybes 

pasirinkti kuo įvairesnį 

papildomą ugdymą (futbolo 

būrelis, šokiai, krepšinis ir 

kt.) 

Ugdomi vaikų individualūs 

gebėjimai, suteikiant galimybę 

rinktis. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai. 

Intelektualiniai 

resursai 

Ţmogiškieji 

ištekliai, laikas. 

2020-2022 m. 

Uţdavinys 1.3 Uţtikrinti Ikimokyklinio ir Priešmokyklinio ugdymo programų perimamumą. 

1.3.1Įgyvendinti ir 

vykdyti  

Ikimokyklinio ir 

Priešmokyklinio 

ugdymo  

programas. 

. 

Vykdomos ir 

įgyvendinamos programos 

sudarys sąlygas visavertei 

vaikų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo(si) kokybei ir 

dermei. 

Dokumentų vertinimas, konsultacijų, 

seminarų, diskusijų, pratybų, 

metodinės veiklos, vaiko vertinimo 

aptarimo tinkamas organizavimas. 

Gerės Ikimokyklinio ir 

Priešmokyklinio ugdymo(si) 

programų perimamumas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

Intelektualiniai 

resursai 

Ţmogiškieji 

ištekliai, laikas. 

2020-2022 m. 

1.3.2. Sudaryti grupių 

ilgalaikius metinius  

ugd. veiklos planus 

remiantis patirtimi, 

situacijų analize,  

stebėjimu. 

 

Grupių ugdomąją veiklą 

planuoti atsiţvelgiant į 

rezultatus ir 

išvadas, kurios  

padės 

siekti tikslų įgyvendinimo, 

ir ugdymo proceso 

tobulinimo. 

Į metinius ugdomosios veiklos 

planus ir jų įgyvendinimą įtraukta 

daugiau inovatyvių ugdymosi 

metodų ir būdų, kurie lems lengvesnį 

vaiko perėjimą iš ikimokyklinio 

ugdymo į priešmokyklinį ugdymą. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

Intelektualiniai 

resursai 

Ţmogiškieji 

ištekliai, laikas. 

2020-2022 m. 

1.3.3. Siekti įsigyti  

Interaktyvių ir 

inovatyvių 

ugdymo priemonių. 

 

Naudoti modernias ugdymo 

priemones ugdymo procese. 

Ugdymo procesas taps įdomesnis, 

šiuolaikiškesnis, kokybiškesnis. 

Pedagogai savo darbe taikys 

Inovatyvius ugdymo metodus, kurie 

atitiks vaiko amţių, gebėjimus. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams, 

pedagogai. 

Valstybės 

biudţeto lėšos. 

2020-2022 m. 

2. TIKSLAS: Kurti saugią vaikų ugdymo(si) aplinką, tobulinti edukacines erdves ir veiklas. 

 

2.1.Uţdavinys :Tęsti emociškai saugios, palankios ugdymui(si )aplinkos kūrimą. 

2.1.1. Atnaujinti  ir kurti 

vidaus ir lauko edukacines 

Lauko ţaidimų 

aikštelių, edukacinių 

Bus vykdoma įvairesnė 

ugdomoji, tiriamoji veikla, 

Direktorius, 

Direktoriaus 

Valstybės 

biudţeto lėšos, 

Nuolatinis 

procesas 
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erdves.  aplinkų papildymas 

mediniais įrenginiais. 

vaikai tobulins įvairias 

kompetencijas. 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai, tėvų 

aktyvas. 

paramos lėšos, 

spec. lėšos. 

2.1.2. Įsigyti priemonių  

organizuotai ir savaiminei vaikų 

sportinei veiklai, judėjimo 

skatinimui.  

 (sporto salėje, lauke). 

 

Bendrųjų kompetencijų 

tobulinimas. 

Įsigytos šiuolaikinės 

kokybiškos ugdymo priemonės 

padės uţtikrinti sąlygas 

įvairiapusiam vaiko 

ugdymui(si). 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Ţmogiškieji 

ištekliai, laikas, 

Valstybės 

biudţeto lėšos. 

2020-2023 m. 

2.1.3.Įrengti futbolo  

vartus ir     aikštyną 

 

 

Bus sudarytos sąlygos, 

leidţiančios vaikams 

lauke uţsiimti įdomia ir 

prasminga veikla. 

Ugdytinių puiki sveikata 

įstaigoje. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Ţmogiškieji 

ištekliai, laikas, 

Valstybės 

biudţeto lėšos. 

2020-2023 

2.1.4. Įrengti edukacines lauko 

 erdves skatinančių lavinti  

vaikų saviraišką ir kūrybiškumą 

 (piešti, stebėti, 

 tyrinėti, konstruoti). 

Darţelio erdvės bus 

pritaikomos ugdymo 

poreikiams. 

 

Lauko aikštelės bus papildytos 

mediniais įrengimais, 

priemonėmis, bus sudarytos 

sąlygos vaikų kūrybiškumui, 

saviraiškos poreikių 

tenkinimui. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Ţmogiškieji 

ištekliai, laikas, 

Valstybės 

biudţeto lėšos. 

Nuolatinis 

procesas 

2.1.5.Vykdyti Tarptautinės  

Socialinių įgūdţių ,,Zipio  

draugai” programą 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupėse 

vykdoma tarptautinė 

socialinių įgūdţių 

programa ,,Zipio 

draugai”. 

Psichologų, konsultuojančių 

padėjėjų aktyvi veikla. Vaikų 

socialinių įgūdţių poreikių 

tenkinimas. 

 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Intelektualiniai 

resursai 

Ţmogiškieji 

ištekliai, laikas. 

2020-2023 m. 

2.1.6. Vykdyti Socialinio ir  

emocinio intelekto ugdymo  

programa „Kimochis“ 

 

„Varpelių„ ir 

„Pelėdţiukų“ grupėse 

ugdysis ankstyvojo 

amţiaus vaikai. 

Ugdysis vaikų emocinis 

intelektas, bus skatinamas 

vaikų pozityvus elgesys, lavės 

vaikų bendradarbiavimo 

įgūdţiai. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Intelektualiniai 

resursai 

Ţmogiškieji 

ištekliai, laikas 

2020-2023 m. 

2.2.  Uţdavinys: Sveikos aplinkos puoselėjimas. 
 

2.2.1. Sveikos gyvensenos Vykdoma Sveika ir saugi aplinka, formuojami Direktorius, Intelektualiniai Nuolatinis 
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formavimo ir skatinimo 

 priemonių įgyvendinimas. 

 

sveikatinimo 

programa. 

Taikomos 

įvairios 

metodikos 

sveikatinimo 

programai 

įgyvendinimui. 

sveikos gyvensenos, saugaus elgesio 

įgūdţiai. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

resursai 

Ţmogiškieji 

ištekliai, laikas. 

procesas 

2.2.2.  Formuoti ekologinius 

Įgūdţius ugdomojoje veikloje. 

 

Trūksta mobilaus 

inventoriaus 

lauko aikštelėms, 

erdvių 

ekologiniam 

vaikų ugdymui, 

modernių 

mokymo 

priemonių, skirtų 

tyrinėjimams, 

eksperimentams, 

savarankiškai ir 

aktyviai vaikų 

veiklai. 

Vaikai pajus atsakomybę uţ save ir 

gyvąją gamtą. Ekologinės ţinios 

padės geriau paţinti mus supančią 

aplinką ir saugoti ją. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, ūkvedys 

Ţmogiškieji 

ištekliai, laikas, 

Valstybės 

biudţeto lėšos 

Nuolatinis 

procesas 

2.2.3. Dalyvauti 

miesto savivaldybės ir 

respublikiniuose konkursuose, 

akcijose, projektuose. 

Darbuotojų 

motyvacija, 

efektyvus darbas, 

pozityvus 

mikroklimatas. 

Galimybė plėtoti bendrąsias ir 

profesines kompetencijas. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

Intelektualiniai 

resursai 

Ţmogiškieji 

ištekliai, laikas. 

Nuolatinis 

procesas 

3.TIKSLAS:   Materialinės bazės turtinimas, modernizavimas. 

 

 3.1. Uţdavinys: Modernizuoti ir plėsti ugdomąsias erdves. 

3.1.1. Modernizuoti 

ugdymo ir 

ugdymosi bazę. 

Trūksta mobilaus 

inventoriaus lauko 

aikštelėms, erdvių 

ekologiniam vaikų 

Mobili futbolo aikštelė su 

inventoriumi. 

Mobilus darţas, šiltnamis. 

Modernios mokymo priemonės:  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui. 

Paramos lėšos, 

spec. lėšos, 

valstybės 

biudţeto lėšos.  

2020-2022 m. 
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ugdymui, modernių 

mokymo priemonių, skirtų 

tyrinėjimams, 

eksperimentams, 

savarankiškai,  aktyviai 

vaikų veiklai. 

vienas šviesos stalas, du smėlio-

vandens stalai,  spalvotas 

spausdintuvas, laminavimo aparatas, 

priemonės tyrinėjimams, 

eksperimentams. 

Papildoma įranga sporto aikštynui. 

3.1.2.Atnaujinti 

įstaigos inventorių 

pagal ugdytinių 

poreikius, gerinant 

higienines sąlygas. 

Tikslingai naudojamos MK 

lėšos. 

Aplinkos estetinio įvaizdţio 

gerinimas, inventorius atitiks 

higieninius reikalavimus. 

Sensorinis kambarys. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui. 

Valstybės 

biudţeto lėšos, 

savivaldybės 

lėšos, ES fondai. 

2020-2022 m. 

3.1.3.Tęsti 

savanorystės 

projektą (Europos 

solidarumo 

korpusas). 

Suteikti jaunimui (18-30 

m.) galimybę 

savanoriaujanti, dirbant bei 

įgyvendinant pačių 

inicijuotus projektus – kurti 

naudą vietos ar visos 

Europos bendruomenėms. 

Bendrabarbiavimas, bendrystė, 

pagalba jaunam ţmogui. 

Tutoriai, mentoriai, 

Direktorius, 

mokytojai 

ES fondai. 2020-2022 m. 

3.2.Uţdavinys: Pritraukti papildomas lėšas edukacinių aplinkų ir ugdymo(si) sąlygų gerinimui. 

 

3.2.1.Plėtoti naujų 

finansavimo šaltinių 

paiešką. 

Kviesti tėvus ir darbuotojus 

paremti įstaigą 2 % 

gyventojų pajamų mokesčio 

paramos lėšomis. 

Plėtoti naujų finansavimo 

šaltinių paiešką, 

bendradarbiaujant su 

kitomis įstaigomis. 

Teikti paraiškas dalyvauti 

ES  struktūrinio  fondo 

projektuose. 

 

Kartą metuose organizuoti  2 % 

gyventojų pajamų mokesčio 

paramos lėšų panaudojimo  viešąjį 

pristatymą. 

Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis 

su kitomis įstaigomis.  

Dalyvauti ES projektuose. 

Direktorius, įstaigos 

taryba. 

Paramos lėšos, 

savivaldybės 

lėšos, ES fondai.  

 

3.2.2. Idėjų banko 

steigimas, 

Racionalus pasiūlymų 

pritaikymas ir realizavimas 

Kas ketvirtį organizuoti pasitarimus. 

Bendradarbiavimo gerinimas, 

Direktorius, įstaigos 

taryba, tėvų 

Ţmogiškieji 

ištekliai, MK, 

. 
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įgyvendinimas lopšelyje-darţelyje. rėmėjų paieška, projektų rengimas, 

naujovių diegimas mokykloje 

aktyvas. aplinkos lėšos, 2 

proc. parama 

3.3. Uţdavinys: Uţtikinti efektyvų ţmogiškųjų išteklių panaudojimą. 

3.3.1. Didinti  

darbuotojų  

kūrybinę  iniciatyvą 

ir motyvaciją, 

parengiant 

skatinimo 

priemonių planą. 

Kelti administracijos, 

pedagoginio ir techninio 

personalo kvalifikaciją. 

Siekti bendruomenės narių 

aktyvaus dalyvavimo 

veiklos dokumentų rengimo 

procese. 

 

 

Per metus organizuoti 1-2 

kvalifikacinius renginius, mokymus 

ugdymo įstaigoje. Su įstaigos taryba 

parengti skatinimo priemonių     

planą darbuotojų motyvacijai didinti. 

Bendruomenės nariai teikia 

pasiūlymus ugdymo planui, metinės 

veiklos planui, strateginio plano 

stebėsenos darbo grupėms. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

Valstybės 

biudţeto lėšos, 

savivaldybės 

lėšos, MK lėšos 

 

3.3.2. Skatinti 

gerosios patirties 

sklaidą įstaigoje ir 

uţ jos ribų. 

 Vieną kartą per metus organizuoti 

miesto renginį, vesti po atvirą veiklą. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

Ţmogiškieji 

ištekliai, 

intelektualiniai 

resursai, laikas, 

MK lėšos. 

 

 

VIII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŢIŪROS SISTEMA 

 

Panevėţio lopšelio-darţelio „Vaivorykštė“ strateginis veiklos planas parengtas trims (2020–2022) metams. Lopšelio-darţelio direktoriaus 

2019 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-297 ,,Dėl darbo grupės sudarymo 2020 m. veiklos plano projektui parengti“ ir direktoriaus 2019 m. spalio 9 

d. įsakymu Nr. 296 ,,Dėl darbo grupės 2017–2019 metų strateginio plano projektui parengti“, sudarytos strateginio plano projekto rengimo ir 

veiklos plano projekto darbo grupės, koordinuojamos lopšelio-darţelio „Vaivorykštė“ direktoriaus. Į strateginio plano rengimą įtraukti 

mokyklos ugdytinių tėvai, koordinuojami lopšelio-darţelio ,,Vaivorykštė“ tarybos. 

Strateginis planas gali būti tikslinamas, koreguojamas. Strateginio plano įgyvendinimo prieţiūra atliekama kiekvienų kalendorinių metų 

pabaigoje, pateikiant ataskaitas apie įgyvendinimą lopšelio-darţelio tarybai ir Panevėţio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriui. 

Strateginio plano prieţiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygmenimis. 

Strateginio planavimo grupė patvirtintą planą pristato lopšelio-darţelio bendruomenei, jis skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje. 

Tokiu būdu bendruomenė turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus. 
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Lopšelio-darţelio administracija stebi ir įvertina, ar mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir uţdavinius, ar vykdomų programų 

priemonės yra efektyvios. 

PRITARTA 

Panevėţio lopšelio-darţelio ,,Vaivorykštė“ tarybos 

2019 m. lapkričio 25 d. posėdţio nutarimui II  Nr. ĮT-7 

PRITARTA 

Panevėţio lopšelio-darţelio ,,Vaivorykštė“ mokytojų tarybos 

2019 m. gruodţio 19 d. . posėdţio nutarimu  I Nr. MP-3 

SUDERINTA 

Panevėţio lopšelio-darţelio ,,Vaivorykštė“ 

Profesinės organizacijos pirmininkė 

Rimantė Kazlauskienė____________________________________________ 

 

 

 


