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ĮVADAS 

          Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelio-darželio „Lokiuko giraitė“ (toliau – Mokykla) strateginio plano tikslas – kurti savitą įstaigos modelį, 

kuris užtikrins įgyvendinamų programų funkcionavimą, edukacinių ir socialinių paslaugų kokybę. 

          Strateginį planą rengė 2015-01-30 direktoriaus įsakymu V-22 sudaryta darbo grupė. Rengiant strateginį 2016-2019 metų planą vadovautasi: 

- Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

- 2013-2022 Valstybės švietimo strategija; 

- Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“; 

- Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014-2016 metų strateginiu veiklos planu; 

- Mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais; 

- Mokyklos veiklos ataskaitomis; 

- Mokyklos bendruomenės narių rekomendacijomis, pageidavimais ir pasiūlymais; 

- Visuomenės poreikiais, esama situacija, išoriniais ir vidiniais veiksniais bei atsižvelgiant į turimus žmogiškuosius,  materialinius išteklius. 

Rengiant Mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir partnerystės principų. 

1. BENDROSIOS ŽINIOS 

1. Įstaigos pavadinimas         – Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis „ Lokiuko giraitė“. 

2. Steigėjas                            – Vilniaus savivaldybė. 

3. Teisinė forma                     –  pelno nesiekianti savivaldybės biudžetinė įstaiga. 
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4. Teisinis statusas                 – juridinis asmuo, kodas 190648777. 

5. Ugdymo forma                  – dieninė. 

6. Paskirtis                             – neformaliojo švietimo mokykla. 

7. Darbo režimas                   – 10, 5 val., budinčioji grupė – 13 val. 

8. Mokomoji kalba                 – lietuvių (gimtoji). 

9. Pagrindinė veiklos rūšys    – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 

10. Įkūrimo data                    – 1988 m. liepos 1 d. 

11.  Adresas                           – Kovo 11-osios g. 54, Grigiškės, Vilniaus sav., LT 27125 

12. Kontaktai                         – tel. 85-2432603, faks.85-2434873, el. paštas: rastine@lokiukogiraite.darzelis.vilnius.lm.lt 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 Įstaigoje ugdomi vaikai nuo 1,5-2 m. iki mokyklos (6-7 m.). Vaikų grupės komplektuojamos pagal vaikų amžių: 15 vaikų grupėje, kai vaikų 

amžius 2-3 metai; 20 vaikų į 3-4, 4-5, 5-6 m. ir priešmokyklinio ugdymo grupės. Vidutiniškai įstaigą lanko 225 vaikai. Specialiųjų poreikių vaikai 

integruojami į bendrojo ugdymo vaikų grupes. Mokykla teikia kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ankstyvąjį, ikimokyklinį ir valstybinius standartus 

atitinkantį priešmokyklinį ugdymą. 

 2007 metais mūsų pedagogų komanda parengė įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą „Žingsneliai“, kurioje didelis dėmesys skirtas 

pagrindinių kompetencijų ugdymui. Šiandien ugdymo turinys suprantamas ne kaip griežtai reglamentuota programa, o kaip kompleksiškas procesas, 

kuriame pabrėžiama turima vaiko patirtis ir sąsajos su aktualiais socialinės kultūrinės jo gyvenamosios aplinkos poreikiais. Jis  užtikrina ugdymo 

kokybę, sudaro kuo palankesnes sąlygas kiekvienam vaikui įgyti ir plėtoti asmenines kompetencijas. 2011 metais programa bei jos priedas – vaikų 
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pasiekimų bei pažangos vertinimas – patikslinti. 

 Daugelis tėvų yra kitakalbiai (25%), todėl iškyla sunkumų ugdant vaikus, kurių šeimose lietuvių kalba nevartojama, kita kultūrinė patirtis. 

Mokykla, siekdama produktyvaus bendravimo su tėvais, vykdo apklausas, kviečia tėvus į susirinkimus, bendrus renginius ir kt. 

Vaikams su kalbos ir komunikavimo sutrikimais pagalbą teikia logopedė, turinti aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 

Dirba  sveikatos priežiūros specialistė/dietologė, kuri rūpinasi kokybišku vaikų maitinimu bei higienos reikalavimų užtikrinimu įstaigoje. 

Lopšelis – darželis savarankiška biudžetinė įstaiga. Jos finansų apskaitą veda buhalteris, esantis įstaigoje. 

 Įstaigos pedagogai – patyrę, rūpestingi specialistai, gebantys skirti dėmesį kiekvienam vaikui. Įstaiga yra besimokanti organizacija. Sudarytos 

sąlygos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, naujoms kompetencijoms įgyti. Pedagogai tobulina savo kvalifikaciją pagal bendrus įstaigai bei asmeniškai 

iškylančius poreikius. 

 Vaikų grupės aprūpinamos vaikų amžių bei poreikius atitinkančiais žaislais ir kitomis ugdymo priemonėmis. 

III. IŠORINIŲ VEIKSNIŲ  ANALIZĖ   

Politiniai – teisiniai veiksniai. 

         Lietuvos švietimo politika yra orientuota į Vakarų šalių vertybes ir formuojama pirmiausiai atsižvelgiant į Europos Sąjungos švietimo gaires ir 

prioritetus, kurie atspindi Lietuvos svarstomose švietimo plėtotės strateginėse nuostatose 2013-2022 metams. Jais vadovaujantis, kuriama Valstybės 

ilgalaikės raidos strategija, kurioje yra numatomos Švietimo strategijos gairės. 

         Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas yra pirminės Lietuvos švietimo sistemos pakopos, užtikrinančios lygias starto galimybes mokymuisi 

pradinio ugdymo pakopoje. Todėl labai svarbu, kokius reikalavimus ir reikšmę šio ugdymo pakopoms skirs šalies vyriausybė, savivaldybės vadovai 

politiniame, socialiniame, ekonominiame ir technologiniame – inovacijų lygmenyje.  
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         Daugelis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatytų įgyvendinti priemonių palankios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

institucijoms, siekiui didinti ugdymo prieinamumą, kokybę bei veiksmingumą: „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros programa 2007-

2012 m.“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 19 d. nutarimas Nr. 1057. 2011 m. sausio 1 d. įvestas ,,Ikimokyklinuko krepšelis“ ir 

skirtas kiekvienam pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomam vaikui. 

Ikimokyklinio ugdymo plėtra pagerino švietimo prieinamumą: visiems vaikams sudarytos sąlygos pasirengti mokyklai, priešmokyklinis ugdymas  

tapo visuotiniu. Modelių įvairovė gerina švietimo prieinamumą. 

Visi specialiųjų poreikių vaikai turi teisę būti ugdomi ir ugdytis jiems palankioje ugdymo aplinkoje. 

Mokyklos programų kūrimas leido atsižvelgti į Mokyklos bendruomenės poreikius, į ugdytinių tėvų lūkesčius ir socialinius aplinkos veiksnius.  

Ekonominiai veiksniai.  

        Lietuvos švietimo įstaigų finansavimas priklauso nuo šalies ekonominės būklės. Mokykla finansuojama pagal patvirtintą Mokinio krepšelio lėšų 

apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką. Aplinkos poreikiai ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų. 

Gauti gyventojų pajamų mokesčio 2 procentai yra skiriami mokyklos bendruomenės poreikiams. 

Per kelerius metus lopšelyje – darželyje atliktas grupių, kabinetų, maitinimo bloko, sanitarinių mazgų remontas, sutvarkyta lauko teritorija, įsigyta 

darbui reikalinga įranga ir priemonės, atnaujinti baldai. 

Socialiniai – demografiniai veiksniai.  

Lopšelio – darželio veiklai ir jo strateginio plano kryptims įtakos turi ir bendroji Lietuvos socialinė politika bei socialiniai veiksniai. Toliau 

mažėja Lietuvos gyventojų skaičius, vadinasi, ir švietimo paslaugų rinka. Tačiau vaikų skaičius įstaigoje didėja. Valstybės socialinė politika nukreipta į 

paramos šeimai ir vaikams sistemos tobulinimą. Įstaigą lanko Grigiškių ir aplinkinių gyvenviečių vaikai.  

Jau 10 metų stebima vaikų sergamumo didėjimo tendencija. Dažniausiai pasitaikantys sveikatos sutrikimai vaikų tarpe – alerginės, laikysenos 
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problemos, ypač daug turinčių kalbos ir komunikacijos problemų. Per pastaruosius metus labai išaugo vaikų sergamumas kvėpavimo takų ligomis, 

psichikos, virškinimo trakto ligomis. 

Technologiniai veiksniai.  

Vienu iš pagrindinių Valstybės ilgalaikės raidos strategijos tikslų yra vykdyti informacinės ir žinių visuomenės plėtros programą. Informacinės ir 

komunikacinės technologijos vis labiau veikia ugdymo ir ugdymosi metodus, daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui, todėl 

tampa svarbiu veiksniu modernizuojant ikimokyklinio ugdymo įstaigą, siekiant naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, teikiant informaciją visuomenei ir 

socialiniams partneriams, diegiant šiuolaikinę įsivertinimo ir vertinimo kultūrą. Kokybiškai besikeičiančios technologijos bei jų taikymo galimybės 

skatina plėtoti informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau IKT) infrastruktūrą.  Tai sudaro sąlygas informacinės visuomenės plėtrai, padedama 

pedagogams integruotis į pasaulio informacinę visuomenę, panaudoti jos teikiamas galimybes, švietimo įstaigos aprūpinamos kompiuterine įranga. 

Dalis Mokyklos darbuotojų, dalyvaudami įvairiose programose ir kvalifikaciniuose mokymuose, įgijo kompiuterinio raštingumo pradmenis, o kiti 

specialistai yra pažengę vartotojai, baigė  ECDL. Įstaigoje 8 darbuotojai yra aprūpinti kompiuteriais, 7  iš jų gali naudotis internetu. 

IV. VIDINĖ ANALIZĖ 

1. Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas. 

Valdymo struktūra. 

Mokyklos administracija                                                                                                                                                                                

 

Vardas, pavardė 

 

Pareigybė ir pagrindinės funkcijos 

 

 

Vadybinė kategorija 

 

Aušra Pauliukonienė-Butkevič Direktorius II – a 
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Mokykloje veikia: 

- Įstaigos taryba. 

- Mokytojų taryba. 

- Grupių tėvų komitetai. 

- Vaiko gerovės komisija. 

- Metodikos grupė. 

- Vidaus audito koordinavimo grupė. 

2. Žmogiškieji ištekliai. 

2.1. Ugdytiniai. 

Įstaigą lanko vaikai priskirti teritoriniu principu. 

Pastaruosius trejus metus vidutinis vaikų skaičius įstaigoje linkęs augti. Vidutinis vaikų skaičius metų bėgyje – 220; tai maksimalus skaičius vaikų, 

galinčių ugdytis įstaigoje pagal higienos normas. 

Metų bėgyje vaikų lankomumas svyruoja. Vidutiniškai lankytų dienų – 141, praleistų – 112. 

Lopšelio vaikai praleidžia lankytinas dienas daugiau dėl ligos, vyresni vaikai dažniau pasiliekami namuose, kai tėvai turi pamaininį darbą. 

Nijolė Danielienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui II – a 

Aldona Liolienė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui  

Valentina Maciulevičienė Buhalteris  

Natalja Nemceva Slaugytoja, visuomenės sveikatos priežūros specialistė  

Asta Volujevičienė  Sekretorė  
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Visų amžių grupės visuomet pilnai sukomplektuojamos. 

Specialiųjų poreikių vaikų turime kasmet 1-2; 2015 m. – nėra. 

Vaikai į įstaigą priimami centralizuotai, teritoriniu pricipu. 

2015 metais didelio vaikų pertekliaus nėra. Bet atsižvelgiant į šalies demografinę padėtį (didėja vaikų gimstamumas, ypač Vilniaus mieste: 1000 gyv. – 

10,3 vaiko; šalies vidurkis – 9,2), tėvų norą vesti vaiką į ugdymo įstaigą, manome, kad įstaiga pilnai funkcionuos. 

2.2. Tėvai. 

Paskutinių trijų metų duomenų analizė rodo, kad:  

- Kasmet į mūsų įstaigą ateina vidutiniškai 12 % vaikų, kuriuos augina vienas iš tėvų – mama. 

- Tėvai išsilavinę, turi vidurinį ir aukštesnį  išsilavinimą. 

- Būna socialiai remtinų šeimų, bet jų skaičius nedidėja. 

- 25% šeimų tarpusavio bendravime lietuvių kalbos nenaudoja. 

2.3. Ugdytojai. 

2.3.1. Pedagogų ir pagalbos vaikui specialisto išsilavinimas.        

  Įgytas išsilavinimas 

Iš viso 

darbuotojų 

Aukštasis 

universitetinis 

Iš jų ikimokyklinio 

ugdymo specialybė 
Aukštesnysis 

Iš jų ikimokyklinio 

ugdymo specialybė 
Vidurinis 

Iš viso 

pedagogų 
23 10 4 13 13 - 

Direktorius 1 1 1 - - - 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

1 

 

1 

 

1 
- - - 

Auklėtojas 19 6 6 13 13 
- 

 

Meninio ugdymo 1 1 - - - - 
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2.3.2. Pedagogų ir pagalbos vaikui specialisto kvalifikacija.                                                                                                                                 

Neatestuota  Mokytojas  Vyresnysis mokytojas  Metodininkas  Ekspertas  

- 5 16 - - 

 

 

 2.3.3. Pedagogų ir pagalbos vaikui specialisto darbo stažas.                                                                                                                              

Iki 4 metų Nuo 4 iki 10 metų Nuo 10 iki 15 metų 15 metų ir daugiau 

3 1  17 

 

 2.3.4. Pedagogų amžius (su vadovais). 

Pedagogų amžius Iki 25 m. 26-29 

m. 

30-39 m. 40-44 m. 45-49 m. 50-54 m. 55-59 m. 60-64 m. Virš 65 m. 

Pedagogų skaičius 1 1 1 1 4 3 10 2 - 

 Išvados: 

 Pedagogų vidutinis amžius – 52 metai. 

 Trūksta jaunų pedagogų, bet didesnė kaita per artimiausius  metus nenumatoma. 

2.4. Personalas 

Personalo vidutinis amžius - 48,5  metai. Kaita  maža: 1 žmogus per metus. 

3. Planavimo sistema 

 Į lopšelio – darželio veiklos planavimą įtraukta įstaigos bendruomenė. 

pedagogas  

Logopedas 1 1 - - - - 
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 Įstaigos veikla grindžiama: 

- Strateginiu lopšelio – darželio veiklos planu, 

- Metine veiklos programa, 

- Ugdymo programomis, 

- Teminiais bei individualiais ugdymo planais.  

4. Finansiniai ištekliai. 

- Lopšelis – darželis finansiškai savarankiškas,  tai suteikia galimybę lanksčiau naudoti finansinius  išteklius. 

- Lopšelis – darželis finansuojamas iš savivaldybės lėšų bei gyventojų 2% pajamų mokesčio lėšų. 

- Apskaitos sistema atitinka statistikos ir švietimo sistemos reikalavimus. 

5. Vidaus audito sistema. 

- Švietimo kokybės vertinimus atlieka audito vykdymo grupė pagal įstaigos įsivertinimo metodiką. 

- Ugdymo priežiūrą pagal numatytas veiklos sritis planingai vykdo mokyklos administracija. 

6. Ryšių sistema. 

Lopšelis – darželis bendrauja ir bendradarbiauja su: 

Vilniaus m. sav. administracijos kultūros ir ugdymo departamento švietimo skyriumi, 

Vilniaus miesto psichologine – pedagogine tarnyba, 

Grigiškių pirminės sveikatos priežiūros centru, 

Grigiškių policijos nuovada, 
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Grigiškių pradine mokykla, menų mokykla, 

Grigiškių seniūnija,  

Kolegomis iš Grigiškių ir kitų Vilniaus mikrorajonų. 

7. Vidaus audito  apžvalga. 

 

 
Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

Mokyklos 

kultūra 

Mokykla turi savitas tradicijas, priimtinas visai bendruomenei ir 

atliepiančias jos poreikius. Mokyklos tradicijas kuria ir palaiko 

didžioji dalis bendruomenės. 

Bendruomenės  nariai didžiuojasi mokykla, jos veiklą teigiamai 

vertina miesto gyventojai. 

Analizuojami ir vertinami pokyčiai visuomenėje, kuriamos strategijos 

jų įgyvendinimui. 

Yra tėvų, globėjų, kurių lūkesčiai neadekvatūs. 

Mokykla neišnaudoja visų būdų, formų veiksmingai informuojančių 

apie savo veiklą, pasiekimus platesniam gyventojų ratui.  

 

Vaikų 

ugdymas ir  

ugdymasis 

 

 

Ugdomoji veikla organizuojama žvelgiant iš vaiko perspektyvos, yra 

kūrybiška, nuosekli. Stengiamasi  išlaikyti pusiausvyrą tarp 

organizuotos ir  spontaniškos, nenumatytos veiklos. 

Programų atnaujinimas siejamas su pasikeitusiais vaikų poreikiais. 

Sudarytos sąlygos visiems ugdymo proceso dalyviams dalyvauti  

ugdymo procese. 

Šeima sistemingai informuojama apie vaiko raidą, pasiekimus, 

pažangą. 

Dalies tėvų (globėjų) pedagoginių žinių stoka, abejingumas vaikų 

poreikiams ir problemoms, pasyvumas, nesuinteresuotumas 

bendradarbiauti ir prisidėti prie vaikų ugdymo. 

Nepakankamas šiuolaikinių technologijų taikymas ugdyme. 

 

 

 

Vaiko 

ugdymo(si) 

pasiekimai 

Vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014),  

galima sėkmingai formuoti reikalingus vaiko gyvenime esminius 

gebėjimus bei vertybines nuostatas.  

Vaikų pažanga visais amžiaus tarpsniais yra akivaizdi. Yra pažanga ir 

specialiųjų poreikių vaikams, atitinkanti jų galimybes ir pastangas. 

Skatinant vaikus ir vertinant jų pasiekimus mokytojų ir tėvų 

požiūriai ir veiksmai kartais nesutampa (atskirų šeimų). 

 

Neturime pakankamai specialistų, galinčių patenkinti vaikų, turinčių 

didelius ir labai didelius specialiuosius poreikius. 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

metų 

vida

Vida

us audito išvados: 

Geriausiai respondentų įvertinti rodikliai: 

1.1.5. Tradicijos. 

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokykloje. 

4.1.3. Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje. 

3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje. 

4.3.2. Teikiamų paslaugų kokybė. 

6.2.1. Strateginio plano ir metinės veiklos programos struktūra ir turinys. 

6.2.2. Uždavinių įgyvendinimas. 

 

Parama ir 

pagalba 

vaikui, 

šeimai 

Sudarytos sąlygos, laiduojančios gerą vaiko savijautą ugdymo 

procese. Mokytojai, mokyklos vadovai ir kitas personalas laiku ir 

lanksčiai reaguoja į iškilusius naujus vaikų poreikius. 

Numatyta aiški bendruomenės narių atsakomybė už vaiko teisių 

garantavimą mokykloje. 

Paslaugas teikia tik kvalifikuoti ir kompetetingi specialistai. 

 

Dėl riboto finansavimo trūksta psichologo paslaugų. 

Silpnėja tėvų  domėjimasis vaikų vidiniu pasauliu. 

Didėja vaikų emocinės, psichologinės problemos. 

Ištekliai Dirbantys pedagogai turi aiškią misiją – mokymosi visą gyvenimą 

tendenciją. Skatinamas ir palaikomas personslo iniciatyvumas, 

tarpusavio bendradarbiavimas. 

Aiškiai apibrėžtos darbuotojų funkcijos, teisės ir pareigos. 

Mokykla  turi higienos pasą: aplinka ir patalpos atitinka higienos 

reikalavimus. Mokykla finansiškai savarankiška. Gaunamos lėšos 

skirstomos racionaliai, naudojamos taupiai. 

Gaunamas finansavimas tik iš dalies tenkina mokyklos bei jos 

bendruomenės  kintančius poreikius. 
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Silpniau pedagogų vertinti  šie veiklos rodikliai: 

4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba. 

2.4.3. Šeimos gaunamos informacijos kokybė. 

6.4.2. Mokyklos savivaldos veiklumas. 

 

V. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ 

Stiprybės 

 Ugdymo turinio planavimas remiasi valstybinėmis rekomendacijomis, 

atliepia šeimos, vietos bendruomenės poreikius. 

 Įgyvendindami ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

pedagogai kūrybiškai modeliuoja ugdymo turinį, diegia naujoves. 

 Dirba kompetentingi, kvalifikuoti ir nuolat tobulėjantys pedagogai. 

 Sudarytos sąlygos profesionalumui ir kvalifikacijai kelti. 

 Lopšelio – darželio savivaldoje dalyvauja tėvai, bendruomenės nariai. 

 Tiriami tėvų (globėjų, rūpintojų) ir darbuotojų poreikiai. 

 Sukurta, palaikoma ir nuolat naujinama  jauki ir estetiška, saugi, pritaikyta 

bendruomenės narių poreikiams, aplinka. 

 Mokykla žinoma, jos veikla teigiamai vertinama Grigiškių seniūnijoje. 

Nuosekli bendruomenės  informavimo sistema. 

 Racionaliai naudojami finansiniai ištekliai. 

Silpnybės 

 Tobulintina mokytojų ugdomosios veiklos planavimo 

kokybė. 

 Bendruomenės nariai retai įtraukiami į ugdymo proceso 

planavimą. 

 Neieškome galimybių pedagogams perimti tarptautinę 

patirtį, išvykti tobulintis į užsienį. 

 Nepilnai sutvarkyta įstaigos teritorija (šaligatviai, pavėsinių 

stogai ). 

 Dar neįsisavintas naujas vaikų gebėjimų vertinimas bei 

veiklos organizavimas pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų  

pasiekimų aprašą . 

 

Galimybės 

 Tobulinti darbuotojų įsivertinimo sistemą kaip postūmį lopšelio - darželio 

veiklos tobulinimui. 

 Dalyvauti konkursuose, projektinėje veikloje, siekiant pritraukti įvairių 

Grėsmės 

 Ekonominiai, demografiniai ir socialiniai sunkumai, didėjanti 

jaunų šeimų migracija. 

 Skirtingų ugdymo(si) poreikių vaikai grupėse apsunkina 
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VI. STRATEGINĖS IŠVADOS 

Atsižvelgiant į vidaus ir išorės veiksnius bei mokyklos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, 2016-2019 metais būtina: 

 Įdiegti kokybės vadybos sistemą ir toliau siekti  teikiamų paslaugų kokybės tobulinimo ir paslaugų plėtros;  

 Ieškoti įvairių būdų vaikų sveikatos stiprinimo prevencinei veiklai;  

 Stiprinti mokyklos įvaizdį. 

VII.  MOKYKLOS  STRATEGIJA 

VIZIJA – mokykla, teikianti ugdymo paslaugas, siekianti išsaugoti tautos tradicijas, papročius, meilę gamtai; padedanti vaikui įgyti reikiamas 

kompetencijas. 

MISIJA – vadovaujantis  valstybine švietimo politika, kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Sudaryti sąlygas 

vaikų saugiam, darniam vystymuisi. Bendradarbiauti su socialine aplinka. 

FILOSOFIJA – vaikystė – tai ne tik  pasirengimas mokyklai, bet gyvenimas čia ir dabar:  smagus, turiningas, lavinantis,  atitinkantis vaiko amžiaus ir 

raidos ypatumus, asmenines savybes. 

fondų lėšas. 

 Efektyviai naudojant gaunamas lėšas, turtinti ir atnaujinti mokyklos 

vidaus ir išorės aplinką. 

 Aktyvesnis mokytojų dalyvavimas miesto ir šalies  projektuose. 

 Mokytojams ir kitiems specialistams kelti profesinę kompetenciją, siekti 

aukštesnės kvalifikacijos. 

 Esamų mokyklos tradicijų išlaikymas, tęstinumas ir naujų kūrimas. 

 Stiprinti ir plėsti įstaigos ryšius su kitomis institucijomis ir socialiniais 

partneriais, organizuojant šeimų švietimą. 

ugdymo procesą.  

 Stebimas  lėšų poreikis, susijęs su  pastato išorės atnaujinimo ir 

kitais remonto darbais. 

 Daugėja vaikų, turinčių kalbos, elgesio – emocijų sutrikimų. 

 Šeimos/globėjų/rūpintojų atsakomybės, pareigos jausmo stoka. 

 Šalies ekonominė padėtis riboja švietimo įstaigų finansavimą: 

maži auklėtojų ir kitų darbuotojų atlyginimai. 
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PRIORITETAI 

1. Ugdymo (si)  kokybė. 

2. Mokymosi kultūros kūrimas. 

3.  Sveikatos stiprinimo būdų ieškojimas ir taikymas.  

 

VIII. STRATEGINIAI TIKSLAI: 

1. UGDYMO  KOKYBĖS  TOBULINIMAS, SIEKIANT UŽTIKRINTI  TURINIO  KAITĄ  ATITINKANČIUS  ŠIUOLAIKINIUS  

UGDYMO TIKSLUS. 

 Efektyviai organizuoti ugdomąjį procesą pagal parengtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

 Gebėti atpažinti vaiko ugdymo(si) poreikius, gebėjimus ir individualizuoti ugdomąjį procesą, užtikrinant perspektyvų vaiko ugdymąsi 

sekančioje pakopoje. 

 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. 

Strateginio tikslo aprašymas: Kad užaugintume kartą atvirų, aktyvių ir kūrybiškų vaikų, turime siekti vieno tikslo ir efektyviai organizuoti ugdomąjį 

procesą, patys turime domėtis naujovėmis ir jas taikyti ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, kad tolimesnė vaikų ugdymosi pakopa būtų 

sėkminga. O išlaikyta aukšta ugdymo kokybė bei indivualizavimas leistų produktyviau parinkti ugdymo modelius, metodus ir būdus. 

Sėkmės rodikliai: 

 Sėkmingai vykdomos pagrindinės programos „Žingsneliai“ ir „Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa“. 

 Tinkamai parinktas ugdymo turinys, atitinkantis bendruomenės poreikius. 
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2. SVEIKOS GYVENSENOS PAGRINDŲ UGDYMAS, UŽTIKRINANT VAIKO SVEIKATOS INDEKSO AUGIMĄ. 

 Formuoti bei stiprinti vaikų fizinius, higieninius ir sveikos gyvensenos įgūdžius, laikantis programų. 

 Turtinti materialinę bazę sveikos gyvensenos stiprinimui ir aktyviam fiziniam pasirengimui. 

Strateginio tikslo aprašymas: Visuomenėje vyrauja tendencija dėl vaikų sveikatos indekso mažėjimo, pastebime dažnėjantį vaikų sergamumą 

įvairiomis ūminėmis ligomis, alergijomis. 

Sėkmės rodikliai: 

 Sveikatos stiprinimo programos vykdymas padidins vaikų fizinį aktyvumą. 

 Sumažės sergamumas, pagerės vaikų lankomumas ir asmeniniai ugdymosi pasiekimai. 

3. TOBULINTI ŠEIMOS IR MOKYKLOS BENDRAVIMĄ IR BENDRADARBIAVIMĄ, SIEKIANT DARNIOS, BESIMOKANČIOS IR 

BENDRADARBIAUJANČIOS BENDRUOMENĖS. 

 Taikyti metodus ir būdus, įtraukiant tėvus į mokyklos veiklą. 

 Vykdyti tėvų/ globėjų nuolatinį informavimą ir pedagoginį švietimą. 

Strateginio tikslo aprašymas: Siekdami pagerinti sociokultūrinį lygmenį, pagrindas turi būti vaikai, kuriuos mes ugdome, todėl siekdami 

bendradarbiavimo su visa bendruomene, neskirstant į socialinius sluoksnius, galime sulauti puikių rezultatų.   

Sėkmės rodikliai:  

 Mokyklos bendruomenė bus iniciatyvi, pritrauks įdomių, kompetentingų žmonių, susiformuos mokyklos įvaizdis, kaip atviros, kūrybiškos ir 

atsakingos bendruomenės dalies. 
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IX. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

1. TIKSLAS – UGDYMO KOKYBĖS TOBULINIMAS, UŽTIKRINANT TURINIO KAITĄ ATITINKANČIUS ŠIUOLAIKINIUS UGDYMO TIKSLUS.  

Uždaviniai 

 

Įgyvendinimo 

priemonės 

 

Planuojami 

rezultatai 

 

Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Efektyviai organizuoti 

ugdomąjį procesą pagal 

parengtas ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

ugdymo programas. 

 Papildyti  ikimokyklinio ugdymo 

programą „Žingsneliai“, 

atsižvelgiant į naujas Metodines 

rekomendacijas (2015). 

Nuosekli ikimokyklinio ugdymo 

programa „Žingsneliai“ – aukšta 

ikimokyklinio ugdymo proceso 

kokybė. 

2016 
Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Analizuoti vaikų poreikius bei 

galimybes, integruoti  į ugdymo 

procesą sveikatos saugojimo 

programą „Žingsneliai II“. 

Tikslingai numatytas sveikatos 

įgūdžių formavimas, užtikrins 

sveikatos pagrindų ugdymą. 
2016-2019 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Tinkamas edukacinių erdvių 

išplanavimas ir priemonių 

parinkimas ugdomajam procesui 

vykdyti. 

Bus funkcionaliai pritaikytos erdvės 

vaikų kūrybai bei saviraiškai, labiau 

išryškės pedagogo, kaip stebėtojo 

vaidmuo ugdymo procese. 

2016-2019 

Direktorės 

pavaduotojos ugdymui 

ir ūkiui. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

MK. 

Tradicinių ir netradicinių švenčių, 

akcijų, renginių, parodų 

organizavimas. 

Bendruomenės     tradicijų 

tęsimas, įtraukiant daugiau šeimų. 

Sudarytos sąlygos vaikų ir kitų 

bendruomenės narių saviraiškai, 

kūrybingumui. Nuolat 
Sudarytos darbo 

grupės. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 
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2. Tobulinti gebėjimus 

atpažinti vaiko poreikius, 

individualizuoti 

ugdomąjį procesą, 

užtikrinant perspektyvų 

vaiko ugdymąsi 

sekančioje pakopoje. 

 

Įgyvendinti vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo modelį pagal 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašą. 

 

 

 

Sėkmingai pritaikytas vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo 

modelis, individualizuotas ugdymas 

iš vaiko perspektyvos, nuosekliai 

kaupiamas vaiko patirties 

aplankalas.  

 

 

 

2016-2019 

 

 

 

 

 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai. 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

 

Plėtoti naujus ugdymo metodus ir 

formas atitinkančius vaikų amžių 

bei poreikius. 

Pedagogai domėsis ir savo darbe 

taikys šiuolaikinius inovatyvius 

ugdymo metodus, formas, būdus, 

atitinkančius vaikų amžių, poreikius 

2016-2019 

 

 

 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai. 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

3.  

4. 3. Skatinti mokyklos 

darbuotojus nuolat 

tobulinti kvalifikaciją. 

 

Sudaryti sąlygas pedagogams 

mokytis iš kitų pedagogų patirties 

(veiklų filmavimas ir 

pristatymas). 

 

 

Dirbs  aukštos kvalifikacijos 

pedagogai ir specialistai. 

 

Aktyviai dalyvaus įstaigos veikloje. 

Nuolat 

 

Direktorė. 

 

MK. 

Organizuoti seminarus, mokymus 

įstaigoje. 

 

Metodinės literatūros įsigijimas ir 

analizė. 

 

Tikimybė, kad auklėtojos įgys 

aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. 
Pagal poreikį 

 

 

Direktorė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK. 

 

2. TIKSLAS – SVEIKOS GYVENSENOS PAGRINDŲ UGDYMAS. 

 

1. Formuoti vertybinę 

nuostatą noriai judėti. 

2015 m. patvirtintos sveikatos 

ugdymo programos „Žingsneliai 

II“  integravimas į veiklą. 

Gerės vaikų sveikata, susiformuos 

esminiai fiziniai, psichiniai, 

socialiniai įgūdžiai. 

2016-2019 
Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 
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Formuoti įstaigos įvaizdį, 

savitumą, atspindint veiklos 

kryptis, rengiant edukacinius 

projektus  sveikatos saugojimui: 

sveikatinimo dienos, aplinkos 

tvarkymo ir turtinimo talkos, 

sporto šventės šeimoms. 

 

Gerės įstaigos įvaizdis, plėtosis 

ryšiai su visuomene.  

 

Nuolat 

 

Direktorė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

darbo grupės. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

 

 

Pedagogai skiria dėmesį vaiko 

judėjimui lauko aplinkoje, 

numatydami veiklas  lauke. 

 

Ugdytiniai įgis sveikos gyvensenos 

įgūdžių, didės jų aktyvumas, stiprės 

fizinės galios, tobulės 

bendradarbiavimo įgūdžiai. 

2016-2019 

 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

  

Sveikatos specialistų 

konsultacijos, praktiniai 

užsiėmimai. 

 

Sustiprins žinios bei įgūdžiai 

sveikos gyvensenos klausimais. 

Pagal poreikį, 

kartą į metus 

 

Direktorė, 

sveikatos specialistė. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

 

Mokyklos sveikos gyvensenos 

programos įsivertinimas. 

 

Programa atitiks esamą padėtį ir 

poreikius įstaigoje. 
2018 

 

Darbo grupė, 

sveikatos priežiūros 

specialistė. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

 

 

2. Pagal finansines 

galimybes turtinti 

mokyklos materialinę 

bazę sveikos gyvensenos 

stiprinimui ir aktyviam 

fiziniam pasirengimui. 

 

 

 

Pagal vaikų amžių ir poreikius 

atitinkantis sporto inventorius 

salėje ir grupėse. 

 

Nuoseklus sveikatos ir sveikos 

gyvensenos įgūdžių formavimas.  

 

2016-2019 

 

Direktorė, 

direktorės pavaduotoja 

ūkiui. 

 

MK, 

 2 procentų 

parama. 

 

Saugios išorės aplinkos kūrimas. 

 

Šaligatvio plytelių keitimas 

Pavėsinių stogų dangos keitimas 

Saugi teritorijos tvora, varteliai. 

 

Nuo 2016 

 

Direktorė, 

direktorės pavaduotoja 

ūkiui. 

 

MK, 

2 procentų 

parama. 
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3. TIKSLAS – TOBULINTI ŠEIMOS IR MOKYKLOS BENDRAVIMĄ IR BENDRADARBIAVIMĄ, SIEKIANT DARNIOS, BESIMOKANČIOS IR 

BENDRADARBIAUJANČIOS BENDRUOMENĖS. 

1. Pagal galimybes teikti 

vaikų tėvams tikslingą 

pedagoginę, 

psichologinę ir 

informacinę  

pagalbą.  

 

Organizuoti atvirų durų dienas 

tėvams,         informatyvūs 

individualūs pokalbiai su 

pedagogais, specialistais. 

 

Tėvai, bendruomenė bus geriau 

informuoti, sudominti įstaigos 

veikla. 

Pagal poreikį 

 

Direktorė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai. 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Kurti veiksmingą tėvų 

informavimo sistemą 

Tėvai – aktyvūs grupių projektų 

dalyviai. 
2016-2017 Darbo grupė. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Skatinti grupių tėvų komitetų 

bendradarbiavimą tarpusavyje ir 

teikti siūlymus mokyklos 

bendruomenei. 

Organizuojamos šventės, renginiai, 

projektai, kurių iniciatoriai yra 

grupių tėvų komitetų nariai. 

 

Nuolat 

 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

Pedagogai. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įvairiapusė informacijos sklaida 

paskatins iškilusių problemų 

sprendimą, padės šeimoms rasti 

atsakymus į įvairius klausimus. 

 

Didės tėvų atsakomybė už vaiko 

ugdymą ir ugdymasi. 

 

Nuolat 

Direktorė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Organizuoti psichologo valandas 

tėvų konsultavimui. 

Tėvai priims psichologo pagalbą ir 

bendradarbiaus vaiko atžvilgiu. 

 

2017 

 

Direktorė. 

 

MK 

 

Organizuojamos šeimų savaitės 

tėvams ugdymo įstaigoje. 

Tėvai turės galimybę būti grupėse 

su vaikais, matys vaikų dienos 

ritmą, patys jame dalyvaus, kartu 

bendradarbiaus ir su įstaigos 

specialistais. 

 

2  kartus per 

metus 

 

Direktorė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

darbo grupės. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 
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2. Kurti optimaliausią 

šeimos ir lopšelio – 

darželio sąveiką. 

 

Kiekvieno įstaigos bendruomenės 

nario įtraukimas į įstaigos veiklą, 

pasiskirstymas vaidmenimis 

pagal individualius gebėjimus ir 

patirtį. 

 

 

Įstaigos bendruomenės nariai 

pasitikės savo jėgomis, taps 

iniciatyvūs, ieškantys ir 

atrandantys, kūrybiški ir 

bendruomeniški. 

 

Nuolat 

 

Direktorė, 

darbo grupės, 

tarybų nariai. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Telkiamos komunikuojančios, 

geranoriškos, profesionalios 

įstaigos komandos, produktyvus 

bendradarbiavimas darbo 

grupėse. 

Darbas komandoje išryškins 

individualius komandos nario 

gebėjimus, leis atsiskleisti, lems 

pripažinimą ir įvertinimą 

bendruomenėje. 

 

Nuolat 

 

Direktorė, 

pedagogai. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Telkiamos komunikuojančios, 

geranoriškos, profesionalios 

įstaigos komandos, produktyvus 

bendradarbiavimas darbo 

grupėse. 

Darbas komandoje išryškins 

individualius komandos nario 

gebėjimus, leis atsiskleisti, lems 

pripažinimą ir įvertinimą 

bendruomenėje. 

 

Nuolat 

 

Direktorė, 

pedagogai. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

  

Aplinkos tyrimas, siekiant 

nustatyti tėvų lūkesčius. 

Anketinių apklausų, susirinkimų ir 

individualių pokalbių metu bus 

išsiaiškinti tėvų lūkesčiai ir 

poreikiai, kuriamos strategijos, 

planai jiems patenkinti. 

 

2016-2018 

rugsėjis 

 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 
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X. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

          Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. 

          Už strateginio plano įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius, kuris kontroliuoja ir stebi, ar įstaiga įgyvendina strateginius tikslus, ar  

+,+ 

-,darbuotojai efektyviai vykdo suderintų uždavinių ir priemonių įgyvendinimą. Strateginio plano kūrimo darbo grupė pristato strateginio plano 

įgyvendinimo rezultatus mokyklos tarybos posėdžio metu bei bendrų tėvų susirinkimo metu kartą per metus. Tokiu būdu visuomenė turi galimybę 

stebėti ir vertinti kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus. 

Mokyklos direktorius organizuoja įstaigos veiklos kokybės vertinimą kartą per metus, sudarant vertinimo darbo grupę, kuri atlieka vertinimą 

pagal paruoštą lentelę: 

 

1 tikslas - 

 Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Planuota įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 

(data) 

Per tarpinį 

matavimą 

2016 m. 

Per tarpinį 

matavimą 

2017 m. 

Per tarpinį 

matavimą 

2018 m. 

Per tarpinį 

matavimą 

2019 m. 

    

Uždavinys 1          

Uždavinys 2          

Uždavinys 3          

Išvada apie pasiektą tikslą 

 

 

 


