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PRITARTA 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. AV-1405 

 

PATVIRTINTA 

Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ direktoriaus 

2020 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-42 

 

2020–2022 METŲ GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NAMINUKAS“ 

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 
 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ (toliau  ̶  Lopšelis-darželis) strateginį planą 

rengė 2019 m. spalio 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-81 sudaryta darbo grupė iš direktoriaus, 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui, pedagogų. 

Rengiant strateginį 2020 ̶ 2022 metų planą vadovaujantis Lietuvos Respublikos  

švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos pažangos strategija 

„Lietuva 2030“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019–2021 metų 

strateginiu veiklos planu, Klaipėdos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginiu veiklos planu, 

Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ nuostatais, 2018–2019 m. veiklos įsivertinimo rezultatais, 

Lopšelio-darželio ir Kvietinių lopšelio-darželio bendruomenės narių rekomendacijomis, 

pageidavimais ir pasiūlymais,  esama situacija, išoriniais ir vidiniais veiksniais bei atsižvelgiant į 

turimus žmogiškuosius, materialinius išteklius; 

Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir  

partnerystės principų. 

 

II SKYRIUS  

                                           PRISTATYMAS 

 

1. Istorija 
1984 m. rugpjūčio 16 d. įsteigtas Gargždų 5-asis vaikų lopšelis-darželis, kuris   

Klaipėdos rajono valdybos 1993  m. sausio 28 d. sprendimu  Nr. 13  reorganizuotas į Gargždų 

specialųjį darželį-mokyklą. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 1999 m. vasario 4 d. sprendimu 

Nr. 130 Gargždų specialusis darželis-mokykla reorganizuotas  į Gargždų specialųjį vaikų darželį 

„Naminukas“. Klaipėdos rajono savivaldybės 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T11-346 

Gargždų specialiojo darželio „Naminukas“ pavadinimas pakeistas į Gargždų ugdymo centrą 

„Naminukas“. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T11-

265 „Dėl Gargždų ugdymo centro „Naminukas“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų tvirtinimo“ 2016 

m. rugsėjo 1 d. Gargždų ugdymo centro „Naminukas“ pavadinimas pakeistas į Gargždų lopšelį-

darželį „Naminukas“. Prie Lopšelio-darželio nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. prijungiamas Kvietinių 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius. 

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga,  savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė. 

Pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas; mokymo 

kalba – lietuvių kalba; mokymo forma – dieninė. 

Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinį ugdymą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos  

švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis pagal parengtą ir steigėjo pritartą 

ugdymo programą.  

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro. Atsižvelgiant į 

Lopšelio-darželio bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų poreikius ir interesus, konkretinamas ir 

individualizuojamas ugdymo turinys. 
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Į Gargždų lopšelį-darželį „Naminukas“ vaikai priimami vadovaujantis „Vaikų 

priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupes tvarkos aprašu“, patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 balandžio 

26 d. sprendimu Nr. T11-256 ir nauja jo redakcija patvirtinta 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 

T11-1. Vaikai į grupes priimami iki rugsėjo pirmos dienos, jeigu yra laisvų vietų, ir vėliau. 

 

2. Žmogiškieji ištekliai: 

 

UGDYTINIAI  (1 lentelė) 

 

Vaikų grupės ir vaikų skaičius 2019 ̶ 2020 m. m.                                                                                        

Amžiaus grupės 

„Naminuke“ Kvietiniuose 

Grupių 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Grupių 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

1,5–2 metų 1 15 1 14 

3–4 metų 2 37 1 15 

4–5 metų 3 59   

5–6 metų 2 40 1 20 

6–7 metų 3 59   

                IŠ VISO: 11 210 3 49 

 

Lopšelyje-darželyje ugdomi 1,5–6 metų vaikai. Į grupes vaikai paskirstomi pagal 

amžių. Įstaigoje veikia 11 grupių: 1 ankstyvojo amžiaus, 6 ikimokyklinio amžiaus, 3 

priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės, kurias lanko 210 ugdytinių; Kvietinių skyriuje veikia 3 

grupės: 1 ankstyvojo amžiaus, 1 ikimokyklinio ir 1 mišri priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės, 

kurias lanko 49 vaikai. 

 

UGDYTINIŲ SKAIČIAUS PASISKIRSTYMAS  (2 lentelė) 

                                                         

                    
1 diagrama. Ugdytinių skaičiaus pasiskirstymas 

 

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugojimo reikalavimai“, neviršija vaikų 

skaičiaus normos grupėje; grupėje ugdomosios veiklos metu dirba du ar keli suaugusieji: 

mokytojas, mokytojo padėjėjas ir pagal poreikį bei Pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – 

PPT) rekomendacijas mokytojo padėjėjas darbui su specialiųjų poreikių vaiku. 

 

Išvados: 

1. Vaikų skaičius įstaigose padidėjo siekiant sumažinti vietų ikimokyklinio ugdymo  

įstaigose trūkumą, komplektuojant ikimokyklinėse įstaigose tokio amžiaus vaikų grupes pagal 

bendruomenės poreikį. 

2. Tenkinant paslaugų poreikį pilnai išpildytas pastato projektinis pajėgumas.  

 

VIDUTINIŲ IR DIDELIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINTYS UGDYTINIAI (3 lentelė) 
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2 diagrama. Vaikų skaičiaus su vidutiniais, dideliais specialiaisiais ugdymo (si) 

poreikiais pasiskirstymas 

 

                 Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai yra ugdomi bendrose Lopšelio-darželio grupėse. 

Vadovaujantis Psichologinės pedagoginės tarnybos pažymomis dėl pagalbos specialiųjų poreikių 

vaikams individualiai teikiama specialiojo pedagogo, psichologo, logopedo, mokytojo padėjėjo 

darbui su specialiųjų poreikių vaiku pagalba. Pagal medikų rekomendacijas teikiama 

kineziterapeuto, masažuotojo ar akių korekcijos specialisto pagalba. Rengiamos individualios 

programos specialiųjų poreikių turintiems vaikams, įsigyjamos specialiosios priemonės, 

bendradarbiaujama su PPT, Paramos šeimai centru. Didėjant bendram Lopšelio-darželio vaikų 

skaičiui ir vis efektyviau organizuojant vaiko gerovės komisijos veiklą, didėja vaikų ir tėvų 

skaičius, kuriems reikalingos pagalbos vaikui specialistų konsultacijos, reikalingas individualus 

planas (smulkus ir labai konkretus) kiekvienam specialiųjų poreikių vaikui.  

 

VAIKAI, TURINTYS KALBOS IR KALBĖJIMO SUTRIKIMŲ (4 lentelė) 

 

  
3 diagrama. Vaikų skaičius, kurie turi kalbos ir kalbėjimų sutrikimų, pasiskirstymas 

 

2017–2018 m. m. Lopšelį-darželį lankė 51 vaikas, o 2018–2019 m. m. 61 vaikas,  

turintis kalbos ir kalbėjimo sutrikimų ir kuriems reikalinga nuolatinė logopedo pagalba. Tačiau dėl 

didelio poreikio, atvykstančių imigrantų, grįžtančių emigrantų ir nepakankamai turimų logopedų 

etatų ne visiems vaikams teikiama logopedo pagalba. Prioritetas teikiamas specialiųjų poreikių 

turintiems vaikams ir vyresniems, t. y. 5–6 metų vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. 

 

VAIKAI, KURIEMS TEIKIAMA KINEZITERAPEUTO, MASAŽUOTOJO 

PAGALBA (5 lentelė) 

                         

 
 

4 diagrama. Vaikai, kuriems teikiama kineziterapeuto, masažuotojo pagalba, pasiskirstymas 
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Kineziterapeutas, masažuotojas koreguoja vaikų laikyseną, judesį, konsultuoja tėvus, 

skaito pranešimus, rengia projektus, kuria edukacines erdves susijusius su fiziniu aktyvumu. 

 

VAIKAI, KURIEMS TEIKIAMA AKIŲ KOREKCIJOS SPECIALISTO PAGALBA (6 lentelė) 

 

 
5 diagrama. Vaikai, kuriems teikiama akių korekcijos specialisto pagalba, 

pasiskirstymas 

Akių korekcijos specialistė padeda spręsti toliaregystės, trumparegystės problemas, 

pagal medikų rekomendacijas, mūsų įstaigos ugdytiniams ir iš kitų Gargždų miesto ikimokyklinių 

įstaigų. Specialistė vykdo projektus, skaito pranešimus tėvams ir pedagogams. 

 

Išvados: 

                   1. Įstaigoje teikiama visapusiška, profesionali pagalba vaikui ir šeimai. 

                   2. Vaikų turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų ateityje tik didės. 

                   3. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičius metų eigoje didėja, nes po mokytojų ir 

specialistų stebėjimų ir rekomendacijų naujai įvertinami vaikai jau nuo 2–3 metų. 

                   4. Ugdymosi procesas Lopšelyje-darželyje ugdytiniams yra individualizuojamas, kuris 

turi būti vis atnaujinamas ir konkretinamas. 

                   5. Kuriamos naujos, specialiosios aplinkos: judėjimo, smulkiosios motorikos erdvės. 

Reikia  nusiraminimo erdvės emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams. 

 

                                                PEDAGOGAI (7 lentelė) 

                                                                                                                            

Eil. 

Nr. 

Pareigybės 

pavadinimas 
Skaičius 

Išsilavinimas 

Aukštasis 

universitetinis 

su bakalauro 

kvalifikaciniu 

laipsniu 

Aukštasis 

universitetinis 

su magistro 

kvalifikaciniu 

laipsniu 

Aukštasis 

koleginis 

su 

bakalauro 

laipsniu 

Aukštes-

nysis 

išsilavini-

mas 

Šiuo 

metu 

mokosi 

1.  

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytoja 

12/3 7/0 1/1 0/2 2/0 2/1 

2.  

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogas 

6/1 3/1  1/0  2/0 

3.  
Meninio ugdymo 

pedagogas 
1/1 0/1   1/0  

4.  

Pagalbos vaikui 

specialistas 

(logopedas, spec. 

pedagogas) 

3/1 2/1 1/0    

 
Iš viso: 22/6 12/3 2/1 1/2 3/0 4/1 

Lopšelyje-darželyje „Naminukas“/Kvietinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje 
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Lopšelyje-darželyje didesnė dauguma 18 pedagogų yra įgiję universitetinį išsilavinimą, 

15 pedagogų, yra įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ir 3 

pedagogai yra įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro laipsniu. 3 pedagogai yra įgiję 

aukštesnįjį, 3 – aukštesnįjį koleginį išsilavinimą. 5 pedagogai šiuo metu mokosi Klaipėdos ir Šiaulių  

universitetuose, Klaipėdos valstybinėje  kolegijoje. 

Pedagogų kaita per paskutinius du metus nedaug kito. Keičiasi kasmet po 2 naujus 

pedagogus, į pensiją išėjusių pedagogų vietas. Sunku rasti su reikiamu išsilavinimu žmonių, todėl 

motyvuotus jaunus žmones skatiname studijuoti. Vidutiniškas pedagogų amžius kartu su Kvietinių 

skyriumi 42,5 metai (Klaipėdos rajone – 45,3 metai).  

 

                            Pedagogų turima kvalifikacija (8 lentelė) 

 

Eil. 

Nr. 
Pareigybės pavadinimas  

Turi kvalifikacinę kategoriją 

Mokytojo  
Vyresniojo 

mokytojo  

Mokytojo 

metodininko  

Mokytojo 

eksperto  

Be ka- 

tegorijos 

1.  Mokytoja  5/0 5/0  2/2 

2.  
Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas 
1/0 0/1 3/0  2/0 

3.  Meninio ugdymo pedagogas  1/1    

4.  Pagalbos vaikui specialistas 1/0  2/1   

 
Iš viso: 2/0 6/2 10/1  4/2 

Lopšelyje-darželyje „Naminukas“/ Kvietinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje 

 

Lopšelyje-darželyje 7 % jaunų pedagogų turi mokytojo kvalifikaciją (Klaipėdos rajone 

– 20,6 %), įgijus pakankamai stažo – sieks aukštesnės kategorijos, 30 % – vyresniojo mokytojo 

(Klaipėdos rajone – 42,6 %), 41 % – mokytojo metodininko (Klaipėdos rajone – 25,9 %). 22 %  

pedagogų neturi kvalifikacinės kategorijos, nes dabar studijuoja. Pedagoginio stažo vidurkis 25 m. 

(Klaipėdos rajone – 19,1 metų). Mokytojų kvalifikacija pakankamai aukšta. Vidutiniškai kiekvienas 

mokytojas 4,6 dienas per metus tobulina savo kvalifikaciją (Klaipėdos rajone – 4,7 dienos). 

 

Išvados: 

1. Dauguma Lopšelyje-darželyje dirbančių pedagogių turi aukštąjį išsilavinimą. 

2. Mokytojų kvalifikacija pakankamai aukšta: net 41 % – mokytojų metodininkų, kai 

Klaipėdos rajone – 25,9 %. 

3. Pagal Lopšelio-darželio mokytojų atestacijos 2020–2022 programą planuojama, kad 

vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją įgis 4 pedagogai. 

4. Pedagogai neturintys reikiamos kvalifikacinės kategorijos, ją įgis iki 2022 metų. 

5. Vykstant pedagogų kaitai (išeina į pensiją) sunku rasti su tinkamu išsilavinimu 

pedagogų. 

6. Mokytojai nepakankamai tobulina savo kvalifikaciją mokymuose, seminaruose. 

 

TECHNINIS PERSONALAS 

 

Techninio personalo darbuotojų amžius (9 lentelė) 

 

 
4 diagrama. Techninio personalo (įskaitant mokytojų padėjėjas darbui su specialiųjų poreikių 

vaikais) darbuotojų amžiaus pasiskirstymas 
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Lopšelyje-darželyje didžioji dauguma (26 darbuotojai iš 42) techninio personalo  

darbuotojų yra vyresni nei 51 metų. 7 darbuotojai yra pensinio amžiaus. Įstaigoje dirba tik 3 

darbuotojai, kurių amžius yra nuo 31 iki 40 metų amžiaus. Vidutinis darbuotojų amžius yra 53,5 

metai. 

   Darbo stažas (10 lentelė) 

 

 
5 diagrama. Techninio personalo darbuotojų darbo stažas 

 

14 įstaigoje dirbančių techninio personalo darbuotojų turi mažesnį, kaip 5 metai  

darbo stažą, du – 5–10 metų darbo stažą, penki – 10–15 metų darbo stažą, devyni – 15 ir daugiau 

metų darbo stažą. Darbuotojų, dirbusių lopšelyje-darželyje, stažo vidurkis  – 14,9 metai. Nuo 28 m. 

iki 35 metų įstaigoje dirba net 8 darbuotojai – galima teigti, kad lopšelyje-darželyje yra pakankamai 

lojalių darbuotojų.  

2019 m. visi darbuotojai įgijo žinių seminaruose: „Pirmoji pagalba“, „Higienos 

įgūdžiai“; Sveikatos priežiūros specialistė mokytojų padėjėjoms skaitė pranešimą „Stalo 

serviravimas švedišku principu“; mokytojų padėjėjos darbui su specialiųjų poreikių vaiku dalyvavo 

mokymuose; komanda gruodžio mėn. pradėjo dalyvauti darbuotojų psichinės sveikatos stiprinimo 

supervizijų grupėje.   

 

Išvados: 

                   1. Ateityje techninis personalas turėtų jaunėti, kadangi dirbančius pensinio amžiaus 

darbuotojus gali pakeisti jaunesni darbingo amžiaus žmonės. 

                   2. Techninio personalo kaita įstaigoje nėra didelė – lojalūs darbuotojai. Įstaigoje dirba 

pakankamai žmonių turinčių patirtį, todėl mažesnį darbo stažą turintys darbuotojai turi iš ko semtis 

patirties. 

3. Mokytojų padėjėjai ir kitas aptarnaujantis personalas motyvuotas – domisi 

kokybiškesniu darbu, tobulina savo žinias ir kompetencijas. 

 

3. Finansiniai ištekliai: 

Įstaigos pagrindiniai finansavimo šaltiniai yra: specialios tikslinės valstybės biudžeto  

dotacijos (mokinio krepšelis), Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal 

patvirtintas sąmatas. 2019 metais, lyginant su praėjusiais išaugo mokytojų darbo 

užmokesčio fondas. Padidintas ikimokyklinio ugdymo pedagogams pareiginės algos pastoviosios 

dalies koeficientas iki 0,56, priešmokyklinio ugdymo pedagogams – 0,63, mokytojų padėjėjoms iki 

0,3.  Kvalifikacijos kėlimui panaudota 100 proc. planuotų lėšų. Daug seminarų pedagogai ir 

administracija lankė nemokamų (finansuojami iš įvairių projektų ir fondų). Techninio personalo 

kvalifikacijos kėlimui finansavimas pakankamas. Padidėjo savivaldybės lėšos. Skiriama daugiau 

lėšų vaikų ugdomosios veiklos tobulinimui, eksperimentų, tyrinėjimo priemonių įsigijimui. Įrengtas 

futbolo aikštynas, sveikatingumo takas, atnaujinti 6 grupėms patalynės komplektai. Dar vienas 

finansavimo šaltinis – gyventojų pajamų mokesčio 2 % lėšos. Nuo 2019 m. sausio mėn. Lopšelio-

darželio tarybos sprendimu 2 % lėšos naudojamos lauko žaidimo erdvių atnaujinimui. Rėmėjų 

lėšomis atnaujintos visos pavėsinės, rekonstruotos 2. Bendruomenei pateikiama 2 % lėšų 

panaudojimo ataskaita. Finansinių išteklių tvarkymas ikimokyklinėje įstaigoje yra viešas ir 

skaidrus, paremtas visuotiniu susitarimu.  
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4. Įstaigos įsivertinimo sistema. 

Įstaigoje nuolat vertinama veiklos sričių kokybė pagal Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministerijos ir pedagogų profesinės raidos centro parengtą ,,Ikimokyklinio ugdymo 

mokyklos vidaus audito metodiką“. Pagal tam tikrus požymius matuojami konkretūs veiklos 

aspektai, nusistatomi privalomai ir trūkumai. Todėl Lopšelio-darželio bendruomenė, norėdama 

tobulinti įstaigos veiklą, siekdama ugdymo kokybės, atlieka vidaus veiklos įsivertinimą. Kasmet 

įstaigos veiklos įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Atlikus 

dokumentacijos  ir  apklausos bendrą kiekybinę ir kokybinę analizę išryškėjo stipriausia veiklos 

sritis – „Parama ir pagalba vaikui, šeimai“ (bendras lygmuo – 3,9),  pakilo „Vaiko ugdymas ir 

ugdymasis“ ir „IUM kultūra“ sritys (2017 m. buvo 3,7, 2019 m. – 3,8), „Mokyklos valdymas“ išliko 

nepakitęs (bendras lygmuo – 3,8). Atsižvelgiant į gautus rezultatus giluminei analizei pasirinkta 

tęsti 1 sritį „IUM kultūra“, pasirenkant kitą veiklos rodiklį „Mokyklos įvaizdis“. Įsivertinimo 

rezultatai pristatomi bendruomenei ir panaudojami įstaigos veiklos kokybei gerinti. 

Visi pedagoginiai darbuotojai ir administracija naudojasi elektroniniu dienynu „Mūsų 

darželis“ – vertinimui, veiklos ir lankomumo fiksavimui, vidiniam komunikavimui. Įstaigose 

išoriniam komunikavimui įdiegtos internetinės svetainės adresu https://gargzdunaminukas.lt, 

https://www.kvietiniumd.lt,  socialinio tinklo facebook paskyra. 

 

Išvados: 

1. Vidaus įsivertinimas tampa esmine ir svarbiausia įstaigos veiklos efektinga  

vertinimo forma. 

2. Veiklos įsivertinimo išvados naudojamos nuolatiniam tobulėjimui ir darbo kokybės 

gerinimui,  planavimui. 

III SKYRIUS  

IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ (PEST matrica) 

5. TEISINIAI VEIKSNIAI 

 Nacionaliniu lygmeniu valstybės plėtros viziją, raidos prioritetus ir jų įgyvendinimo 

kryptis nustato Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“, kurioje įvardintos trys pagrindinės 

pokyčių sritys: sumani visuomenė, sumani ekonomika ir sumanus valdymas. Strategijos 

įgyvendinimo dokumentas: 2014–2020 metų nacionalinė pažangos programa,  numato 8 valstybės 

ilgalaikius prioritetus: visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra, veikli ir solidari visuomenė, 

ekonominiam augimui palanki aplinka, į aukštą pridėtinę vertę orientuota, integrali ekonomika, 

visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas, kultūra, regioninė plėtra ir 

,,sveikata visiems“.  

Regioniniu lygmeniu Klaipėdos rajono savivaldybės plėtros gairėms turi įtakos Klaipėdos 

regiono plėtros planas, kuriame numatyti du regiono plėtros prioritetai: Tvarus ir integralus 

ekonominis augimas; Aukšta gyvenimo kokybė.  

              Nepakankamai modernizuotas pedagogų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas. 

Nepakankamas bendruomenės domėjimasis pasaulio ir Europos moderniomis švietimo naujovėmis. 

               6. EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

        Švietimo veikla yra daugiausiai Savivaldybės biudžeto investicijų reikalaujanti veiklos 

sritis. 2019 m. Žinių visuomenės plėtros programoje skirta 26023,4 tūkst. Eur, tai sudarė 47 proc. 

Savivaldybės biudžeto lėšų.11 lentelė. Švietimo finansavimas 

https://gargzdunaminukas.lt/
https://www.kvietiniumd.lt/
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Duomenų šaltinis: Biudžeto ir ekonomikos skyrius, 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius 
               

              Ugdymo aplinkai finansuoti rajono švietimo įstaigoms 2019 m. skirta 14 982,2 tūkst. Eur, 

mokymo lėšoms – 11 041,2 tūkst. Eur. 

Siekiant Lopšelio-darželio, kaip modernios, orientuotos į Europos Sąjungos švietimo ir  

mokymosi visą gyvenimą įstaigos statuso, svarbu pritraukti įvairių ES fondų programų lėšas, rengti 

paraiškas ES projektams. Organizuojant personalo mokymus, pagerėtų intelektualinė bazė. 

Vyriausybiniu lygiu sprendžiamas pedagogų darbo apmokėjimas paskatins jaunų specialistų 

motyvaciją dirbti ikimokyklinėse įstaigose, todėl nesijaus pedagogų trūkumo. 

Valstybės ir savivaldybės lėšų pakanka Lopšeliui-darželiui išlaikyti, tačiau nepakanka 

progresyvioms, moksliniais tyrimais grįstoms, ugdymo idėjoms įgyvendinti ir pagalbinių patalpų 

remontams, kad jos atitiktų higienos reikalavimus. Įstaigos personalas neturi būtinų įgūdžių 

rengiant paraiškas ES projektams ir įsisavinant projekto lėšas.  

7. SOCIALINIAI VEIKSNIAI (12 lentelė) 

Gyventojų skaičius Lietuvoje ir toliau mažėja, tačiau Klaipėdos rajone jis pastaruosius 7 metus 

auga:                                                                                                                                              

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas,  Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos 

planas 2019–2021 m. 

Klaipėdos rajono gyventojų skaičius nuo 2018 m. pradžios iki 2019 m. pradžios 

išaugo 2288 gyventojais. Iš viso Klaipėdos rajone 2019 m. pradžioje buvo suskaičiuota 58440 

gyventojų, iš kurių 14 946 gyvena mieste, o 43 494 gyvena kaimiškose vietovėse.  

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. (13 lentelė) 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas yra organizuojamas 11-oje ikimokyklinių  

įstaigų ir 14-oje bendrojo ugdymo mokyklų. 
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1 diagrama. Rajono švietimo įstaigose ugdomų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

skaičius. Duomenų šaltinis: Nacionalinė švietimo agentūra, Klaipėdos rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyrius 
 

Diagramoje stebima, kad vaikų, užimtų ikimokykliniu ugdymu skaičius per   

pastaruosius ketverius metus padidėjo – 212, priešmokykliniu ugdymu 34 lyginant su 2017–2018 

m. m. Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus didėjimui 2019 m. įtakos turėjo įrengtos ir atidarytos 

ikimokyklinio ugdymo grupės Kvietinių ir Drevernos lopšeliuose-darželiuose, priešmokyklinio 

ugdymo grupės Veiviržėnų Jurgio Šaulio ir Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijose. 

Švietimo skyrius organizuoja centralizuotą ikimokyklinio amžiaus vaikų priėmimą į 

Gargždų m. ikimokyklines įstaigas (nuo 2020 m. rugsėjo mėn. planuojamas centralizuotas 

priėmimas į visas rajono švietimo įstaigas). Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. 230 vaikų pradėjo lankyti 

Gargždų m. lopšelius-darželius. 97 vaikai, gimę 2017 metais, nepateko į Gargždų miesto 

ikimokyklines įstaigas. 

Gargždų ikimokyklinio ugdymo įstaigose 98,0 proc. priešmokyklinukų lankė 

ikimokyklinio ugdymo grupes (2018–2019 m. m. buvo 95,5 proc.). 

     14 lentelė 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius 

 

           Klaipėdos rajone socialinės rizikos šeimų skaičius 2018 m. padidėjo 6. Pažymėtina, kad 

Klaipėdos rajone vaikų, gyvenančių socialinės rizikos šeimose, dalis išlieka santykinai žema ir 2018 

m. tokių vaikų skaičius siekė 323. 

         Didėjantis gyventojų skaičius didina pretenduojančių lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas 

vaikų skaičių. Didėjantis vaikų skaičius, įtakos grupių komplektavimą. Sėkminga vaikų, turinčių 

specialiųjų poreikių integracija į grupes. Didėjant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičiui, 
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atsiranda poreikis papildomų specialistų, kuriems trūksta patalpų vesti užsiėmimus, nes pagal 

projektą darbo vietos (kabinetai) jiems nenumatyta. 

8. EKOLOGINIAI VEIKSNIAI 

Pramonės, energetikos ir transporto sektorių į aplinkos orą išmetami teršalai formuoja didžiąją dalį 

nacionalinės taršos Lietuvos oro baseinui. Pagrindinis taršos lakiaisiais organiniais junginiais 

šaltinis – pramonės sektorius, anglies monoksido ir kietųjų dalelių – energetika, o transporto tarša 

ypač didina azoto oksidų kiekius bei reikšmingai lemia išmetamo anglies monoksido augimą. 

Pažymėtina, kad Klaipėdos rajone vienam gyventojui tenkanti atmosferos tarša iš stacionarių taršos 

šaltinių yra mažesnė nei Lietuvos vidurkis, tačiau nuo 2014 m. išmetamų teršalų kiekis Klaipėdos 

rajone kasmet augo, tačiau 2017 m. pastebimas nežymus išmetamų teršalų kiekio sumažėjimas. 

9. TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI 

Pastaraisiais metais Lietuvoje buvo sparčiai investuojama į informacinės visuomenės plėtrą. 

Sparčiai plėtojamas šviesolaidinis ryšys, didėja namų ūkių, turinčių asmeninį kompiuterį dalis, 83,2 

proc. namų ūkių turi prieigą prie interneto. 

                     15 lentelė 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos 

planas 2019–2021 m. 

             Naujųjų šiuolaikinių technologijų naudojimas pagerins švietimo prieinamumą. 

Informacinės technologijos leidžia teikti neribotą informaciją, keičiasi ugdymo (si) samprata, didės 

poreikis su šeima bendrauti taikant naujas technologijas. Neracionalus informacinių technologijų 

naudojimas (televizoriaus, kompiuterio, kompiuterinių žaidimų) kelia grėsmę ugdytinių sveikatai. 

IV SKYRIUS 

 SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ 

                           16 lentelė 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 Lopšelyje-darželyje dirba stipri mokytojų ir 

specialistų komanda, vyrauja mokytojų-

specialistų-tėvų komandinis darbas. 

 Pedagoginio personalo  kvalifikacija aukšta. 

 Didelė projektinės veiklos patirtis. 

 Aktyvių  metodų naudojimas ugdomojoje 

bei sveikatos stiprinimo veikloje. 

 Sukurta pakankamai lanksti tėvų poreikius 

tenkinanti paslaugų šeimai sistema. 

 Labai didelis dėmesys skiriamas vaiko 

sveikatos stiprinimui: fiziniam ir 

 Įstaigos reprezentavimas.  

 Fizinės aplinkos būklė: Lopšelio-darželio 

    pastatui reikalinga renovacija:       

susidėvėjusi santechnikos sistema, stogas,   

6 grupių  pagalbinių patalpų būklė 

nebeatitinka higienos normų; nesaugios 

laiptinės: reikalingi paaukštinimai. 

 Trūksta šiuolaikiškų ugdymo priemonių 

žaidimams ir sportui lauko aikštyne. 

 Mokytojai nepakankamai tobulina savo 

kvalifikaciją mokymuose, seminaruose. 
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emociniam. 

 Lopšelis-darželis yra Sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinkle. 

 Maža darbuotojų kaita. 

 Į bendruosius ugdymo tikslus integruojama 

prevencinės ir sveikatos stiprinimo 

programos. 

 Visiems darbuotojams suteikiamos lygios 

teisės ir galimybės. 

 Vaikų ugdymo turinys atliepia vaikų 

poreikius, bendruomenės lūkesčius. 

 Mokytojai ir kitas personalas aktyviai 

dalyvauja vidaus veiklos įsivertinime. 

 Įstaigos personalas neturi būtinų įgūdžių 

rengiant paraiškas ES projektams ir 

įsisavinant projekto lėšas. 

 Vis didėjantis tėvų užimtumas trukdo  

     jiems aktyviai dalyvauti tobulinant 

ugdymo procesą. 

 Trūksta sporto užsiėmimų specialistų. 

 

Galimybės Grėsmės 

• Plėtoti informacinių technologijų ir turimų    

priemonių (šviesos stalų, sportinio 

inventoriaus, kompiuterinės įrangos ir kt.) 

panaudojimo galimybes ugdytinių veiklai    

    organizuoti. 

 Ugdymo procese pritaikyti netradicines  

ugdymo metodikas (S. Kneipo grūdinimo(si) 

metodika). 

 Ieškoti socialinių partnerių ir dalyvauti  

    tarptautiniuose projektuose. 

 „Auginti“ jaunų pedagogų pamainą. 

 Sistemingai ugdyme naudoti aktyviuosius 

ugdymo metodus: eksperimentus, 

tyrinėjimą, stebėjimą, aplinkos pritaikymą. 

 Ieškoti naujų tėvų įtraukimo į ugdymo 

procesą būdų. 

 Tobulinti šeimos informavimo apie vaiką 

procedūras. 

 Pedagogų senėjančio amžiaus ir sveikatos  

problemos. 

 Skiriamos lėšos netenkina Lopšelio- 

darželio poreikių. 

 Nepakankamai modernizuotas pedagogų  

rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas. 

 Nepakankamas bendruomenės 

domėjimasis pasaulio ir Europos 

moderniomis švietimo naujovėmis. 

 Didėjant specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikų skaičiui, atsiranda poreikis 

papildomų specialistų, kuriems trūksta 

patalpų vesti užsiėmimus, nes pagal 

projektą darbo vietos (kabinetai) jiems 

nenumatytos. 

 Neracionalus informacinių technologijų 

naudojimas (televizoriaus, kompiuterio, 

kompiuterinių žaidimų) kelia grėsmę 

ugdytinių sveikatai. 

 

V SKYRIUS 

2015–2019 METŲ  STRATEGINIO  PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

                     Strateginis planas 2015–2019 m. buvo parengtas, siekiant Lopšelio-darželio kokybės 

gerinimo ir saugios bei sveikos aplinkos užtikrinimo. Lopšelio-darželio strateginis planas iš esmės 

įgyvendintas.   

Kiekvienais mokslo metais (pagal metų veiklos planą) kuriamos edukacinės erdvės 

grupėse komunikacinės bei sveikatos kompetencijų, pažintinio proceso tobulinimui, socialiniam 

emociniam ugdymui. Kuriama saugi, funkcionali judriųjų erdvių lauko aplinka skatinanti vaiko 

saviraiškos, kūrybos džiaugsmą, sveikatos stiprinimą visais metų laikais: įrengtas „Basakojų 

takelis“, respublikinio IKI paskyros konkurse „Sodinčius“ laimėtas šiltnamis, sukurti funkcionalūs 

judėjimo takeliai, edukacinės erdvės tyrinėjimams, eksperimentams. Ugdytinių sveikatos 

stiprinimui 2017 m. pradėta taikyti S. Kneipo sveikatinimo metodika, socialiniam emociniam 

ugdymui priešmokyklinėse grupėse įgyvendinama LIONS QUEST „Laikas kartu“ programa ir 1 

ikimokyklinio ugdymo grupėje Kimochi programa.  2019 m. Lopšelis-darželis tapo Sveikatą 

stiprinanti mokykla. 

Parengti ir įgyvendinti  projektai: ,,Augu sveikas, esu kūrybingas“ buvo 

įgyvendinamas visose Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, 

siekiant sveikos gyvensenos, saviraiškos ir kūrybiškumo skatinimo, individualybės atsiskleidimo, 
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elgesio ir emocijų korekcijos. Projektinės veiklos taikymas ugdomajame procese pristatytas 

Klaipėdos bei Mažeikių rajonų, Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“  ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Pedagogės gerąja darbo patirtimi dalijosi etnoprojekto „Iš 

lobių skrynelės į vaikų širdeles“ (dalinai finansuojamas savivaldybės) renginių metu su Klaipėdos 

rajono švietimo įstaigų pedagogais. 2015 m. įstaigai skirta nominacija „Už etnokultūros 

puoselėjimą“. S. Kneipo sveikatinimo metodikos taikymas vaikų sveikatos stiprinimui pristatytas 

Gargždų miesto ikimokyklinio ugdymo ir Plungės rajono švietimo įstaigų pedagogams.  

Lopšelio-darželio mokytojai, bendradarbiaujant su Gargždų „Kranto“ pagrindinės 

mokyklos pedagogais organizavo respublikinę švietimo įstaigų projektų parodos-mini mokymus 

„Projektų mugė“. Organizuotos respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų 

parodos „Tautinis kostiumas“ ir „Užgavėnių kaukė“, autorinė Nedo Skuodo (6 m.) kūrybinių darbų 

paroda „Žuvys“, teminės ugdytinių ir tėvų kūrybinių darbelių parodos: ,,Rudeninė kompozicija”, 

„Balta balta kur dairais“, „Dovana Lietuvai“ ir kt.  Ugdytiniai dalyvavo  akcijose:  pilietinėje 

iniciatyvoje ,,Po Tolerancijos skėčiu”, „Atmintis gyva, nes liudija“, bendrumo akcijoje 

,,Sveikinimas vienišam žmogui”, respublikinėje akcijoje ,,Savaitė Be patyčių” su baigiamuoju 

renginiu Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje 

„Dainuokime draugystės dainą, mielas drauge!“ ir kt.  

Pedagogai respublikinėse praktinėse konferencijose „Vaiko kelias į gražią kalbą. 

Laimingas vaikas“ sklaida „Holistinis (visuminis) ugdymas ir terapija ikimokykliniame amžiuje 

žaismės aspektu“ Klaipėdoje, „Gerosios darbo patirties sklaida: galimybės ir iššūkiai ugdant SUP 

turinčius vaikus. Inovatyvūs įgalinimo metodai“ Jurbarke, „Sveikos gyvensenos įgyvendinimo 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje patirtys“ respublikinių projektų „Jaunasis atletas“ ir „Mes kartu, 

mums linksma ir smagu“ įgyvendinimas Klaipėdoje dalijosi gerąja darbo patirtimi su švietimo 

įstaigų mokytojais.  

Buvo tęsiamos senosios Lopšelio-darželio tradicijos:  kalendorinės šventės: Vasario 

16-ta, Užgavėnės, Velykos, adventiniai renginiai:  vakaronė „Po žvaigždėtu dangum“, viktorina 

„Laukimo taku...“ ir kt. 2018–2019 m. m. visi Lopšelio-darželio renginiai buvo skirti įstaigos 

veiklos 35-čiui paminėti.  

2016–2017 m. m. visi pedagogai aprūpinti kompiuteriais ir jų priedais, įsigyta 

šiuolaikinių edukacinių priemonių, žaislų, užtikrinančių kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį 

ugdymą(si). 2018–2019 mokslo metais atnaujinti grupėse baldeliai, priešmokyklinėse grupėse 

įsigyta šiuolaikinės technikos ugdymo proceso kokybės gerinimui. Pagal turimas lėšas įsigyta 

įrenginių vaikų judriajai veiklai lauko aikštelėse: lipynių, sūpynių ir kt.  Dėl nepakankamo 

finansavimo neįvykdytas pagalbinių grupių patalpų remontas. 

Ugdytiniai dalyvavo pažintinėse išvykose: Klaipėdos laikrodžių muziejuje, Gargždų 

krašto muziejuje, P. Domšaičio dailės galerijoje Klaipėdoje, respublikiniame konkurse „Sveikuolių 

sveikuoliai“, apskrities konkursuose „Tramtatulis“, „Vaidinimų kraitelė“, rajoniniuose konkursuose 

„Bebenčiuko teatras“, „Saugi mokykla“ ir kt.  

Bendradarbiaujant su tėvais vyko teritorijos tvarkymo talkos, judriųjų lauko erdvių 

kūrimas, bendri renginiai skirti įstaigos veiklos 35-čiui paminėti ir kt.  

Savivaldybės tinklalapyje paskelbiamos ikimokyklinių įstaigų pažangos ataskaitos. 

2015–2019 m. veiklos kokybės įsivertinimo (audito) išvados  panaudotos strateginio plano 

uždavinių įgyvendinimui. Pagal atliktas veiklos kokybės įsivertinimo analizes buvo rengiami kitų 

mokslo metų veiklos planai, koreguojamas ugdymo(si) turinys. Kokybiškam ugdymo(si) proceso 

užtikrinimui į ugdymo turinį integruotos saugos ir sveikatos, saugaus eismo, etnokultūros ugdymo, 

ekologijos, socialinio-emocinio, socializacijos temos. Temos integruojamos per temines savaites. 

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų veiklą planuoja  komanda:  pedagogai-tėvai-

švietimo pagalbos specialistai.  

Apie Lopšelio-darželio veiklą informacija teikiama: https://gargzdunaminukaslt,  

www.manogargzdait.lt, www.krsc.lt, www.ikimokyklinis.lt, socialiniuose tinkluose „Facebook“,  

Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“, Lopšelio-darželio informaciniuose stenduose bendruomenei, 

tėvams ir lankytojams.  

 

 

https://gargzdunaminukaslt/
http://www.manogargzdait.lt/
http://www.krsc.lt/
http://www.ikimokyklinis.lt/
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VI SKYRIUS 

VEIKLOS STRATEGIJA 

 

VIZIJA 

 

Nuolat besimokanti, sveikatą stiprinanti, atvira kaitai ir visuomenei institucija, kurioje gera ugdytis,  

dirbti ir kurti. 

 

MISIJA 

 

Teikti kokybiškas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, tenkinti vaiko 

prigimtinius, socialinius, pažintinius, saviraiškos poreikius bei asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas glaudžiai bendradarbiaujant su šeima ir socialiniais partneriais. 

 

FILOSOFIJA 

 

Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; neužtenka norėti, reikia veikti.  (J. V. Gėtė)  

 

VERTYBĖS 

 

Atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms. 

Kūrybingumas generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip naujas 

galimybes savo sėkmei kurti. 

Atsakomybė už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, 

bendruomene, savo šalimi. 

 

PRIORITETINĖS KRYPTYS 

Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas; 

Žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas; 

Savitos Lopšelio-darželio aplinkos kūrimas. 

 
VII SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. PRIORITETETINĖ KRYPTIS. Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

1. TIKSLAS. Tobulinti ugdymo turinį ir ugdymo proceso planavimą. 

1.1. organizuoti darnų, į ugdytinį orientuotą ugdymo procesą; 

1.2. ugdymo procese  taikyti inovatyvų  ugdymą (si); 

1.3. tęsti sveikatos saugojimą ir stiprinimą, etninės kultūros  ir socialinį emocinį ugdymą. 

2. PRIORITETINĖ KRYPTIS. Žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas. 

2. TIKSLAS. Siekti aukštos kiekvieno bendruomenės nario profesinės kompetencijos ir 

atsakomybės už savo veiklą, poreikių realizaciją. 

2.1. sudaryti sąlygas darbuotojų profesinės kompetencijos ugdymui ir kvalifikacijos tobulinimui; 

2.2. aktyvinti bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais;  

2.3. telkti visą Lopšelio-darželio bendruomenę tobulinti įstaigos veiklos planavimo, darbo 

organizavimo bei įsivertinimo sistemą. 

3. PRIORITETINĖ KRYPTIS. Savitos Lopšelio-darželio aplinkos kūrimas. 

3. TIKSLAS. Kurti vaikų poreikius tenkinančias patogias ir patrauklias šiuolaikiškas ugdymo (si) 

aplinkas. 

3.1. grupes atnaujinti, atsižvelgiant į ugdymo programą, vaikų saugumo ir sveikatos saugojimo bei 

stiprinimo reikalavimus; 

3.2. kurti naujas ugdymo (si) erdves kieme, koridoriuose, laiptinėse; 

3.3. atnaujinti įrenginius maisto gamybai. 
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VIII SKYRIUS 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

PRIORITETETINĖ KRYPTIS. Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (17 lentelė) 

 

1.TIKSLAS. Tobulinti ugdymo turinį ir ugdymo proceso planavimą 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės 
Atsakingi, 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 
Kaštai 

Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 
1 2 3 4 5 6 

1.1. Organizuoti 

darnų, į 

ugdytinį 

orientuotą 

ugdymo 

procesą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Ikimokyklinio  

ugdymo programos 

koregavimas. 

Direktoriaus pav. 

ugdymui, 

pedagogai 

2020–2021 

metai 
Žmogiškieji ištekliai 

Ugdymo programų dermė, sąlygojanti 

ugdymo (si) kokybę. Visos programos 

(100 proc.) dera su parengta 

ikimokyklinio ugdymo programa ir 

užtikrina ugdymo tęstinumą. Nuolat 

identifikuojami vaikų ugdymo (si) 

poreikiai. Teikiama profesionali 

specialistų pagalba specialiųjų poreikių 

turintiems vaikams ir šeimai. Kokybiškai 

vykdomas ugdymo procesas numatytas 

metiniuose planuose. Metodinės 

literatūros analizė, pritaikymas ugdyme. 

Ugdomoji veikla tenkina tėvų ir vaikų 

poreikius (90–100 proc.). 

Įgyvendinami / tęsiami sveikatingumo, 

sporto, meninio ugdymo, tautos kultūros 

puoselėjimo projektai (3–4  per metus). 

 

 

 

 

 
 

1.1.2. Ugdytinių 

dalyvavimas kūrybos 

konkursuose, darbelių 

parodose, ugdant 

muzikinius, meninius 

gebėjimus ir kt.). 

Direktorė, 

direktoriaus pav. 

ugdymui, 

pedagogai 

2020–2022 

metai 
Žmogiškieji ištekliai  

1.1.3. Metodinės 

literatūros įsigijimas, 

metodinės bazės kūrimas 

ir analizė. 

Direktoriaus pav. 

ugdymui, 

pedagogai 

2020–2022 

metai 
Žmogiškieji ištekliai 

1.1.4. Tradicinių ir 

netradicinių švenčių, 

akcijų, renginių, parodų 

organizavimas. 

Bendruomenės tradicijų 

kūrimas. 

Direktorė, 

direktoriaus pav. 

ugdymui, 

pedagogai 

2020–2022 

metai 
Žmogiškieji ištekliai 

1.1.5. Vykdomi 

edukaciniai projektai. 

Direktoriaus pav. 

ugdymui, 

pedagogai 

2020–2022 

metai 
Žmogiškieji ištekliai 
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1 2 3 4 5 6 

 

1.1.6. Komandinis darbas 

teikiant švietimo pagalbą 

ugdytiniams ir šeimai. 

Direktoriaus pav. 

ugdymui, 

specialistai 

2020–2022 

metai 
Žmogiškieji ištekliai  

1.2. Ugdymo 

procese taikyti 

inovatyvų 

ugdymą (si) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Įgyvendinti 

Klaipėdos rajono  

savivaldybės pokyčio 

projektą „Šiuolaikinių 

ugdymosi metodų 

taikymas – mokytojo 

įgūdis“. 

Direktorė, 

mokytojai 

2020–2022 

metai 
Žmogiškieji ištekliai 

 

Taikomi šiuolaikiniai ugdymo (si) 

metodai leis vaikams stiprinti kūrybines 

galias, tapti aktyviais idėjų generatoriais: 

50 proc.  veiklų bus taikomos naujos 

ugdymo strategijos; 70 proc. mokytojų 

panaudos lauko aplinką kaip tyrinėjimo ir 

eksperimentų laboratorijas; 50 proc. 

pedagogų taikys STEAM platformos 

idėjas; 10 proc. įsitrauks į kitų įstaigų 

organizuojamas inovatyvias veiklas. 

Organizuoti mokymus apie STEAM 

ugdymą pedagogams ir tėvams. 

Sudaryta pedagogų komanda, kuri 

inicijuoja STEAM ugdymo metodų 

taikymą ir apibendrina gerąją patirtį. 

Sukurta aplinka, palanki STEAM 

ugdymo metodų taikymui. 
 

1.2.2. Organizuoti 

mokytojams inovatyviam 

ugdymui skirtus 

seminarus ir gerosios 

patirties sklaidą. 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2020–2022 

metai  

Žmogiškieji ištekliai, 

MK lėšos 

1.2.3. Papildyti ugdymo 

procesą  STEAM 

ugdymo idėjomis. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai 

2021 metai  Žmogiškieji ištekliai  

1.2.4. Bendradarbiauti su 

socialiniais partneriais 

video tilto pagalba. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai 

2020–2022 

metai 
Žmogiškieji ištekliai 

1–2 kartus per metus projektų metu  

vyksta bendravimas su socialiniais 

partneriais iš kitų respublikos miestų ar 

užsienio video tilto pagalba. 

 

1.3.Tęsti  

sveikatos 

saugojimą ir 

stiprinimą, 

etninės 

1.3.1. Integruoti 

Lopšelio-darželio 

bendruomenės 

parengtą 2019 – 2023 m. 

sveikatos stiprinimo 

programą. 

Direktorė, 

sveikatos 

stiprinimo 

veiklos darbo 

grupė, 

mokytojai, kiti 

2020–2022 

metai 

Žmogiškieji ištekliai, 

MK, 1,2 % 

gyventojų pajamų 

mokesčio, 

projektinės lėšos. 

Kasmet rengti sveikatos stiprinimo 

planą, kuris yra sudėtinė metinio veiklos 

plano dalis. Tėvai, mokytojai tarsis, kartu 

planuos, vyks gerosios patirties sklaida, 

dalinsis atskaitomybe. Vietos 
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1 2 3 4 5 6 

kultūros ir 

socialinį 

emocinį 

ugdymą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

specialistai 

 

 

 

 

 

 

 

  

bendruomenės nariai įtraukiami į 

vykstančius sveikatingumo renginius: 

sveikatingumo projektus „Sveikatos 

takeliu“, sportines šventes, ekskursijas, 

susitikimus su sveikatos specialistais. Bus 

sudaryta sveikatai palanki aplinka:  

priemonės grupėse grūdinimuisi, 

krepšinio aikštelė. 

1.3.2. Numatyti etninės 

kultūros ugdymo 

tobulinimo galimybes. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai 

 

 2020–2022 

metai  
Žmogiškieji ištekliai 

 Atsižvelgiant į etninės kultūros ugdymo 

metodines rekomendacijas ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams, 

numatyti etninės kultūros ugdymo 

tobulinimo galimybes.  

Per metus įgyvendinti 1–2 etnokultūros 

projektus. 

1.3.3. Įgyvendinti 

socialinio emocinio 

ugdymo programas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai 

2020–2022  

metai  

MK lėšos 

Žmogiškieji ištekliai 

Geras mikroklimatas grupėse, vaikai 

mokosi bendravimo įgūdžių įgyvendinant 

socialinio emocinio ugdymo programas. 

Per metus įgyvendinti 1–2 socialinio 

emocinio ugdymo programas. 

 

PRIORITETINĖ KRYPTIS. Žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas. (18 lentelė) 

 

2. TIKSLAS. Siekti aukštos kiekvieno bendruomenės nario profesinės kompetencijos ir atsakomybės už savo veiklą, poreikių realizaciją 
 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės 
Atsakingi, 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 
Kaštai 

Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 
1 2 3 4 5 6 

2.1.  Sudaryti sąlygas 

darbuotojų 

profesijos 

kompetencijos 

ugdymui ir 

kvalifikacijos 

2.1.1. Sudaryti metinius  

mokytojų ir kitų 

darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo planus. 

 

 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui ir ūkio 

reikalams, 

darbuotojai 

2020–2022  

metai 

Žmogiškieji 

ištekliai, MK, SB 

lėšos. 

Atsižvelgiant į turimas lėšas, darbuotojų 

kvalifikacinius poreikius ir Lopšelio-

darželio veiklos tikslus, uždavinius, 

sudaryti metinius mokytojų ir kitų 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 

planus. 
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1 2 3 4 5 6 

 tobulinimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mokytojai 5 dienas per metus dalyvaus 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Iki 

2022 m. visi mokytojai įgis mokytojo 

profesijos kompetencijas, kurios 

teigiamai įtakos pedagoginės veiklos 

kokybės pokyčius bei rezultatus. 

50 proc. nepedagoginių darbuotojų 

kasmet po 1–2 dienas tobulins savo 

kompetencijas įstaigos strateginio plano 

ir asmeniniams tikslams įgyvendinti. 

2.1.2. Motyvuoti 

mokytojus atestuotis 

aukštesnei kvalifikacinei 

kategorijai. 

Direktorė, 

atestacijos 

komisija, 

mokytojai 

2020–2022  

metai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Iki 2023 m. aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją įgis keturi mokytojai ir 

pagalbos mokiniui specialistai. 

2.1.3. Mokytojų  

profesinio augimo 

konsultuojantis kultūros 

stiprinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020–2022  

metai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, MK ir SB, 

1,2 proc. gyventojų 

pajamų  lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Veikia kvalifikacijos kėlimo modelis, 

pagrįstas profesiniu konsultavimusi. 

• 30 proc. mokytojų vieną kartą metuose 

kelia kvalifikaciją už rajono ribų (šalyje, 

užsienyje) ir atnaujintų žinių pagrindu 

tobulina savo veiklą. 

• Ne mažiau kaip pusę mokytojų, vieną 

kartą per metus, naudojasi išorės 

konsultanto paslauga profesinės ūgties 

klausimais. 

• Kiekvienas mokytojas kartą per metus 

savo profesinės praktikos pagrindu 

inicijuoja sutelktos diskusijos grupę. 

• Kvalifikacijos kėlimo modelis mokytojų 

pripažįstamas kaip efektyvus. 

2.1. Aktyvinti 

bendradarbiavimą 

su vaikų tėvais. 

2.2.1. Atlikti tyrimus ir 

išsiaiškinti tėvų 

lūkesčius. 

Įstaigos taryba, 

mokytojai, tėvų 

taryba 

2020–2022  

metai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Atliktų tyrimų metu bus išsiaiškinti tėvų 

lūkesčiai, bendradarbiavimo su ugdymo 

įstaiga poreikiai. 
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1 2 3 4 5 6 

 

2.2.2. Numatyti 

priemones tėvų 

įtraukimui į vaikų 

ugdymo procesą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai, 

Įstaigos taryba, 

grupių tėvų 

savivaldos 

pirmininkai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020–2022  

metai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrauklesniais bendradarbiavimo su 

tėvais metodais ir formomis (grupių tėvų 

diskusijos, individualūs pokalbiai, 

paskaitos tėvams aktualiais klausimais, 

išvykos, individualūs vaiko pažangos 

aptarimai, įtraukimas į grupių ir įstaigos 

mastu renginius, pramogas, edukacines-

pažintines pamokėles, spektaklius, atvirų 

durų dienos, pedagoginis, psichologinis 

tėvų švietimas, susitikimai su 

administracija) bus skatinamas ir 

palaikomas tėvų iniciatyvumas, kuriamos 

naujos partnerystės tradicijos, vykdomas 

tėvų švietimas. 

2.2.  Telkti visą 

Lopšelio- 

darželio 

bendruomenę 

tobulinti įstaigos 

veiklos 

planavimo, 

darbo 

organizavimo 

bei įsivertinimo 

sistemą. 

 

 

 

2.3.1. Kurti palankų 

Lopšelio-darželio 

mikroklimatą, 

vadovaujantis atliktų 

tyrimų rezultatais. 

 

Įstaigos veiklos 

įsivertinimo 

grupė 

2020 ir 2022 

metai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kas du metai atliekami tyrimai ir 

įvertinamas Lopšelio-darželio 

mikroklimatas. Tyrimo rezultatai 

panaudojami veiksmingam individualių ir 

bendruomeninių poreikių tenkinimui, 

įstaigos vertybių puoselėjimui. 

2.3.2. Atnaujinti 

Lopšelio-darželio vidaus 

tvarkos taisykles. 

Direktorė, 

Įstaigos taryba 
2020 metai  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Atnaujintos vidaus tvarkos taisyklės 

reglamentuos Lopšelio-darželio vidaus 

tvarką, darys įtaką darbuotojų elgesiui, 

įstaigos bendruomenės narių santykiams. 

2.3.3. Parengti Lopšelio-

darželio veiklos kokybės 

įsivertinimo modelį. 

Įstaigos veiklos 

įsivertinimo 

grupė 

2021 metai  
Žmogiškieji 

ištekliai 

Lopšelio-darželio veiklos kokybės 

įsivertinimo proceso gerinimui, bus 

parengtas įsivertinimo modelis, kuriame  

dalyvaus įstaigos bendruomenė. 

Gerės bendruomenės narių 

informuotumas. Vertinimo išvados bus 

panaudojamos planuojant ir tobulinant 

veiklą. Bendruomenė dalyvaus įstaigos 

valdyme. 

 

2.3.4. Personalo darbo 

vertinimas ir 

įsivertinimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

2020–2022  

metai  

Žmogiškieji 

ištekliai 
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PRIORITETINĖ KRYPTIS. Savitos lopšelio – darželio aplinkos kūrimas. (19 lentelė) 

 

3. TIKSLAS. Kurti vaikų poreikius tenkinančias patogias ir patrauklias šiuolaikiškas ugdymo (si) aplinkas 
 

Uždaviniai 
Įgyvendinimo 

priemonės 

Atsakingi, 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 
Kaštai 

Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 
1 2 3 4 5 6 

3.1.  Grupių 

atnaujinimas, 

atsižvelgiant į 

ugdymo 

programą, vaikų 

saugumo ir 

sveikatos 

saugojimo bei 

stiprinimo 

reikalavimus 

3.1.1. Grupių 

aprūpinimas 

šiuolaikiškomis, amžių 

atitinkančiomis ugdymo 

(si) priemonėmis. 

 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2020–2022   

metai 

4000 Eur. 

Ugdymo lėšos 

Įsigytos šiuolaikinės kokybiškos 

priemonės skatins įvairiapusį vaiko 

ugdymą (si): vyresnės grupės įsigyja po 

komplektą robotikos, visos grupės 

STEAM priemonių. Kiekviena grupė 

kasmet atnaujina / papildo po 1 ugdomąją 

erdvę. Įgytos ugdymo priemonės. 

3.2.  Naujų ugdymosi 

edukacinių  

erdvių kūrimas 

kieme, Lopšelio-

darželio 

koridoriuose, 

laiptinėse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Eksperimentų ir 

tyrimų erdvių kūrimas ir 

kieme. 

Lauko erdvių 

kūrimo grupė, 

mokytojai, 

vadovai 

2020–2022  

metai  

2000 Eurų. 

Ugdymo lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Iki 2023 m. Lopšelio-darželio kieme bus 

įruoštos žaidimams, eksperimentams, 

poilsiui ir sportui erdvės. 

3.2.2. Etnografinė erdvė. 

Lauko erdvių 

kūrimo grupė, 

mokytojai, 

vadovai 

2020 metai  

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Iki 2020 m. rugsėjo 30 d. įrengti  

„Mažieji sodeliai“. 

3.2.3. Krepšinio 

aikštelės įrengimas.  

Direktorė, 

pavaduotoja 

ūkio 

reikalams 

2020 

metai 

8500 Eurų 

paramos lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Iki 2020 m. Lopšelio-darželio kieme bus 

įrengta krepšinio aikštelė. 

3.2.4. Aktyvios 

judėjimo erdvės 

lopšelio-darželio 

koridoriuose, laiptinėse.  

Mokytojai 
2020–2022  

metai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įrengtos 2–3 ugdymo erdvės (laikinos ar 

nuolatinės) įstaigos koridoriuose, 

laiptinėse. Naujų erdvių atsiradimas  

skatins vaikų aktyvumą. 
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1 2 3 4 5 6 

3.3.   Atnaujinti 

įrenginius maisto 

gamybai 

3.3.1. Konvencinės 

krosnelės įsigijimas 

Kvietinių 

ikimokykliniame ir 

priešmokyklinio 

ugdymo skyriuje. 

Ūkvedė 2020 metai  
1200 Eurų 

SB lėšos 

Vaikams gaminamas maistas pagal 

dietologų parengtas rekomendacijas 

3.3.2. Virimo katilo 

įsigijimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio reikalams 

2022 metai 
1800 Eurų 

SB lėšos 
Saugus maisto gaminimas. 

 

LAUKIAMI REZULTATAI 

 

Kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas tenkins šeimos lūkesčius, atlieps vaikų poreikius ir interesus. 

Puoselėjamos vertybinės nuostatos, geras įstaigos mikroklimatas, kvalifikuoti specialistai ir teikiamų paslaugų kokybė, prasmingas  

šeimos dalyvavimas vaikų ugdymo (si) procese didins Lopšelio-darželio populiarumą ir prestižą visuomenėje. 

Prisiimdami atsakomybę už strategijos įgyvendinimą, Lopšelio-darželio bendruomenės nariai aktyviai dalyvaus įstaigos valdyme ir 

veiklos tobulinime. 

 Racionalus materialinių ir finansinių išteklių panaudojimas, naujų vidinių ir išorinių galimybių paieška padės sukurti šiuolaikišką,  

saugią ir jaukią Lopšelio-darželio aplinką. 

 

IX SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA IR VERTINIMAS 

 

Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu. Strateginio planavimo grupė vertina, analizuoja plano vykdymo efektyvumą,  

identifikuoja plano vykdymui įtakojančius trikdžius, pasikeitusias vykdymo sąlygas. Remiantis sukaupta informacija, strateginio planavimo grupė 

metų pabaigoje informuoja Lopšelio-darželio direktorių ir bendruomenę apie plano įgyvendinimo rezultatus, aptaria plano papildymo, pakeitimo 

tikslingumą. Daromi strateginio plano pakeitimai ir papildymai turi derėti su švietimui keliamais tikslais, vietos bendruomenės poreikiais ir atliepiami 

metiniuose įstaigos veiklos planuose. Direktorius ir strateginio plano kūrimo darbo grupė pristato strateginio plano įgyvendinimo rezultatus Lopšelio-

darželio tarybos posėdžio metu bei bendruomenės susirinkimo metu kartą per metus. Tokiu būdu visuomenė turi galimybę stebėti ir vertinti kaip 

įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus. 
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20 lentelė 

1. Tikslas. Tobulinti ugdymo turinį ir ugdymo proceso planavimą. 

 

Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Vertinimo rodiklis, matavimo vienetas (duomenų šaltinis) 

Būklė 

 2019 m. 

Siekinys 

2021 m. 

Siekinys 

2022 m. 
1 2 3 4 5 6 

1.1. Organizuoti darnų, į 

ugdytinį orientuotą 

ugdymo procesą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atnaujinta, patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa. 

 

 Visos programos dera su parengta ikimokyklinio ugdymo 

programa ir užtikrina ugdymo tęstinumą, proc. 

 Dalyvavimo parodose, konkursuose, akcijose, projektuose 

skaičius. 

 

 Metodinės literatūros, metodinių priemonių bazė, vienetai per 

metus. 

 Ugdomoji veikla tenkina tėvų ir vaikų poreikius, proc.  

 Įgyvendinami / tęsiami sveikatingumo, sporto, meninio ugdymo, 

tautos kultūros puoselėjimo projektai, skaičius per metus. 

Metodinės grupės veiklos ataskaitos 

Internetinis puslapis 

Mokytojų veiklos įsivertinimas 

Yra 

 

75 proc. 

 

7 reng. 

(bendrai) 

 

4  

 

75 proc. 

2 

 

 

 

 

Atnaujinta 

100 proc. 

90 proc. 

 

1–2 reng. 

kiekv. 

mokytojas 

6  

 

80 proc. 

3 

 

 

 

 

Atnaujinta 

100 proc. 

100 proc. 

 

2–4 reng. 

kiekv. 

mokytojas 

8 

 

90–100 

proc. 

3–4  per 

metus 

 

 

1.2. Ugdymo procese  taikyti 

inovatyvų  ugdymą (si). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veiklose taikomos naujos ugdymo strategijos, proc.  

 Mokytojai panaudoja lauko aplinką kaip tyrinėjimo ir 

eksperimentų laboratorijas, proc.  

 Pedagogų taikys STEAM platformos idėjas, proc.  

 Organizuoti mokymai apie STEAM ugdymą pedagogams ir 

tėvams, dalyvių sk. 

 Projektų metu  vyksta bendravimas su socialiniais partneriais iš 

kitų respublikos miestų ar užsienio video tilto pagalba. 

Ugdymo veiklos priežiūra 

Mokytojų veiklos įsivertinimas 

Internetinis puslapis, spauda 

Metodinės grupės veiklos dokumentai 

30 proc. 

25 proc. 

 

5 proc. 

- 

 

1 k./m. 

 

 

 

 

 

 

40 proc. 

40 proc. 

 

20 proc. 

20 

 

2 k./m. 

 

 

 

 

 

 

50 proc. 

60 proc. 

 

30 proc. 

50 

 

1–2 kartus 

per metus 
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1 2 3 4 5 6 

1.3. 
Tęsti sveikatos saugojimą 

ir stiprinimą, etninės 

kultūros ir socialinį 

emocinį ugdymą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vietos bendruomenės nariai įtraukiami į vykstančius 

sveikatingumo renginius, procentas.  

 Sudaryta sveikatai palanki aplinka: priemonės grupėse 

grūdinimuisi (lininiai rankšluosčiai, šepečiai, dubenys, laistytuvai, 

takeliai ir pan.), fizinio aktyvumo, Basakojų takai lauke, krepšinio 

aikštelė - priemonių rūšių vienetai.  

 Per metus įgyvendinti etnokultūros projektus. 

 Per metus įgyvendinti socialinio emocinio ugdymo programas. 

 Geras mikroklimatas įstaigoje  –  tėvai džiaugiasi, kad jų vaikai 

lanko šią įstaigą (proc.) 

Sveikatos programos įgyvendinimo vertinimo rezultatai 

Internetinis puslapis, spauda 

Metodinės grupės veiklos ataskaita 

Apklausos/ įstaigos veiklos įsivertinimo rezultatai 

30 proc. 

 

8 

 

 

 

1 

2 

75 proc. 

 

 

 

 

 

45 proc. 

 

+5 

 

 

 

1–2 

2–3 

80 proc. 

 

 

 

 

 

50–70 proc. 

 

+5 

 

 

 

1–2 

4 

90–100 

proc. 

 

 

 

 

 

Išvada 

 

 

21 lentelė 

 

2. Tikslas. Siekti aukštos kiekvieno bendruomenės nario profesinės kompetencijos ir atsakomybės už savo veiklą, poreikių realizaciją. 

Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Vertinimo rodiklis, matavimo vienetas (duomenų šaltinis) 

Būklė 

2019 metai 

Siekinys 

2021 m. 

Siekinys 

2022 m. 
1 2 3 4 5 6 

2.1. Sudaryti sąlygas 

darbuotojų profesinės 

kompetencijos ugdymui ir 

kvalifikacijos tobulinimui.  

 

 

 

 

 

 Mokytojai 5 dienas per metus dalyvaus kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, vidutinis kvalifikacijos dienų skaičius  

 Nepedagoginiai darbuotojai kasmet po 1–2 dienas  

tobulins savo kompetencijas įstaigos strateginio plano tikslams 

įgyvendinti.  

 Mokytojai vieną kartą metuose kelia kvalifikaciją  

už rajono ribų (šalyje, užsienyje) ir atnaujintų žinių pagrindu 

tobulina savo veiklą, procentas.  

 

4,8 d. 

 

0 

 

 

30 proc. 

 

 

 

5 d. 

 

1–2 d. 

 

 

40 proc. 

 

 

 

5 d. 

 

1–2 d. 

 

 

50 proc. 
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1 2 3 4 5 6 

 

 

 Kiekvienas mokytojas savo profesinės praktikos pagrindu 

inicijuoja sutelktos diskusijos grupę įvairiu formatu.  

 Dalis mokytojų per metus naudojasi išorės konsultanto paslauga 

profesinės ūgties klausimais, procentas. 

 Iki 2023 m. aukštesnę kvalifikacinę kategoriją įgiję mokytojai ir 

pagalbos mokiniui specialistai, skaičius. 

Mokytojų metinės veiklos ataskaita, savianalizė 

Metodinės grupės protokolai ir ataskaitos 

Darbuotojų metinės veiklos vertinimas 

Švietimo stebėsenos ataskaita 

- 

 

- 

 

3 

 

 

 

 

 

1 k./m. 

 

30 proc. 

 

3 

 

 

 

 

 

2 kartus per 

metus 

50 proc. 

2.2. Aktyvinti 

bendradarbiavimą su 

ugdytinių tėvais. 

 

 

 

 

 Daugumos tėvų lūkesčiai ir poreikiai tenkinami, procentas. 

 Bendradarbiavimo su tėvais metodai ir formos, veiklų  skaičius. 

 Įsitraukusių į veiklas tėvų skaičius, procentas. 

Anketinė apklausa 

„Mūsų darželis“  dienynas  

Mokytojų metinės veiklos ataskaita 

Statistika 

70 proc. 

20 k./m. 

30 proc. 

 

 

 

 

80 proc. 

22 k./m. 

45 proc. 

 

 

 

 

 90–100  

22–25 k./m. 

50–70 proc. 

2.3. Telkti visą Lopšelio-

darželio bendruomenę 

tobulinti įstaigos veiklos 

planavimo, darbo 

organizavimo bei 

įsivertinimo sistemą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kas du metai atliekami tyrimai ir teigiamai įvertinamas 

Lopšelio-darželio mikroklimatas, procentas.  

 Atnaujintos vidaus tvarkos taisyklės. 

 Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo proceso  

gerinimui, bus parengtas įsivertinimo modelis, kuriame dalyvaus 

įstaigos bendruomenė, procentas. 

 Vertinimo išvados panaudojamos planuojant ir tobulinant 

veiklą, metinis veiklos planas. 

 Bendruomenė dalyvaus įstaigos valdyme, darbo grupių skaičius. 

 

Tyrimo rezultatai 

Metinis veiklos planas su priedais 

Internetinis puslapis 

Įsakymai 

Veiklos įsivertinimo grupės dokumentai 

75 proc. 

 

Yra 

 

60 proc. 

 

Taip 

 

8 

 

 

 

 

 

80 proc. 

 

Taip 

 

70 proc. 

 

Taip 

 

9 

 

 

 

 

 

 

90–100 

proc. 

Taip 

 

80 proc. 

 

Taip 

 

9–12 
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22 lentelė 

 

3. Tikslas. Kurti vaikų poreikius tenkinančias patogias ir patrauklias šiuolaikiškas ugdymo (si) aplinkas. 

 

Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Vertinimo rodiklis, matavimo vienetas (duomenų šaltinis) 

Būklė, 

2019 metai 

Siekinys 

2021 m. 

Siekinys 

2022 m. 
1 2 3 4 5 6 

3.1. Grupes atnaujinti, 

atsižvelgiant į ugdymo 

programą, vaikų saugumo 

ir sveikatos saugojimo bei 

stiprinimo reikalavimus. 

 

 

 Vyresnės grupės įsigyja po komplektą robotikos, visos grupės 

STEAM priemonių, skaičius. 

 Kiekviena grupė kasmet atnaujina / papildo  po 1 ugdomąją erdvę.  

 Įgytos ugdymo priemonės, kiekvienai grupei skiriant po 200  

Eurų, specialistų  kabinetams  po 100 Eurų, salei – 200 Eurų. 

Stebėsenos rezultatai 

Pirkimo aktai 

30 proc. 

 

1  

Taip 

 

 

 

50 proc. 

 

2  

Taip 

 

 

 

60–70 proc. 

 

2–3  

Taip 

3.2. Kurti naujas ugdymo (si) 

erdves kieme, 

koridoriuose, laiptinėse. 

 

 

 

 Įrengti  „Mažieji sodeliai“ – etnografinis darželis. 

 Lopšelio-darželio kieme  įrengta krepšinio aikštelė. 

 Įrengtos ugdymo erdvės (laikinos ar nuolatinės) įstaigos  

koridoriuose, laiptinėse.  

 Įrengtas Kneipo takas Kvietiniuose. 

Aplinkos stebėsena 

- 

- 

2 

 

- 

 

Iki 2021 m.  

Iki 2021 m. 

2–3 

 

Taip 

 

Taip 

Taip 

3–4 

 

Taip 

3.3. Atnaujinti įrenginius 

maisto gamybai. 

 

 

 Įsigyta įranga virtuvėje, skaičius. 

Stebėjimas, analizė 

Pirkimo aktai 

 
1 

 

 

1 

Išvada 

 

 

 

PRITARTA: 

Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ tarybos nutarimu 

2020 m. sausio 30 d.  Nr. TP-1 

 

Kvietinių  lopšelio-darželio tarybos nutarimu 

2020 m. vasario 19  d.  Nr. V6-2 
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