
PATVIRTINTA 

Mažeikių lopšelio – darželio 
„Gintarėlis“ direktoriaus 

2020 m. liepos 2 d. 

Įsakymu Nr. V1-74 

 
PRITARTA 

Mažeikių rajono savivaldybės 

administracijos švietimo,  
kultūros ir sporto vedėjo 

2020 m. birželio 26 d.  

Įsakymu Nr. ŠV1-44 

 
PRITARTA 

Mažeikių lopšelio – darželio 

„Gintarėlis“ tarybos 
2020 m. kovo 5 d.  

posėdžio protokolu Nr.2 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS “ 

 

2020-2022 M. STRATEGINIS PLANAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

TURINIO LENTELĖ 

 

1. ĮVADAS ...................................................................................................................................... 3 

2. BENDROSIOS ŽINIOS ............................................................................................................... 4 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS ..................................................................................................... 5 

4. IŠORINĖ ANALIZĖ .................................................................................................................... 7 

5.    VIDINĖ ANALIZĖ .................................................................................................................... 10 

6. 2017 – 2019 M.M. DARŽELIO IR STRATEGINIO PLANO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ 

ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ ........................................................................................................... 18 

7.    DARŽELIO STRATEGIJA ........................................................................................................ 24 

8. STRATEGINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI ........................................................... 25 

9. PLANO STEBĖSENOS SISTEMA ............................................................................................ 26 

10.   STRATEGINIAI TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS (PROGRAMOS) .................................. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ĮVADAS 

 

                 Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ (toliau – darželis) strategija rengiama siekiant 

tinkamai organizuoti darželio veiklą, tikslingai pasirinkti prioritetus bei veiklos kryptis, numatyti ir 

planuoti pokyčius, telkti darželio bendruomenę, siekiant sudaryti geras sąlygas vaikų ugdymuisi ir 

pasiekimų gerinimui, socialinių, emocinių įgūdžių plėtojimui ruošiant juos gyvenimui. Įstaigos 

strateginį planą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, į kurią įtraukta ugdymo įstaigos 

administracija, pedagogai, kiti darbuotojai, ugdytinių tėvai. Darželio strateginiame plane numatyti 

strateginiai tikslai, veiklos kryptys 2020-2023 metams, atsižvelgiant į įstaigos socialinę aplinką, 

vykdomą veiklą, bendruomenės narių siūlymus bei turimus išteklius. Darželio strateginio plano 

rengimo procese apžvelgtos darželio veiklos sritys, nustatytos stipriosios ir silpnosios pusės, išryškėjo 

ateities galimybės, grėsmės, iškelti veiklos prioritetai, strateginiai tikslai, uždaviniai. Rengiant 

strateginį 2020-2023 metų planą vadovautasi:  

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

 2013–2022 metų Valstybinės švietimo strategijos nuostatomis; 

 Mažeikių miesto savivaldybės 2020–2025 metų strateginiu plėtros planu; 

 Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija; 

 Lopšelio - darželio „Gintarėlis“ nuostatais; 

 Lopšelio - darželio „Gintarėlis“ pedagoginės veiklos patirtimi, veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatais; 

 Darželio bendruomenės narių rekomendacijomis, pageidavimais ir pasiūlymais, esama 

situacija, išoriniais ir vidiniais veiksniais. 

        Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir partnerystės 

principų. 
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2. BENDROSIOS ŽINIOS 

 

 

Įstaigos pavadinimas Mažeikių lopšelis - darželis „Gintarėlis“ 

    Steigėjas                                                        Mažeikių miesto savivaldybė 

    Teisinė forma                                                 Savivaldybės biudžetinė įstaiga 

    Teisinis statusas                                             Juridinis asmuo 

    Identifikavimo kodas                                    191650788 

    Pagrindinės veiklos rūšys                              Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

    Mokomoji kalba                                             Lietuvių (gimtoji) 

    Įkūrimo data   1983 m. sausio mėn. 

   Adresas Draugystės 12a, LT-89169, Mažeikiai 

   Telefonas                           (8443)71572 

   Elektroninis paštas                                      darzelisgintarelis@gmail.com                      

 

                           

                 Mažeikių miesto lopšelis - darželis ,,Gintarėlis‘‘, įkurtas 1983 m. sausio mėn. Mažeikių 

termofikacinės elektrinės. 1996 m. įstaiga reorganizuota ir perduota Mažeikių rajono savivaldybės 

švietimo skyriui. Darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, 

atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Savo veiklą grindžia 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais 

ir šiais nuostatais. 

        Darželis turi savo atributiką – vėliavą, interneto svetainę, Gintarėlio ženklą – simbolį, Gintarėlio 

dainą, sportinę aprangą. 
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3. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

           Darželis įsikūręs strategiškai patogiame Mažeikių miesto mikrorajone kur yra daug vaikų 

ugdymui reikšmingų vietų. Ugdytiniai turi puikią galimybę aplankyti Melioracijos parką, Šv. 

Asyziečio bažnyčią, Ventos upės pakrantę, Moksleivių namus, Kalnėnų progimnaziją, Ventos 

progimnaziją, Kultūros namus.  

         Darželyje veikia 10 grupių: 2 ankstyvojo ugdymo grupės, 6 ikimokyklinio ugdymo, 2 

priešmokyklinio ugdymo grupės. Darželis visą veiklą vykdo higienos reikalavimus atitinkančiame 

pastate. Darželio valgiaraštis sudaromas pagal sveikatai palankų patvirtintą aprašą. Įstaiga savo veiklą 

vykdo 12 valandų per dieną, 60 valandų per savaitę Socialinės aplinkos kontekstas yra geras. Dauguma 

vaikų gyvena palankioje socialinėje aplinkoje. Socialinę paramą gauna 3% darželyje besiugdančių 

vaikų šeimų. Darželyje dirba 23 pedagogai. Visi darželyje dirbantys pedagogai yra kvalifikuoti 

specialistai, turintys specialybę atitinkantį išsilavinimą ir nuolat tobulinantys savo kvalifikaciją.  

            Įstaigą lankantiems vaikams turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, pagalbą ir 

konsultacijas teikia logopedė. Logopedė organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą logopediniame 

kabinete. Įvertinusi vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, 

sudaro individualiąsias, grupines specialiųjų poreikių vaiko/vaikų kalbos ugdymo programas, jas taiko, 

šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, konsultuoja pedagogus, 

vaikų tėvus (globėjus). 

            Darželyje įrengtas vaikų žaidimų kambarys, kuriame vaikai gali žaisti lego žaidimus, stalo 

žaidimus, vaikišką futbolą, skaityti knygas, žemėlapiu keliauti po pasaulį. Sukurta, naujai įrengta 

sporto salė su inovatyviomis sveikatinimo priemonėmis, skatina vaikus žaisti ir judėti, nuolat ugdyt  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius. Daug dėmesio skiriama 

vaiko sveikos gyvensenos vertybinių nuostatų ugdymui - nuosekliai įgyvendiname ikimokyklinių 

įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos Želmenėliai“ siūlomas veiklas. Nuo 2013 m darželis 

priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui. Nuo 2019m. kūno kultūros mokytoja yra „Riukkpa“ 

narė. Visa bendruomenė, pasitelkdama veiklos partnerius, siekia stiprinti mokyklos bendruomenės 

narių fizinę, protinę bei dvasinę sveikatą, kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.  

           Įstaigoje daug dėmesio skiriama vaikų saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui. Muzikos salėje 

ugdytiniai vaidina, šoka, dainuoja. Čia atrandami vaikai, turintys talentą dainuoti. Muzikos mokytoja 

ruošia juos įvairiems miesto, rajono, respublikos konkursams. Įstaigoje nuolat skatinama vaikų 

saviraiška bei kūrybiškumas - vaikai kasmet tampa „Dainų dainelės“ dalyviais, laureatais, ugdytiniai 

dalyvauja rajono konkursuose, sėkmingai atstovauja darželį ir kituose įvairaus pobūdžio meniniuose 

renginiuose 
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             Ypatingas dėmesys skiriamas vaiko meninei raiškai. 2013m. darželyje įrengta dailės studija, 

kurioje dirba dailės mokytoja, rengianti vaikams meno terapijos užsiėmimus dailės, teatro, muzikos 

pagalba. Menu siekiama padėti vaikui atsiskleisti, pajusti bendravimo ir asmeninės kūrybos džiaugsmą 

– laisvai išreikšti savo įspūdžius jausmais, mintimis, garsais, judesiais, kalba. Dailės studijoje įrengti 

šviesos stalai, skatinantys vaikų kūrybinį potencialą. Studijoje meno terapijos specialistė lavina meninį 

skonį, intuityvų suvokimą, jausmus ir emocinį intelektą, kuris tiesiogiai susijęs su meniniu pasaulio 

pažinimu. Kartu sudaro tinkamas galimybes vaikams įgyti visus mokymuisi mokykloje reikalingus 

gebėjimus. 

       Darželyje siekiama telkti bendruomenę, kurti palankų mikroklimatą, bendruomenės santykius 

grįsti pagarba. Bendruomenės vaidmuo yra labai svarbus ne tik kiekvienam suaugusiajam, bet ir vaiko 

raidai, nes tik tokiu būdu vyksta vaiko socializacija. Ieškant įvairių ugdymo būdų, metodų ir formų 

pedagogai tarpusavyje sklandžiai bendradarbiauja, sistemingai ieško naujovių, inicijuoja akcijas 

veiklas, parodas, projektus. Įgyvendinant idėjas dalyvauja visa įstaigos bendruomenė. Įstaiga atvira 

bendradarbiavimui, kuri skatina pedagogus ieškoti ir kurti inovatyvias bendradarbiavimo su tėvais 

formas ir metodus, skleidžia gerąją patirtį savo bendruomenėje. Bendradarbiaujama su juridiniais ir 

fiziniais asmenimis, vietos bendruomenės nariais, asociacijomis, organizacijomis: su visomis rajono 

ikimokyklinėmis įstaigomis, mokyklomis, kitomis kultūrinėmis įstaigomis (biblioteka, kultūros centru, 

dailės, sporto mokyklomis), su Mažeikių miesto pedagogine ir psichologine tarnyba. Organizuojami 

susitikimai su Lietuvos ikimokyklinėmis įstaigomis „Gintarėliai“. Užmegztas ryšys su Kroatijos 

respublikos Zagrebo miesto darželiu „Sodas“. Vykdomi tarptautiniai projektai “Etwining“ platformoje. 

Įstaiga kviečia į renginius, globoja vaikus, našlaičius, augančius „Ąžuoliuko“ šeimynoje, lanko 

nakvynės namuose gyvenančius asmenis Besiplečiantys ryšiai su socialiniais partneriais padeda 

pedagogams skleisti gerąją patirtį, supažindinti miesto bendruomenę su darželyje vykdoma veikla. 

Nuo 2013 metų įstaiga dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. Tai ankstyvosios 

prevencijos programa, kurios tikslas - padėti 5 -7 metų vaikams išmokti lengviau įveikti kasdienius 

sunkumus. Programa siekia pagerinti vaikų emocinę savijautą, padėdama jiems įgyti socialinių ir 

emocinių sunkumo įveikimo gebėjimų. Kasmet organizuojama veiksmo savaitė „Be patyčių“, kasmet 

minima Tolerancijos diena. Darželyje ypatingas dėmesys skiriamas vaiko emociniam - socialiniam 

ugdymui. Priešmokyklinėse grupėse integruojami „Kimochi“ elementai. „Kimochi“ programa skirta 

emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo 

įgūdžiams lavinti. Kiekvienoje grupėje įrengtas emocinis kampelis. Bendradarbiaujama su knygos 

„Šiaušiukai“ kūrėju, menininku, rašytoju Ernu Moll ir kitais įvairiais pedagogais ir psichologais. 

          Darželio grupėse, koridoriuose nuolat veikia teminės vaikų dailės darbelių parodėlės. 

Puoselėjant tautos tradicijas, įstaigoje minimos tautinės, religinės šventės: vasario 16 –ta, sausio 13 –
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ta, Vėlinės, Joninės, Sėkminės, Šv. Velykos, Šv. Kalėdos ir kt. Puoselėjant tautinį identitetą, ugdyme 

atspindime Žemaitijos regiono tarmę, tautodailę, tautosaką, tradicijas.  

      Daug dėmesio skiriama bendravimui ir bendradarbiavimui su šeima. Tėvai aktyviai įtraukiami į 

bendras veiklas grupėse, šventes, projektus, organizuojamas bendras vaikų ir tėvų parodas, išvykas, 

popietes ir kt. Tokiu būdu, tėvai, dalyvaudami organizacijos gyvenime, jaučiasi reikalingi ir svarbūs.  

          Siekiant pagerinti vaikų mitybą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įstaiga dalyvauja ES 

remiamose programose: ,,Pienas vaikams“ (nuo 2006m.) ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ ( 

nuo 2011 12 01).  

4. IŠORINĖ ANALIZĖ 

 

Veiksniai Galimybės Grėsmės 

Politiniai 

teisiniai 

veiksniai 

Lietuvos švietimo politika yra 

orientuota į Vakarų šalių 

vertybes ir formuojama 

atsižvelgiant į  Europos 

Sąjungos švietimo gaires ir 

prioritetus. Jais vadovaujantis 

yra sukurta  Valstybinė 

švietimo 2013-2022  metų 

strategija.  

Vadovaujamės Mažeikių rajono 

savivaldybės 2020-2025 

strateginiu planu. 

Darželyje ugdymas vyksta 

vadovaujantis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo(si) 

programomis. Programų 

turinyje realizuojami 

pagrindiniai Lietuvos švietimo 

vertybiniai principai. 

Darželio strategija, veiklos 

planai, ugdymo programos 

kuriama atsižvelgiant į darželio 

bendruomenės poreikius, į 

ugdytinių tėvų lūkesčius. 

Švietimo politikos kaitos strategija 

nepakankamai siejama su kitų 

ekonominių ir socialinių reformų 

strategijomis, nepakankamai 

suderinta valstybės ir savivaldybės 

švietimo politika. 

Biurokratija, didelė dokumentų 

gausa, atitolina pedagogą nuo 

vaiko. 

Prieštara tarp Mažeikių rajono 

savivaldybės ir darželio 

bendruomenės sprendimų. 

Ekonominiai Siekiant darželio 

modernizavimo, technologinio 

aprūpinimo, kuriant naujas 

ugdymo aplinkas ir atnaujinant 

senąsias, būtina  dalyvauti  

įvairiuose finansuojamuose 

projektuose, kurie užtikrintų 

geresnį  darželio paslaugų 

prieinamumą ir kokybę. 

Finansavimas neatitinka įstaigos 

poreikių. Valstybės ir savivaldybės 

lėšų pakanka darželiui išlaikyti, 

bet nepakanka beveik 40 metų 

senumo pastato reorganizuoti. 

Įstaigos personalas neturi būtinų 

įgūdžių rengiant paraiškas ŠMM 

projektams ir įsisavinant projekto 

lėšas. 
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Pasinaudojimas  Europos 

Sąjungos fondų lėšomis. 

Aktyvi tėvų bendruomenės 

veikla padės gerinti darželio 

materialinę bazę. 

Skiriamas didesnis 2% 

gyventojų pajamų mokestis 

darželiui, padėtų gerinti 

materialinę bazę.  

Didėja pedagogų atlyginimai. 

Pedagogams sudaromos 

galimybės nuolat tobulinti 

kvalifikaciją, atestuotis.   

Nepatogus ir nesaugus 

privažiavimas ir sustojimas prie 

darželio teritorijos. 

Nepritaikyta darželio 

infrastruktūra: parkavimasis, 

dviračių takas. 

 

Socialiniai –  demografiniai Partnerystės ryšių plėtojimas su 

ugdytinių tėvais, kitomis 

rajono,  respublikos, Europos 

švietimo įstaigomis, 

socialiniais partneriais. 

Šeimų  atsakomybės  už  vaiko  

ugdymą skatinimas. 

Daugėja vaikų turinčių elgesio ir 

emocinių sutrikimų skaičius. 

Pedagogai neturi pakankamai 

patirties darbui su  spec. poreikių 

vaikais, parengti individualias 

programas. 

pati švietimo sistema nėra 

pasirengusi spec. poreikių vaikų 

integracijai. 

 neturime tam tikrų specialistų: 

spec. pedagogo, psichologo, 

socialinio pedagogo, pagalbos 

specialisto. 

didėja socialiai remtinų (nepilnų, 

nedirbančių) šeimų skaičius. 

vis didėjantis tėvų užimtumas, 

laiko stoka įtakoja tėvų mažesnį 

domėjimąsi vaiko pasiekimais. 

Technologiniai Diegiamos informacinės 

technologijos keičia ugdymo/si 

sampratą. Informacinės 

technologijos leidžia teikti 

neribotą informaciją. 

Naujų šiuolaikinių technologijų 

įsigijimas, įdiegimas, 

panaudojimas pagerina ugdymo 

procesą: jis darosi patrauklesnis 

ir įvairesnis. Pedagogai, 

gebantys dirbti su 

technologijomis ugdymo 

procese, užtikrina kokybišką 

ugdymo(si) procesą, glaudų 

bendradarbiavimą su ugdytinių 

šeimomis. 

Tobulinama informacijos 

sklaida el. dienyno pagalba. 

Plačiai diegti naują dokumentų 

Trūksta lėšų modernioms 

metodinėms priemonėms įsigyti. 

Neracionalus informacinių 

technologijų naudojimas 

(televizoriaus, kompiuterio, 

kompiuterinių žaidimų) kelia 

grėsmę ugdytinių sveikatai bei 

sakytinės kalbos plėtojimui. 

Išmaniųjų žaislų, laikrodžių 

naudojimas grupėje ne pagal 

paskirtį, gali pažeisti asmens 

privatumą. 
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valdymo sistemą. Įdiegimas 

mažins dokumentų naštą, 

lengvins informacijos sklaidą ir 

išnyksta galimybė 

žmogiškosioms klaidoms. 

Edukaciniai Įstaigoje yra sudarytos 

palankios sąlygos kurtis 

kūrybingų, kompetentingų 

pedagogų bendruomenei, 

teikiama pagalba ir parama 

jaunam, pradedančiam savo 

veiklą, pedagogui. 

Kuriama kolegialaus mokymosi 

įstaigoje kultūra, grįžtamojo 

ryšio sistema.  

Pagalbos ir paramos būdai. 

Darželio pedagogai nuolat 

domisi naujovėmis, ieško 

netradicinių ugdymo būdų, 

dalyvauja įvairiuose miesto, 

respublikos bei tarptautiniuose 

projektuose, akcijose,  dalinasi 

gerąja darbo patirtimi tiek savo 

įstaigoje, tiek už jos ribų. 

Socialinių emocinių įgūdžių 

ugdymo programų pasiūla. 

 

Nepakankamas motyvuojantis 

jaunų, pradedančių darbą 

specialistų atlyginimas. 

Nepasirengusi švietimo sistema 

padėti jaunam specialistui skiriant 

moderatorių. 

Sugebėti tikslingai atsirinkti tarp 

gausybės projektų ir mokymų, 

neperkraunant darbuotojų 

neaktualiomis programomis ir 

seminarais. 
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5. VIDINĖ ANALIZĖ 

5. 1. Įstaigos organizacinė struktūra, valdymas. 

 

 

1 paveikslas. Darželio vidaus struktūra 

 

Darželiui vadovauja direktorius, kuris skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktoriaus funkcijas reglamentuoja 

darželio nuostatai ir pareigybės aprašas. 

Administracija: 

 

Vardas, pavardė Pareigos Vadybinė kategorija 

Saulė Sadauskienė Laikinai einanti direktoriaus pareigas Antra vadybinė kategorija 

Saulė Sadauskienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Antra vadybinė kategorija 

 

Darželio struktūrą sudaro:  
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 Administracija – direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams, vyr. buhalterė, sekretorius, apskaitininkas. 

 Pedagogai – ikimokyklinių grupių mokytojos, priešmokyklinio ugdymo mokytojos, meninio 

ugdymo mokytoja, dailės mokytoja. 

 Sveikatos priežiūros specialistė, dietistė.  

 Aptarnaujantis personalas – mokytojų padėjėjos, vidaus ir lauko valytojai, stalius, pagalbiniai 

darbininkai rūbinėje ir virtuvėje, virtuvės darbuotojos. 

 

5. 2. Savivaldos sistema 

 

Darželio valdymo struktūra nusako aiškų administracijos darbuotojų funkcijų pasiskirstymą. 

Savivaldos institucijos veiklą vykdo vadovaudamiesi demokratijos ir pasidalintos lyderystės principais. 

Darželyje be minėtų savivaldos institucijų aktyviai veikia metodinė taryba bei metodinės grupės.   

Darželyje veikia šios savivaldos institucijos:  

Įstaigos Taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus 

(globėjus) ir pedagogus bei steigėjo ir visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos 

uždaviniams spręsti.  

Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro darželio direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, kiti 

ugdymą organizuojantys darbuotojai.  

Mokytojų taryba: aptaria praktinius darželio organizavimo klausimus: analizuoja ugdymo procesą ir 

numato šio proceso tobulinimo būdus; analizuoja darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą; 

aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo nuostatas; skatina naujovių 

paiešką ir patirties sklaidą; kartu su įstaigos logopedu, vaiko gerovės komisija, sveikatos priežiūros 

darbuotojais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.  

Įstaigoje veikia Tėvų taryba ir Vaikų taryba. Darbuotojų interesams atstovauja Darbo taryba. 

Darželyje veikia šios komisijos:  

 Vaiko gerovės komisija (veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu); 

 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija (veiklą 

reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu);  

 Audito darbo grupė. 

 

Darželyje veikia metodinės grupės, darbo grupės:  

 Metodinė grupė „Kibirkštėlė“, 
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 Metodinė grupė „Sveikuoliukas“, 

 Gamtosauginių mokyklų programos darbo grupė, 

 Darbo su socialiniais partneriais grupė, 

 Gintarėlis inovatyviai, 

 Edukacinių erdvių kūrimo darbo grupė. 

 

Įstaigoje veikia: 

Metodinė taryba – metodinės veiklos organizavimas įstaigoje. Tarybos nariai yra mokytojai ir kiti 

pedagogai. Metodinė taryba planuoja ugdymo turinį: 

 aptaria vaikų ugdymosi poreikius ir susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių ugdomųjų planų 

rengimo principų ir tvarkos;  

 parenka ugdymo priemones, aptaria jų naudojimą;  

 įvertina ugdymo procese vaikų sukauptą patyrimą;  

 konsultuojasi tarpusavyje ir su švietimo pagalbos specialistais ir su vaiko gerovės komisija dėl 

vaikų elgesio, emocijų problemų, tariasi dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo 

metodikos;  

 dalijasi gerąja patirtimi, aptaria kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su įstaigos veiklos 

tikslais;  

 keičiasi informacija ir bendradarbiauja, teikia siūlymus mokytojų tarybai dėl ugdymo turinio 

formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.  

Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Metodinės tarybos veiklą 

koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

Įstaigoje dirba pedagogai, turintys pedagoginį išsilavinimą, dalis pedagogų yra aukštos kvalifikacijos. 

Pedagogai yra mylintys ir rūpestingi, gebantys skirti dėmesį kiekvienam vaikui. Nuolatos geba kurti ir 

įgyvendinti projektines veiklas grupėse, darželyje, atspindinčius svarbiausius vaikų ir darželio 

poreikius. Darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai siekia pažinti vaiką, atliepti 

jo poreikius, perteikti kultūrines ir tautines vertybes.  

 

5. 3. Organizacinė struktūra  

 
Metiniam veiklos planui ir strateginiam planui rengti yra sudaromos darbo grupės. Susirinkimų 

metu teikiami įvairūs siūlymai, vykdomos apklausos. 

Darželio ikimokyklinio ugdymo grupėse veikla organizuojama vadovaujantis:  

 atnaujinta ikimokyklinio ugdymo(si) programa (2016 m.),  
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 priešmokyklinio ugdymo veikla organizuojama vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo 

bendrąja programa (2014 m.), 

 į ugdomąją veiklą integruojama sveikatos stiprinimo programa 2019 – 2023 m.m. „Sveikatos 

takeliu“,  

 gamtosauginių mokyklų programa,  

 meninės kūrybinės raiškos programa (2013 m.), 

 „Katino dienos“ priešmokyklinio ugdymo programos priedas. 

 

 

5. 4. Žmogiškieji ištekliai  

5.4.1. Ugdytiniai 

 

Darželis yra bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje veikia 10 grupių. 

Darželį lanko 2-7 metų vaikai. Veikia 2 – ankstyvojo ugdymo, 6 – ikimokyklinio ugdymo ir 2 – 

priešmokyklinio ugdymo grupės. Įstaiga lanko apie 180 vaikų. 

 

2 paveikslas. Darželio grupių struktūra 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankstyvasis 
amžius

•Pagrandukai

•Viščiukai

Ikimokyklinis 
amžius

•Bitutės

•Boružėlės

•Voverytės

•Kiškučiai

•Ežiukai

•Nykštukai

Priešmokyklinis 
amžius

•Gudručiai

•Smalsučiai
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1 lentelė. Ugdytinių pasiskirstymas 2016-2019 metais 

 

Metai 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Ankstyvojo ugdymo grupėse vaikų 

skaičius 

 

26 

 

32 

 

34 

Ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikų 

skaičius 

 

112 

 

97 

 

120 

Priešmokyklinio ugdymo grupėse 

vaikų skaičius 

 

35 

 

34 

 

25 

 

Viso vaikų: 

 

173 

 

163 

 

179 

 

 

 

3 paveikslas. Vaikų skaičiaus svyravimai 

 

 

 

Analizuojant 2016/2019 metų įstaigą lankančių vaikų skaičių, pastebėta vaikų skaičiaus nežymi 

mažėjimo ir didėjimo svyravimo tendencija (1 lentelė, 3 paveikslas). 

Nagrinėjant specialiųjų poreikių vaikų skaičiaus kaitą, pastebėta, jog vaikų skaičius mažėja. 

Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijų sutrikimų teikiama kvalifikuota logopedo pagalba. Kaip 

matyti, 4 paveiksle, specialiųjų poreikių vaikų skaičius kintantis. Daugiausiai konsultacijų suteikta 

2017/2018 mokslo metais (4 paveikslas). Pastebėta didėjanti sunkesnių sutrikimų tendencija. Įstaiga 

teikia prioritetą kokybiškam specialiųjų poreikių vaikų ugdymui.  

Įstaigoje jaučiamas socialinio pedagogo ir psichologo trūkumas, nes auga skaičius vaikų, 

turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų.  

 

 

173 163 179
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4 paveikslas. Specialiųjų poreikių vaikų skaičiaus kaita 

 

 

5.4.2. Ugdytojai 

Žemiau pateikti 2017 – 2019 metų duomenys apie įstaigoje dirbančius mokytojas, įskaitant 

logopedą, dailės mokytoją ir meninio ugdymo mokytoją. Per (žemiau 2 lentelė) pateiktus trejus metus, 

įstaigoje dirbančių mokytojų skaičius nekito.  

2 lentelė. Duomenys apie mokytojas 

 

Metai 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Pedagogų skaičius 23 23 23 

Išsilavinimas 

aukštasis 12 11 11 

aukštesnysis 11 11 10 

studijuoja  1 2 

Pedagogų kvalifikacija 

neturi - 1 2 

mokytojas 8 7 7 

Vyr. mokytojas 7 8 7 

Mokytojas 

metodininkas 

8 7 7 

Darbo stažas 

Iki 5 m. 2 4 8 

5-10 m. 2 2 1 

10-15 m. 1 1 3 

Virš 15 m. 18 16 11 
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Specialiųjų poreikių vaikai

su dideliais su vidutiniais su nedideliais



16 
 

5 paveikslas. Įstaigos mokytojų išsilavinimas 

 

 
 

Dauguma darželio pedagogų yra aukštos kvalifikacijos (5 paveikslas). Jų kryptingas 

išsilavinimo siekimas ir kvalifikacijos rodiklių augimas rodo dirbančių mokytojų norą tobulėti ir siekti 

aukštesnių kvalifikacinių kategorijų. Įstaigos vadovai įžvelgia mokytojų norą tobulėti bei domėtis 

naujovėmis. Įstaigos vadovai suteikia galimybę vienu metu kokybiškai dirbti bei tęsti studijas 

universitete. Šiuo metu aukštojo mokslo siekia dvi įstaigos mokytojos.   

 

6 paveikslas. Įstaigos mokytojų darbo stažas 
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Per pastaruosius dvejus metus pasikeitė mokytojų darbo patirties rodikliai, nes nuo 2018 metų 

atėjo dirbti jauni specialistai, todėl jų skaičius padidėjo nuo 2 iki 8. O sumažėjo virš 15 metų dirbančių 

mokytojų skaičius nuo 18 iki 11 (6 paveikslas). 

Pedagogų skaičius išliko nekintantis per visus trejus metus, tik 2017 metais gauti du papildomi 

mokytojų padėjėjų etatai grupėse (3 lentelė, 7 paveikslas). Mokytojų padėjėjos padeda grupių 

mokytojoms dirbti su vaikais. Šiuo metu įstaigoje dirba 10 mokytojų padėjėjų.  

 

3 lentelė. Bendras įstaigos personalas 

 

Metai Bendras darbuotojų 

skaičius 

Pedagoginis 

personalas 

Kitas personalas 

2016/2017 m. 49 23 26 

2017/2018 m 51 23 28 

2018/2019 m. 51 23 28 

 

 

 

 

 

 

7 paveikslas. Įstaigos darbuotojai 

 

 
 

 

5. 5. Finansiniai šaltiniai 
 
 

Darželio finansinius išteklius sudaro: valstybės biudžeto lėšos, Mažeikių rajono savivaldybės 

biudžeto asignavimų lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas, lėšos už teikiamas paslaugas, labdaros 

ir paramos lėšos, programų, projektų lėšos (4 lentelė).  
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2 % lėšų panaudojimas sprendžiamas darželio tarybos, numatant sritis. Bendruomenei 

teikiamos ataskaitos įstaigos tarybai apie gautų lėšų veiksmingą ir tikslingą panaudojimą.   

4 lentelė. Darželio finansiniai ištekliai 2017/2019 m. 

Finansavimo šaltiniai 2017 m. Eur. 2018 m. Eur. 2019 m. Eur. 

Mokymo lėšų 

finansavimas 

ikimokykliniam 

ugdymui 

 

156300 

 

157292 

 

195568 

Ugdymo aplinkos 

finansavimas 

ikimokykliniams 

ugdymui 

 

312672 

 

329000 

 

351637 

Tėvų mokesčio 

surinkimas ugdymo 

įstaigose 

 

59310 

 

67969 

 

78152 

2 % lėšos, parama 1413 1238 1904 

Programų, projektų 

(savivaldybės 

biudžeto) lėšos 

 

- 

 

10686 

 

19787 

 

6. 2017 – 2019 M.M. DARŽELIO IR STRATEGINIO PLANO TIKSLŲ IR 

UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ  

 

Uždaviniai Pasiekti rezultatai 

I PRIORITETAS. Į VAIKĄ ORIENTUOTO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

1. Tikslas. Nuolat atsinaujinti visose ugdymo(si) srityse. 

Įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, į ugdymo procesą integruoti 

sveikatos stiprinimo programą „Sveikatos 

takeliu“ 2014 - 2018 m., GMP programą, 

Meninės kūrybinės raiškos programą 2013 m. 

 Atnaujinta ir į ugdymo procesą integruota 

sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu“ 

2019 – 2020 m.m. 

 2017 m. gegužės 26 d. Mažeikių rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-157 

patvirtinti Mažeikių lopšelio – darželio 

„Gintarėlis“ nuostatai. 

 2017 – 2019 m.m. vykdyta „Zipio“ programa.  

 Parengta ir įgyvendinta 2019 – 2020 m.m. GMP 

programa. 

 Ugdomųjų metinių planų – 30. 

 Vykdyta priešmokyklinio ugdymo programa. 

 Patvirtintas strateginis planas. Strateginio plano 

kūrimo susirinkimų skaičius – 2. 

Plėtoti pedagogų metodinę ir konsultacinę 

veiklą. 
 Organizuotų metodinių pasitarimų skaičius – 21. 

 Gerosios patirties sklaidos renginiai – apskritojo 

stalo diskusijos, seminarai, konferencijos, 

posėdžiai – 40; tarptautiniai projektai 
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„eTwinning“ platformoje. 

Sudaryti sąlygas tobulinti švietimo įstaigos 

valdymo, pedagogų ir vadovų kvalifikaciją. 

Lankytų konferencijų, kursų, mokymų – 75: 

2016-2017 m.m. – 19; 

2017-2018 m.m. – 32; 

2018-2019 m.m. – 24. 

Mokymų skaičius vienam darbuotojui – 3,2. 

Įgijusių aukštesnę profesinę kvalifikaciją mokytojų 

skaičius – 3. 

Mokymuose dalyvavusių mokytojų padėjėjų skaičius – 5. 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos mokymuose 

dalyvavusių mokytojų skaičius – 2. 

Įgijo priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo 

kompetenciją – 2. 

Išvados, rekomendacijos: rekomenduojama rinktis kokybišką, išliekamąją vertę turintį gerosios patirties 

sklaidos renginį. Dalyvauti akredituotuose mokymuose. Būtina pildyti visų darbo grupių metinių planų 

ataskaitas.  

2. Tikslas. Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, gilinti sveikos gyvensenos vertybines 

nuostatas. 

Plėtoti švietimo pagalbos tiekimą. VGK posėdžiai – 34; 

Individualių planų – 6; 2019-2020 m.m. visi planai tik 

grupiniai; 

178 vaikų teikiama logopedo pagalba; 

Įsteigta 0,5 logopedo pareigybės; 

Individualūs pokalbiai, konsultacijos su tėvais iš anksto 

nenumatomos, į veiklos planus ir ataskaitas 

neįtraukiamos, skaičių nustatyti sunku. Įvertinta tiek ir 

tiek vaikų, nusiųsta į ppt.  

Vykdyti sveikos gyvensenos prevencinę veiklą. Vaikų sergamumo ataskaita pildoma kartą per mėnesį. 

Ataskaitų– 32. Metinių ataskaitų– 3. Analizė atliekama 

kartą metuose. Sveikatos priežiūros planų – 3.  

Išvados, rekomendacijos: teikti individualias konsultacijas tėvams, rengti individualius pagalbos vaikams 

planus, įsteigti švietimo pagalbos specialisto, mokytojo padėjėjo pareigybes. Teikti spec. poreikių vaikams 

individualią pagalbą grupėse. 

II PRIORITETAS. ĮSTAIGOS VALDYMO KAITA. 

1. Tikslas. Plėtoti aplinkas, užtikrinančias fiziškai ir psichologiškai saugias ugdymo(si) sąlygas.  

Atnaujinti ir plėtoti lauko ir vidaus aplinką. Įsigytų ugdymo priemonių skaičius –118. Parengti 

edukacinių erdvių kūrimo darbo grupės veiklos planai, 

įtraukti į Kibirkštėlės veiklos planus – 3. Parengtų ūkinės 

veiklos planų – 1, iš jų įgyvendintų – 0. Įgyvendintų 

projektų aplinkos rėmimo programoje – 1. 

Aprūpinti grupes šiuolaikinėmis ugdymo 

priemonėmis. 

Įsigytų šiuolaikinių priemonių skaičius –3. 

Sistemingai atlikti teikiamų paslaugų poreikio ir 

veiklos kokybės įvertinimą. 

Metinis vidaus auditas – 1. 

Išvados, rekomendacijos: kasmet atliekamas vidinis ir giluminis auditas leistų įvertinti įstaigos veiklą, 

kontroliuoti strateginio plano vykdymą.  

III PRIORITETAS. EFEKTYVIO ORGANIZACIJOS KŪRIMAS 

1. Tikslas. Racionaliai panaudoti įstaigos veiklos finansavimo išteklius. 

Racionaliai naudoti lėšas vykdant mažos vertės 

viešuosius pirkimus. 

Parengti mažos vertės viešųjų pirkimų metiniai planai – 

3, ataskaitos – 3. 
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Pasinaudoti ES projektų galimybėmis. Savanoriai, pagal laikinąsias savanorystės sutartis – 2. 

Optimizuoti darbo krūvio ir etatų pasiskirstymą. Papildoma 0,5 logopedo pareigybė. Socialinio pedagogo 

pareigybė neįsteigta. 

Išvados, rekomendacijos: būtina psichologo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo pareigybė. Stiprinti 

bendradarbiavimą su PPT. Numatyti daugiau lėšų šiuolaikiškoms ugdymo priemonėms įsigyti.  

2. Tikslas. Skatinti bendruomenės sutelktumą, stiprinti savivaldos struktūrą. 

Įtraukti tėvus, kitus bendruomenės narius į 

įstaigos veiklą. 

Dalyvavusių visuomeniniuose renginiuose bendruomenės 

narių skaičius procentaliai – 81%. Pagal “Kibirkštėlės“ 

metodinės grupės planą suorganizuotų renginių – 17. 

Apie įstaigos veiklą informuojama viešojoje erdvėje, 

naudojant socialinius tinklus, spaudą, taip pat 

organizuojant akcijas, vakarones, pramogas, padėkos 

vakarus, Pyragų, šeimos dienas, edukacines valandėles.  

Užtikrinti kokybišką Mokytojų tarybos veiklą. Mokytojų tarybos posėdžiai – 12. Svarstomų problemų 

sprendimų efektyvumą nustatyti sudėtinga. 

Skatinti darželio Tarybos, vaikų Tarybos, tėvų 

komitetų grupėse iniciatyvumą. 

Darželio tarybos posėdžiai - 24. 

Vaikų tarybos posėdžiai - 38. 

Tėvų komitetų atstovų susitikimai – 7. 

Išvados, rekomendacijos: aktyvinti darželio Tarybos veiklą, į ugdymo, savivaldos veiklas įtraukti kuo 

daugiau tėvų. Skatinti darbuotojų aktyvumą. Mokytojų tarybos posėdžiuose išspręstų problemų  viešinimas.  
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Vidinė analizė 

Veiklos sritis Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1. Mokyklos 

kultūra 

Darželio  bendruomenės nariai žino ir puoselėja 
vertybes, kuriomis grindžiama darželio veikla. 

Darželio jaukumą kuria ir palaiko visa darželio 

bendruomenė. Visos darželio erdvės išnaudojamos 
vaikų darbų ekspozicijomis, bendruomenės parodų, 

projektų darbais, foto nuotraukomis, informaciniais 

švietėjiškais straipsniais. 

Darželyje susiformavusios , kuriamos tradicijos. 

Darželis savitas, atviras, svetingas. 

Darželyje planuojami ir organizuojami 

tradiciniai muzikiniai, renginiai, atliepiantys 

Lietuvai, regionui , miestui svarbiais datas. 

Darželyje įgyvendinama sveikatos ugdymo 

programa, siekiant psichinės, dvasinės, fizinės 

bendruomenės narių sveikatos  

Sukurtos darželio vidaus 

tvarkos taisyklės, etikos 

kodeksas, tačiau ne visi jų 

laikosi. 

 

2. Ugdymas ir 

mokymasis 
Pedagogai, planuodami ugdymo proceso 

veiklas, bendrauja ir bendradarbiauja įvairiais 

lygmenimis (mokytojai, pagalbos specialistai, 

vaikai, tėvai, vadovai). 

Darželyje yra aiški, vaikams ir tėvams 

suprantama vaikų pažangos vertinimo sistema. 

Darželyje daug papildomų veiklų, 

patenkinančių vaikų poreikius (dailės būrelis, 

vaikų ansamblis, krepšinis, dailės terapija, vaikų 

tarybos veikla) 

Nepakankama tėvų  pagalba   

ugdymo procese. 

3. Pasiekimai Vaikai aktyvūs konkursų, varžybų, olimpiadų 

dalyviai.  

Kartu su grupės mokytojomis, kitais 

specialistais dalyvauja įvairiuose projektuose, 

akcijose, parodose.  

Kiekvienoje grupėje yra sukurta individualios 

vaiko pažangos stebėjimo tvarka (vaiko darbų 

aplankai, tėvų anketos, vaiko darbeliai, 

piešiniai, testai ir kt.) 

Nepakankamas pasyvesnių 

vaikų įtraukimas į darželio 

veiklas. Nėra kryptingo 

motyvuotumo. 

4. Pagalba 

mokiniui  
Darželyje diegiamos socialinių – emocinių 

įgūdžių ugdymo programos. 

VGK, logopedas, mokytojai ir administracija 

bendradarbiauja tarpusavyje ir teikia įvairiapusę 

pagalbą vaikams. 

Tikslingai dirbama su gabiais mokiniais 

Logopedas, bendraudamas su vaikais ir jų tėvais 

laiku įvertina vaikų specialiuosius poreikius. 

Informacinių technologijų 

būdu, elektroniniame dienyne 

teikiamą informaciją naudoja 

ne visi tėvai. 

Darželyje nėra kitų pagalbos 

specialistų  psichologo, spec. 

pedagogo pareigybių. 

5. Darželio 

strateginis 

valdymas 

Dauguma darželio bendruomenės narių 

dalyvauja įgyvendinant darželio viziją, misiją, 

numatant strateginius tikslus. 

Mokytojai yra susibūrę į metodines, darbo 

Trečdalis  mokytojų yra 

jauni, turi nepakankamą 

darbo patirtį ir yra 

neatestuoti. 
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Remiantis išorės analizės ir vidinės analizės duomenimis pateikiama SWOT  analizės suvestinė ir 

formuluojamos strateginės išvados. 

                    Stipriosios pusės 

 

1. Daugelis darželio bendruomenės narių 

žino ir siekia puoselėti darželio vertybes, 

tradicijas, kurti savitą darželio kultūrą, 

svetingą aplinką. 

2. Darželyje diegiamos socialinių – emocinių 

įgūdžių ugdymo programos. 

3. Darželyje organizuojami tradiciniai 

meniniai renginiai, atliepiantys 

respublikai, regionui, miestui svarbiais 

datas 

4. Darželyje įgyvendinama sveikatos 

ugdymo programa, siekiant geros 

psichinės, dvasinės, fizinės bendruomenės 

narių sveikatos   

5. Darželyje tenkinami įvairūs  vaikų 

ugdymosi poreikiai ( vaikų tarybos veikla, 

krepšinis, dailės būrelis, muzikos būrelis, 

dailės terapija) 

6. Mokytojai susibūrę į metodines, darbo 

grupes sėkmingai bendradarbiauja 

planuodami, organizuodami, vertindami ir 

tobulindami darželio veiklą 

7. VGK, logopedas, mokytojai, vadovai 

bendradarbiauja tarpusavyje ir teikia 

pagalbą vaikams. 

8. Vaikai dalyvauja konkursuose, varžybose, 

olimpiadose, kartu su mokytojais 

dalyvauja projektuose, akcijose kituose 

renginiuose ir pasiekia gerų rezultatų. 

 

 

                     Silpnosios pusės 

 

1. Nepakankamai tėvai dalyvauja ugdymo 

procese 

2. Elektroniniame dienyne ne visi tėvai 

perskaito reikiamą informaciją. 

3. Darželyje trūksta pagalbos specialistų – 

psichologo, spec. pedagogo. 

4. Nedidelė jaunų specialistų praktinė patirtis 

ir kompetencijos. 

Galimybės 

 

1. Įgyvendinant  ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo (si) programas, 

atsižvelgiama į Lietuvos švietimo 

vertybinius principus, Mažeikių rajono 

Grėsmės 

 

1. Nepakankamai suderinta valstybės ir 

savivaldybės politika. 

2. Biurokratija, didelė dokumentų gausa 

atitolina pedagogą, vadovus nuo ugdymo 

grupes. Planuoja ir organizuoja įvairiapusę 

veiklą. 

Mokytojai,  įsitraukia į įsivertinimo procesą, 

dalyvauja rezultatų aptarimuose ir numato 

priemones darželio veiklos tobulinimui 

 

Pradedamos diegti lyderystės 

sąlygos. 
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savivaldybės strateginėmis nuostatomis, 

bendruomenės poreikius, ugdytinių tėvų 

lūkesčius.  

2. Galimybė pasinaudoti Europos Sąjungos 

fondų lėšomis, dalyvauti įvairiuose 

finansuojamuose projektuose užtikrintų 

geresnį darželio paslaugų prieinamumą ir 

kokybę. 

3. Aktyvi tėvų bendruomenės veikla, 

skiriamas didesnis 2 procentų gyventojų 

pajamų mokestis  padės gerinti darželio 

materialinę bazę. 

4. Pedagogams sudaromos galimybės nuolat 

tobulinti kvalifikaciją, atestuotis. 

5. Skatinama šeimų atsakomybė už vaiko 

ugdymą, plėtojama partnerystė su 

ugdytinių tėvais, kitomis respublikos, 

Europos švietimo įstaigomis, socialiniais 

partneriais. 

6. Diegiamos informacinės technologijos 

keičia ugdymo (si) sampratą, gerina 

ugdymo kokybę, mažina dokumentų naštą, 

lengvina informacijos sklaidą. 

7. Įstaigoje sudarytos palankios sąlygos 

jauniems, pradedantiems savo veiklą 

pedagogams.  Darželio pedagogai nuolat 

domisi naujovėmis, ieško netradicinių 

ugdymo būdų, dalyvauja įvairiuose 

miesto, respublikos bei tarptautiniuose 

projektuose. 

proceso. 

3. Finansavimas neatitinka įstaigos poreikių. 

Valstybės ir savivaldybės lėšų pakanka 

darželiui išlaikyti, bet nepakanka beveik 

40 metų senumo pastatui reorganizuoti. 

4. Įstaigos personalas neturi būtinų įgūdžių 

rengiant paraiškas ES projektams ir 

įsisavinant projekto lėšas. 

5. Nepatogus ir nesaugus privažiavimas ir 

sustojimas prie darželio teritorijos. 

6. Nepritaikyta darželio infrastruktūra: 

parkavimas, dviračių takas. 

7. Daugėja elgesio ir emocinių sutrikimų 

turinčių vaikų. 

8. Pedagogai neturi pakankamai patirties 

darbui su specialiųjų poreikių vaikais, 

rengiant individualias programas. 

9. Pati švietimo sistema nėra pasirengusi 

spec. poreikių vaikų integracijai. 

10. Neturime tam tikrų specialistų spec. 

pedagogo, psichologo, socialinio 

pedagogo.  

11. Didėja socialiai remtinų šeimų 

(nedirbančių) skaičius. 

12. Vis didėjantis tėvų  užimtumas įtakoja tėvų 

mažesnį domėjimąsi vaiko pasiekimais. 

13. Nepakankamas motyvuojantis jaunų, 

pradedančių darbą specialistų atlyginimas. 

14. Sugebėjimas atsirinkti tikslingai tarp 

gausybės projektų ir mokymų, 

neperkraunant darbuotojų neaktualiomis 

programomis ir seminarais. 

 

Strateginės išvados 

Bendradarbiaujantys mokytojai, pagalbos specialistai, tėvai ir socialiniai partneriai pasinaudos 

galimybe pritraukti papildomus finansavimo šaltinius įvairiems vaikų ugdymo poreikiams tenkinti. 

Toliau bus puoselėjamos darželio vertybės ir tradicijos. Vaikai bus ugdomi patraukliomis, 

šiuolaikiškomis formomis, priemonėmis ir būdais. 

Darželio patirtis, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, socialinio – emocinio ugdymo 

programų diegimas, sveikatos stiprinimo programos diegimas, meninio ugdymo renginių 

organizavimas sudarys sąlygas gerinti vaikų ugdymą. 

Puoselėjant darželio vertybes, tradicijas, kuriant savitą kultūrą, bus pritraukti kvalifikuoti 

specialistai. 
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Pagalbos specialistų trūkumo mažinimas padės specialiųjų poreikių vaikams integruotis į 

darželio bendruomenę. 

Darželio bendruomenė, aktyviai bendradarbiaudama su socialiniais partneriais dalinsis 

patirtimi, žiniomis, rengs ir įgyvendins ES remiamus projektus. 

Bus tobulinamos mokytojų kompetencijos, kvalifikacija, mokytojai bus skatinami atestuotis, 

dalintis žiniomis ir gerąja patirtimi.  

7. DARŽELIO STRATEGIJA 

 

VIZIJA  

Sveikas ir kūrybiškas vaikas. Bendradarbiaujanti šeima. Motyvuota bendruomenė. 

MISIJA  

Darželis, atviras pokyčiams, jungiantis bendruomenės narius vieningiems siekiams – vaikų kūrybinių 

gebėjimų atskleidimui, laisvo, emociškai stipraus, sveiko, savimi pasitikinčio ir laimingo vaiko 

ugdymui. 

FILOSOFIJA  

Bendruomenės nuostata – vaikas mūsų įstaigoje vertybė ir pats svarbiausias asmuo. Mūsų siekis -

suteikti galimybę pačiam vaikui atrasti, pamatyti ir suprasti ,,didįjį kelią“. 

 

VERTYBĖS 

 Pagarba ir tolerancija: 

 sąžiningas požiūris į save ir savo darbą; 

 kito žmogaus poreikių, jausmų ir orumo pripažinimas; 

 skirtingų lyčių galimybių pripažinimas; 

 saugios aplinkos kūrimas ir tausojimas. 

 tautos kultūros ir tradicijų puoselėjimas, tinkamas dėmesys kitų tautų kultūrai. 

Atsakomybė: 
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 sąžiningas darbų atlikimas; 

 rūpinimasis savimi ir kitais; 

 aplinkos kūrimas ir tausojimas; 

 mokymasis visą gyvenimą. 

Bendradarbiavimas: 

 atvirumas pozityviam dialogui; 

 dalijimasis žiniomis, patirtimi, idėjomis; 

 inovacijų diegimas; 

8. STRATEGINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

I TIKSLAS: SUDARYTI SĄLYGAS VAIKŲ UGDYMO, UGDYMOSI IR DARŽELIO 

PAŽANGAI 

Uždaviniai:  

1.1.Gerinti ugdymo veiklų kokybę; 

1.2.Tobulinti mokytojų kompetencijas, kvalifikaciją; 

1.3.Tobulinti esamas ir kurti naujas edukacines aplinkas; 

1.4. Gerinti vaikų pasiekimų, pažangos vertinimo sistemą. 

 

II TIKSLAS: GERINTI BENDRUOMENĖS MIKROKLIMATĄ 

Uždaviniai: 

1.1.Gerinti emocinę aplinką darželyje, diegiant socialinių emocinių įgūdžių ugdymo raišką; 

1.2.Stiprinti darželio bendruomeniškus santykius; 
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9. PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

 

Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu. Plano įgyvendinimo stebėseną vykdo 

darželio direktoriaus įsakymu patvirtinta Strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos grupė, kuri 

posėdžiauja 2 kartus per metus. Pirmasis posėdis vyksta sausio mėnesį, pasibaigus metams. Plano 

įgyvendinimo stebėsenos grupė pristato strateginio plano įgyvendinimo rezultatus bendruomenei 

mokytojų tarybos, grupių tėvų atstovų tarybos susirinkimuose. Tokiu būdu bendruomenė turi galimybę 

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

planas įgyvendinamas rengiant detalius metinius veiklos planus, kurių priemonių įgyvendinimą, jų 

efektyvumą, darbuotojams pavestų užduočių atlikimą stebi ir vertina direktorius ir direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, metodinės tarybos nariai. Remiantis vertinimo duomenimis strateginis planas 

tikslinamas. Plano įgyvendinimo rodiklių analizė, pasiekti rezultatai, vertinimas, fiksuojami pateiktos 

formos lentelėje. 

Eil.nr. Uždavinys Numatyti 

kriterijai 

Kriterijų reikšmės Rezultatas 

Buvusi 

situacija 

Buvo 

planuota 

Dabartinė 

situacija 

1.        

2.        
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10.  STRATEGINIAI TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS (PROGRAMOS) 

 

 

I. KOKYBIŠKO UGDYMO(SI) UŽTIKRINIMAS 

 

 

Tikslas Sudaryti sąlygas vaikų ugdymo (-si) ir darželio pažangai 

Uždaviniai Rodiklis Rezultatas Finansavimo 

šaltinis 

 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikas 

1. Kelti mokytojų 

kvalifikaciją, 

tobulinti 

kompetenciją. 

Vidutiniškai 2 dienas per metus, naudodami 

įvairius metodus ir formas, įstaigos mokytojai 

tobulina savo kompetencijas. 

Apie 61 proc. mokytojų turi kvalifikacines 

kategorijas. 

78 proc. darbuotojų dalinasi gerąja patirtimi. 

Vyksta patirties pasidalinimas kolegialia 

kultūra. Stebi 2 ugdomąsias veiklas per metus. 

8 proc. mokytojų kasmet nusistato veiklos 

užduotis 

 

4 proc. mokytojų kasmet dalyvauja 

respublikinėse, tarptautinėse konferencijose. 

Kasmet suorganizuojamas vienas rajoninis 

Mokytojai tobulins kvalifikaciją 5 dienas per 

metus. 

 

4 mokytojai įgis aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją. 

90 proc. mokytojų dalinsis gerąja patirtimi. 

Tęsis patirties pasidalinimas kolegialia 

kultūra. Stebės 1 ugdomąją veiklą per metus, 

tačiau 100 proc. mokytojų kasmet nusistatys 

metines veiklos užduotis ir pristatys jų 

vykdymo ataskaitą. 

2 mokytojai kasmet dalyvaus respublikinėse, 

tarptautinėse konferencijose. 

Bus suorganizuoti 2 rajoniniai renginiai. 

MK 

atlyginimo 

lėšos 

2020-2022 m. 

Tikslas: Sudaryti sąlygas vaikų ugdymo, ugdymosi ir darželio pažangai. 

Siekiant sudaryti sąlygas vaikų ugdymo (-si) ir darželio pažangai bus siekiama stiprinti mokytojų kompetenciją, skatinama ir vykdoma mokytojų 

atestacija. Darželis tobulins edukacines aplinkas, kurs ir atras naujas vidaus ir lauko erdves. Mokytojai sieks tobulinti veiklų kokybę, vaikų žingsninės 

pažangos ir pasiekimų vertinimą, skatins ir lavins bendruomenės kūrybiškumą. Darželio bendruomenė įsitrauks į sveikatinimo, gamtosaugines veiklas, 

dalyvaus valstybės ir savivaldybės programose, projektuose, sieks pritraukti papildomas Europos Sąjungos ir kitas lėšas.  
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renginys.  

2.Tobulinti 

edukacines erdves. 

 

 

20 proc. edukacinių erdvių aprūpinta vaizdo 

technika. 

Įkurta 1 poilsio erdvė. 

 

 

 

 

 

Įrengti 3 nauji įrengimai lauko žaidimų 

aikštelėse. Pradėtos kurti lauko edukacinės 

erdvės. 

Įstaigoje turimos ir naudojamos 3 inovatyvios 

ugdymo priemonės. 

50 proc. edukacinių erdvių aprūpinta 

šiuolaikine vaizdo ir garso technika. 

Atnaujintos 4 grupių edukacinės erdvės, 

sukurta 1 papildoma zona poilsiui, inovatyviai 

išnaudotos koridoriaus ir laiptinių erdvės. 

Įrengtas, atidarytas ir pristatytas zoo 

kambarys, jame suorganizuoti 2 su gamtos 

pažinimu susiję projektai. 

Bus pastatytos 4 naujos lauko žaidimų 

aikštelės. Įkurta 11 edukacinių lauko erdvių. 

 

Bus įsigytos 5-6 inovatyvios ugdymo 

priemonės. 

ES parama; 

Savivaldybės 

programų, 

projektų 

lėšos; 

2% lėšos; 

Spec. Lėšos 

 

2020-2022 m. 

3. Gerinti veiklų 

kokybę, vaikų 

žingsninės pažangos 

ir pasiekimų 

vertinimą, 

sveikatinimo 

mokymą, skatinti ir 

lavinti 

bendruomenės 

kūrybingumą. 

50proc.veiklų vykdoma tradicinėje ugdymo 

aplinkoje. 

 

 

Vienas pedagogas vykdo tarptautinius 

projektus eTwinning platformoje. 

20proc. mokytojų organizuoja ugdymą lauke. 

 

30proc. įvairina veiklas pasitelkę miesto 

objektus, erdves. 

 

4 proc. mokytojų taiko emocinio intelekto 

ugdymo elementus. 

 

 

 

Sukurta įstaigos inovacijų grupė „Gintarėlis 

inovatyviai“. 

 

4 proc. mokytojų dalyvauja tarptautiniuose 

10 proc. sumažės veiklų vykdomų tradicinėje 

ugdymo aplinkoje. 75 proc. mokytojų ieškos 

naujų erdvių ir  ugdymo metodų veiklų 

kokybės gerinimui.  

50 proc. pedagogų taikys eTwinning 

platformos idėjas. 

70 proc. mokytojų panaudos lauko aplinką 

kaip tyrinėjimo ir eksperimentų laboratorijas;  

70 proc. organizuojamų projektų, išvykų 

edukacinių valandėlių vyks ne įstaigos 

erdvėse. 

10 proc. augs mokytojų, kurie taikys 

emocinio intelekto ugdymo elementus, 

skaičius. Bus sukurtos 2-3 emocinį intelektą 

ugdančios priemonės pagal „lauko darželio“ 

idėjas. 

10 proc. mokytojų inicijuos naujas 

inovatyvias veiklas įstaigoje, įsitrauks į kitų 

įstaigų organizuojamas inovatyvias veiklas. 

Bus parengti ir įgyvendinti 5 tarptautiniai 

MK lėšos; 

ES parama; 

Savivaldybės 

lėšos 

2020-2022 m. 
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projektuose. Suorganizuotas 1 projektas su 

socialiniais partneriais. 

 

30 proc. tėvų yra įsitraukę į ugdymo procesą. 

 

Stebimos 2 veiklos per metus. Mokslo metų 

pabaigoje pildoma metų veiklos refleksija. 

 

 

 

 

 

35 proc. visų vertintų vaikų – pervertinti – 

vaikų pasiekimuose nurodyti rodikliai 

neatitinka vaiko gebėjimų. 

 

 

 

 

 

25 proc. vertinime naudoja palyginimo metodą, 

taiko inovatyvius pažangos ir pasiekimų 

vertinimo būdus. 30 proc. įstaigos tėvų 

dalyvauja vaikų vertinime. 

 

 

29 proc. visų ugdytinių suteikiama, o dar 25 

proc. reikalinga švietimo pagalba.  

 

 

 

10 proc. specialiųjų poreikių vaikų gauna 

individualią pagalbą grupėje.  

 

projektai, į juos bus įtraukti 10 mokytojų. 1-2 

projektų metu ryšys su socialiniais partneriais 

bus užmegztas video tiltų pagalba. 

80 proc. tėvų įsitrauks į ugdymo procesą. 

 

Bus stebima 1 ugdomoji veikla per metus, 

sukurta nauja forma metų veiklos užduotims 

ir jų įvykdymo ataskaitai. Vadovams ir 

kitiems pedagogams metų veiklos rezultatai 

bus pristatomi laisva forma pasitelkiant 

kūrybines galias. 

 

15 proc. sumažės pervertintų vaikų.  

Atsižvelgiant į vaikų galimybes, įvertinus 

vaiko gebėjimus, bus taikomas struktūruotas 

ugdymas. Bus sukurtos naujos metodinės 

priemonės skirtos vaikų vertinimui ir jų 

pristatymui.  Individualių pokalbių su tėvais 

metu, bus aptariamos vaiko sėkmės, nesėkmės 

ir pažangos galimybės. 

100 proc. mokytojų sukurtų naujų metodinių 

priemonių pagalba vertinime naudos 

palyginimo metodą, 80 proc. tėvų įsitrauks į 

vaikų vertinimą. 

 

 

Bus įsteigtos papildomos švietimo pagalbos 

specialisto, mokytojo padėjėjo pareigybės. 

Logopedas glaudžiai bendradarbiaus su PPT, 

individualiai konsultuos tėvus, kurs ir vykdys 

individualius pagalbos vaikams planus. 

Švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų 

komandinis darbas teiks kokybišką ugdymą 

spec. poreikių vaikams. 30 proc. spec. 
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50 proc. įstaigos darbuotojų ir tėvų įsitraukia į 

sveikatos programos vykdymą. 

 

35 proc. organizuojamų renginių, edukacinių 

valandėlių susiję su vaikų sveikatos stiprinimu. 

55 proc. vaikų fiziškai pajėgūs, gali atstovauti 

įstaigą sporto varžybose, Mažųjų žaidynių 

renginiuose. 

 

10 proc. įstaigos vaikų atskleisti kūrybiniai 

sugebėjimai. 6 proc. jų atskleisti talentai, jų 

kūrybinių galių ugdymu užsiima vienas įstaigos 

pedagogas. 

poreikių vaikų gaus individualią pagalbą 

grupėje. 

75 proc. įstaigos darbuotojų ir tėvų įsitrauks į 

sveikatos programos vykdymą, pritrauks 

socialinius partnerius, siūlys savo idėjas. 

Su vaikų sveikata susijusių renginių, veiklų 

skaičius sieks 50 proc. visų įstaigoje 

organizuojamų renginių. 70 proc. įstaigos 

vaikų bus fiziškai aktyvūs, pajėgūs, dalyvaus 

sporto renginiuose. 

 

Daugės vaikų, turinčių kūrybinių sugebėjimų, 

su jais dirbs ir kiti įstaigos specialistai, kurie 

ugdys ir tobulins vaikų kūrybiškumą, 

dalyvaus su jais miesto, rajono, regiono 

renginiuose, konkursuose. Bus įtraukti ir kitų 

įstaigų meninio ugdymo specialistai.  
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Priemonių aprašymas 

Priemonės Pasiekimo rodiklis Laikas Atsakinga 

institucija 

Lėšų 

poreikis 

Finansiniai šaltiniai 

ES 

fondas ir 

kt. 

parama 

2% 

lėšos 

Biudžeto 

lėšos 

Miesto savivaldybės 

lėšos projektų lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. Uždavinys:  Kelti mokytojų kvalifikaciją, tobulinti kompetenciją. 

 

1.Įgyvendinti mokytojų 

atestacinę programą.  

4 mokytojai bus 

įtraukti į atestacinę 

programą ir įgys 

aukštesnę 

kvalifikacinę 

kategoriją. 

Pedagogai ir 

vadovai tobulins 

savo kvalifikaciją ne 

mažiau kaip 5 dienas 

per metus 

(nuotoliniu ar 

tiesioginiu būdu). 

 

2020-

2022 m. 

Darželis, 

Mažeikių 

rajono 

savivaldybės 

švietimo, 

kultūros ir 

sporto 

skyrius 

MK 

atlyginimo 

fondo lėšos; 

lėšos, skirtos 

mokytojų ir 

kitų ugdymo 

procese 

dalyvaujančių 

asmenų 

kvalifikacijai 

tobulinti. 

  1500   

2.Dalintis gerąja 

patirtimi darželyje, 

rajone, respublikoje. 

Bendradarbiauti su kitų 

šalių ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis. 

90proc. mokytojų ir 

vadovų dalinsis 

gerąja patirtimi savo 

įstaigoje, rajone, 

respublikoje taip 

tobulindami savo 

bendravimo 

kompetencijas. 1-2 

2020 m. Darželis MK 

atlyginimo 

fondo lėšos; 

lėšos, skirtos 

mokytojų ir 

kitų ugdymo 

procese 

dalyvaujančių 
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pedagogai kasmet 

dalyvaus 

respublikinėse 

konferencijose,  

pristatys įstaigos 

sėkmės istorijas. Bus 

suorganizuoti 1-2 

rajoniniai renginiai. 

asmenų 

kvalifikacijai 

tobulinti. 

2. Uždavinys: Tobulinti edukacines erdves. 

 

1.Tobulinti ir kurti 

edukacines erdves 

lauke ir grupėse. 

Atnaujintos ir 

sukurtos 8 erdvės 

lauke ir grupėse, 1 

papildoma zona 

poilsiui. 

2022 m. Darželis ES parama; 

Savivaldybės 

programų, 

projektų 

lėšos; 

2%  lėšos; 

Spec. lėšos 

 3000 3000 10000 

2.Kurti naujas 

ugdymo(si) aplinkas 

„Veiklus vaikas“. 

 

 

 

 

Bus įkurtos 2 vidaus 

bendrosios aplinkos-

koridoriuose ir 

laiptinėse įrengtos 

žaidimų, motorikos 

lavinimo zonos, 

vaikų dėmesiui, 

mąstymui, 

smulkiajai motorikai 

ir kūrybiškumui 

ugdyti. Pažintinius 

gebėjimus 

lavinančios 

dekoracijos ir 

ugdomosios 

manipuliacinės 

sienelės. 

2022 m. Darželis ES parama; 

Savivaldybės 

programų, 

projektų 

lėšos; 

2%  lėšos; 

Spec. lėšos 

 

 1200 2000  
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3.Įkurti Zoo kambarį. Bus įkurta žalioji 

erdvė pažinti, 

ugdytis. Kambarys 

aprūpintas vaizdo 

technika. 

Suorganizuotas 

atidarymas ir 

įvykdyti 2 su gamtos 

pažinimu susiję 

projektai.  

2022 m. Darželis ES parama; 

Savivaldybės 

programų, 

projektų 

lėšos; 

2%  lėšos; 

Spec. lėšos 

 500 1000 1000 

3. Uždavinys:  Gerinti veiklų kokybę ir vaikų žingsninės pažangos ir pasiekimų vertinimą. 

 

1. Gerinti veiklų 

kokybę. 

75 proc. mokytojų 

ieškos naujų erdvių 

ir metodų vaikų 

ugdymui; 50 proc. 

pedagogų taikys 

eTwinning 

platformos idėjas; 10 

proc. įsitrauks į kitų 

įstaigų 

organizuojamas 

inovatyvias veiklas. 

10 proc. augs 

mokytojų, kurie 

taikys emocinio 

intelekto ugdymo 

elementus, skaičius. 

80 proc. tėvų 

įsitrauks į ugdymo 

procesą. 

2022 m. Darželis MK lėšos; 

ES parama; 

Savivaldybės 

lėšos 

 500 1500  

2.Rengti, įgyvendinti 

miesto, šalies, 

tarptautinius projektus. 

Bus parengti ir 

įgyvendinti 5 

tarptautiniai 

2022 m. Socialiniai 

partneriai 

Darželis 

ES parama; 

MK 

atlyginimo 

 200 400  
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projektai, į juos bus 

įtraukti 10 mokytojų. 

1-2 projektų metu 

video tiltų būdu vyks 

bendravimas su 

socialiniais 

partneriais iš kitų 

rajonų ir užsienio 

šalių. 

lėšos 

3. Organizuoti ugdymą 

kitose erdvėse, įvairiose 

ugdymo aplinkose. 

 

 

70 proc. mokytojų 

panaudos lauko 

aplinką kaip 

tyrinėjimo ir 

eksperimentų 

laboratorijas; 

Bus sukurtos 2-3 

emocinį intelektą 

ugdančios priemonės 

pagal ,,lauko 

darželio“ idėjas. 

2022 m. Darželis MK lėšos; 

ES parama; 

Savivaldybės 

lėšos 

 500 800 400 

4.Ieškoti ir taikyti 

naujus ugdymo 

metodus. 

Bus taikomi 4 nauji 

ugdymo metodai – 

ugdymas lauke, 

miesto erdvėse, 

emocinio intelekto 

ugdymas ir įvairūs 

projektai. 70 proc. 

organizuojamų 

projektų, išvykų, 

edukacinių 

valandėlių vyks ne 

įstaigos erdvėse. 

2022 m. Darželis MK lėšos; 

ES parama; 

Savivaldybės 

lėšos 

  600  

5.Vertinti individualią 

mokytojų pažangą. 

Stebima 1 ugdomoji 

veikla, tačiau bus 

2022 m. Darželis MK lėšos; 

Savivaldybės 
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sukurta forma 

metinės veiklos 

ataskaitos ir 

ateinančių metų 

veiklos užduočių 

užpildymui, vadovui 

ir mokytojams laisva 

forma bus pristatomi 

metų veiklos 

rezultatai. 

lėšos 

6.Tobulinti vaikų 

žingsninės pažangos ir 

pasiekimų vertinimą.  

Bus sukurtos naujos 

metodinės priemonės 

skirtos vaikų 

vertinimui ir jų 

pristatymui. Vaikų 

pažangos vertinimas 

bus vykdomas 2 

kartus per metus, 

vaikų pažanga 

aptariama mokslo 

metų pabaigoje 

Mokytojų taryboje, 

su tėvais pasiekimų 

palyginimas 

aptariamas 1 kartą 

per metus. Nuolatinė 

refleksija vaikų 

pažangos ir 

pasiekimų 

klausimais padės 

tobulinti ugdymo 

procesą. 80 proc. 

tėvų įsitrauks į vaikų 

žingsninės pažangos 

2022 m. Darželis MK lėšos; 

Savivaldybės 

lėšos 
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ir pasiekimų 

vertinimą. 

7.Teikti efektyvią  

švietimo pagalbą. 

Logopedas teiks 

individualias 

konsultacijas 

tėvams, kurs ir 

vykdys individualius 

pagalbos vaikams 

planus, glaudžiai 

bendradarbiaus su 

PPT. Įsteigtos  

švietimo pagalbos 

specialisto, 

mokytojo padėjėjo 

pareigybės. 

Sudarytos 

kokybiškos sąlygos 

specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymui. 30 

proc. spec. poreikių 

vaikų gaus 

individualią pagalbą 

grupėje. 

2022 m. Darželis MK lėšos; 

Savivaldybės 

lėšos 

    

8. Gerinti sveikatinimo 

mokymą, skatinti ir 

lavinti bendruomenės 

kūrybingumą. 

75 proc. įstaigos 

darbuotojų ir tėvų 

įsitrauks į sveikatos 

programos vykdymą. 

50 proc. visų 

įstaigoje 

organizuojamų 

renginių bus susiję 

su vaiko sveikatos 

ugdymu. 70 proc. 

įstaigos vaikų bus 

2022 m.  Darželis MK lėšos; 

Savivaldybės 

lėšos 

   2000 
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II. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS MIKROKLIMATO GERINIMAS 

 

 

 

 

 

fiziškai aktyvūs, 

pajėgūs, dalyvaus 

sporto renginiuose. 

Daugės vaikų, 

turinčių kūrybinių 

sugebėjimų, su jais 

dirbs ir kiti įstaigos 

specialistai, kurie 

ugdys ir tobulins 

vaikų kūrybiškumą,  

dalyvaus su jais 

miesto, rajono, 

regiono renginiuose, 

konkursuose.  Bus 

įtraukti ir kitų įstaigų 

meninio ugdymo 

specialistai. 

Tikslas: Gerinti darželio bendruomenės mikroklimatą 

Siekti, kad darželyje ugdomos vertybės (sąžiningumas, atsakingas požiūris į save ir savo darbą, kūrybinga aplinka, atvirumas bendravimui, naujovėms) 

būtų atliepiamo ugdymo turinyje ir darželio gyvenime. Siekiant ugdyti vaikų kūrybiškumą, socialinius – emocinius įgūdžius, nuosekliai įgyvendinti 

sveikatos ugdymo programą, vystyti socialinį – emocinį ugdymą plėtojant darželio bendruomenės idėjas, įtraukiant socialinius partnerius ir visus 

bendruomenės narius. 
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Tikslas Gerinti darželio bendruomenės mikroklimatą 

Uždaviniai Rodiklis Rezultatas Finansavimo 

šaltinis 

 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikas 

1.Gerinti 

emocinės aplinkos 

darželyje vertybių 

raišką integruoti į 

ugdymo procesą. 

Įstaigoje įgyvendinamas ugdymo  turinys 

pagal  1  ikimokyklinio ugdymo programą  

ir 1 bendrojo   priešmokyklinio  ugdymosi  

programą  , atsižvelgiama į ugdytinių  

poreikius, galimybes. Integruojama 1 GMP 

programa ir 1 sveikatos programa.  

70 proc.  sudaromos galimybės kokybiško 

ugdymo užtikrinimui: kuriama visiems 

vaikams draugiška, atvira, emociškai saugi 

aplinka. 

30 proc.  ugdytinių geba išreikšti savo 

jausmus, tinkamai į juos reaguoja. 

70 proc. grupėse įrengtos erdvės socialinių  

emocinių įgūdžių,  gebėjimų ugdymui  bei 

tobulinimui. 

35 proc. mokytojų naudoja elgesio ir 

emocijų įsivertinimo sistemą. 

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa. 

 

 

 

 

 

90 proc. sudaromos galimybės kokybiško 

ugdymo užtikrinimui: kuriama visiems 

vaikams draugiška, atvira, emociškai saugi 

aplinka. 

50 proc.  ugdytinių geba išreikšti savo 

jausmus, tinkamai į juos  reaguoja. 

100 proc.  grupėse įrengtos erdvės socialinių  

emocinių įgūdžių,  gebėjimų ugdymui  bei 

tobulinimui. 

50 proc. mokytojų naudoja elgesio ir 

emocijų įsivertinimo sistemą. 

MK lėšos 2020–2022 m. 

2. Nuosekliai 

diegti emocinę 

programą. 

50 proc. įstaigos pedagogų atnaujina  

kompetencijas socialinio emocinio ugdymo 

srityje, dalyvauja socialinio emocinio 

ugdymo kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose ne rečiau kaip kartą per metus. 

 

1 priešmokyklinio  ugdymo pedagogė  

įgyvendina socialinių  bei emocinių 

sunkumų įveikimo  gebėjimų  programą 

„Zipio  draugai“ 

1 priešmokyklinio ugdymo pedagogė į 

ugdymo procesą integruoja ,,Kimochi”  

ugdymo programos elementus . 

85 proc.  įstaigos pedagogų atnaujina  

kompetencijas socialinio emocinio ugdymo 

srityje, dalyvauja socialinio emocinio 

ugdymo kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose ne rečiau kaip 2 kartus  per 

metus. 

1 priešmokyklinio ugdymo pedagogė  

įgyvendina socialinių  bei emocinių 

sunkumų įveikimo  gebėjimų  programą 

„Zipio  draugai“ 

2 priešmokyklinio ugdymo pedagogė į 

ugdymo procesą integruoja ,,Kimochi”  

ugdymo programos elementus. 

MK lėšos 

ES lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 m. 
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65 proc.   bendruomenės narių įsitraukia į 

darželyje organizuojamus respublikinius 

projektus. 

85 proc.  bendruomenės narių įsitraukia į 

organizuojamas gerumo akcijas.  

70 proc.  mokytojų įgyvendina projektus 

organizuojamus darželio mastu.    

 

90 proc.   bendruomenės narių  įsitraukia į 

darželyje organizuojamus respublikinius 

projektus. 

95 proc.  bendruomenės narių įsitraukia į 

organizuojamas gerumo akcijas. 

90 proc. mokytojų įgyvendina projektus 

organizuojamus darželio mastu. 

 

3. Stiprinti 

darželio 

bendruomeniškus 

santykius. 

Darželyje skatinama savanorystė. Per 2019 

metus buvo įgyvendinta 3 savanorystės 

iniciatyvos. 

Vyksta 2 šviečiamojo pobūdžio 

informaciniai renginiai tėvams ir    

bendruomenei. Rengiami 4-5 leidiniai  

(lankstinukai, bukletai, informaciniai 

stendai) įvairiomis temomis. 

Organizuojami bendruomenės renginiai 2, 

išvykos 2, edukaciniai užsiėmimai 

netradicinėse erdvėse 2. 

Tėvų savivalda inicijuoja 2 susitikimus per 

metus. 

60 proc. tėvų dalyvauja organizuojamuose 

renginiuose. 

Tėvų ansamblis dalyvauja 1 renginyje. 

Darželyje skatinama savanorystė. 

Įgyvendinta 7 savanorystės iniciatyvos. 

 

Vyksta 3 šviečiamojo pobūdžio 

informaciniai renginiai tėvams ir    

bendruomenei. Rengiami  7-10 leidiniai  

(lankstinukai, bukletai, informaciniai 

stendai) įvairiomis temomis 

Organizuojami 3 bendruomenės renginiai, 3 

išvykos, 4 edukaciniai užsiėmimai 

netradicinėse erdvėse. 

Tėvų savivalda inicijuoja 4 susitikimus per 

metus. 

90 proc. tėvų dalyvauja organizuojamuose 

renginiuose. 

Tėvų ansamblis dalyvauja 3 renginyje. 

MK lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

2020-2022 m. 
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Priemonių aprašymas 

Priemonės Pasiekimo rodiklis Laikas Atsakinga 

institucija 

Lėšų 

poreikis 

Finansiniai šaltiniai 

ES 

fondas ir 

kt. 

parama 

2% 

lėšos 

Biudžeto 

lėšos 

Miesto savivaldybės 

lėšos projektų lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Uždavinys: Gerinti emocinę aplinką darželyje, integruojant vertybių raišką į ugdymo procesą, darželio gyvenimą.  

1. Elgesio ugdymui, 

emocijų suvokimui ir 

valdymui naudojamos 

priemonės. 

50 proc.   ugdytinių  

geba išreikšti savo 

jausmus, tinkamai  į 

juos  reaguoja. 

50  proc. mokytojų 

naudoja elgesio ir 

emocijų 

įsivertinimo 

sistemą. 

100 % grupėse 

įrengtos  erdvės 

socialinių  emocinių 

įgūdžių,  gebėjimų 

ugdymui  bei 

tobulinimui. 

2022 m. Darželis MK lėšos  300 1500  

2. Uždavinys: Diegti socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo programą . 

1.Planingas socialinių – 

emocinių ugdymo 

programų diegimas 

darželyje. 

1 priešmokyklinio  

ugdymo pedagogė  

įgyvendina 

socialinių  bei 

emocinių sunkumų 

įveikimo  gebėjimų  

programą „Zipio  

2022 m. Darželis; 

Socialiniai 

partneriai 

MK lėšos; 

Savivaldybės 

lėšos 

 400 600  
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draugai“ 

2 priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė į 

ugdymo procesą 

integruoja 

,,Kimochi”  

ugdymo programos 

elementus. 

85 proc.  įstaigos 

pedagogų atnaujina  

kompetencijas 

socialinio emocinio 

ugdymo srityje, 

dalyvauja socialinio 

emocinio ugdymo 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose ne 

rečiau kaip 2 kartus  

per metus. 

90 proc.  

bendruomenės 

narių įsitraukia į 

darželyje 

organizuojamus 

respublikinius 

projektus. 

95 proc.   

bendruomenės 

narių įsitraukia į 

organizuojamas 

gerumo akcijas. 

90 proc. mokytojų  

įgyvendina 
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projektus 

organizuojamus 

darželio mastu. 

3. Uždavinys: Stiprinti darželio bendruomenės santykius 

 

1.Bendruomenę 

telkiančią renginių 

organizavimas. 

Darželyje skatinama 

savanorystė. 

Įgyvendinta 7 

savanorystės 

iniciatyvos. 

Vyksta 3 

šviečiamojo 

pobūdžio 

informaciniai 

renginiai tėvams ir  

bendruomenei. 

Rengiami 7-10 

leidiniai 

(lankstinukai, 

bukletai, 

informaciniai 

stendai) įvairiomis 

temomis. 

Organizuojami 3 

bendruomenės 

renginiai, 3 išvykos, 

4 edukaciniai 

užsiėmimai 

netradicinėse 

erdvėse. 

Tėvų savivalda 

inicijuoja 4 

susitikimus per 

metus. 

2022 m. Darželis; 

Socialiniai 

partneriai 

MK lėšos; 

Savivaldybės 

lėšos 

  800  
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90 proc. tėvų 

dalyvauja 

organizuojamuose 

renginiuose. 

Tėvų ansamblis 

dalyvauja 3 

renginiuose. 
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