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Asignavimų 
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Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 

ĮVADAS 

Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ (kitaip – Mokykla) 2021–2025 metų strateginis planas 

parengtas siekiant telkti šios įstaigos bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, tolimesnei 

įstaigos vystymosi krypčiai nustatyti, prioritetams ir Mokyklos pokyčiams planuoti prisitaikant 

prie išorės aplinkos pokyčių ir taip kuo efektyviau išnaudoti savo turimą potencialą. Strateginio 

veiklos plano projektą rengė darbo grupė, sudaryta direktoriaus 2021 m. sausio  21 d. įsakymu 

Nr. V1-10. 

Mokyklos 2021–2025 metų strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis: 

 LR švietimo įstatymu; 

 Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metų nuostatomis; 

 Lietuvos pažangos strategija „Lietuvos pažanga 2030“; 

 LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021–2023 m. strateginio veiklos plano 

nuostatomis; 

  Šalčininkų rajono savivaldybės plėtros strateginio plano 2019–2021 m. išsikeltais 

prioritetais; 

 Mokyklos nuostatais; 

 Ikimokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa „Po vyturio sparneliais auga vaikų 

dienelės“; 

 Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, 2014 m.; 

 Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis, 2015 m. 

Lopšelio-darželio „Vyturėlis“ strateginis planas nukreiptas į šeimos ir darželio glaudesnio 

bendravimo bei bendradarbiavimo skatinimą siekiant, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymasis taptų kokybiškesnis, įdomesnis, veiksmingesnis ir atitiktų kognityvinės 

raidos ugdytinių pažangų stadijų seką. Ugdymo(si) proceso metu ypatingas dėmesys skiriamas 

STEAM strategijos plėtojimui Mokykloje, t.y. ugdymo(si) personalizacijai, metodų pritaikymui 

įvairių gebėjimų ir interesų vaikams, problemų sprendimui, projektų įgyvendinimui, tyrinėjimais 

grindžiamam ugdymui, technologijų ir inovacijų taikymui, nuolatiniam pedagogų tobulėjimui, 

dalijimuisi idėjomis, sėkmės istorijomis ir kt.   

Į Ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo(si) programas integruojant Sveikatos stiprinimo 

programos „Noriu būti sveikas ir stiprus“ ir Aktyvios mokyklos plano nuostatas per įvairaus 

pobūdžio veiklas numatoma stiprinti bendruomenės sveikatą. 

Šia strategija siekiama paskatinti esminius Mokyklos pokyčius, sudaryti sąlygas formuotis 

kūrybingai, atsakingai ir atvirai asmenybei. 

BENDROSIOS  NUOSTATOS 

Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ savo veiklą pradėjo 1978 m. kovo 6 d. Darželis įsikūręs 

Šalčininkuose, J. Sniadeckio g. 15, tel. (8-380) 51 841, el.p. darželis.vyturelis@gmail.com, 

internetinės svetainės adresas: www.salcininkuvyturelis.lt. Įstaiga priklauso Šalčininkų rajono 

savivaldybei. Darželiui vadovauja direktorius. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui kuruoja 

ugdymo(si) sritį ir mokytojų darbą. Darželyje dirba 16 mokytojų, 3 priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai, meninio ugdymo mokytojas, logopedas, mokytojo padėjėjas. Dauguma (83 proc.) 

pedagogų turi aukštąjį išsilavinimą, 3 mokytojai įgiję mokytojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją, 10 – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Darželio personalo amžiaus 
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vidurkis  – 44 metai. 

Darželis yra išlaikomas iš valstybės biudžeto pagal patvirtintą sąmatą ir vaikų tėvų daliniu 

mokesčiu, taip pat yra paramos gavėjas ir gali gauti lėšų iš įvairių fondų, programų, fizinių ir 

juridinių asmenų.  

Darželyje ugdomi dviejų–šešerių metų vaikai. Šiuo metu veikia 10 ikimokyklinio (3 – lopšelinio, 

7 – darželinio) ir 2 priešmokyklinio ugdymo vaikų grupės. 2020–2021 m. m. įstaigoje ugdomas 

201 vaikas, iš jų 33 – priešmokyklinio amžiaus. Vidutinis vaikų skaičius grupėje – 17. Vienam  

mokytojui vidutiniškai tenka 10 vaikų, vienam darželio darbuotojui – 4 vaikai. Didelė dalis vaikų 

auga kitakalbėse šeimose ir yra veikiami nelietuviškos aplinkos, 80 proc. vaikų yra iš darnių,  

išsilavinusių ir geras ugdymosi sąlygas turinčių šeimų. 

Įstaiga vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programas. Įstaigos Ikimokyklinio 

ugdymo(si) programa „Po vyturio sparneliais auga vaikų dienelės“ yra orientuota į vaikų 

gebėjimų ugdymą, ugdymosi rezultatus, jų pažangą ir pasiekimus. Į ugdymo(si) procesą 

integruojamos Tabako, alkoholio, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos bei 

Saugaus eismo programos. Darželyje daug dėmesio skiriama vaiko sveikos gyvensenos 

vertybinių nuostatų ugdymui, įstaiga pripažinta Sveikatą stiprinančia ir Aktyvia mokykla. 

Siekdama įgyvendinti šį tikslą mokykla nuosekliai dalyvauja ir įgyvendina Šalčininkų rajono 

savivaldybės remiamus Sveikatos programos projektus, aktyviai įsitraukia į Respublikinio 

projekto „Sveikatiada“ iniciatyvas, dalyvauja Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų 

asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje. Daugelį metų lopšelis-darželis sėkmingai vykdo ES 

programą „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo 

įstaigose“. 

Vienas iš svarbiausių darželio uždavinių – puoselėjant visas vaiko galias (pažintines, 

psichosocialines, intelektines, emocijų, valios, fizines ir kt.) padėti kitakalbiams vaikams įvaldyti 

lietuvių kalbą, pažinti lietuvių tautos papročius ir tradicijas ir taip skiepyti jiems doros, grožio, 

meilės, dvasines vertybes. Šiam tikslui pasiekti išmaniai naudojama lietuvių liaudies tautosaka, 

organizuojamos tradicinės lietuvių liaudies šventės, pramogos. 

Vaikų ugdymas(is) darželyje grindžiamas atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio ypatumus ir 

kiekvieno vaiko galimybes, siekiant visuminio vaiko ugdymo. Darželis išsikėlė ir tvirtai laikosi 

šių pagrindinių ugdymo(si) principų: humaniškumo, tautiškumo, individualumo ir 

diferiancijavimo, aktyvumo, tęstinumo, bendradarbiavimo su šeima. Daug dėmesio skiriama 

vaiko aplinkos kūrimui, siekiant kad ji būtų saugi, funkcionali, stimuliuojanti, palaikanti ir 

harmonizuojanti. Šalčininkų rajono savivaldybės vykdomo projekto „Kokybiško ir inovatyvaus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“ dėka darželio erdvės 

pasipildė inovatyviomis priemonėmis: interaktyviosiomis edukacinėmis grindimis, robotais 

bitutėmis, interaktyviuoju ekranu ir interaktyviuoju stalu, multisensorinėmis priemonėmis, 

laboratorine įranga bei edukacine mokymosi platforma. Visos grupės aprūpintos kompiuteriais, 

veikia interneto ryšys. Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“. 

Visos šios priemonės suteikia mokytojoms galimybę keisti ugdymo(si) turinį, darbe su vaikais 

taikyti modernius ir šiuolaikiškus ugdymo būdus bei priemones. 

Mokykloje nuolat skatinama vaikų saviraiška bei kūrybiškumas: vaikai kasmet tampa 

meninio festivalio „Šalčios aleliumai“ dalyviais, sėkmingai dalyvauja rajono konkurso festivalyje 

„Mažieji talentai“, Mažųjų skaitovų konkurse, tinkamai atstovauja darželiui ir kituose įvairaus 

pobūdžio meniniuose renginiuose. Darželio grupėse, koridoriuose, laiptinėse nuolat veikia 

teminės vaikų dailės darbelių parodėlės. 

Darželis bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Šalčininkų rajono savivaldybės Pedagogine 

psichologine tarnyba, Šalčininkų lopšeliu-darželiu „Pasaka“, Eišiškių lopšeliu-darželiu 

„Žiburėlis“, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija, Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, 

Šalčininkų rajono Policijos komisariatu, Šalčininkų visuomenės sveikatos biuru, Šalčininkų 

rajono savivaldybės kultūros centru. Vykdomi bendri renginiai: šventės, pramogos, susitikimai ir 

kt.  

2020 m. lopšelyje-darželyje buvo pradėtas vykdyti auditas. Tuo tikslu buvo sudaryta 

vidaus audito koordinavimo (VAK) grupė, kuri sudarė kalendorinį audito planą, padėjo darželio 

bendruomenei analizuoti vidaus audito metodiką, veiklos rodiklius, pagalbinius rodiklius, 
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iliustracijas bei požymius, parengė „plačiajam“ auditui reikalingą medžiagą, padėjo įvertinti 

visas Mokyklos veiklos sritis. Apibendrinus „plačiojo“ audito duomenis, kuriame dalyvavo 81 % 

darbuotojų, buvo nustatyta, kad stipriausioji darželio veiklos sritis yra Vaiko ugdymas ir 

ugdymasis. Silpniausiai įvertinta darželio veiklos sritis – Etosas.  

Išaiškinus teigiamas, neigiamas, spręstinas ir problemines darželio sritis ir „plačiojo“ audito 

rezultatus ir apsvarsčius juos mokytojų tarybos posėdyje, buvo nutarta atlikti 2-osios srities 

veiklos rodiklio „Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas ugymo procese“ auditą. Renkantis šį 

rodiklį buvo atsižvelgta į atsiradusią būtinybę tobulinti šeimos ir pedagogų bendravimo bei 

bendradarbiavimo kokybę, ieškoti priimtimesnių ir patrauklesnių bendravimo bei 

bendradarbiavimo būdų ir formų. Efektyvus ir veiksmingas bendradarbiavimas su pedagogais, 

tėvų dalyvavimas vaiko gyvenime turi įtakos subalansuotam vaiko pažintinės, psichinės, 

psichosocialinės ir fizinės sveikatos vystymuisi. Tyrimų duomenimis, tėvų dalyvavimas ugdyme  

ir bendradarbiaujant su ugdymo įstaigos pedagogais skatina vaikų mokymosi motyvaciją, 

prisideda prie sėkmingesnio vaiko ugdymo. Tėvai, bendradarbiaudami su mokykla, įgyja daugiau 

žinių apie vaikų veiklą darželyje, prisiima atsakomybę. Pedagogams bendravimas bei 

bendradarbiavimas su šeima padeda geriau pažinti vaiką: sužinoti apie jo interesus, pomėgius, 

būdo ypatumus, išsiaiškinti tėvų lūkesčius ir tokiu būdu ugdymo turinį labiau pritaikyti 

šiuolaikinių vaikų poreikiams, jų ugdymosi stiliaus ypatumams, polinkiams, interesams.  

Buvo apsispręsta sutelktomis šeimos ir Mokyklos pastangomis siekti aukštesnės ugdymo(si) 

kokybės taikant ugdymo procese inovacijas, t. y. naudojant STEAM strategijos elementus ir 

metodus: problemų sprendimas, ilgalaikiai ir trumpalaikiai projektai, šiuolaikinių technologijų ir 

įrangos naudojimas, tyrinėjimai, ugdymo personalizacija. Vaiko ugdymosi proceso gerinimas 

atitinka tėvų lūkesčius, skatina pedagogus tobulinti kvalifikaciją plečiant kultūrinį akiratį, 

didinant šiuolaikinių technologijų išmanymą, orientuojantis į kūrybiškumo, pilietiškumo, 

lyderystės bei verslumo ugdymą.  

 

SSGG ANALIZĖ 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

1. Kūrybiškas, didelę metodinę patirtį turintis 

kolektyvas. 

2. Aukštas darželio pedagogų profesinės 

kompetencijos lygis. 

3. Darželio veikla stabili, atvira, siekiama 

ugdymo(si) kokybės.  

4. Logopedo pagalba teikiama 48-iems kalbos 

ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams.  

5. Tėvų pageidavimu veikia choreografijos 

būrelis. 

6. Įstaiga nuosekliai vykdo Sveikatos 

stiprinimo politiką: dalyvauja Ikimokyklinių 

įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ programoje, respublikiniame 

projekte „Sveikatiada“ ir yra pripažinta 

Sveikatą stiprinančia ir Aktyvia mokykla. 

7. Vaikai sėkmingai dalyvauja įvairiuose 

meniniuose projektuose: Šalčininkų rajono 

lietuviškų mokyklų meniniame festivalyje 

„Šalčios aleliumai“, Lietuvos vaikų ir 

moksleivių konkurse „Dainų dainelė“, 

Šalčininkų rajono ikimokyklinių įstaigų 

konkurse festivalyje „Dainuojantys 

darželinukai“, Mažųjų skaitovų konkurse ir kt. 

8. Visos grupės (100 proc.) aprūpintos 

kompiuteriais, veikia interneto ryšys, įdiegtas 

1. Neremontuotas koridorius, kabinetai, viena 

laiptinė.  

2. Menkas finansavimas blogina darželio 

materialinę padėtį, riboja ilgalaikį planavimą, 

naujų idėjų realizavimą. 

3. Aptarnaujančio personalo pagalbos trūkumas 

organizuojant ugdymo procesą, siekiant 

įgyvendinti ugdymo tikslus, kuo geriau tenkinti 

vaikų poreikius. 

4.Nepakankamas mokyklos darbuotojų 

bendradarbiavimas dalinantis sėkminga darbo 

patirtimi. 

5. Trūksta specialiojo pedagogo, psichologo 

specialisto pagalbos vaikui ir šeimai.    

6.Trūksta tėvų iniciatyvumo dalyvaujant 

ugdymo(si) procese. 

7. Nepakankamai vyksta bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

8. Neaktyvi darželio savivalda. 
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el. dienynas „Mūsų darželis“. 

9. Įgyvendinus Šalčininkų rajono savivaldybės 

inicijuotą ES projektą „Kokybiško ir 

inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo užtikrinimas Šalčininkų rajone“, 

darželio erdvės praturtėjo inovatyviomis 

priemonėmis.  

10. Į įstaigą ateina dirbti nauji mokytojai, kurie 

profesinių žinių semiasi persikvalifikavimo 

studijose. 

11. Atlikta įstaigos pastato išorės renovacija, 

suremontuotos visos grupės. 

12. Estetiškai ir tvarkingai prižiūrima darželio 

aplinka, siekiant jos funkcionalumo ir 

patrauklumo. 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

1. Palankios sąlygos pedagogų profesiniam 

tobulėjimui, naujų kompetencijų įgijimui. 

2. Mokytojų atlyginimų didėjimas skatina jų 

motyvaciją. 

3.Vaikų pasiekimų ir pažangos sistemos 

tobulinimas naudojantis el. dienynu „Mūsų 

darželis“. 

4. Privalomas priešmokyklinis ugdymas 

suteikia vaikams vienodo „starto“ galimybes 

mokykloje. 

5. Ikimokyklinio amžiaus pasiekimų aprašas 

padeda pedagogams tikslingai siekti vaiko 

vertybinių nuostatų bei esminių gebėjimų 

ugdymo visumos.  

6. Mokinio krepšelio tikslingas panaudojimas  

sudaro galimybę aprūpinti vaikus ugdymo 

priemonėmis, rengti išvykas, ekskursijas, 

gerinti ugdymo(si) kokybę.  

7. Mokytojų dalijimasis pozityviąja patirtimi 

įkvėpia kitus mokytojus, skatina jų profesinį 

tobulėjimą. 

8.Plėtojant šeimos ir įstaigos bendradarbiavimą 

atsiranda galimybė kartu spręsti iškylančias 

problemas, sudaro prielaidas ugdymo(si) 

kokybės gerinimui. 

9.Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

turi teigiamą poveikį mokyklos veiklai. 

10.Dalyvavimas įvairiose Sveikatos 

programose, akcijose skatina bendruomenės 

fizinį aktyvumą, prisideda prie  žaismingesnės, 

funkcionalesnės ir saugesnės lauko aplinkos 

kūrimo. 

11.Įvairių programų, projektų, akcijų, 

iniciatyvų įgyvendinimas skatina vaikus 

sveikai ir ekologiškai gyventi, ugdo jų 

kūrybiškumą ir saviraišką, lavina individualius 

gebėjimus. 

1. Mažėjantis vaikų skaičius. 

2. Neigiami socialiniai pokyčiai, skatinantys 

socialinę vaikų atskirtį, mažėjantis dėmesys 

dvasinėms vertybėms. 

3. Dėl pagalbos vaikui ir šeimai specialistų 

trūkumo darželyje specialieji vaikų poreikiai 

tenkinami nelaiku ir nekokybiškai. 

4. Nepakankamas įstaigos biudžetas neleidžia 

spręsti svarbių vystymosi uždavinių. 

5. Dideli darbo krūviai, teisės aktų kaita 

mažina pedagogų ir administracijos laiko 

sąnaudas, kurias galima būtų panaudoti vaikų 

ugdymo(si) proceso tobulinimui, projektinių 

veiklų kūrimui. 

6. Pasyvus šeimos dalyvavimas vaikų 

ugdymo(si) procese trukdo kurti solidarios 

bendruomeninės elgsenos įgūdžius, 

neformuoja atsakomybės prisiėmimo, 

lyderystės ir dinamiškesnio savarankiško 

kokybės gerinimo galimybių. 
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ŠALČININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ VEIKLOS STRATEGIJA 

LOPŠELIO-DARŽELIO VIZIJA 

 

Įstaiga yra besimokanti ir besikeičianti, nuolat tobulinanti vaikų ugdymą, padedanti skleistis jų 

gebėjimams, ugdytis gyvenimui visuomenėje reikalingoms vertybinėms nuostatoms bei 

kompetencijoms, puoselėjanti ir branginanti tautos papročius, tradicijas, bendraujanti ir 

bendradarbiaujanti, teikianti vaikui ir šeimai pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą. 

LOPŠELIO-DARŽELIO MISIJA 

 

Įstaiga, teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, orientuojantis į vaiko poreikius, 

interesus, galimybes, siekianti padėti kitakalbiams vaikams įvaldyti lietuvių kalbą, pažinti 

lietuvių tautos papročius ir tradicijas, skiepijanti doros, grožio, meilės dvasines vertybes. 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO FILOSOFIJA 

 

Vaikas – aktyvus savo žinojimo, indentiteto, kultūros kūrėjas; vaiko pažinimo vystymąsi skatina 

jį supanti aplinka, sąveika, bendradarbiavimas su pedagogu, kitais vaikais ir suaugusiaisiais; 

ugdymo(si) pagrindas – vaiko veikla, kūrybinis darbas. 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ TIKSLAI 

2021–2025 METAMS 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

Siekti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pažangos didinant bendradarbiavimą su 

ugdytinių tėvais, kuriant inovatyvias ugdymo erdves, sudarant vaikams tyrinėjimo ir 

iššūkių situacijas, tobulinant mokytojų kompetencijas.   

1. Skatinti šeimos ir darželio bendradarbiavimą ugdymo(si) procese.   

2. Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybę.  

3. Siekti bendruomenės sveikatos stiprinimo.  

4. Kurti nuolat besimokančią, bendradarbiaujančią, perspektyvią ir iniciatyvią pedagogų 

bendruomenę. 

 

1. Tikslas Skatinti šeimos ir darželio bendradarbiavimą ugdymo procese. 

Strateginio tikslo iškėlimo argumentai 

Tėvai – svarbiausi vaikų ugdytojai. Jie yra atsakingi už vaiko gerovę, sveikatą ir kokybišką 

ugdymą. Efektyviai, nuosekliai ir sistemingai bendradarbiaujant su vaiko tėvais, aptariant su jais 

ugdymo(si) programas, tikslus, ugdymo(si) rezultatus, turinio, ugdymo(si) proceso organizavimą,  

atkreipiant dėmesį į kiekvieno vaiko unikalumą, galima pasiekti efektyvesnių rezultatų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese. Visi šie veiksniai padeda visapusiškai 

vystytis vaiko asmenybei, stiprinant ugdytinio fizinę ir psichinę sveikatą, garantuojant saugumą, 

emocinį stabilumą ir ugdymo(si) proceso tęstinumą. 

Įgyvendinus šį strateginį tikslą vaiko pasiekimai 20% pagerėtų, 20% šeimų taps aktyviais 

ugdymo proceso dalyviais ir pedagogų partneriais. 

1.1. Uždavinys Siekti šeimos intensyvesnio įsitraukimo, aktyvesnio dalyvavimo  

vaikų ugdymo(si) procese. 

Priemonės Numatomi rezultatai Vykdymo 

laikas  

Vykdytojai, 

organizatoriai 

Finansavimo 

šaltinis 



 6 

1.1.1. Tėvų, vaikų ir 

pedagogų bendrų 

projektų kūrimas ir jų 

įgyvendinimas.   

 

 

 

 

Per metus įgyvendinami 1–

2 bendri projektai, kurių 

metu diegiamas 

bendruomenės 

kūrybiškumas, veiklumas, 

iniciatyvumas ir lyderystė.   

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

1.1.2. Tėvų 

dalyvavimas įstaigos 

renginiuose (meniniai 

ir sportiniai renginiai, 

konkursai, parodos), 

Tėvai (50 proc.) 

aktyviai dalyvauja 2–3 

renginiuose. 

2021-2025 

 

Mokytojai Ugdymo 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

1.1.3. Šeimos vakarai 

vaikų grupėje. 

Vyksta 1–2 šeimos vakarai, 

skatinantys šeimas geriau 

pažinti vienas kitą, 

susidraugauti, ugdytis 

bendruomeniškumą. 

2021-2025 

 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

1.1.4. Tėvų, vaikų, 

pedagogų bendros 

išvykos. 

Vieną kartą per metus 

rengiamos išvykos 

prisideda prie vaikų 

pažinimo plėtojimo, 

formuoja bendruomenės 

tradicijas. 

 

2021-2025 

 

Direktorius, 

mokytojos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.1.5. Ugdomosios 

aplinkos kūrimas 

kartu su vaikais 

(talkos, ugdymo(si) 

erdvių papildymas  

vaikų aktyvumą bei 

tyrinėjimą 

skatinančiomis 

priemonėmis). 

 

 

40 proc. tėvų dalyvauja  

inovatyviųjų erdvių 

kūrime. Ugdymo(si) erdvės 

kasmet 10 proc. 

papildomos priemonėmis, 

skatinančiomis vaikų fizinį 

aktyvumą (kelmai, rąstai ir 

pan.). Vaikams sudaromos 

sąlygos  stebėti, tyrinėti, 

atrasti, daryti išvadas. 

 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

mokytojos, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos,  

2 proc. GPM 

lėšos, 

ugdymo 

lėšos 

1.1.6. Darželio 

tarybos veiklos 

aktyvinimas. 

 

 

Darželio tarybos veikla 20 

proc. aktyvesnė. 

2021-2021 

 

 

Direktorius Žmogiškieji 

ištekliai 

3–4 kartus per metus 

šaukiami darželio tarybos 

posėdžiai svarbiems 

Mokyklos vystymosi 

uždaviniams spręsti. 

2021-2025 Direktorius Žmogiškieji 

ištekliai 
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Tarybos nariai teikia savo 

siūlymus, pastebėjimus, 

įžvalgas,  imasi iniciatyvos 

tobulinant Mokyklos 

veiklą, organizuojant ir 

įgyvendinant įvairaus 

pobūdžio renginius. 

2021-2025 Direktorius Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2. Uždavinys Gerinti tėvų informavimo apie vaiką  procedūrų kokybę.   

Priemonės Numatomi rezultatai Vykdymo 

laikas  

Vykdytojai, 

organizatoriai 

Finansavimo 

šaltinis 

1.2.1.Tėvų 

susirinkimai. 

Kiekvienais metais 

gegužės – birželio mėn. 

vyksta būsimųjų 

darželinukų tėvų 

susirinkimas supažindinant 

juos su darželio programa, 

aplinka, sąlygomis, 

vykdoma veikla.  

2021-2025 Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Grupės tėvų susirinkimai 

2–3 kartus per metus, 

aptariant ugdymo(si) 

programos nuostatas, 

grupės aktualijas. 

2021-2025 Mokytojos Žmogiškieji 

ištekliai 

3–4 kartus per metus 

šaukiami grupės tėvų 

aktyvų susirinkimai, 

iškilusiems svarbiems 

klausimams (aplinkos 

kūrimo, renginių 

organizavimo, 

dienotvarkės sudarymo ir 

pan.) spręsti. 

2021-2025 Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

mokytojos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1–2 kartus per metus 

rengiamos švietėjiškos 

paskaitos tėvams 

pedagogikos ir 

psichologijos klausimais. 

2021-2025 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

MK lėšos, 

savivaldybės 

lėšos 

1.2.2.Individualios 

bendravimo su šeima 

formos. 

Kasdienis tiesioginis 

bendravimas su mokytoju 

atvedant (pasiimant) vaiką. 

2021-2025 Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvų konsultavimas 

fizinėje, intelektinėje, 

socialinėje, emocinėje 

sferoje iš anksto susitarus. 

2021-2025 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Telefonininiai skambučiai, 

elektroniniai laiškai, SMS 

žinutės ir pan. 

2021-2025 Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaizdajuostės, garso įrašai. 2021-2025 Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 
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lėšos 

Suplanuoti susitikimai, 

tėvų dalyvavimas vaiko 

veikloje. 

2021-2025 Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2.3.Bendravimas ir 

informavimas 

rašytine forma. 

Tėvai apie vaiko 

ugdymo(si) pasiekimus ir 

pažangą, jo veiklą sužino 

elektroninio dienyno 

„Mūsų darželis“ sistemoje. 

2021-2025 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojos 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

lėšos 

Per metus sukuriamos 1–2 

atmintinės tėvams. 

2021-2025 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

lėšos 

Per metus parašomi 1–2 

laiškai tėvams aktualiomis 

temomis. 

2021-2025 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Aktualūs pranešimai ir 

skelbimai tėvams teikiami 

darželio interneto 

svetainėje 

www.salcininkuvyturelis.lt 

2021-2025 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Kas ketvirtį rajono 

laikraštyje „Šalčios žinios“ 

publikuojami straipsniai 

apie vykdomą mokyklos 

veiklą. 

2021-2025 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Grupėse ir kitose darželio 

erdvėse nuolat veikia 

kūrybinės vaikų darbelių 

parodos. 

2021-2025 Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Įrengtos „Tėvų 

pageidavimų ir pasiūlymų 

dėžutės“. 

2021-2025 Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Vieną kartus per metus 

siekiant išaiškinti tėvų 

lūkesčius, sužinoti jų 

nuomonę vykdoma 

anketinė tėvų apklausa. 

2021-2025 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2. Tikslas Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę.  

Strateginio tikslo iškėlimo argumentai 

http://www.salcininkuvyturelis.lt/
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Ugdymo(si) procese labai svarbu, kad vaikas taptų aktyviu mokymosi dalyviu – gebėtų 

stebėdamas, bandydamas, eksperimentuodamas, tyrinėdamas savarankiškai daryti išvadas, spręsti 

problemas. Tyrinėjimo metu vaikai susikaupia, bando kritiškai mąstyti, kantriai išlaukti bandymo 

pabaigos. Ir čia mokytojui į pagalbą ateina STEAM. Tai integralus, į kompleksišką vaiko 

tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų ugdymas gamtos pažinimo, technologijų (robotikos), 

inžinerijos, menų ir matematikos.  

Šiuolaikinių vaikų ugdymas neįmanomas  be tikslingo išmaniųjų technologijų panaudojimo. 

Technologijų dėka vaikai neribotai praplečia savo galimybes, neįtikėtinais kiekiais įsisavina 

informaciją.  Naujosios interaktyvios technologijos padeda sukurti aplinką, kurioje vaikai gali 

veikdami mokytis, taip pat padeda vizualizuoti sunkiai suprantamas idėjas, reiškinius ir 

sąvokas. Toks mokymosi būdas praturtina bei praplečia vaiko ugdymo(si) galimybes. 

2.1. Uždavinys 

 

Siekti aktyvaus, patirtinio, tyrinėjimais ir išmaniosiomis 

technologijomis grindžiamo ugdymo. 

 

Priemonės Numatomi rezultatai Vykdymo 

laikas  

Vykdytojai, 

organizatoriai 

Finansavimo 

šaltinis 

2.1.1. Ugdymo(si) 

procese panaudoti 

interaktyviąsias 

priemones: 

projektorių, 

interaktyviąją lentą, 

interaktyvųjį stalą, 

edukacines bitutes 

robotus, 

interaktyviąsias 

grindis. 

Vaikų ugdymo procesas 

šiuolaikiškas, atspindintis 

vaikų poreikius, interesus.  

2021-2025 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

meninio 

ugdymo 

mokytojas, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

2 proc. GPM 

lėšos, 

ugdymo 

lėšos 

 

 

2.1.2. Sudaryti 

sąlygas darželio 

grupės vaikams dirbti 

naudojantis 

kompiuterinėmis 

technologijomis.  

1–2 kartus per savaitę 

darželio grupių vaikai 

atlieka kompiuterines 

užduotis atsižvelgiant į 

numatytus savaitės tikslus, 

uždavinius. 

2021-2025 Mokytojai Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

ugdymo 

lėšos 

2.1.3. Rengti 

bandymus ir 

eksperimentus, 

integruoti juos į 

įvairias vaikų veiklas. 

1–2 kartus per savaitę 

vykdomi bandymai, 

tyrinėjimai. 

2021-2025 Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

lėšos 

2.1.4. Kurti vaikams 

palankias sąlygas ir 

situacijas 

stebėjimams, 

tyrinėjimams, 

bandymams atlikti, 

problemoms spręsti, 

kūrybiškumui 

skatinti.  

Kasmet 20 proc. darželio 

erdvės papildomos 

priemonėmis, skirtomis 

tyrinėjimams, bandymams, 

technologinėmis 

priemonėmis ir įranga. 

2021-2025 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

MK lėšos, 

savivaldybės 

lėšos, 2 proc. 

GPM lėšos 
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 Kiekvienoje grupėje, 

atsižvelgiant į vaikų amžių, 

gausu kalendorių, grafikų, 

skirtų stebėjimui, 

fiksavimui, 

apibendrinimui. 

2021-2025 Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

lėšos 

2.1.5. Organizuoti 

ugdomąsias veiklas 

netradicinėse 

aplinkose (muziejuje, 

bibliotekoje, tėvų 

darbovietėse ir kt.).  

1–2 kartus per metus vaikų 

užsiėmimai vyksta 

renkantis netradicines 

erdves – gamtoje, 

bibliotekoje, tėvų 

darbovietėje, muziejuje, 

mokykloje ir pan.  

2021-2025 Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.1.6. Sukurti 

STEAM veiklos 

nuotraukų albumą, jį 

nuolat papildant bei 

atnaujinant.  

 

Geriausias pasisekusios ir 

įdomiausios STEAM 

grupės veiklos, priemonės 

skelbiamos darželio 

interneto svetainėje 

www.salcininkuvyturelis.lt. 

2021-2025 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3. Tikslas Siekti bendruomenės sveikatos stiprinimo. 

Strateginio tikslo iškėlimo argumentai 

Įgyvendinant šį tikslą siekiama stiprinti darželio bendruomenės sveikatą skatinant jų dalyvavimą 

įvairaus pobūdžio sveikatinimo renginiuose ir tokiu būdu sudaryti sąlygas auklėtiniams, darželio 

darbuotojams ir tėvams formuotis sveikos gyvensenos įgūdžius, lavinti fizines galias, ugdyti 

gebėjimą bendrauti bei bendradarbiauti. 

3.1. Uždavinys Sudaryti  sąlygas fizinės, socialinės ir psichinės sveikatos ugdymui. 

Priemonės Numatomi rezultatai Vykdymo 

laikas  

Vykdytojai, 

organizatoriai 

Finansavimo 

šaltinis 

3.1.1. Ugdyti 6–7 m. 

vaikų socialinius ir 

emocinius įgūdžius 

įgyvendinant 

programą „Zipio 

draugai“. 

50 proc. priešmokyklinio 

amžiaus vaikų įgyja 

gebėjimų įveikti 

socialinius bei emocinius 

sunkumus.   

 

2021-2025 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai,  

MK lėšos 

3.1.2. 2020–2024 m. 

Sveikatos stiprinimo 

programos „Noriu 

būti sveikas ir 

stiprus“ 

įgyvendinimas. 

Nuosekliai įgyvendinama 

Sveikatos stiprinimo 

programa stiprins darželio 

bendruomenės narių 

sveikatą. Vaikai ir kiti 

bendruomenės nariai 

nuolat gilina sveikatos 

stiprinimo žinias, 

susiformuoja sveikos 

gyvensenos įpročius, 

nuostatas, vertybes. 

2021-2024 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

lėšos 

3.1.3.Fizinio 

aktyvumo skatinimo 

mokykloje plano 

2020-2024 m. 

vykdymas. 

10-15 proc. padidėja 

bendruomenės fizinis 

aktyvumas bei fizinės 

aplinkos pritaikymas 

fizinio aktyvumo 

poreikiams tenkinti. 

2021-2024  Mokytojos Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto 

lėšos 

3.1.4. Vykdyti 

respublikinės 

Bendraudami ir 

bendradarbiaudami su 

2021-2025 Direktoriaus 

pavaduotojas 

Žmogiškieji 

ištekliai, 
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Ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų 

asociacijos 

„Sveikatos 

želmenėliai“ 

programą. 

Lietuvos ikimokyklinėmis 

įstaigomis mokytojai 

dalinasi darbo patirtimi, 

pažangiomis idėjomis, 

kurias pritaiko savo darbe 

su ugdytiniais.   

ugdymui, 

mokytojai 

ugdymo 

lėšos 

3.1.5. Įsitraukti į 

respublikinio projekto 

„Sveikatiada“ 

siūlomų idėjų 

įgyvendinimą.  

2–3 žaismingų 

„Sveikatiados“ idėjų 

įgyvendinimas padeda 

darželio bendruomenei 

formuotis sveikos 

gyvensenos įgūdžius. 

2021-2025 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

lėšos 

3.1.6. Kasmet 

organizuoti 

prevencines akcijas: 

„Savaitė be patyčių“, 

„Tolerancijos diena“. 

Prevencijos renginių 

vykdymas skatina 

draugiškus vaikų santykius, 

padeda ugdyti ugdytinių 

emocinį intelektą. 

2021-2025 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

lėšos 

3.1.7. Tęsti 

aplinkosauginį 

projektą „Mes 

rūšiuojam“. 

 

20–30 proc. bendruomenės 

narių atsakingai rūšiuoja 

atliekas, saugo ir puoselėja 

aplinką. 

2021-2025 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui,  

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

lėšos 

3.1.8.Papildyti 

materialinę bazę 

priemonėmis 

organizuotai ir 

savaiminei vaikų 

sportinei veiklai. 

 

Kasmet 10 proc. 

atnaujinamas lauko 

žaidimų inventorius 

(suremontuojant, nudažant, 

praturtinant naujais 

įrenginiais, priemonėmis).  

2021-2025 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

MK lėšos, 

ugdymo 

lėšos, 

savivaldybės 

lėšos, 

2 proc. GPM 

lėšos 

3.1.9. Dalyvauti 

visuomenės sveikatos 

biuro inicijuotuose 

renginiuose: 

konkursuose, 

akcijose. 

Vaikai ir darželio 

darbuotojai 2–3 kartus per 

metus, prisidėdami prie 

visuomenės sveikatos biuro 

organizuojamų renginių, 

ugdosi sveikos gyvensenos 

nuostatas.  

2021-2025 Sveikatos 

priežiūros 

specialistė,  

mokytojos 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

lėšos 

3.1.10. Gerinti  

maitinimo 

organizavimo 

darželyje paslaugas. 

Vaikų valgiaraštis 70 proc. 

užtikrina sveikatai palankią 

vaikų mitybą, maisto saugą 

ir geriausią kokybę. 

2021-2025 Higienos ir 

maitinimo 

organizavimo 

specialistas 

Tėvų 

mokestis, 

ES 

programos 

„Pienas 

vaikams“ ir 

„Vaisių 

vartojimo 

skatinimas 

mokyklose“ 

lėšos 
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3.1.11. Integruoti 

prevencines veiklas 

(sveikatos ugdymo, 

smurto ir patyčių) į 

kitų ugdymo(si) sričių 

teminius planus ir 

programas. 

90% auklėtojų prevencines 

programas integruoja į 

kitas ugdymo veiklas. 

2021-2025 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

ugdymo 

lėšos 

3.1.12. Siekti Vaiko 

gerovės bei Smurto ir 

patyčių prevencijos 

komisijų darbo 

veiksmingumo. 

Lanksčiai reaguojama į 

iškilusius naujus vaikų 

poreikius, siūlomi pagalbos 

būdai, priemonės ir 

metodai. 

2021-2025 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

4. Tikslas  Kurti nuolat besimokančią, bendradarbiaujančią, perspektyvią ir 

iniciatyvią pedagogų bendruomenę. 

Strateginio tikslo iškėlimo argumentai 

Siekiant šio tikslo laukiama pedagogų aktyvumo ir iniciatyvos keliant savo kvalifikaciją įvairaus 

pobūdžio mokymuose, nagrinėjant naujausius šaltinius, vedant atviras veiklas. Pedagogai, 

glaudžiai bendradarbiaudami vienas su kitu, dalinsis pozityviąja patirtimi, perims ir darbe su 

vaikais panaudos sėkmingas idėjas. Reflektuojant bei įsivertinant savo veiklą bus siekiama 

nuolatinio mokytojų profesinio tobulėjimo. Tokiu būdu ugdomasis procesas taps kokybiškesnis, 

turintis STEM elementų, darželio įvaizdis patrauklesnis. 

4.1. Uždavinys Tobulinti profesinę ir asmeninę kvalifikaciją. 

Priemonės Numatomi rezultatai Vykdymo 

laikas 

Vykdytojai, 

organizatoriai 

Finansavimo 

šaltinis 

4.1.1.Tobulinti 

asmenines ir 

profesines 

kompetencijas 

atsižvelgiant į 

strateginius tikslus bei 

uždavinius. 

Ne mažiau kaip 30 ak. val. 

per metus pedagogai 

dalyvauja kvalifikacijos 

tobulinimo mokymuose.  

 

2021-2025 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

4.1.2. Plėtoti ir 

tobulinti 

kompiuterinių 

technologijų 

įsisavinimą, įgytas 

žinias taikant darbe su 

vaikais.  

20 % pedagogų kasmet 

tobulina asmeninę 

informacinių technologijų 

naudojimo kompetenciją. 

2021-2025 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

4.1.3. Sudaryti 

sąlygas mokytojams 

atestuotis ir įgyti 

aukštesnę 

kvalifikacinę 

kategoriją. 

1–2 mokytojai, 

atsižvelgdami į Atestacijos 

programą, įgyja aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją.  

2021-2025 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojos 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

4.1.4. Tobulinti 

mokytojų padėjėjų 

socialines ir 

didaktines 

kompetencijas, kurios 

yra reikalingos darbui 

su ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikais. 

Mokytojų padėjėjai per 

vienerius metus išklauso 1–

2 paskaitas, seminarus apie 

vaikų saugumo 

užtikrinimą, pagalbą 

ikimokyklinio ar 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogui prižiūrint 

vaikus, bendraudami su 

vaikų tėvais ir kitais 

2021-2025 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui, 

mokytojų 

padėjėjos 

Savivaldybės 

lėšos 
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specialistais. 

4.2. Uždavinys Dalintis gerąja darbo patirtimi. 

Priemonės Numatomi rezultatai Vykdymo 

laikas 

Vykdytojai, 

organizatoriai 

Finansavimo 

šaltinis 

4.2.1. Geranoriškai 

dalintis turimais 

gebėjimais ir 

kompetencijomis, 

vertingą kolegų patirtį 

integruojant į savo 

praktinę veiklą. 

Per metus vyksta 2–3 

atviros veiklos, mokytojos 

rengia ir skaito pranešimus 

aktualiomis vaikų ugdymo 

temomis, pristato vertingą 

savo patirtį.  

2021-2025 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

4.2.2. Dalintis 

STEAM idėjomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEAM veikla pristatoma 

metodinių pasitarimų metu. 

2021-2025 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

lėšos 

Publikuojami straipsniai, 

pranešimai interneto 

svetainėje 

www.ikimokyklinis.lt, 

darželio interneto 

svetainėje 

www.salcininkuvyturelis.lt 

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sėkmingiausios STEAM 

veiklos skelbiamos 

tarptautiniame STEAM 

puslapyje 

www.stemschoollabel.eu 

2023-2025 

 

 

 

 

 

Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 

4.2.3. Palaipsniui 

įsijungti į 

„eTwinning“ virtualių 

projektų su užsienio 

šalių ir  Lietuvos 

mokyklomis kūrimą. 

Dalis (10–15 proc.) 

pedagogų dalyvauja 

„eTwinning“ projektuose, 

semiasi naujų idėjų, 

dalinasi gerąja patirtimi su 

Europos pedagogais, įgyja 

naujų patirčių ir sėkmingai 

jas taiko darbe su vaikais.  

 

2024-2025 

 

 

 

 

Mokytojai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

4.2.4. Teikti metodinę 

pagalbą mažesnę 

patirtį turinčioms 

mokytojoms. 

 

 

 

Mažesnę patirtį turinčioms 

mokytojoms skiriami 

mentoriai, numatoma 

individuali pagalba, 

sudaromos sąlygos 

tobulinti savo kvalifikaciją. 

2021-2023 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

4.2.5.Kurti 

edukacines 

inovatyvias 

priemones vaikų 

ugdymui. 

 

 

 

Per metus kiekvienas 

mokytojas pagamina po 

vieną mokymo priemonę ir 

ją pristato kitoms 

kolegėms. 

2021-2025 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

ugdymo 

lėšos 

http://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.salcininkuvyturelis.lt/
http://www.stemschoollabel.eu/
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IV. BENDRAS ĮSTAIGOS LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

 Asignavimai (tūkst. Eur) 

 2021 m. 2022 m.   2023 m. 2024 m. 2025 m. 

 

Lėšų poreikis programai 

696,7 740,4 755,5 768,5 781,5 

 

Finansavimas iš savivaldybės biudžeto 

311,0 320,0 327,0 330,0 335,0 

 

Finansavimas iš valstybės biudžeto 

(Mokinio krepšelis) 

293,0 325,0 329,0 335,0 340,0 

 

Pajamos iš įstaigos veiklos (spec. 

programos) 

85,0 87,0 90,0 93,0 95,0 

 

Finansavimas iš valstybės biudžeto 

(nemokamas maitinimas) 

5,7 5,9 6,5 7,0 7,5 

 

Kiti šaltiniai (2% GPM lėšos,  parama) 

 

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

V. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS PROCESAS 

Strateginio įstaigos plano stebėsena atliekama viso proceso metu. 

Strateginio planavimo grupė pristato strateginį planą darželio bendruomenei. Tokiu būdu 

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

bei pageidavimus.  

Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi ir vertina, ar darželis įgyvendina 

strateginius tikslus ir programas, ar darbuotojai vykdo iškeltus uždavinius, ar vykdomų programų 

priemonės yra efektyvios. Įvertinus rezultatus strateginiai veiklos planai yra tikslinami.  

Vyriausiasis buhalteris stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai planuojamos ir naudojamos 

biudžeto lėšos, ar pirkimai atliekami per CPO ir CVP IS sistemas. 

Pasikeitus aplinkybėms atliekamas Strateginio plano koregavimas. Strateginio plano uždaviniai ir 

priemonės gali būti pildomi ir keičiami įforminant juos įstaigos direktoriaus įsakymu. 

 

 

PRITARTA          PRITARTA   

Darželio tarybos posėdžio                                                  Šalčininkų rajono savivaldybės  

2021 m. vasario 12 d.                                                          administracijos direktoriaus  

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. T1-1)       įsakymu 2021-02-22 Nr. DĮV-256 
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