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PRITARTA
Vilniaus r. savivaldybės administracijos
švietimo skyriaus vedėjo
2015 m. gruodžio 28 d.     
įsakymu Nr. A 27 (20) - 238

PRITARTA
Vilniaus r. Rudaminos lopšelio – darželio 
tarybos posėdžio 2015 m. rugsėjo 30 d.
protokolo Nr. 3

PATVIRTINTA
Vilniaus r. Rudaminos
lopšelio – darželio direktoriaus
2015 m. gruodžio 28 d.
įsakymu Nr. V-28

ĮVADAS

Vilniaus r. Rudaminos lopšelio – darželio 2015-2019 metų strateginis planas atliepia veiklos 
kryptis ir būdus vykdyti lopšelio – darželio misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai 
panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

Įgyvendinant Vilniaus r. Rudaminos lopšelio – darželio strateginio plano kryptis siekiama 
užtikrinti: europinius standartus ir šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius atitinkančią ugdymo 
kokybę, padidės lopšelio-darželio veiklos efektyvumas, bus teikiamas kokybiškas ugdymas 
modernizuojant ugdymo procesą, pasitelkiant informacines, technines priemones, sukurti sąlygas 
tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi.

Į strateginio plano rengimą įtraukta Vilniaus r. Rudaminos lopšelio-darželio bendruomenė. 
Strateginio plano projektą parengė sudaryta direktoriaus įsakymu darbo grupė. 

Rengiant Vilniaus r. Rudaminos lopšelio – darželio strateginį planą buvo laikomasi viešumo, 
partnerystės, bendravimo ir bendradarbiavimo principų.

Strateginis planas numatytas penkerių (2015-2019) metų laikotarpiui.Planas parengtas 
vadovaujantis „Valstybine švietimo 2013-2022 m. strategija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 
2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745, Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo 
metodikos patvirtinimo“, taip pat atsižvelgiant į įstaigos vykdomą veikląbeiturimus žmogiškuosius, 
materialinius išteklius, bendruomenės narių pasiūlymus.

1. BENDROSIOS ŽINIOS

Steigėjas – Vilniaus rajono savivaldybės taryba: Rinktinės g. 50, Vilniaus m. LT-09318
Vilniaus r. Rudaminos lopšelis – darželis, biudžetinė įstaiga.
Įstaigos tipas – lopšelis-darželis, neformaliojo ugdymo švietimo įstaiga.
Pagrindinė veiklos rūšys – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.
Kalba – lenkų.
Darbo režimas – penkios dienos per savaitę.
Darbo trukmė – 10,5 val. (7.00 – 17.30).
Įstaigos adresas: Mokyklos g.11, Rudaminos k., Vilniaus r. LT-13245.
Telefonas – ( 8 5) 250 5253, el. pašto adresas: darzelis07@gmail.com
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Interneto svetainės adresas:http://www.lopselisdarzelis.rudamina.vilniausr.lm.lt/.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

Įstaiga įsikūrusi Vilniuas r. Rudaminos gyvenvietėje, esančioje 12 kilometrų nuo Vilniaus. Šeimos 
aktyviai dalyvauja ne tik vaiko ugdyme, bet ir Vilniaus r. Rudaminos lopšelio – darželio kultūrinime
gyvenime. Atsižvelgiant į tėvų (globėjų) lūkesčius, siekiama padėti vaikui perimti lenkų tautos kultūros 
vertybes, papročius, tradicijas, jas puoselėti ir kartu kurti šiuolaikinę įstaigos bendruomenę, atvirą 
kitoms kultūroms. 

Vilniaus r. Rudaminos lopšelis – darželis įsikūręs tinkamoje vaikams aplinkoje: apsuptas žalumos, 
arti nėra judrių gatvių. Žaidimo aikštelėse pakankama erdvės judriems žaidimams. 

Mūsų lopšelis –darželis orientuojasi į švietimo politiką, nukreiptą į ugdymo ir socialinių paslaugų 
integravimą, teikiant paramą vaikui ir šeimai.

Šeimos ir įstaigos bendruomenės ryšius stiprinti padeda glaudus ir šiltas auklėtojų ir tėvų 
bendravimas bei bendradarbiavimas, kuo mes nuoširdžiai džiaugiamės. Tėvų atsiliepimai apie mūsų 
ugdymo(si) įstaigą yra geri.

Vyksta glaudus bendradarbiavimas su Vilniaus r. Ferdinando Ruščico gimnazija, Vilniaus r. 
Rudaminos meno mokykla, Vilniaus r. Rudaminos seniūnija.

3. APLINKOS (išoriniųveiksnių) ANALIZĖ

Politiniai ir teisiniai veiksniai
Vilniaus r. Rudaminos lopšelis-darželis (toliau – lopšelis-darželis) savo veiklą grindžia Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vilniaus rajono 
savivaldybės tarybos sprendimais, Vilniaus rajono savivaldybės direktoriaus bei Švietimo skyriaus 
vedėjo įsakymais irkitais teisės aktais.

Lopšelis-darželis savo veiklą planuoja ir organizuoja vadovaudamasis Valstybine švietimo 
strategija, Vilniaus rajono savivaldybės strateginiu planu.
Ekonominiai veiksniai

Lopšelio-darželio ekonominė padėtis didžia dalimi priklauso nuo valstybės ir savivaldybės lėšų, 
skiriamų švietimui. Vaikų lopšelis-darželis finansuojamas iš valstybės ir savivaldybės biudžeto. Vaikų 
lopšelio-darželio išteklių naudojimas yra maksimaliai racionalus ir efektyvus.
Socialiniai veiksniai

Vertinant socialinių veiksnių įtaką įstaigai, svarbu yra apžvelgti tiek bendrąją šalies socialinę 
politiką, jos būklę, tiek ir konkrečios terpės, kurioje funkcionuoja įstaiga socialinius veiksnius. Tai 
nuolat mažėjantis gimstamumas šalyje, migracija, emigracija ir kt.

Taip pat neramina ir ugdymo įstaigas skatina koreguoti savo veiklos kryptis nuolat didėjantis 
Lietuvoje vaikų su specialiaisiais poreikiais skaičius, kurie taip pat turi turėti galimybę ugdytis jiems 
priimtinomis sąlygomis. Ypač daug vaikų šalyje turinčių kalbos ir komunikacijos problemų. 
Teigiamais ugdymo mūsų įstaigos veiksniais galima įvardinti: augantį visuomenės pasitikėjimą 
ugdymu, ištuokų skaičiaus mažėjimą.Taip pat Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis 
stebimą socialinės rizikos šeimų mažėjimą (mažėja ir jose augančių vaikų skaičius).
Technologiniai veiksniai

Vienu iš pagrindinių Valstybės ilgalaikės raidos strategijos tikslų yra vykdyti informacinės ir 
žinių visuomenės plėtros programą. Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau veikia 
ugdymo ir ugdymosi metodus, daro įtaką ugdymo procesui. Kokybiškai besikeičiančios technologijos 
bei jų taikymo galimybės skatina plėtoti informacinių ir komunikacinių technologijų švietime 
infrastruktūrą. Todėl didėja kompiuterinio raštingumo pagrindų ugdymo būtinybė. Visi lopšelio-
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darželiopedagogai yra baigę kompiuterinio raštingumo kursus, tačiau praktikoje taiko ne visi 
vienodai.Pedagogai kėlė savo pedagoginę-psichologinę kvalifikaciją ir dalyvavo seminaruose.

4. IŠTEKLIŲ (vidiniųveiksnių) ANALIZĖ

Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas
Lopšelis-darželis yra bendros paskirties ikimokyklinio ugdymo mokykla. Veikia trys 

ikimokyklinio ugdymo grupės:ankstyvojo ugdymo – 1 grupė, ikimokyklinio ugdymo – 2 grupės.
Iš viso įstaigoje yra 55 vietos:
15 vietų skirta ankstyvojo amžiaus vaikams;
40 vietų skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos:
Lopšelio-darželio taryba;
Mokytojų taryba.
Lopšelio-darželio veiklą organizuoja, administruoja ir vykdo įstaigos direktorius ir Lopšelio-

darželio taryba.
Ugdytiniai

Lopšelio-darželio vaikų grupes komplektuoja direktorius, vadovaudamasis Vilniaus rajono 
savivaldybės tarybos sprendimu ir patvirtintu ,,Vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“.Vaikų 
ugdymo grupės paskirstytos pagal amžių: 1,5-3 metų, 3-4 metų, 4-5 metų.

Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal lopšelio-darželio parengtą ikimokyklinio ugdymo programą, 
atsižvelgiant į Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio7 d. įsakymų Nr. V-1009.Programoje turinys orientuotas į 
vaiko kompetencijų ugdymą, reikalingą tolimesniam vaiko asmenybės ugdymui. Įgyvendinama 
programa atitinka vaikų ugdymosi poreikius, interesus ir amžių.

Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija. Ji sprendžia specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 
vaikų ugdymo bei integracijos problemas.Specialiąją pagalbą teikia logopedė.Vaiko gerovės komisija 
nuolat tvarko poreikių vaikų apskaitą, aptaria bendradarbiaujant su Vilniaus rajonopedagogine
psichologine tarnyba būdus ir sąlygas, konsultuoja pedagogus, bendradarbiauja su tėvais.
Tėvai

Tėvai dalyvauja lopšelio-darželio savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese, gauna 
informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus. Tėvai bendradarbiauja su įstaigos darbuotojais 
sprendžiant vaiko ugdymo (si) ir priežiūros klausimus, padeda sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, 
protinei, dvasinei, dorovinei, socialinei raidai.

Priimant vaikus į įstaigą su vaikų tėvais(globėjais) sudaromos dvišalės ugdymo sutartis.
Žmogiškieji ištekliai
Įstaigoje dirba jaunas kolektyvas, todėl nuolat vyksta kadrų kaita.Dėl pastovios ugdytojų kaitos 

nukenčia komandinis (kolektyvinis) darbas.
Lopšelyje-darželyje dirba 7 pedagogai: vadovas, logopedas, auklėtojos.Visi 

pedagogaiįgijęaukštąjį išsilavinimą, nuolat lanko kvalifikacijos kėlimo kursus, skaito pedagoginę ir 
metodinę literatūrą,domisi švietimo reformomis ir naujovėmis, dalinasi gerąja patirtimi, organizuoja 
atvirus užsiėmimus,kviečiasi koleges į atviras veiklas, rengia diskusijas ugdomosios aplinkos kūrimo 
klausimais irseminarus tėvams. Auklėtojos ugdymą grindžia lenkų tautos kultūros vertybėmis, lopšelio-
darželiotradicijomis.
Planavimo sistema

Lopšelio-darželio planavimo sistema remiasi įstaigos nuostatais, strateginiu planu, lopšelio-
darželio ikimokyklinio ugdymo programa, metų veiklos programabeidokumentacijos planu.
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Planams sukurti sudaromos darbo grupės, o atskirais atvejais pasiūlymai ir idėjos teikiamos 
susirinkimų, posėdžių, pasitarimų metu. Planavimo formos ir metodai nuolat tobulinami, lanksčiai 
derinami ir pritaikomi prie lopšelio-darželio bendruomenės aktualijų ir iškeltų siekių.
Finansiniai ištekliai

Lopšelis-darželis finansuojamas iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų „Mokinio krepšelio lėšos“ pagal 
asignavimų valdytojo patvirtintas programų sąmatas, tėvų įnašųuž maitinimą ir ugdymą.

Lopšelio-darželio papildomą finansavimąsudaro: fizinių ir juridinių asmenų parama ir labdara.
Ryšių sistema

Lopšelyje-darželyje įrengtas interneto ryšys. Dauguma darbinių operacijų atliekama virtualiu 
būdu: pedagogų registras, mokinių registras, pedagogų tarifikacija, vaikų lankomumas ir maitinimas, 
viešųjų pirkimų planavimas ir ataskaitos, švietimo valdymo informacinės sistemos statistinė ataskaita 
(ŠVIS), susirašinėjimai.

Informaciją apie įstaigos veiklą talpiname:
Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje:https://www.vrsa.lt/ ;
Įstaigos interneto svetainėje: http://www.lopselisdarzelis.rudamina.vilniausr.lm.lt/ .
Vilniaus rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos spaudoje.

Lopšelio-darželio tikslais naudojamas elektroninis paštas darzelis07@gmail.com. Tėvų ir 
darbuotojų bendradarbiavimo formos:svarbios informacijos talpinimas grupių stenduose, švietimas 
skrajutėmis, susirašinėjimai, individualūs pokalbiai, bendrų ir grupės susirinkimų organizavimas, 
bendrų veiklų ir renginių organizavimas.

5. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ

SSGG analizė

Stiprybės Silpnybės 

 Įstaigoje dirba kvalifikuoti pedagogai, 
turintys tinkamą išsilavinimą.

 Puikios ugdymo sąlygos ir puiki aplinka, 
tinkamai pritaikyta ugdymui, vaikų 
poreikiams.

 Užtikrintos geros higieninės sąlygos 
vaikams.

 Nuolat gerinama edukacinė aplinka.
 Įgyvendindami ikimokyklinio ugdymo 

programą, pedagogai kūrybiškai 
modeliuoja ugdymo turinį, diegia 
naujoves.

 Ugdymas yra individualizuojamas 
atsižvelgiant į vaiko pasiekimus.

 Sudarytos sąlygos profesionalumui ir 
kvalifikacijai kelti.

 Įstaigos veikla stabili, atvira, tobulinama.

 Nepakankamas dalyvavimas projektuose 
finansavimui gauti. 

 Nepakankamos kai kurių įstaigos 
bendruomenės narių atvirumas pokyčiams.

 Neišnaudotos visos ugdymo turinio 
individualizavimo ir diferencijavimo 
galimybės ikimokyklinio ugdymo 
programoje ir ugdymo (si) veiklos 
planavime.
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6. STRATEGINĖS IŠVADOS

Atsižvelgiant į vidaus ir išorės veiksnius bei lopšelio-darželio stiprybes, silpnybes, galimybes ir 
grėsmes, 2015 – 2019 metais būtina:
Puoselėti vaikų sveikatą ir saugumą lopšelyje-darželyje;
Ugdymo kokybės tobulinimas;
Stiprinti įstaigos metodinę ir materialinę bazę;
Plėtoti lopšelio-darželio bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą.

7. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS STRATEGIJA

Vizija:
Rudaminos lopšelis - darželis moderni, konkurencinga ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

Misija:
Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, užtikrinti šiuolaikišką, kokybišką ikimokyklinį 

ugdymą Rudaminos bendruomenės šeimų vaikams, ugdyti atvirą, kūrybingą, savarankišką žmogų, 
atsakingai kuriantį savo, valstybės ir pasaulio ateitį.

Vertybės:
Atvirumas, tolerantiškumas, profesinis augimas, atsakomybė.

Pagrindinis veiklos tikslas.
Ugdyti aktyvų, kūrybingą, socialinių, pažintinių, informacinių veiklos gebėjimų bei bendrųjų 

vertybių pamatus įgijusį vaiką, pasirengusį mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą lenkų 
ugdomąja kalba. Ugdyti meilę ir pagarbą gimtajai lenkų bei valstybinei lietuvių kalbai. Saugoti, 
puoselėti ir propaguoti Lietuvos lenkų tautos tradicijas, puoselėti toleranciją ir pagarbą kitų tautų 
kultūrai.
Pagrindiniai veiklos uždaviniai:

 Saugoti ir stiprinti psichinę ir fizinę vaiko sveikatą, laiduoti jų saugumą. 
 Padėti vaikui tenkinti judėjimo, aktyvumo, saviraiškos poreikius. 
 Padėti formuotis vaiko bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams, skatinti vaiko kalbos 

ugdymąsi – pagrindinę vaiko bendravimo ir saviraiškos priemonę. 

Galimybės Grėsmės

 Bendradarbiavimo su tėvais bei 
socialiniais partneriais galimybės.

 Plėsti pedagoginę, psichologinę, 
socialinę pagalbą vaikui.

 Sistemingai tobulinti pedagogų ir kitų 
darbuotojų kvalifikaciją.

 Aprūpinti IKT auklėtojų darbo vietas ir 
ugdymo erdves.

 Tobulinti vaiko pasiekimų aprašą, 
ugdymo procesą individualizuoti, taikyti 
naujas technologijas.

 Nepalanki demografinė padėtis.
 Atotrūkis tarp sveikatos ir pedagoginių 

institucijų, turintis neigiamą įtaką vaikų 
sveikatos stiprinimui.

 Didelis vaikų sergamumas, darželio 
nelankymas.

 Kvalifikuotų darbuotojų, auklėtojų 
mažėjimas.
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 Padėti vaikui pažinti save, jį supantį pasaulį jam priimtinais pasaulio pažinimo būdais, sudaryti 
sąlygas pačiam tyrinėti, atrasti, skatinti savarankiškumą, pasitikėjimą savimi.

 Gerbti kiekvieno vaiko ir jo šeimos kultūros individualumą ir unikalumą. 

8. STRATEGINIAI PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1.Prioritetas. Vaikų sveikatos ir saugumo puoselėjimas.

1.1. Tikslas.Siekti fizinės ir dvasinės vaiko ir šeimos gerovės.
1.1.1.Uždavinys. Kurti jaukią, judėjimą ir sveiką gyvenseną skatinančią aplinką.
1.1.2.Uždavinys. Sukurti veiksmingą psichologinių ir socialinių poreikių tenkinimo sistemą.

2. Prioritetas. Ugdymo kokybės tobulinimas.

2.1. Tikslas. Siekti veiksmingo įstaigos veiklos vertinimo, įsivertinimo ir planavimo.
2.1.1. Uždavinys. Skatinti komandinį darbą vertinant ir planuojant įstaigos veiklą.
2.1.2. Uždavinys. Siekti veiksmingo veiklos kokybės rezultatų panaudojimo veiklai tobulinti.
2.1.2. Uždavinys. Tobulinti ikimokyklinio ugdymo turinį.

2.2. Tikslas. Siekti pedagogų aukštesnės kvalifikacijos, stiprinti profesinę kompetenciją.
2.2.1. Uždavinys. Siekti profesinės kompetencijos augimo.
2.2.2. Uždavinys. Vykdyti pedagoginės patirties sklaidą.

9. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS

1. Prioritetas. Vaikų sveikatos ir saugumo puoselėjimas.

Eil Nr. Priemonė Vykdytojai Planuojamas 
pasiekimo 

laikas

Rodiklis, rezultatas Ištekliai

1.1. Tikslas.Siekti fizinės ir dvasinės vaiko ir šeimos gerovės.

1.1.1. Uždavinys. Kurti jaukią, judėjimą ir sveiką gyvenseną skatinančią aplinką.

1.1.1.1. Sveikos gyvensenos 
projektų plėtojimas

Direktorė
Pedagogai

iki 2019 m. Kiekviena grupė 
kasmet parengs ir 
įgyvendins sveikatos 
ugdymo projektą. 
Projektinėje veikloje 
aktyviai dalyvaus 
šeima

Žmogiškieji, 
ugdymui 
skirtos lėšos, 
Savivaldybės 
lėšos

1.1.1.2 Saugios, aktyvios ir 
kryptingos fizinį 
aktyvumą skatinančios 
lauko aplinkos kūrimas

Direktorė
Įstaigos 
taryba
Ūkvedė

iki 2019 m. Sukurta saugi ir 
sveika
aplinka lauke

Žmogiškieji, 
ugdymui 
skirtos lėšos, 
Savivaldybės 
lėšos (pagal
galimybę).
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1.1.1.3. Tobulinti ugdymo
kokybę, užtikrinant 
vaikų individualių 
poreikių tenkinimą

Direktorė 
Pedagogai

nuolat Tobula ugdymo
kokybė, užtikrinti 
vaikų individualūs
poreikiai

Žmogiškieji,
parama, 
ugdymui 
skirtos lėšos

1.1.1.4. Sportinio inventoriaus 
įsigijimas

Direktorė
Įstaigos 
taryba
Ūkvedė

iki 2019 m. Bus įrengti salėje 
įrengimai, 
skatinantys sportinį 
vaikų aktyvumą

Ugdymui 
skirtos lėšos, 
MK lėšos, 
Savivaldybės
lėšos (pagal 
galimybę).

1.1.1.5. Dalyvavimas maitinimo 
programose „Vaisiai 
vaikams“, „Pienas 
vaikams“

Direktorė iki 2019 m. Ne mažiau kaip 3 
kartus per savaitę 
vaikai gaus 
nemokamai vaisių, 
daržovių bei pieno 
produktų

Europos 
Sąjugos 
irnacionalinio 
biudžeto 
lėšos

1.1.1.6. Ugdymo(si) sanitarinių-
higieninių sąlygų 
priežiūra

Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas

nuolat Kas mėnesį atliksime 
sanitarinę-higieninę 
ugdymosi sąlygų 
priežiūrą

Žmogiškieji

1.1.1.7. Tėvų švietimas 
sveikatos ir prevencinių 
programų klausimais

Direktorė
Pedagogai

nuolat Bus organizuojami
tėvų susirinkimai, 
rengiami stendiniai 
pranešimai, 
padalomoji 
informacija 
(lankstinukai, 
atmintinės)

Žmogiškieji, 
ugdymui 
skirtos lėšos, 
Savivaldybės 
lėšos

1.1.2.Uždavinys. Sukurti veiksmingą psichologinių ir socialinių poreikių tenkinimo sistemą.

1.1.2.1. Vaiko gerovės
komisijos veikla

Vaiko 
gerovės 
komisija

iki 2019 m. Bus analizuojami
vaiko gerovės
klausimai, laiku ir
veiksmingai suteikta
pagalba vaikui, 
pedagogui, šeimai

Žmogiškieji

1.1.2.2. Tarptautinės
prevencinės programos 
„Zipio draugai“ 
įgyvendinimas

Pedagogai iki 2019 m. Įgyvendinama
programa

Žmogiškieji, 
Savivaldybės 
lėšos

1.1.2.3. Pagalba vaikams, 
turintiems kalbos
sutrikimų

Logopedas nuolat Nustatyti vaikų
kalbos sutrikimus, 
suteikti efektyvią
pagalbą visiems
ugdytiniams

Žmogiškieji
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1.1.2.4. Sukurti veiksmingą
socialinių ir
psichologinių poreikių
nustatymo ir
tenkinimo sistemą

Pedagogai nuolat Pagalba suteikiama
kiekvienam, kuriam
ji reikalinga.
Aktyviai
bendradarbiaujama
su Vilniaus rajono
PPT

Žmogiškieji

2. Prioritetas. Ugdymo kokybės tobulinimas.

Eil Nr.
Priemonė Vykdytojai Planuojamas

pasiekimo
laikas

Rodiklis, rezultatas Ištekliai

2.1. Tikslas. Siekti veiksmingo įstaigos veiklos vertinimo, įsivertinimo ir planavimo.

2.1.1. Uždavinys. Skatinti komandinį darbą vertinant ir planuojant įstaigos veiklą.

2.1.1.1. Motyvacinės sistemos
sukūrimas

Direktorė
Pedagogai

iki 2019 m. Motyvuoti pedagogai 
bus aktyvūs, 
sugebantys 
prisiimtiasmeninę 
atsakomybę

Žmogiškieji

2.1.1.2. Komandinio darbo
organizavimas

Direktorė
Pedagogai

iki 2019 m. 100 procentų 
pedagogų dirbs 
komandomis, įsijungs 
į projektinę įstaigos 
veiklą, pedagogų 
indėlis į įstaigos 
metodinės ir 
projektinės grupės 
veiklą bus efektyvus

Žmogiškieji

2.1.1.3. Seminarai komandinio
darbo gerinimui

Direktorė
Pedagogai

iki 2018 m. Seminaro metu įgytos
komandinio darbo
metodikos bus 
taikomos praktikoje

MK lėšos,

2.1.1.4. Visose grupėse
interneto prieigos
įrengimas

Direktorė iki 2016 m. Pedagogams
sudarysime
komunikacines
sąlygas darbui, 
bendravimui su tėvais

Savivaldybės 
lėšos, MK 
lėšos

2.1.2. Uždavinys. Siekti veiksmingo veiklos kokybės rezultatų panaudojimo veiklai tobulinti.

2.1.2.1. Vidaus įsivertinimo
sistemos tobulinimas

Direktorė
Pedagogai

iki 2019 m. Bus sukurta
veiksminga ir
efektyvi įstaigos
vidaus įsivertinimo
sistema

Žmogiškieji
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2.1.2.2. Veiksmingų planų
parengimas (strateginis, 
metinis ir grupių planai)

Darbogrupės iki 2019 m. Parengti planai bus 
veiksmingi, jų tikslai
siesis su įstaigos
strateginiais, 
metiniais ir grupių
tikslais

Žmogiškieji.

2.1.2.3. Kokybiško, tikslingo ir
šiuolaikiško ugdymo
užtikrinimas

Direktorė
Pedagogai

iki 2019 m. Parengti metų, 
savaitės planai bus 
orientuoti į vaiką

Žmogiškieji

2.1.2.4. Planavimo kokybės
gerinimas

Direktorė
Pedagogai

iki 2019 m. Įsivertinimo
rezultatai bus 
naudojami veiklai
planuoti ir tobulinti. 
Pedagogai dalyvaus
seminaruose
planavimo
kompetencijai
tobulinti

Žmogiškieji, 
MK lėšos, 
Savivaldybės 
lėšos

2.1.3.Uždavinys. Tobulinti ikimokyklinio ugdymo turinį.

2.1.3.1. Ikimokyklinio ugdymo
programos atnaujinimas

Direktorė
Pedagogai

2016 m. Atnaujinta
ikimokyklinio
ugdymo programa
pagal ŠMM 
patvirtintas
metodines
rekomendacijas

Žmogiškieji

2.1.3.2. Vaiko pasiekimų aprašo
atnaujinimas

Direktorė
Pedagogai

2015 m. Atnaujintas
ikimokyklinio
amžiaus vaikų
pasiekimo aprašas
pagal naujas ŠMM 
rekomendacijas

Žmogiškieji

2.2. Tikslas. Siekti pedagogų aukštesnės kvalifikacijos, stiprinti profesinę kompetenciją.

2.2.1. Uždavinys. Siekti profesinės kompetencijos augimo.

2.2.1.1. Pedagogų kvalifikacijos
ir profesinės
kompetencijos
tobulinimas

Direktorė
Pedagogai

iki 2019 m. Pedagogai 5 dienas 
per metus tobulins
kvalifikaciją ir savo
kompetenciją

MK lėšos,
žmogiškieji

2.2.1.2. Pedagogų atestacija Direktorė
Pedagogai

iki 2018 m. Pedagogai įgys
aukštesniąją 
pedagogo
kvalifikaciją

MK lėšos,
Savivaldybės
lėšos
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2.2.1.3. Šiuolaikinių
informacinių ir
komunikacinių
technologijų taikymas
ugdymo procese

Direktorė
Pedagogai

iki 2019 m. Visi pedagogai
sėkmingai savo darbe
naudos ir taikys IKT 
priemones

Žmogiškieji, 
Savivaldybės 
lėšos (pagal 
galimybę).

2.2.2. Uždavinys. Vykdyti pedagoginės patirties sklaidą.

2.2.2.1. Informacijos sklaida
apie įstaigos veiklą
rajoninėje ir
respublikinėje spaudoje

Direktorė
Pedagogai

iki 2019 m. Bus parengti
straipsniai rajoninėje
ar/ir respublikinėje 
spaudoje

Žmogiškieji

2.2.2.2. Metodinių renginių
organizavimas rajono
pedagogams

Direktorė
Pedagogai

iki 2019 m. Suorganizuotos
atviros veiklos, 
pasidalinta gerąja
darbo patirtimi

Žmogiškieji

2.2.2.3. Gerosios patirties
sklaida tarp įstaigos
pedagogų

Direktorė
Pedagogai

iki 2019 m. Atviros veiklos 
rezultatai aptariami
metodinėje grupėje

Žmogiškieji

10. STRATEGINIO PLANO STEBĖSENOS SISTEMA

Strateginio lopšelio-darželio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais 
lygiais.Direktorius stebi ir įvertina, ar įgyvendinami strateginiai tikslai ir programos, ar darbuotojai 
įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina 
strateginį planą.Direktoriuspristato vaikų lopšelio-darželio strateginį planą įstaigos bendruomenei. 
Tokiu būdu visuomenė turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai vaikų lopšelio-
darželio tikslai, gali aktyviai dalyvauti ir teikti siūlymus bei pageidavimus. 

Strateginis planas gali būti koreguojamas, tikslinamas. Įgyvendinimo priežiūra atliekama 
kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje, pateikiant ataskaitas apie strateginio plano įgyvendinimą
Lopšelio-darželio ir Mokytojų taryboms. Su strateginiu planu supažindinama lopšelio-darželio 
bendruomenė.


