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I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ (toliau – darţelio) 2019-2021 metų strateginio plano 

tikslas – efektyviai valdyti įstaigos veiklą, telkti darţelio bendruomenę aktualioms problemoms 

spręsti, siekiant ugdymo kokybės, numatyti darţelio kaitos  kryptį ir veiklos prioritetus. 

Rengiant darţelio strateginį planą, remtasi: 

 Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatomis; 

 Lietuvos paţangos strategija „Lietuva 2030“; 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

 Geros mokyklos koncepcija; 

 Raseinių rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginiu veiklos planu; 

 darţelio nuostatais; 

 darţelio bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, jos pedagoginės ir kultūrinės 

veiklos patirtimi ir kt.;  

 darţelio socialinės, ekonominės, kultūros (SEK) aplinkos ypatumais; 

 darţelio turimais intelektualiniais, finansiniais ir materialiniais ištekliais; 

 darţelio pasirinkta prioritetine veiklos kryptimi – vaiko sveikatos ugdymas; 



 2 

 darţelio tarybos, mokytojų tarybos, darţelio bendruomenės narių  siūlymais; 

 veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais. 

Darţelio strateginis planas nustato veiklos tobulinimo ir plėtotės strateginius prioritetus, 

tikslus, uţdavinius, numato iškeltų tikslų bei uţdavinių įgyvendinimo įvertinimo kriterijus. 

Įgyvendinant darţelio strateginį planą bus siekiama didinti vaikų ugdymo ir ugdymosi 

veiksmingumą, plėtoti vaikų tėvų (globėjų) ir pedagogų pedagoginę – psichologinę kompetenciją, 

visų darţelio bendruomenės narių socialinių emocinių kompetencijų ugdymą, vykdyti efektyvų 

švietimą ir aktyvų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

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

bendradarbiavimo principų. 

 

II SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŢELIO PRISTATYMAS 

 

Darţelio oficialusis pavadinimas – Raseinių lopšelis-darţelis „Saulutė“. Trumpasis 

pavadinimas – lopšelis-darţelis „Saulutė“. Lopšelis-darţelis įregistruotas Juridinių asmenų registre, 

kodas 190082578. 

Darţelio teisinė forma – biudţetinė  įstaiga, priklausomybė – Savivaldybės ikimokyklinio 

ugdymo mokykla, savininkė – Raseinių rajono savivaldybė. 

Darţelis  įsteigtas 1969 metais. 

Darţelio buveinė – Vaiţganto g. 18, Raseiniai, LT-60129. Veikla vykdoma dviejuose 

pastatuose. Antrojo pastato buveinė – Dariaus ir Girėno g.  13, Raseiniai, LT-60148. 

Darţelio  grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas 80.10.10. Pagrindinė paskirtis –  

ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darţelis. 

Ugdymo kalba – lietuvių, ugdymo forma – grupinis mokymas. Darţelyje vykdomos 

Ikimokyklinio ugdymo ir Priešmokyklinio ugdymo bendroji programos. 

Darţelis yra viešas juridinis asmuo, veikiantis kaip biudţetinė įstaiga, turintis antspaudą su 

savo pavadinimu, valstybės ir Savivaldybės herbu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos 

Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, numatyta tvarka įgytą paramos gavėjo statusą ir 

galintis gauti paramą, savo veiklą grindţiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymais, Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Raseinių rajono 

savivaldybės mero potvarkiais, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymais, darţelio savivaldos institucijų nutarimais, darţelio nuostatais ir kitais teisės aktais. 
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III SKYRIUS 

IŠORINĖ ANALIZĖ 

 

Politiniai-teisiniai veiksniai. 

Lietuvos švietimo politika yra orientuota į Vakarų šalių vertybes ir formuojama pirmiausiai 

atsiţvelgiant į Europos Sąjungos švietimo gaires ir prioritetus. Jais vadovaujantis kuriama Valstybės 

ilgalaikės raidos strategija, kurioje yra numatomos Švietimo strategijos gairės. 

Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje nurodyti keturi pagrindiniai tikslai. 

Pirma. Pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų daugumą sudaro apmąstantys, 

nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai ir dėstytojai. 

Antra. Įdiegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, uţtikrinančią 

savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną. 

Trečia. Uţtikrinant švietimo prieinamumą ir lygias galimybes, maksimaliai plėtojant vaikų ir 

jaunimo švietimo aprėptį, suteikti mokiniams, studentams ir jaunimui palankiausias galimybes 

išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi ir studijų poreikius. Teikti 

veiksmingą pedagoginę ir psichologinę pagalbą mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų. 

Ketvirta. Garantuojant švietimo sistemos veiksmingumą, sukurti paskatų ir vienodų sąlygų 

mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksminga pagalba atpaţįstant save ir renkantis kelią veiklos 

pasaulyje.  

Lietuvos švietimo vizija – kiekvienas vaikas, jaunas ir suaugęs ţmogus Lietuvoje siekia ir 

nesunkiai randa, kur mokytis, šalies švietimo sistemą sudaro valstybinės, savivaldybių ir 

nevalstybinės nuolat tobulėjančios, tarpusavyje ir su partneriais bendradarbiaujančios švietimo 

įstaigos, kurių darbuotojai turi autoritetą visuomenėje ir palaiko nuolatinę diskusiją dėl šalies 

švietimo plėtotės, Lietuvos valstybės ir jos ţmonių sėkmės ir kultūros bei ūkio plėtros, atsiţvelgiant 

į miesto ir kaimo darnią raidą. 

Pagrindinius valstybės poreikius įvardija Valstybės paţangos strategija „Lietuvos paţangos 

strategija „Lietuva 2030“, iškėlusi sumanios Lietuvos viziją. Visuomenė turi tapti veikli, solidari, 

nuolat besimokanti. Kiekvienas asmuo – atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas. Tai susiję su 

naujausiomis ikimokyklinio ugdymo tendencijomis, nes šiuolaikinio ikimokyklinio ugdymo tikslas 

- atsiţvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, 

padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su 

suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies paţinimo, mokėjimo mokytis 

pradmenis. Lopšelio-darţelio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo tikslas atliepia šiuolaikinio ugdymo 

tendencijas ir reikalavimus. 
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Ekonominiai veiksniai. 

Kad įstaiga tinkamai galėtų vykdyti jai deleguotas funkcijas ir teikti kokybiškas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, būtinas pakankamas finansavimas ir efektyvus 

finansinių resursų panaudojimas. Darţelio finansiniai ištekliai priklauso nuo Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skiriamų lėšų pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, 

paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą ir Savivaldybės biudţeto galimybių.  

Vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymu rėmėjams (tėvams, darbuotojams, miesto 

bendruomenės nariams, kt. piliečiams) sudarytos galimybės paremti darţelį pervedant 2 proc. 

gyventojų pajamų mokesčio. Uţ surinktas lėšas darţelis gali praturtinti materialinę bazę, įsigyti 

naujų ugdymo priemonių.  

Socialiniai veiksniai.   

Gyventojų tarptautinė ir vidaus migracija yra natūralus reiškinys, įtakojantis regiono, 

valstybės vykdomos politikos pokyčius. Lietuvai tapus ES pilnateise nare, atsiradusi bendra ES 

darbo rinka, nevarţoma ţmonių migracija padarė didelę įtaką vaikų skaičiaus įstaigoje pokyčiams ir 

ţmogiškųjų išteklių formavimui tiek valstybės, tiek Raseinių rajono mastu. Gyventojai migruoja 

tiek į kitas savivaldybes, tiek į uţsienio šalis. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. pradţioje Raseinių rajone gyveno 

35496 gyventojai (6,0 proc. Kauno apskrities ir 1,2 proc. šalies gyventojų). Miesto gyventojų dalis 

rajone sudarė 39,0 proc., kaimo – 61,0 proc.  

Lietuvos statistikos departamento 2017 m. liepos 1 d. duomenimis Raseinių rajone gyveno 

33467 gyventojai. Miesto gyventojų dalis rajone sudarė 39,54 proc., kaimo – 60,46 proc. Nuo 1996 

m. Raseinių rajono gyventojų skaičius kasmet tendencingai maţėja (1 paveikslas). Nuo 2008 m. iki 

2017 m. gyventojų skaičius Raseinių rajone sumaţėjo 17,08 proc.  

 

1 paveikslas. Gyventojų skaičiaus dinamika Raseinių rajone.  
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Lietuvos statistikos departamento 2017 m. vasario mėnesio duomenimis uţimtų gyventojų 

skaičius Raseinių rajono savivaldybėje buvo 15 tūkstančių, nedarbo lygis - 9,7 proc. 

Pensinio amţiaus gyventojai Raseinių rajono savivaldybėje sudaro 24,37 proc. visų 

gyventojų, suaugę darbingo amţiaus neįgalūs asmenys – 4,97 proc., vaikai – 16,33 proc. Dėl šios 

prieţasties 45,67 proc. Raseinių rajono savivaldybės gyventojų nedalyvauja ar nevisiškai dalyvauja 

darbo rinkoje. 

Stebimas tolygus mokinių skaičiaus rajone maţėjimas: kasmet vidutiniškai ugdymo įstaigose 

mokinių sumaţėja 5 proc. Nepaisant to, vis dar ne visi vaikai patenka į darţelį. 

Sparti socialinė ir ekonominė kaita, demografinė situacija, konkurencingumas suformavo 

kokybiškai naujus didelės dalies gyventojų lūkesčius švietimo sistemos atţvilgiu. Paskutiniu metu 

ryškėja tėvų (globėjų) lūkesčiai – darţelis teikia ne tik globą, bet ir siekia ugdymo kokybės.                                                               

Technologiniai veiksniai. 

Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau veikia ugdymo ir ugdymosi metodus, 

daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui, darbuotojų darbui, todėl tampa 

svarbiu veiksniu modernizuojant ikimokyklinio ugdymo įstaigą, siekiant naujų kompetencijų ir 

kvalifikacijų, teikiant informaciją visuomenei ir socialiniams partneriams, diegiant šiuolaikinę 

įsivertinimo ir vertinimo kultūrą. Kokybiškai besikeičiančios technologijos bei jų taikymo 

galimybės skatina plėtoti informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau - IKT) švietime 

infrastruktūrą, plintančios informacinės technologijos keičia kvalifikacijos tobulinimo sampratą. 

2017 m. statistikos departamentas, atlikęs periodinį informacinių technologijų (toliau – IT) 

naudojimo namų ūkiuose tyrimą suskaičiavo, kad interneto prieigą turi daugiau namų ūkių nei 

kompiuterių. Tai reiškia, kad dalis lietuvių internetu naudojasi tik mobiliuose įrenginiuose. 2017 m. 

kompiuterius turėjo 73 proc., o interneto prieigą 75 proc. namų ūkių. Tai atitinkamai 1 ir 2 

procentiniais punktais daugiau nei 2016 metais tuo pat metu. Mieste kompiuterius ir interneto 

prieigą namuose turėjo atitinkamai 78 ir 80 proc. namų ūkių, kaime – atitinkamai 63 ir 66 proc. 

Minimu laikotarpiu internetu naudojosi 78 proc. 16-74 metų amţiaus gyventojų. Iš 16–24 metų 

amţiaus gyventojų internetu naudojosi 98 proc., iš 65-74 metų amţiaus – 34 proc. Iš dirbančių 

asmenų internetu naudojosi 91 proc. 64 proc. 16-74 metų amţiaus gyventojų internetu naudojosi 

kasdien, 11 proc. – bent kartą per savaitę. Beveik visi namų ūkiai, turintys namuose interneto 

prieigą, naudojosi plačiajuosčiu laidiniu ar belaidţiu fiksuotu ryšiu – 86 proc. Mobiliojo ryšio 

tinklais naudojasi 46 proc. Dalis respondentų naudoja ir fiksuoto ryšio ir mobiliųjų internetą, todėl 

skaičiai viršija 100 proc. Internetas daugiausia naudojamas naujienoms skaityti, ryšiams, 

informacijos paieškai: ryšiams internetą naudojo 72 proc. 16-74 metų amţiaus gyventojų, 56 proc. 

naudojosi internetinės bankininkystės paslaugomis, 54 proc. bendravo socialiniuose tinkluose. 
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Valstybės institucijų ar kitų viešųjų paslaugų įstaigų elektroninėmis paslaugomis bent kartą per 

metus pasinaudojo 48 proc. 16-74 metų amţiaus gyventojų.  

Lietuvoje fiksuojama vis daugiau galimybių gyventojams gauti paslaugas, dirbti, mokytis, 

bendrauti ir laisvai reikšti nuomonę informacinėmis ir ryšių technologijomis. 

Analizuojant technologinius veiksnius, būtina akcentuoti informacinių ir komunikacinių 

technologijų svarbą ikimokyklinio ugdymo įstaigose, nes daugelis duomenų jau pildoma 

elektroniniu variantu. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio amţiaus vaikai siekia įgyti kompetencijas 

būtinas šiuolaikinio gyvenimo sėkmei - gebėjimą naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis. 

 

IV SKYRIUS 

VIDINĖ ANALIZĖ 

 

4.1. Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas 

Lopšeliui-darţeliui ,,Saulutė“ vadovauja direktorius, kurį atviro konkurso būdu pareigoms 

skiria Savivaldybės taryba ir jį atleidţia Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

4.1.1. Teisinė bazė. 

Lopšelis-darţelis ,,Saulutė“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Biudţetinių įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais, kitais 

teisės aktais ir darţelio nuostatais.  

4.1.2. Organizacinė struktūra. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. komplektuojama 17 (septyniolika) 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių (1 lentelė).  

 

1 lentelė. Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ grupių struktūra.  

Ankstyvojo amţiaus 

 grupių skaičius 

Ikimokyklinio amţiaus 

grupių skaičius 

Priešmokyklinio amţiaus 

grupių skaičius 

3 11 3 

 

Įstaigoje vaikai ugdomi nuo 1 iki 7 metų. Ankstyvajame amţiuje (iki 3 metų) vaikui 

svarbiausia emocinis ryšys, meilė, globa ir nuolatinis dėmesys. Todėl didelis dėmesys skiriamas 

vaiko adaptacijai, emocinei savijautai bei sveikatos būklei.  

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 1 iki 6 metų. Ugdymo procesas orientuotas į 

visuminį vaiko ugdymą. Darţelis ikimokyklinį ugdymą organizuoja pagal 2016 metais parengtą 

lopšelio-darţelio „Saulutė“ Ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinį ugdymą – pagal 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Įgyvendinama priešmokyklinio amţiaus vaikų 

ilgalaikė, nuosekli socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programa „Lions Quest“ ir 

ikimokyklinio amţiaus vaikų ilgalaikė, nuosekli socialinių emocinių kompetencijų Kimočių 
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ugdymo programa. Sveikatos stiprinimo veikla vykdoma pagal Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ 

2016-2020 m. sveikatos stiprinimo programą.  

4.1.3. Darţelio savivalda ir organizacinė struktūra. 

Darţelyje veikia šios savivaldos institucijos: lopšelio-darţelio taryba, mokytojų taryba, 

metodinė taryba, metodinės grupės, grupių tėvų komitetai. 

Darţelio taryba yra aukščiausia darţelio savivaldos institucija. Ji telkia pedagogų, tėvų 

(globėjų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam darţelio valdymui, padeda direktoriui 

spręsti aktualius klausimus bei atstovauti teisėtiems darţelio interesams, svarsto ir pritaria darţelio 

veiklą reglamentuojantiems dokumentams. 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti darţelio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir 

bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro darţelio direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, visi darţelyje dirbantys pedagogai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai 

ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. 

Metodinė taryba – mokytojų tarybos išrinkta pedagogų grupė, organizuojanti metodinę veiklą 

ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą darţelyje.  

Darţelyje veikia ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės 

grupės. 

Grupių tėvų (globėjų) savivaldos institucijos – grupių tėvų komitetai. Grupių tėvų komitetas 

aptaria su grupės pedagogu grupės vaikų ugdymo(-si), lankomumo, elgesio, saugumo, maitinimo, 

informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti 

edukacinę aplinką, teikia siūlymų darţelio tarybai ir direktoriui. 

Vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo uţtikrinimo ir kitais vaikų 

tėvams (globėjams) aktualiais klausimais darţelio direktorius gali organizuoti grupių vaikų tėvų 

(globėjų)  savivaldos institucijų vadovų pasitarimus. 

Darţelio veikla organizuojama pagal darţelio direktorius patvirtintą darţelio organizacinę 

struktūrą (2 paveikslas). 

2 paveikslas. Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ organizacinė  struktūra. 
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4.1.4. Planavimas. 

Veiklos planai rengiami darţelio tikslams, uţdaviniams ir funkcijoms atlikti, remiantis LR 

teisės aktais bei steigėjo darţeliui iškeltais tikslais ir uţdaviniais. 

Įstaigos planavimo sistemą sudaro: strateginis planas, metinis veiklos planas, Ikimokyklinio 

ugdymo programa, metiniai, mėnesiniai, savaitės ugdymo veiklos planai, darţelio mėnesio veiklos 

planas, darţelio dokumentacijos planas. 

Planuodami veiklą, visi darţelio specialistai privalo veiklos planus derinti tarpusavyje, nes 

įstaiga dirba komandos principu ir siekia pagrindinių ugdymo tikslų. Ikimokyklinio ugdymo 

programos tikslas – atsiţvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis 

raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus 

bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies paţinimo, mokėjimo 

mokytis pradmenis. 

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsiţvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi 

poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, uţtikrinti optimalią vaiko 

raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. 

4.1.5. Finansiniai ištekliai. 

Darţelis finansuojamas iš Raseinių rajono savivaldybės biudţeto ir nuo 2011 m. iš Lietuvos 

Respublikos valstybės biudţeto specialiųjų tikslinių dotacijų ,,pinigai paskui mokinį“ (Mokinio 

krepšelio) patvirtintas programų sąmatas. Pagal rajono Savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką 

ugdymo reikmėms iš tėvų renkamas mėnesinis mokestis. Taip pat inicijuojamas 2 proc. gyventojų 

pajamų mokesčio gavimas.  

Įstaigos lėšas sudaro: lėšos aplinkai finansuoti,  lėšos, tėvų įmokos uţ vaikų išlaikymą 

švietimo įstaigoje ir 2 proc. GPM.  

Finansinių išteklių tvarkymas įstaigoje yra viešas ir skaidrus, paremtas bendruomenės 

nuomone ir dalyvavimu. Sudaryta darbo grupė darţelio finansinių išteklių aptarimui, lėšų 

paskirstymui ir pan. 

Darţelio apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 

įstatymu ir kitais apskaitos politiką reglamentuojančiais dokumentais. Darţelio apskaitos politika 

uţtikrina, kad finansinė būklė, jos turtas, pajamos bei padarytos faktinės išlaidos būtų tiksliai ir 

teisingai atspindėtos finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje. Finansiniai ištekliai, jų poreikis bei 

panaudojimas derinami su Raseinių rajono savivaldybės administracijos Įstaigų centralizuotos 

buhalterinės apskaitos skyriumi.    

4.1.6. Ryšių sistema. 

Darţelyje kompiuterizuotos visos darbuotojų darbo vietos. Pagrindinė informacija platinama 

elektroniniu paštu. Įstaigoje veikia bevielis internetinis ryšys. 
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Sukurta internetinė darţelio svetainė www.saulutesdarzelis.lt, kurioje nuolat atnaujinama 

informacija pagal svetainėms keliamus reikalavimus. 

Nuo 2019 m. įvestas elektroninis dienynas, kuris sudarys sąlygas efektyvesniam tėvų 

informavimui ir švietimui. 

Lietuvos paţangos strategijoje „Lietuva 2030“ nacionaliniu ir tarptautiniu mastu švietimo 

sistemai ir kiekvienai švietimo įstaigai keliami vis aukštesni kokybės standartai, vis labiau keliama 

profesinė mokytojų kompetencijos kartelė, nuolat didėja reikalavimai ugdymo aplinkai, 

aprūpinimui šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis. 

Siekiant sukurti vieningą informacinę sistemą, turime siekti, kad visi pedagogai įgytų 

kompiuterinį raštingumą, įvaldytų „ECDL pradmenų programą“ ir skatinti pedagogus tobulinti 

informacinio raštingumo kultūrą, įvaldyti elektroninio administravimo procesus.  

Darţelis įsikūręs miesto centre. Vaikai dalyvauja Raseinių rajono kultūros centre, Raseinių 

Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje, Maironio parke, Ţemaičio aikštėje vykstančiuose 

spektakliuose, koncertuose, parodose, edukaciniuose uţsiėmimuose, valstybinėse ir tradicinėse 

šventėse, akcijose.  

Bendradarbiavimo ryšiai palaikomi su Raseinių rajono savivaldybės administracijos skyriais, 

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, su kitomis rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigomis.  

4.1.7. Vidaus kontrolė. 

Darţelio finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka: išankstinė finansinė 

kontrolė atliekama pagal darţelio direktoriaus patvirtintą apskaitos politiką, vidaus auditą atlieka 

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius, veiklos ir 

finansinį auditą atlieka Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, valstybinį auditą 

atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. 

Darţelio veiklos prieţiūrą vykdo Savivaldybės vykdomoji institucija, Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto  ministerija ir kitos švietimo įstaigų veiklą priţiūrinčios institucijos. 

Darţelio vidaus finansų kontrolė padeda uţtikrinti veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, 

efektyvumą, skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos 

ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, rizikos veiksnių valdymą. 

4.1.8. Įsivertinimas. 

Siekiant garantuoti ugdymo(-si) kokybę bei profesionalumą kiekvienais metais vykdomas 

darţelio veiklos kokybės įsivertinimas, išskiriamos stipriosios bei silpnosios sritys, nustatomos 

tobulinimosi kryptys. 

 

 

http://www.saulutesdarzelis.lt/
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4.2. Ţmogiškieji ištekliai 

4.2.1. Ugdytiniai. 

 

2 lentelė. Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ ugdytinių skaičiaus kaita. 

Ugdytinių skaičius 

(rugsėjo 1 d.)  

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

296 308 311 

 

3 paveikslas. Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ ugdytinių skaičiaus kaita. 

 

 

Analizuojant 2016-2018 metų įstaigą lankančių vaikų skaičių, ryškėja vaikų skaičiaus 

didėjimo tendencija (2 lentelė, 3 paveikslas): 2016 metais įstaigoje veikė 16 grupių ir lankė 296 

vaikai, o 2017 metais veikė jau 17 grupių ir lankė 308 vaikai, 2018 metais lankė 311 vaikų. 

Nagrinėjant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų skaičiaus kaitą akivaizdus vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, padidėjimas nuo 8 iki 16 (4 paveikslas). Vaikams su kalbos  ir 

kalbėjimo sutrikimais teikiama kvalifikuota logopedo pagalba. 

 

4 paveikslas. Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų 

skaičius. 
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4.2.2. Ugdytojai.  

Pateikiami duomenys apie įstaigos pedagogus, įskaitant direktorių, direktoriaus pavaduotoją 

ugdymui, logopedą, socialinį pedagogą, meninio ugdymo mokytoją (3 lentelė). 

 

3 lentelė. Duomenys apie pedagogus.                                       

 2016 m. 

skaičius/ procentai 

2017 m. 

skaičius/ 

procentai 

2018 m. 

skaičius/ procentai 

Pedagogų skaičius 31 35 34 

Išsilavinimas  

aukštasis 16 19 18 

aukštesnysis 15 16 16 

Pedagogų kvalifikacija  

Auklėtojas 10 (42 % ) 13 (46 %) 12 (43 %) 

Vyresnysis auklėtojas 12 (50 %) 12 (43 %) 13 (46 %) 

Auklėtojas metodininkas 2 (8 %) 3 (11 %) 3 (11 %) 

Auklėtojas ekspertas 0 0 0 

Darbo staţas  

Iki 10 m. 7 7 6 

10-15 m. 2 3 3 

Virš 15 m. 22 25 25 

Amţius  

Jaunesni nei 25 m. 0 0 0 

25 – 29 m. 1 2 0 

30 – 34 m. 4 3 4 

35 – 39 m. 1 1 1 

40 – 44 m. 4 3 3 

45 – 49 m. 7 12 11 

50 – 54 m. 5 4 4 

55 – 59 m. 4 5 4 

60 – 64 m. 5 5 7 

65 m. ir vyresni 0 0 0 

 

5 paveikslas. Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ pedagogų skaičius. 
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Pedagogų skaičių per pastaruosius trejus metus įstaigoje kito neţymiai, tai įtakojo naujos 

grupės steigimas 2017 m. (5 paveikslas). 

 

6 paveikslas. Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ pedagogų išsilavinimas. 

 

 

Įstaigoje su aukštuoju išsilavinimu per pastaruosius trejus metus buvo daugiau pedagogų nei 

su aukštesniuoju (6 paveikslas). 

 

7 paveikslas. Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ pedagogų kvalifikacija. 

 

 

Daugiausia pedagogų yra su vyresniojo auklėtojo kvalifikacine kategorija. Vis dar didelė dalis 

pedagogų nesiekia įgyti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos. Pats maţiausias procentas pedagogų 
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yra turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją. Pastarųjų per paskutinius trejus metus padaugėjo 

tik 2 procentais (7 paveikslas). 

 

8 paveikslas. Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ pedagogų darbo staţas. 

 

 

Per pastaruosius trejus metus pedagogų darbo patirties rodiklis išlieka tas pats – dauguma 

pedagogų, turinčių darbo patirties virš 15 metų. Iki 10 metų darbo staţo turinčių pedagogų yra 

daugiau, nei tų, kurių darbo staţas 10-15 metų. Tačiau jaunų specialistų trūksta (3 lentelė, 8 

paveikslas). 

Per pastaruosius trejus metus didţiausią amţiaus grupę sudarė 45-49 metų amţiaus 

pedagogai, o maţiausią – 25-29 metų amţiaus ir 35-39 m. amţiaus.  

4.2.3. Kitas (nepedagoginis) personalas. 

Pateikiami duomenys apie įstaigos nepedagoginį personalą, kurį sudaro auklėtojų (pedagogų) 

padėjėjai, mokytojų padėjėjai, dietistas, sandėlininkas, ūkvedys, administratorius, raštvedys ir 

aptarnaujantis personalas (virėjai, kiemsargiai, valytojai, valgyklos darbininkai, pagalbinis virtuvės 

darbininkas, pastatų ir sistemų prieţiūros, einamojo remonto darbininkas). 

 

4 lentelė. Duomenys apie nepedagoginius darbuotojus. 

Pareigybės pavadinimas 2016 m. skaičius 2017 m. skaičius 2018 m. skaičius 

Mokytojo padėjėjas 2 2 3 

Auklėtojo (pedagogo) 

padėjėjas 

16 17 17 

Kitas nepedagoginis personalas 16 16 16 

 

9 paveikslas. Raseinių lopšelio-darţelio „Saulutė“ nepedagoginių darbuotojų skaičius. 
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Kito (nepedagoginio) personalo skaičius per paskutinius trejus metus neţymiai padidėjo. 

Padidėjo proporcingai tiek, kiek padaugėjo grupių ir tiek, kiek padaugėjo specialiųjų poreikių vaikų, 

kuriems nustatyta būtina mokytojo padėjėjo pagalba (4 lentelė, 9 paveikslas). 

4.2.4. Pareigybės ir etatai. 

Darţelio direktorius, vadovaudamasis Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 

patvirtintais Ikimokyklinio ugdymo įstaigų etatų normatyvais, įsakymu tvirtina darţelio pareigybių 

sąrašą ir etatų skaičių. Darţelyje 2017 metais buvo patvirtinta 67,95 etatų. Nuo 2018 metų įsteigta 

1,0 mokytojo padėjėjo etato. 0,5 specialiojo pedagogo etato, 1,0 mokytojo padėjėjo etato ir 5,27 

auklėtojo padėjėjo etatų įsteigta nuo 2019 m. sausio 1 d. (5 lentelė). 

 

5 lentelė. Pareigybių sąrašas ir etatų skaičius.  

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 

2017-09-01 2018-09-01 2019-01-01 

1. Direktorius 1,0 1,0 1,0 

2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,5 1,5 1,5 

3. Logopedas 2,0 2,0 2,0 

4. Muzikos pedagogas 1,0 1,0 1,0 

5. Socialinis pedagogas 1,0 1,0 1,0 

6. Auklėtojas 22,4 22,4 22,4 

7. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 4,8 4,8 4,8 

8. Kūno kultūros pedagogas 1,0 1,0 1,0 

9. Specialusis pedagogas - - 0,5 

10. Auklėtojo (pedagogo) padėjėjas 17,0 17,0 22,27 

11. Mokytojo padėjėjas 2,0 3,0 4,0 

12. Ūkvedys 1,0 1,0 1,0 

13. Raštvedys 1,0 1,0 1,0 

14. Dietistas 1,0 1,0 1,0 

15. Sandėlininkas 1,0 1,0 1,0 
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16. Pastatų ir sistemų prieţiūros, einamojo 

remonto darbininkas 

1,0 1,0 1,0 

17. Valgyklos darbininkas 1,5 1,5 1,5 

18. Kiemsargis 1,5 1,5 1,5 

19. Pagalbinis virtuvės darbininkas 0,5 0,5 0,5 

20. Valytojas 1,25 1,25 1,25 

21. Virėjas 4,0 4,0 4,0 

22. Administratorius 0,5 0,5 0,5 

                                                                Iš viso: 67,95 68,95 75,72 

   

V SKYRIUS 

SSGG ANALIZĖ  

 

Stiprybės Silpnybės 

Darbuotojams sudarytos sąlygos 

profesionalumui ir kvalifikacijai kelti. 

Pedagogai nepakankamai aktyviai naudoja 

inovatyvius ugdymo metodus. 

Sukurta sveika ir saugi, estetiška, kūrybiškumą 

skatinanti ugdomoji aplinka. 

Ne visi specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai 

gauna pagalbą. 

Darbuotojų veiklos skatinimo aiškūs kriterijai. Stinga darţelio darbuotojams profesionalaus 

darbo su specialiųjų poreikių vaikais. 

Atnaujinta darţelio Ikimokyklinio ugdymo 

programa. 

Ne visi darbuotojai geba paskirstyti racionaliai 

savo laiką pareiginių funkcijų vykdymui. 

Įstaiga yra Lietuvos sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinkle. 

Stinga bendro komandinio darbo tarp 

pedagogų, jų padėjėjų, tėvų ir vaikų vertinant 

vaikų pasiekimus. 

Įsijungta į Lietuvos socialinio emocinio 

ugdymo asociaciją. 

Tobulintinos bendradarbiavimo su tėvais 

formos. 

Į ugdymo turinį integruojama darţelio 2016-

2020 m. sveikatos programa.  

Ne visi darbuotojai geba naudotis 

informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis. 

Priešmokyklinio amţiaus vaikai dalyvauja 

tarptautinėje vaikų socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymo programoje „Lions 

Quest“. 

Nepakankamai aktyvi eTwinning projektinė 

veikla. 

Ikimokyklinio amţiaus vaikai dalyvauja 

tarptautinėje Kimočių socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymo programoje. 

Pedagogai planuodami ugdomąją veiklą stokoja 

gebėjimo išsikelti tikslius uţdavinius ir pagal 

juos organizuoti ugdomąją veiklą. 

Dalyvaujama tarptautinėje vaikų ugdymo 

organizacijoje OMEP. 

Pedagogai įvertindami vaikus pagal 18 

ţingsnelių metodiką, negeba tiksliai vaikų 

įvertinti ir gautus rezultatus panaudoti tolesnės 

veiklos tobulinimui. 

Įgyvendinamos vaikų idėjos. Pedagogai nepakankami aktyviai dalijasi gerąja 

darbo patirtimi su įstaigos, rajono ir 

respublikos ikimokyklinėmis ugdymo 
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įstaigomis. 

Pedagogai ugdomąją veiklą planuoja pagal 

naujausias ikimokyklinio ugdymo 

rekomendacijas. 

Neįsitraukta į finansuojamų projektų rengimą ir 

jų įgyvendinimą. 

Vaikų pasiekimų įvertinimas organizuojamas 

pagal vaikų pasiekimų - 18 ţingsnelių 

metodiką. 

Skiriasi bendruomenės narių paţiūros į aktyvų 

komandinį darbą. 

Atliekamas vidaus įsivertinimas ir rezultatai 

panaudojami tolesnės darţelio veiklos 

tobulinimui. 

Stinga gebėjimo ir motyvacijos reflektuoti 

veiklas, remiantis metodine medţiaga. 

Sukurtos geros galimybės komandinei veiklai ir 

kolegialiam sprendimų priėmimui. 

Trūksta erdvės įstaigoje siekiant taikyti aktyvų 

vaikų ugdymąsi.  

Gerėja darţelio įvaizdis, sukurta išorinių 

darţelio kultūros elementų. 

Darţelio aikštynas nepakankamai modernus ir 

pilnai netenkina aktyvaus vaikų judėjimo 

poreikio, neatitinka higienos normų 

reikalavimų. 

Siekiama darţelio darbuotojų kompetencijos 

augimo informacinių technologijų valdymo 

srityje. 

Higienos sąlygų neuţtikrinimas grupėse 

vasaros laikotarpiu – nėra kondicionierių. 

Įsigyta įvairių modernių edukacinių priemonių 

vaikų ugdymo plėtotei. 

Ne visi vaikai gauna meninio ugdymo 

pedagogo ir kūno kultūros pedagogo pagalbą.  

Atnaujinta darţelio internetinė svetainė. Pedagoginių darbuotojų (auklėtojų) trūkumas.  

Galimybės Grėsmės  

Lietuvos švietimą reglamentuojantys 

dokumentai skatina gerinti ugdymo kokybę, 

uţtikrinti kokybišką ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą. 

Nepakankamas darbuotojų gebėjimas naudotis 

naujomis informacinėmis technologijomis, 

kliudys siekti ugdymo kokybės. 

Įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programą, 

tobulinti vaikų pasiekimų įvertinimo fiksavimą 

ir rezultatų panaudojimą individualiai vaiko 

ugdymo plėtotei. 

Higienos normas atitinkančių patalpų stoka 

vaikų kūno kultūros veiklos organizavimui, dėl 

ko kokybiškai bus neugdoma vaikų sveikatos 

kompetencija. 

Tikslingas darbuotojų dalyvavimas siūlomose 

kvalifikacijos tobulinimo programose, 

seminaruose, mokymuose, juose įgytų ţinių ir 

gebėjimų, kompetencijų panaudojimas 

ugdomojoje veikloje, siekiant ikimokyklinio 

ugdymo tikslų įgyvendinimo. 

Augant darbo krūviams ir nekintant specialistų 

etatų struktūrai, ne visoms funkcijoms vykdyti 

bus galima skirti pakankamai laiko, dėl to 

pablogės darţelio veiklos ir teikiamų paslaugų 

kokybė. 

Aktyvi ir iniciatyvi vietos bendruomenė, jos 

parama ir domėjimasis darţelio veikla, skatina 

vaikų tėvų dalyvavimą, sprendţiant aktualius 

darţeliui klausimus, įsitraukimą į bendrus 

renginius, ugdo kiekvieno bendruomenės nario 

atsakomybę ir bendruomeniškumą.  

Gaunamas finansavimas neatitinka įstaigos 

poreikių, todėl gali trukdyti kokybiškai 

įgyvendinti strateginius darţelio  tikslus. 

 

Darţelio bendruomenės bendradarbiavimo 

formų plėtra plėtojant bendradarbiavimą su kitų 

Didėjantis vaikų, turinčių kalbos ir kitus 

komunikacijos, elgesio bei judesio sutrikimus, 
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rajonų ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, 

siekiant ugdymo veiklų kokybės.  

skaičius grupėse ir nekintantis proporcingai 

šiems vaikams skiriamų specialistų etatų 

skaičius  gali įtakoti kitų vaikų ugdymo 

kokybę.  

Pakankamas siūlomų programų skaičius sudaro 

sąlygas rengti sveikatos ugdymo projektus ir 

gauti papildomą finansavimą jiems įgyvendinti.  

 

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais 

(muziejumi, biblioteka, verslo įmonėmis ir kt.) 

organizuoti vaikams edukacines išvykas. 

 

 

VI SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŢELIO VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Darţelio vizija – patraukli į vaiką ir jo poreikius orientuota ugdymo įstaiga. 

Darţelio misija – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, paţintinius, socialinius ir kultūrinius  

poreikius,  ugdyti kūrybingas, laisvas, aktyvias ir save atskleidţiančias asmenybes. 

Darţelio filosofija – gerbti kiekvieną ţmogų ir leisti jam būti unikaliu. Remiamasi 

psichologų humanistų K. Rodţerso, A. Maslow idėjomis, kurios išryškina vaiko unikalumo 

pripaţinimą, vaiko poreikių tenkinimą, savigarbos puoselėjimą ir saugojimą. Laikantis Jungtinių 

Tautų vaiko teisių konvencijos reikalavimų ugdymo ir ugdymosi procesas grindţiamas socialinio 

teisingumo, lygiavertiškumo, tolerancijos vertybėmis. 

Remiamasi ir ekologine raidos teorija. Vadovaujantis autorių U. Bronfenbrenerio, R. R. 

Sears idėjomis, lopšelio-darţelio veikloje akcentuojama gamtinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos 

įtaka vaiko ugdymui(-si), numatytas vaiko ekologinio supratingumo, gamtosauginės patirties 

plėtojimas, sveikos gyvensenos ugdymas.  

Vaikų grūdinimui ir imuniteto stiprinimui taikomi S. Kneipo metodikos elementai: 

subalansuota mityba, vandens terapija, vaistaţolių terapija, judėjimas ir harmonija. 

Darţelio filosofija taip pat remiasi Emilio Reggio ugdymo sistemos idėjomis, kuomet 

akcentuojamas vaikas ir jo kūrybiškumo atskleidimas, puoselėjimas ir skatinimas. 

Išskirtos pagrindinės vertybės, kuriomis savo veikloje vadovaujasi visi darţelio 

bendruomenės nariai – atsakomybė, susitarimų laikymasis.  

 

VII SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŢDAVINIAI 

 

1 prioritetas Ugdymo kokybė ir veiksmingumas 

1. TIKSLAS. Gerinti ugdymo(-si) kokybę ir veiksmingumą. 

Uţdaviniai: 



 18 

1.1. Skatinti vaiko individualių galių, santykio su kitais ir vaiko įgalinimo mokytis plėtotę. 

1.2. Efektyvinti ugdomosios veiklos turinio plėtrą ir veiklos planavimą. 

1.3. Kurti savitą ugdymo organizavimo sistemą, atliepiančią 2-6 metų vaikų poreikius. 

1.4. Uţtikrinti vaikų paţangos ir pasiekimų organizavimo veiksmingumą, siekiant individualios 

vaiko paţangos. 

1.5. Vykdyti socialinių ir emocinių kompetencijų plėtrą. 

2 prioritetas Komandinio darbo ir bendravimo santykių kultūros kaita 

2. TIKSLAS. Plėtoti komandinio darbo ir bendravimo santykių kultūrą. 

Uţdaviniai: 

2.1. Tobulinti darţelio veiklą plėtojant komandinį darbą. 

2.2. Uţdavinys. Tobulinti darţelio bendruomenės narių pozityvaus bendravimo ir bendradarbiavimo 

santykius. 

2.3. Plėtoti darţelio kultūros tradicijas, palaikant teigiamą darţelio įvaizdį. 

3 prioritetas Tėvų švietimo politika 

3. TIKSLAS. Stiprinti tėvų švietimo politiką. 

Uţdaviniai: 

3.1. Stiprinti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą, padedant ugdytiniams siekti paţangos. 

3.2. Tobulinti tėvų informavimo sistemą. 

4 prioritetas Darţelio materialiniai ir finansiniai ištekliai 

4. TIKSLAS. Plėsti darţelio materialinius ir finansinius išteklius efektyviam ugdymo proceso 

uţtikrinimui. 

Uţdaviniai: 

4.1. Plėtoti ugdomąją aplinką, uţtikrinant higieninių normų laikymąsi. 

4.2. Kurti saugią, patrauklią darţelio aplinką, siekiant kokybiško ugdymo. 

5 prioritetas Darţelio valdymas 

5. TIKSLAS. Tobulinti darţelio valdymo sistemą, siekiant darbuotojų atsakomybės ir 

atskaitomybės. 

Uţdaviniai: 

5.1. Vykdyti vidaus įsivertinimą, rezultatus panaudojant darţelio veiklai tobulinti. 

5.2. Stiprinti darbuotojų atsakomybes ir atskaitomybes.  

5.3. Efektyviai vykdyti darţelio veiklos planų parengimo procesus. 

5.4. Plėtoti ugdomosios veiklos stebėseną ir jos rezultatų panaudojimą ugdomosios veiklos ir 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimui. 

5.5. Efektyviai vykdyti darţelio veiklų įgyvendinimo viešinimą. 

 

VIII SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŢELIO STRATEGINIO PLANO PRIEMONĖS 

 

Strateginis tikslas Efekto kriterijus 

Gerinti ugdymo(-si) 

kokybę ir veiksmingumą. 

Visi vaikai padarys individualią paţangą. 

Darţelis yra Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos narys. 

Dalyvaujama ilgalaikėse nuosekliose vaikų socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymo programose. 

Darţelis yra tarptautinės vaikų ugdymo organizacijos OMEP 
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(pasaulinė ankstyvosios vaikystės ugdymo organizacija) narys. 

Darţelis yra pripaţintas sveikatą stiprinančia mokykla. 

Diegiamas STEAM ugdymo modelis. 

 

1 prioritetas Ugdymo kokybė ir veiksmingumas 

1. Tikslas. Gerinti ugdymo(-si) kokybę ir veiksmingumą. 

1.1. Uţdavinys. Skatinti vaiko individualių galių, santykio su kitais ir vaiko įgalinimo mokytis 

plėtotę. 

 

Priemonės Tikslų ir uţdavinių įgyvendinimo 

kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Organizuoti paţintines-tiriamąsias 

veiklas, skatinti vaikus atlikti 

įvairius tyrimus ir kūrybinius 

darbus. 

 

Bus sudarytos sąlygos kiekvieno vaiko 

saviraiškai atsiskleisti, tyrinėti, kurti, 

eksperimentuoti, aktyviai dalyvauti ir 

kūrybiškai išreikšti save projektų, plenerų, 

sveikatos valandėlių, akcijų, konkursų metu. 

Pradėtas diegti STEAM (ugdymas jungiantis 

gamtos mokslus, technologijas, inţineriją, 

menus ir matematiką) ugdymo modelis ne 

maţiau nei vienoje grupėje. Atlikta refleksija. 

Atlikta STEAM ugdymo modelio taikymo 

analizė. 

2019-2021 m. 

 

 

 

 

2019-2020 m. 

 

 

 

2021 m. 

Plėtoti projektinės veiklos 

įgyvendinimą. 

 

 

Kiekvienais metais įgyvendintas ne maţiau 

kaip vienas projektas, susijęs su ugdymo 

turinio plėtros kokybe ir skatinantis 

individualią vaiko paţangą. 

2019-2021 m. 

 

Aktyviai dalyvauti rajono, šalies 

bei tarptautiniuose renginiuose 

(projektuose, konkursuose, 

akcijose, varţybose, olimpiadose, 

pilietinėse iniciatyvose ir pan.). 

Dauguma vaikų (80 proc.) sėkmingai 

dalyvaus šalies ir rajono konkursuose, 

varţybose, akcijose, iniciatyvose ir pan., 

atitinkančiose jų individualius gebėjimus ir 

poreikius 

2019-2021 m. 

 

Organizuoti edukacines išvykas 

vaikams. 

Ne rečiau kaip 1 kartą per metus bus 

sudarytos sąlygos priešmokyklinės ugdymo 

grupės vaikams nuvykti į Raseinių krašto 

istorijos muziejų arba į kitą rajoną  dalyvauti 

edukacinėse programose. Edukacinės išvykos 

taps bendru darţelio bendruomenės 

ugdomuoju projektu, kuriame sėkmingai bus 

vykdoma vaiko individualių galių plėtotė. 

2019-2021 m. 

 

Ugdymą sieti su vaikų praktine 

veikla, kasdieniu gyvenimu, 

organizuoti ugdomąsias veiklas 

netradicinėje aplinkoje. 

 

Ugdymas bus organizuojamas pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą naudojant 

Opa pa metodinę medţiagą. 

Dauguma pedagogų sieks ugdomąsias veiklas 

organizuoti darţelio lauko teritorijoje. 

2019-2021 m. 
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Kiekvienas pedagogas per mokslo metus 

suorganizuos bent 1 uţsiėmimą netradicinėje 

aplinkoje. 

Diegti į vaiką orientuoto ugdymo 

modelį. 

 

Priešmokyklinio ugdymo ir mišraus amţiaus 

vaikų grupės pedagogai per savaitę 

įgyvendins ne maţiau kaip vieno vaiko idėją. 

Visi priešmokyklinio amţiaus vaikai 

sėkmingai baigs priešmokyklinio ugdymo 

programą. 

Visi specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai 

padarys individualią paţangą.  

Bus parinktos ugdomosios priemonės, kurios 

leis vaikui atskleisti savo unikalius gebėjimus 

(šviesos stalas, stikliniai molbertai ir pan.). 

2019-2021 m. 

 

Vykdyti darţelio Vaiko gerovės 

komisijos veiklas. 

Įgyvendinta ne maţiau kaip 90 proc. darţelio 

Vaiko gerovės komisijos plano priemonių. 

2019-2021 m. 

1.2. Uţdavinys. Efektyvinti ugdomosios veiklos turinio plėtrą ir veiklos planavimą. 

Plėtoti vaikų komunikavimo 

gebėjimus, sakytinės ir rašytinės 

kalbos plėtrą. 

Bus plėtojami vaikų komunikavimo 

gebėjimai, vykdoma sakytinės ir rašytinės 

kalbos plėtra projektų, plenerų, akcijų, 

konkursų metu. 

2019-2021 m. 

 

Plėtoti ugdymo turinį. 

 

Visi pedagogai gebės pritaikyti ugdymo turinį 

pagal vaikų amţių, poreikius, individualius 

gebėjimus. 

2019-2021 m. 

 

Diegti ugdomosios veiklos 

planavimo modelį. 

 

Visi pedagogai gebės planuoti ugdomąją 

veiklą pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą, kuomet planuojama veikla 

dienomis ir įtraukiamos vaikų idėjos. 

Visi pedagogai gebės planuoti ugdomąją 

veiklą pagal ikimokyklinio ugdymo programą, 

kuomet planuojama veikla pagal vaikų 

gebėjimų pasiekimų sritis. 

Meninio ugdymo mokytojas ir kūno kultūros 

pedagogas planuos ugdomąją veiklą pagal 

vaikų gebėjimų pasiekimų sritis. 

2019-2021 m. 

 

Perţiūrėti ir pagal poreikį 

atnaujinti Ikimokyklinio ugdymo 

programą. 

Perţiūrėta ir pagal poreikį atnaujinta 

Ikimokyklinio ugdymo programa, kuri 

sudarys sąlygas plėtoti  ugdymo turinį, 

įgalinantį ugdyti save, savo aplinką ir šalį 

gerbiantį, saugiai besijaučiantį, pozityviai 

bendraujantį, aktyviai dalyvaujantį, mokytis 

nusiteikusį, kūrybingą vaiką. 

Atnaujintas ugdymo turinys sudarys sąlygas 

planuoti ugdomąją veiklą pagal vaikų 

gebėjimų pasiekimų sritis. 

2020 m. 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 m. 
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Stiprinti pedagogų gebėjimą 

planuoti ugdomąją veiklą, 

teisingai suformuluojant 

ugdomosios veiklos uţdavinius. 

Visi pedagogai gebės teisingai formuluoti 

savaitinės ugdomosios veiklos uţdavinius, 

kurie sudarys sąlygas kokybiškam ugdymo 

planavimui. 

Uţdaviniai bus formuluojami iš vaiko 

perspektyvos, keliami pamatuojami 

uţdaviniai, atliekama ugdomosios veiklos 

refleksija pagal uţdavinius. 

2019-2021 m. 

 

1.3. Uţdavinys Kurti savitą ugdymo organizavimo sistemą, atliepiančią 2-6 metų vaikų 

poreikius 

Uţtikrinti savitą ugdymą, ugdant 

kūrybišką, atsakingą ir atvirą 

inovacijoms asmenybę. 

Organizuotos ugdomosios veiklos pagal 

Emilio Reggio sistemą ne maţiau nei 2 

grupėse. 

Tęsiamas projektas „Pasaulis vaiko akimis“. 

Parengtas veiklų ant šviesos stalo leidinys. 

2019-2021 m. 

 

 

 

2019 m. 

Plėtoti ekologinį ir aplinkosauginį 

ugdymą. 

Organizuoti ne maţiau kaip du projektai, 

aplinkosauginės akcijos darţelyje per metus. 

Įsijungta į rajoninius, respublikinius 

aplinkosauginius renginius. 

2019-2021 m. 

Plėtoti sveikos gyvensenos  

įgūdţius, taikant S. Kneipo 

metodiką. 

Visi pedagogai savo veikloje taikys   ne 

maţiau kaip du pasirinktus sveikatinimo 

elementus. 

Kiekvienų mokslo metų pabaigoje vyks veiklų 

aptarimai ir poveikio vaikui refleksijos. 

Vykdyta  informacijos sklaida tėvams apie 

vaikų sveikatinimo veiklas ne maţiau kaip 

kartą per metus. 

Įrengtas S. Kneipo sveikatingumo takelis. 

2019-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. 

1.4. Uţdavinys. Uţtikrinti vaikų paţangos ir pasiekimų organizavimo veiksmingumą, siekiant 

individualios vaiko paţangos. 

Pedagogams taikyti ugdomosios 

veiklos formas ir būdus, 

padedančius siekti individualios 

vaiko paţangos. 

 

Dauguma pedagogų (80 proc.) gebės 

organizuoti veiksmingą vaikų ugdymą, 

panaudodami aktyviuosius vaikų ugdymo 

metodus. Tai sudarys sąlygas atskleisti vaiko 

pasiekimus, jį įvertinti ir numatyti tolesnės 

veiklos ţingsnius. 

2019-2021 m. 

 

Tobulinti pedagogų kompetencijas 

veiksmingai identifikuoti vaikų 

paţangą ir pasiekimus 

ugdomojoje veikloje. 

 

 

Ne maţiau nei vieną kartą per mokslo metus 

bus vykdomi aptarimai su pedagogais dėl 

vaikų paţangos ir pasiekimų įvertinimo 

atlikimo. 

Visi pedagogai gebės ugdomojoje veikloje 

taikyti veiksmingą individualios vaikų 

paţangos ir pasiekimų identifikavimo 

strategiją pagal vaikų gebėjimų pasiekimų 

sritis. 

2019-2021 m. 
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Organizuoti vaikų paţangos ir 

pasiekimų įvertinimo fiksavimą ir 

jo sklaidą. 

 

Visi pedagogai gebės įvertinti vaikų 

pasiekimus ir paţangą pagal ugdymo 

programų keliamus reikalavimus. 

Bus suorganizuota apskritojo stalo diskusija 

dėl priešmokyklinio amţiaus vaikų naujai 

parengtos įvertinimo formos rezultatyvumo ir 

naudingumo. 

Veikiant jungtinei priešmokyklinio ugdymo 

grupei, pedagogai gebės įvertinti 5 m. amţiaus 

vaikus pritaikant 18 ţingsnelių vaikų 

paţangos ir pasiekimų įvertinimo metodiką.  

Ne maţiau nei vieną kartą per mokslo metus 

pedagogai suorganizuos pokalbius su tėvais 

dėl atlikto įvertinimo ir numatys tolesnės 

veiklos ţingsnius kartu su tėvais.  

Bus atliktas tyrimas ir įvertinta, kaip 

veiksmingai organizuojamas vaikų paţangos 

ir pasiekimų įvertinimas pagal 18 ţingsnelių 

sistemą ir kiek jis yra informatyvus ir 

naudingas tėvams. 

2019-2021 m. 

 

 

2019 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. 

1.5. Uţdavinys. Vykdyti socialinių ir emocinių kompetencijų plėtrą. 

Ugdyti vaikų socialines ir 

emocines kompetencijas. 

 

 

100 proc. priešmokyklinio ugdymo grupės 

vaikų dalyvaus tarptautinėje vaikų socialinių 

ir emocinių kompetencijų ugdymo programoje 

„Lions quest“.  

50 proc. ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų 

dalyvaus tarptautinėje vaikų socialinių ir 

emocinių kompetencijų Kimočių ugdymo 

programoje. 

20 proc. pedagogų dalyvaus draugiškoje SEU 

olimpiadoje „Dramblys“. 

Pedagogai, nedalyvaujantys ilgalaikėse, 

nuosekliose prevencinėse programose, ugdys 

vaikų socialines ir emocines kompetencijas 

pagal vaikų pasiekimų sritis: emocijų 

suvokimas ir raiška, savireguliacija ir 

savikontrolė, savivoka ir savigarba, santykiai 

su suaugusiais, santykiai su bendraamţiais, 

estetinis suvokimas, iniciatyvumas ir 

atkaklumas, problemų sprendimas, 

kūrybiškumas, mokėjimas mokytis. 

Visi pedagogai kiekvienų mokslo metų 

pabaigoje pristatys dalyvavimo socializacijos 

programose sėkmes ir tobulintinas sritis. 

Tarptautinės programos ugdys vaikų 

2019-2021 m. 

 

 

 

2021 m. 

 

 

 

2019 m. 

 

2019-2021 m. 
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socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo 

gebėjimus: mokins vaikus suvokti ir kalbėti 

apie jausmus, įdėmiai išklausyti, susidraugauti 

ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir 

padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, 

atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti 

konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus ir 

netektis. 

Aktyvinti pedagogus plėtojant 

vaikų socialines emocines 

kompetencijas. 

Kiekvienas pedagogas pristatys parengtą ir 

pritaikytą vaikų socialinių emocinių 

kompetencijų plėtros ugdymo priemonę. 

Bus suorganizuota vaikų socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymo konferencija. 

2019 m. 

 

 

 

2021 m. 

 

Atsakingi plano vykdytojai: 

1-5 uţdavinys - direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojų tarybos nariai. 

 

Strateginis tikslas Efekto kriterijus 

Uţtikrinti komandinio darbo ir 

bendravimo santykių kultūros 

kaitą. 

Teigiamas darţelio įvaizdis. 

Darţelio kultūra, atspindinti darţelio gyvenimo vertybes ir 

normas, veiklą grindţiant visų bendruomenės narių 

bendravimu ir bendradarbiavimu. 

Įgyvendintų bendrų projektų, šventinių renginių skaičius. 

Sukurtų išorinių darţelio kultūros elementų skaičius. 

 

2 prioritetas Komandinio darbo ir bendravimo santykių kultūros kaita 

2. Tikslas. Plėtoti komandinio darbo ir bendravimo santykių kultūrą. 

2.1. Uţdavinys. Tobulinti darţelio veiklą plėtojant komandinį darbą. 

 

Priemonės Tikslų ir uţdavinių įgyvendinimo 

kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Aktyvinti pedagogų 

bendradarbiavimą, plėtojant 

ugdymo turinį. 

Visi pedagogai savo planuose numatys 

šventinius renginius, kuomet juos organizuos 

ne maţiau kaip 2 pedagogai. 

2019-2021 m. 

 

Plėtoti darţelio išorės ryšius, 

įtraukiant visų sričių darbuotojus. 

Dauguma bendruomenės narių (60 proc.) 

aktyviai dalyvaus visuomeninėje veikloje. 

Bus įgyvendintas ilgalaikis projektas 

„Bendruomenės kūrimo iššūkiai“. 

Sukurtas darţelio kalendorius, išoriniai 

darţelio kultūros elementai, skirti darţelio 50 

jubiliejiniam gimtadieniui. 

2019-2021 m. 

 

2019 m. 

 

2019 m. 

2.2. Uţdavinys. Tobulinti darţelio bendruomenės narių pozityvaus bendravimo ir 

bendradarbiavimo santykius. 



 24 

Ugdyti pedagogų pozityvaus 

bendravimo su vaiku 

kompetencijas. 

Palankūs darţelio tėvų nuomonės tyrimo 

rezultatai. 

2019-2021 m. 

Tęsti darţelio bendruomenės narių 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

tradicijas. 

Kiekvieną savaitę suorganizuoti bendri 

pasitarimai su pedagogais dėl ugdomosios 

veiklos organizavimo ir kokybės uţtikrinimo. 

Kiekvieną mėnesį suorganizuoti bendri 

pasitarimai su nepedagoginiais darbuotojais 

dėl darţelio veiklos organizavimo ir kokybės 

uţtikrinimo. 

Palaikomos bendruomenės nario idėjos, 

puoselėjančios darţelio veiklą. 

Dauguma darţelio darbuotojų (60 proc.) 

įsijungs į organizuojamas akcijas, iniciatyvas, 

konkursus, varţybas ir pan. 

2019-2021 m. 

 

Tęsti aktyvią savivaldos institucijų 

veiklą, siekiant savivaldos ir 

efektyvios darţelio valdymo 

dermės. 

 

100 proc. suorganizuoti numatyti mokytojų 

tarybos posėdţiai. 

100 proc. suorganizuoti numatyti darţelio 

tarybos posėdţiai. 

Tai sudarys sąlygas plėtoti komandinį darbą ir 

kurti darţelio kultūrą, paremtą darţelio 

bendruomenės narių susitarimais. 

2019-2021 m. 

 

Plėtoti vadovo ir darbuotojų 

bendravimą, siekiant efektyvios 

darţelio veiklos. 

 

Kiekvienais metais suorganizuotas darţelio 

darbuotojų ir vadovo metinis pokalbis. 

Remiantis pokalbio rezultatais bus 

modeliuojama tolesnė darţelio veikla. 

2019-2021 m. 

2.3. Uţdavinys. Plėtoti darţelio kultūros tradicijas, palaikant teigiamą darţelio įvaizdį. 

Sukurti Gero darţelio sampratos 

modelį. 

 

Bus sukurtas Gero darţelio sampratos aprašas, 

kuris leis toliau plėtoti darţelio kultūros 

tradicijas ir sudarys galimybę vienodam visų 

darbuotojų kultūros suvokimui. 

Atliktas tyrimas dėl Gero darţelio sampratos 

tėvų poţiūriu. Rezultatai apibendrinti, priimti 

bendri susitarimai. 

2019 m. 

 

 

 

2020 m. 

 

Skatinti darţelio darbuotojus 

palaikyti bendrą darţelio kultūrą. 

 

Parengtas bendras vertybių sąrašas, 

skelbiamas darţelio visiems matomoje 

vietoje. Išdiskutuotos vertybės uţrašytos. Visi 

darbuotojai laikosi susitarimų. Vertybės 

perţiūrimos pagal poreikį. 

2019 m. 

 

Atnaujinti darţelio filosofiją. 

 

Atnaujinta darţelio vizija, misija, filosofiniai 

veiklos aspektai. 

Atnaujintas darţelio etikos kodeksas. Tai 

padės visiems darţelio darbuotojams siekti 

bendrų tikslų. 

2019 m. arba 

pagal poreikį 

2021 m. arba 

pagal poreikį 

Sukurti darţelio išorinius kultūros Bus sukurtas ne maţiau nei vienas per metus  2019-2021 m. 
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elementus. 

 

darţelio išorinis kultūros elementas. Taip bus 

formuojamas teigiamas darţelio įvaizdis, 

suteikiama tėvams informacija apie darţelio 

kultūrą. 

 

Organizuoti informacijos sklaidą 

apie darţelį. 

 

Atliktas tyrimas dėl internetinės svetainės 

informatyvumo. 

Visi įpareigoti pedagogai parengs informaciją 

(straipsnius) apie įgyvendintas ugdomąsias 

veiklas spaudai. 

2021 m. 

 

2019-2021 m. 

 

 

Atsakingi plano vykdytojai: 

1,3 uţdavinys - direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojų tarybos nariai. 

2 uţdavinys - direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojų tarybos nariai, darţelio 

tarybos nariai. 

 

Strateginis tikslas Efekto kriterijus 

Stiprinti tėvų švietimo politiką. Vaikų, kurių visiškai tenkinami ugdymosi, socialiniai, 

psichologiniai bei emociniai saugumo poreikiai, dalis. 

Teigiami tėvų atsiliepimai apie darţelį ir jo veiklas. 

Įgyvendintų bendrų su tėvais projektų, šventinių renginių, 

akcijų, iniciatyvų ir pan. skaičius. 

 

3 prioritetas Tėvų švietimo politika 

3. Tikslas. Stiprinti tėvų švietimo politiką. 

3.1. Uţdavinys. Stiprinti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą, padedant ugdytiniams siekti 

paţangos. 

 

Priemonės Tikslų ir uţdavinių įgyvendinimo 

kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Plėtoti tėvų pedagoginį ir 

psichologinį švietimą. 

 

 

 

Per mokslo metus suorganizuota ne maţiau 

kaip viena paskaita tėvams pedagogine - 

psichologine tema. 

Tai padės tėvams sėkmingai bendrauti ir 

bendradarbiauti su vaiku, darţelio 

bendruomene, siekiant individualios vaiko 

paţangos. 

2019-2021 m. 

 

Vykdyti tėvų informavimą apie 

sveikatą stiprinančios veiklos 

procesus darţelyje. 

Tėvams suteikta informacija apie mitybos 

organizavimą darţelyje, apie ankstyvojo 

amţiaus vaikų adaptacijos procesus, apie 

patyčių prevencijos vykdymą ir pan. 

2019-2021 m. 

Aktyvinti tėvų ir pedagogų 

bendravimą ugdytinių paţinimui. 

Daugumos tėvų bendradarbiavimas (80 proc.) 

su pedagogais uţtikrins jų vaiko sėkmingą 

2019-2021 m. 
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 individualią paţangą. 

Ne maţiau nei vieną kartą per mokslo metus 

suorganizuoti grupių tėvų susirinkimai aptarti 

vaiko individualią paţangą. 

Organizuoti kolegišką, draugišką 

bendravimą skatinančius 

renginius. 

 

Suorganizuoti kiekvienais metais: šeimos 

šventę, kalėdinę šventę, mokslo metų 

uţbaigimo šventę.  

Suorganizuota kiekvienais metais ne maţiau 

kaip po vieną  vaiko individualią paţangą 

skatinantį projektą, bendradarbiaujant su 

tėvais. 

Kiekvienoje grupėje per mokslo metus 

įgyvendinta ne maţiau nei viena tėvų idėja. 

2019-2021 m. 

 

3.2. Uţdavinys. Tobulinti tėvų informavimo sistemą. 

Įdiegti elektroninį dienyną. 

 

Sukurtas elektroninis dienynas. Taip bus 

operatyviau, tiksliau ir aiškiau perduota 

informacija tėvams apie veiklas darţelyje. 

2019-2021 m. 

 

Parengti tėvų informavimo ir 

švietimo sistemos tvarkos aprašą. 

 

Parengtas tėvų informavimo ir švietimo 

sistemos tvarkos aprašas. Parengtas 

dokumentas pedagogams sudarys galimybę 

efektyviau formuoti bendrą tėvų švietimo 

politiką.  

2020 m. 

 

Atsakingi plano vykdytojai: 

1, 2 uţdavinys - direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojų tarybos nariai, darţelio 

tarybos nariai, dietistas. 

  

Strateginis tikslas Efekto kriterijus 

Plėsti darţelio materialinius ir 

finansinius išteklius. 

Sėkmingai panaudotos ugdymo krepšelio lėšos ugdymo 

priemonėms įsigyti. 

Sėkmingai panaudotos lėšos ugdymo reikmėms. 

Atnaujinta darţelio lauko ţaidimų aplinka. 

 

4 prioritetas Darţelio materialiniai ir finansiniai ištekliai 

4. Tikslas. Plėsti darţelio materialinius ir finansinius išteklius efektyviam ugdymo proceso 

uţtikrinimui. 

4.1. Uţdavinys. Plėtoti ugdomąją aplinką, uţtikrinant higieninių normų laikymąsi. 

 

Priemonės Tikslų ir uţdavinių įgyvendinimo 

kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Uţtikrinti higieninių normų 

laikymąsi. 

Įgyvendinami higieninių normų reikalavimai. 

Trūkstant lėšų kreipiamasi į steigėją. 

2019-2021 m. 

4.2. Uţdavinys. Kurti saugią, patrauklią darţelio aplinką, siekiant kokybiško ugdymo. 
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Plėsti kokybiškų ugdomųjų 

priemonių įsigijimą. 

 

 

Įsigyta kokybiškų ugdomųjų priemonių 

Ikimokyklinės ugdymo programos ir 

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios 

programos įgyvendinimui. 

2019-2021 m. 

 

 

Plėsti informacines technologijas 

ugdymo proceso modernizavimui. 

 

Įsigytos interaktyvios grindys darţelio II 

buveinėje. 

Visose grupėse įsigyta multimedijų.  

50 proc. pedagogų savo veiklos kokybei 

gerinti pareikš norą įsigyti elektroninių foto 

rėmelių. Tėvams būtų suteikta operatyvi 

informacija apie vaiko veiklas darţelyje. 

2019-2021 m. 

 

Tobulinti bendrųjų darţelio erdvių 

estetinį vaizdą. 

Atnaujinta erdvė fotografijų parodoms 

eksponuoti. 

2019-2021 m. 

Kurti darţelio ugdomąsias lauko 

erdves. 

Plėtojamas „Vabaliukų sodas“ II buveinėje. 

 

2021 m. 

 

Aktyvinti darţelio lauko ţaidimų 

vaikams įsigijimo procesus. 

Įsigyti kokybiški, atitinkantys vaikų saugumo 

reikalavimus, patrauklūs lauko ţaidimų 

įrengimai. 

Atnaujintos smėlio dėţės. 

2019-2021 m. 

 

Atsakingi plano vykdytojai: 

1 uţdavinys – direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

2 uţdavinys - direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojų tarybos nariai. 

 

Strateginis tikslas Efekto kriterijus 

Tobulinti darţelio valdymo 

sistemą, siekiant darbuotojų 

atsakomybės ir atskaitomybės. 

 

 

 

Įvykdytas darţelio vidaus įsivertinimas. 

Parengtas kokybiškas darţelio strateginis planas ir kokybiški 

metiniai planai. 

Vidaus įsivertinimo rezultatai įtraukti į metinius veiklos 

planus ir įtakojantys darţelio veiklos procesus. 

90 proc. tikslumu įgyvendintas darţelio strateginis planas ir 

metų veiklos planai. 

Įgyvendinama lygių galimybių uţtikrinimo politika. 

Įgyvendinama korupcijos prevencijos politika. 

 

5 prioritetas Darţelio valdymas 

5. Tikslas. Tobulinti darţelio valdymo sistemą, siekiant darbuotojų atsakomybės ir 

atskaitomybės. 

5.1. Uţdavinys. Vykdyti vidaus įsivertinimą, rezultatus panaudojant darţelio veiklai tobulinti. 

 

Priemonės Tikslų ir uţdavinių įgyvendinimo 

kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai 

Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikotarpis 
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Organizuoti vidaus įsivertinimo 

procesus. 

100 proc. įgyvendinti darţelio vidaus 

įsivertinimo procesai. 

Bus įvykdytas platusis įsivertinimas, atlikta 

pasirinktos srities analizė. Į šį procesą įtraukta 

darţelio taryba. 

2019-2021 m. 

Uţtikrinti vidaus įsivertinimo 

rezultatų panaudojimą darţelio 

veiklai tobulinti.  

Vidaus įsivertinimo rezultatai įtraukti į 

metinius veiklos planus ir tiesiogiai įtakoja 

darţelio veiklos procesus. 

2019-2021 m. 

 

5.2. Uţdavinys. Stiprinti darbuotojų atsakomybes ir atskaitomybes. 

Organizuoti produktyvią darţelio 

turto valdymo darbo grupės 

veiklą. 

 

Suorganizuoti darţelio turto valdymo darbo 

grupės pasitarimai, priimant rezultatyvius 

sprendimus. 

Atnaujintas Raseinių lopšelio-darţelio 

„Saulutė“ turto ir lėšų planavimo, biudţeto 

programų sudarymo, atsiskaitymo ir 

viešinimo sistemos aprašas. 

Parengtas aprašas sustiprins darţelio 

darbuotojų atsakomybes ir atskaitomybes. 

2019-2021 m. 

 

 

2020 m. 

Įgyvendinti lygių galimybių 

politikos principus. 

Įgyvendinta lygių galimybių politika pagal 

parengtą aprašą. 

Paviešintas vidutinis moterų ir vyrų darbo 

uţmokestis, visų darbuotojų vidutinis 

mėnesinis metinis bruto darbo uţmokestis. 

2019-2021 m. 

Įgyvendinti korupcijos 

prevencijos principus. 

Įgyvendinta korupcijos prevencijos politika 

pagal parengtą aprašą. 

Parengta Korupcijos prevencijos 2020-2022 

metų programa. 

2019-2021 m. 

 

2020 m. 

5.3. Uţdavinys. Efektyviai vykdyti darţelio veiklos planų parengimo procesus. 

Organizuoti kokybiškų darţelio 

veiklos planų parengimą. 

 

Kiekvienais metais sudarytos darbo grupės 

kokybiškam darţelio veiklos plano 

parengimui. Vyks pasitarimai dėl bendrų 

veiklų susitarimo, dėl išsikeltų prioritetų ir 

pan. 

Parengtas kokybiškas darţelio 2019-2021 m. 

strateginis planas, atitinkantis rajono, regiono, 

valstybės švietimo politiką. 

Parengti kokybiški 2019-2021 veiklos planai, 

atitinkantys rajono, regiono, valstybės 

švietimo politiką ir numatantys darbuotojų 

atsakomybes, atskaitomybes. 

Parengti kokybiški metodinių grupių veiklos 

planai ir metodinės tarybos veiklos planas. 

2019-2021 m. 

 

 

 

 

5.4. Plėtoti ugdomosios veiklos stebėseną ir jos rezultatų panaudojimą ugdomosios veiklos ir 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimui. 

Tobulinti ugdomosios veiklos Visų pedagogų bus atlikta veiklos stebėsena ir 2019-2021 m. 
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stebėsenos bei analizės ir pagalbos 

pedagogui identifikavimo 

procedūras. 

 

analizė.  

Visi pedagogai kiekvienų metų pabaigoje 

atliks savo veiklos savianalizę. 

Pagal poreikį pakoreguotas Raseinių lopšelio-

darţelio „Saulutė“ pedagoginių darbuotojų 

veiklos vertinimo, įsivertinimo ir 

kvalifikacijos tobulinimo aprašas, kuris 

sudarys sąlygas tobulinti pedagogų 

kvalifikaciją ir gerinti ugdomosios veiklos 

procesus.  

Visų pedagogų kvalifikacijos kėlimo 

duomenys bus pateikti metinėje suvestinėje. 

 

 

 

2019 m. 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 m. 

Pedagogams vykdyti gerosios 

darbo patirties sklaidą. 

 

Pedagogai vykdys gerosios darbo patirties 

sklaidą. Tai bus numatyta kiekvienų darţelio 

metų veiklos plane. 

Stebėjimo rezultatai bus panaudoti 

asmeniniam pedagogo profesiniam 

tobulėjimui. 

2019-2021 m. 

Įgytas pedagogo bendrąsias, 

dalykines ir didaktines 

kompetencijas sieti su vaikų 

ugdymo kokybe. 

Visi pedagogai įgytas ţinias, gebėjimus, 

įgūdţius tiesiogiai panaudos ugdomojoje 

veikloje, uţpildydami Savianalizės formas ir 

numatydami konkrečias veiklas. 

2019-2021 m. 

5.5. Uţdavinys. Efektyviai vykdyti darţelio veiklų įgyvendinimo viešinimą. 

Parengti vadovo metų veiklos 

ataskaitą ir įgyvendinti jos 

viešinimą pagal teisės aktų 

reikalavimus. 

Parengta vadovo metų veiklos ataskaita, 

suderinta su darţelio bendruomene, darţelio 

taryba ir įgyvendintas jos viešinimas pagal 

teisės aktų reikalavimus. 

2019-2021 m. 

Parengti įstaigos metų veiklos 

ataskaitą ir įgyvendinti jos 

viešinimą pagal teisės aktų 

reikalavimus. 

Parengta įstaigos metų veiklos ataskaita, 

pristatyta rajono Savivaldybės tarybai ir 

įgyvendintas jos viešinimas pagal teisės aktų 

reikalavimus. 

2019-2021 m. 

 

Atsakingi plano vykdytojai: 

1, 3, 4 uţdavinys - direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojų tarybos nariai, 

darţelio tarybos nariai. 

2, 5 uţdavinys – direktorius. 
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IX SKYRIUS  

ASIGNAVIMAI IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

 

Ekonominės klasifikacijos 

grupės 

2019 m. gauti 

asignavimai 

(Eur) 

2019 m. 

maksimalių 

asignavimų 

poreikis 

(Eur) 

Projektas  

2020 m. (Eur) 

Projektas  

2021 m. (Eur) 

Savivaldybės lėšos mokymo aplinkai finansuoti 

IŠLAIDOS 510268,00 385300,00 385300,00 385300,00 

Darbo uţmokestis ir socialinis 

draudimas 

447779,00 278100,00 278100,00 278100,00 

Darbo uţmokestis 439027,00 271800,00 271800,00 271800,00 

Socialinio draudimo įmokos 8752,00 6300,00 6300,00 6300,00 

Prekių ir paslaugų naudojimo 

išlaidos 

62489,00 107200,00 107200,00 107200,00 

Mitybos išlaidos 8000,00 18300,00 18300,00 18300,00 

Medikamentų ir medicininių 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

400,00  300,00  300,00  300,00 

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 500,00 1200,00 1200,00 1200,00 

Aprangos ir patalynės įsigijimo 

išlaidos 

1600,00 3400,00 3400,00 3400,00 

Komandiruočių išlaidos 100,00 400,00 400,00 400,00 

Materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos 

1100,00 2800,00 2800,00 2800,00 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 400,00 300,00 300,00 300,00 

Komunalinių paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

40400,00 41200,00 41200,00 41200,00 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

9989,00 23800,00 23800,00 23800,00 

Materialiojo ir nematerialiojo 

turto įsigijimo išlaidos 

800,00 15500,00 15500,00 15500,00 

Mokymo lėšos 

IŠLAIDOS 281825,00 492200,00 492200,00 492200,00 

Darbo uţmokestis ir socialinis 

draudimas 

271380,00 480200,00 480200,00 480200,00 

Darbo uţmokestis 266924,00 472800,00 472800,00 472800,00 

Socialinio draudimo įmokos 4456,00 7400,00 7400,00 7400,00 

Prekių ir paslaugų naudojimo 

išlaidos 

10445,00 12000,00 12000,00 12000,00 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2000,00 2400,00 2400,00 2400,00 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

8445,00 9600,00 9600,00 9600,00 
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X SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŢIŪROS SISTEMA 

 

Darţelio strateginio plano įgyvendinimo prieţiūros struktūra: 

 

Darţelio strateginis planas 

  

             Strateginio plano                           Strateginio plano stebėsenos 

                 parengimo grupė                           grupė 

 

 

Darţelio bendruomenė 

 

Strateginio plano įgyvendinimo prieţiūros procesas.  

Strateginio plano įgyvendinimo prieţiūra atliekama nuolat, kasmet mokslo metų pabaigoje 

perţiūrimas planas, pagal stebėsenos grupės pateiktą ataskaitą jis koreguojamas. 

Strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos grupė, patvirtinta direktoriaus įsakymu, pristato 

plano pakeitimus mokytojų tarybos ir darţelio tarybos posėdţiuose prieš prasidedant naujiems 

mokslo metams. 

Strateginio plano stebėsenos grupė posėdţiauja du kartus per metus: sausio mėnesį daroma 

praeitų metų veiklos ataskaitos analizė ir birţelio mėnesį, mokslo metams pasibaigus. Analizės 

duomenys fiksuojami, supaţindinama darţelio bendruomenė. 

Direktorius stebi ir įvertina, ar įstaiga įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar 

darbuotojai vykdo pavestus uţdavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir 

atitinkamai patikslina strateginį veiklos planą.  

 

___________________ 

 

 

 


