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ĮVADAS 

Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ strateginis planas parengtas vadovaujantis LR Švietimo 

įstatymu, Elektrėnų savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2013 m., Elektrėnų savivaldybės tarybos 

2012m. kovo 7d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtintu Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

tinklo pertvarkos 2012-2015m. bendruoju planu, Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ (toliau – 

įstaiga) nuostatais, įstaigos bendruomenės narių pasiūlymais ir nusako įstaigos švietimo plėtotės 

strateginius tikslus, kryptis, apibrėžia veiklos rezultatus. 

 Strateginio plano tikslas – efektyviai valdyti įstaigos veiklą, telkti įstaigos bendruomenę 

aktualioms vaikų ugdymosi  ir socialumo problemoms spręsti, pasirinkti teisingą įstaigos vystymosi 

kryptį ir prioritetus, numatyti, kaip bus įgyvendinti valstybės, steigėjo bei įstaigos keliami reikalavimai, 

planuoti kaitos pokyčius. 

  Įstaigos strateginį planą rengė 2013 m. balandžio 5d.  direktoriaus įsakymu Nr. IV - 14 sudaryta 

darbo grupė, į kurios sudėtį buvo įtraukti administracijos darbuotojai, pedagogai ir ugdytinių tėvai. 

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

principų, atsižvelgta į įstaigos narių pasiūlymus, vykdomą veiklą, bei turimus išteklius, socialinės 

aplinkos ypatumus.  

Strateginis planas svarstytas  Mokytojų taryboje, Mokyklos taryboje, pristatytas bendruomenės 

susirinkime, viešai paskelbtas įstaigos internetinėje svetainėje.  

Įstaigos strateginis planas numatytas 4-erių metų (2014-2018 m.) laikotarpiui. 

  

 ĮSTAIGOS  PRISTATYMAS 

 Įstaiga savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Elektrėnų savivaldybės tarybos 

sprendimais, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, įstaigos nuostatais ir kitais įstaigos dokumentais. 

 Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ įsteigtas 1988 m. 

 1992 m. – reorganizuotas į darželį-mokyklą „Pasaka“. 

 2005 m. įstaiga buvo perregistruota kaip mokykla – darželis „Pasaka“. 

 Šiuo metu įstaiga yra bendrojo ugdymo įstaiga, teikianti pradinį išsilavinimą, priešmokyklinį ir 

ikimokyklinį ugdymą. 

Įstaigoje sukomplektuotos 5-ios ikimokyklinio ugdymo grupės, viena priešmokyklinio ugdymo 

grupė ir viena mišraus modelio priešmokyklinio ugdymo grupė. 2013 m gegužės 31d. įstaigoje buvo 

ugdoma 112 ikimokyklinukų ir 30 priešmokyklinio amžiaus ugdytinių. Yra keturios pradinio ugdymo 

klasės. 

  Įstaiga dirba pagal „Bendrąsias pradinio ugdymo programas“, „Bendrąją priešmokyklinio 

ugdymo ir ugdymosi programą“, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikų pasaulis“ , 

integruojant sveikatos saugojimo ir stiprinimo programą „Sveikuoliukas“. Įstaigoje organizuojama 

pailgintos darbo dienos grupė, veikia sporto, šokio, ekologijos, anglų kalbos būreliai, dainos studija. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse veikia neformaliojo ugdymo būrelis – sporto „ABC 

studija“  

 Nuo 2010 metų įstaiga dalyvauja tarptautinėje programoje  „Zipio draugai“ ir respublikinėje 

programoje „Įveikime kartu“. 

  2000 m. įstaiga įtraukta į sveikatą stiprinančių Lietuvos mokyklų tinklą. 
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 2002 m. įstaigos pedagogai priimti į respublikinę ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociaciją 

„Sveikatos želmenėliai“. 

 Ugdymo procesą įstaigoje organizuoja kompetentingi, turintys pedagogo kvalifikaciją, 

pedagogai, kurie savo darbe taiko lanksčius ugdymo(-si) metodus, būdus ir formas. Teikiamos 

kvalifikuotos logopedo, spec. pedagogo, mokytojo padėjėjo ir sveikatos specialisto paslaugos vaikams ir 

tėvams. 

 Įstaiga turi savo herbą, himną, internetinę svetainę, rašo metraštį. Puoselėjamos Rugsėjo 1-osios, 

mokslo metų pabaigos, Šeimos švenčių tradicijos. Švenčiamos kalendorinės bei religinės šventės: 

Rudenėlio, Šv. Kalėdų, Užgavėnių, Kaziuko mugė, Šv. Velykos, Žemės diena, Paukščių sugrįžtuvės ir 

kt. 

  

2008 – 2012 m. STRATEGINIO PLANO TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO 

REZULTATAI 

  

Eil. 

Nr. 

Strateginiai tikslai  Įgyvendinimo rezultatai. 

1. Įkurti mokyklos bendruomenės 

sveikatos centrą. 

Padidėjus vaikų skaičiui, buvo steigiama nauja pradinio 

ugdymo klasė ir ankstyvojo ugdymo grupė. Dėl patalpų 

trūkumo bendruomenės sveikatos centras liko neįkurtas 

 

  

2. Ugdymo proceso atnaujinimas ir 

ugdymo kokybės gerinimas. 

 

Palaipsniui plečiamas IKT tinklas. Visi pedagogai  

įvairiuose kursuose tobulino kompiuterinio raštingumo 

įgūdžius.  

Įsigyta kompiuterių klasėms (2 vnt.) ir grupėms (3 vnt.) 

Pradinių klasių mokytojas įgijo logopedo-spec. pedagogo 

specialybę, o ikimokyklinio  ugdymo auklėtojas įgijo 

edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.  

Buvo atlikti tyrimai „Ar mūsų vaikai auga sveiki“, „Vaikų 

fizinių pasiekimų tyrimai“. Sveikos ir saugios gyvensenos 

ugdymo programos integruotos į ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas. Neformalaus ugdymo 

valandos taip pat buvo skiriamos sveikai gyvensenai ugdyti. 

Metodinių grupių veiklos planuose buvo keliami tokie 

tikslai: naujų ugdymo metodų taikymas ir jų efektyvumas; 

kūrybiškumo skatinimas; pedagogų ir ugdytinių kompetencijų 

ugdymas. 

Kiekvienų mokslo metų pradžioje buvo stebima 

ankstyvojo amžiaus ugdytinių adaptacija darželyje ir pirmos 

klasės mokinių adaptacija mokykloje, darbas pamokose su 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, vertinimas 

pamokose, dalykų integracija, naujų mokymo metodų 

taikymas ugdomojoje veikloje, kūrybiškumo ugdymas . 
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Stebėtų  pamokų rezultatai  buvo aptariami metodinių grupių 

susirinkimuose.   

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės 

gamina priemones, kurias pristato metodinės grupės 

posėdžiuose. Priemonės naudojamos ugdomojoje veikloje. 

2009 m. įstaigoje buvo organizuota rajoninė metodinių 

priemonių paroda „Dalinuosi gerąja patirtimi“. Pedagogai 

pristatė vykdytus projektus, skaitė pranešimus. 

Įstaigos pedagogai su savos gamybos priemonėmis, 

dalyvavo Elektrėnų PPT organizuotoje ugdymo įstaigų 

pedagogų mokymo priemonių parodoje „Pedagogų metai“, 

ŠPC organizuotame renginyje tema „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų idėjų mugė“. 

2010 m. ikimokyklinio ugdymo pedagogai dalyvavo 

respublikinės asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ 

organizuotame lankstinukų konkurse su paruoštu lankstinukų 

komplektu, kuris buvo įvertintas paskatinamuoju prizu. 

Nuo 2011 m. spalio mėn. ikimokyklinėse ir 

priešmokyklinėse grupėse vyksta neformaliojo ugdymo (kūno 

kultūros) užsiėmimai. Tai labai pagyvino sportinę veiklą su 

ugdytiniais: kiekvienais metais organizuojamos įvairios 

sportinės varžybos tarp įstaigos ugdytinių ir savivaldybės 

ikimokyklinių įstaigų (kvadrato, futboliuko, „Mažojo 

krepšinio“) 

3. Materialinės bazės gerinimas, 

sąlygojantis ugdymo kokybę. 

Įgyvendinant šį tikslą buvo renovuotas mokytojų 

kambarys, įsigyti baldai, garso ir vaizdo aparatūra. 

Uždarius kai kurias savivaldybės mokyklas, buvo gautos 

lentynos įstaigos bibliotekai, nupirktas naujas kompiuterinis 

stalas. 

Suremontuoti sanitariniai mazgai klasėse ir grupėse, bei 

skirti administracijos ir kitiems darbuotojams. Pakeistos 

pagrindinės lauko durys. 

Įsigytos naujos skalbimo mašinos. 

Suremontuotas metodinis kabinetas, mokytojų kambarys. 

2008-2012 m. nupirkti nauji baldai „Boružėlių“ „Žirniukų“, 

„Pasakėlių“, „Drugelių“ ir „Nykštukų“ grupėms ir dvejoms 

pradinio ugdymo klasėms. Įsigyta magnetinė lenta, mobilus 

stovas ir magnetinės skelbimų lentos. 

Pakeisti langai antrame aukšte. Atnaujinta įstaigos salė: 

nušlifuotos ir perlakuotos grindys, pakeistos užuolaidos. 

Įsigytas naujas  sportinis inventorius: gimnastikos čiužiniai, 

sporto priemonių rinkiniai, lentos su ratukais, WESCO 

mankštos priemonių komplektas, įvairūs kamuoliai, krepšinio 

stovai, salės ledo ritulio lazdų komplektas. 

2007 m. atlikta maisto bloko renovacija, įsigyta nauja 

virtuvės įranga. Suremontuotos grupių virtuvėlės, klasėse ir 
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grupėse – sanitariniai  mazgai. 

Pakeista grindų danga ir radiatoriai  1-o aukšto koridoriuje. 

Buvo planuota pertvarkyti  įstaigos šildymo sistemą, tačiau 

dėl lėšų stokos tai nebuvo padaryta.  

 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

POLITINIAI VEIKSNIAI 

Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo 

įstatymu, Vaiko teisių Konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais įstatymais ir 

teisės aktais, Švietimo ir Mokslo ministro įsakymais, Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimais, 

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus, Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriaus įsakymais, įstaigos nuostatais, patvirtintais Elektrėnų savivaldybės tarybos, įstaigos darbo 

tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis 2008 m.  birželio  9 d. įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. IV – 27.1, 

įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programa “ Vaikų Pasaulis“, patvirtinta įstaigos direktoriaus 2007 m. 

rugsėjo 3d. įsakymu Nr. IV-5, „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr.1147, Pradinio 

ugdymo Bendrąja programa, įstaigos sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa „Sveikuoliukas“, 

patvirtinta įstaigos direktoriaus 2013 m. spalio 10d. įsakymu Nr. IV-34, Vaiko gerovės komisijos darbo 

organizavimo aprašu, patvirtintu 2011 m. spalio 18d direktoriaus įsakymu Nr. IV-21.  

EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

Mokinio krepšelio lėšų minimaliai pakanka pedagogų atlyginimams, kvalifikacijos tobulinimui, 

vadovėlių įsigijimui, ugdymo priemonėms. 

Biudžeto lėšų, skiriamų aplinkai, pakanka minimaliai apsirūpinti prekėmis, bet neturime lėšų 

grupių, salės, koridorių remontui, nepakanka lėšų lauko aikštelių įrengimų atnaujinimui, kiemo ir 

aplinkos tvarkymui, tvorų bei vartų remontui. 

Atnaujinant įstaigos  aplinką padeda dalyvavimas savivaldybės organizuojamuose projektuose, 

taip pat 2% lėšos pervedamos pagal labdaros ir paramos įstatymą.   

SOCIALINIAI VEIKSNIAI: 

Eil 

Nr. 

  Darželyje Mokykloje 

Ugdytinių 

Skaičius 

Procentai Ugdytinių 

skaičius 

Procentai 

1. Ugdytiniai iš nepilnų šeimų  17 11,9proc. 15 15proc. 

2. Ugdytiniai iš socialinės rizikos šeimų 1 0,7 proc. 2 2 proc. 

3.  Vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą 6 2 proc. 19 19 proc. 

4. Vaikų, kurių vienas arba abu tėvai nedirba.  17 11,9 proc. 16 16 proc. 
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TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI: 

 

 Įstaiga turi  17  kompiuterių, iš jų 7 su interneto ryšiu. Įstaigoje yra įrengta patalpa pedagogams 

naudotis kompiuteriais multimedijos projektoriumi, kopijavimo aparatu. 

  

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJA 

 

Pedagogų komanda kvalifikuota, kompetentinga, gebanti keistis, nuolat besimokanti. Įstaigoje 

dirba 1 metodininkas, 8 vyr. auklėtojai, 4 vyr. mokytojai, 2 auklėtojai ruošiasi ateityje atestuotis Iš viso 

atestuota13 pedagogų. Informacinių technologijų kursų pažymėjimus turi 18 pedagogų. Pavaduotojai 

ikimokykliniam ugdymui suteikta trečia vadybos kvalifikacinė kategorija. Visų įstaigoje dirbančių 

pedagogų išsilavinimas ir kompetencijos atitinka švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus. 

 

ĮSTAIGOS VALDYMAS 

 

Įstaiga savo veiklą organizuoja vadovaudamasi LR įstatymais, Švietimo įstatymu, vyriausybės 

nutarimais, Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus 

įsakymais, Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programomis, įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, savivaldos 

institucijų: įstaigos tarybos, Mokytojų tarybos nutarimais. Įstaigos veiklos uždavinius padeda 

įgyvendinti: metodinės grupės, mokytojų ir pagalbos mokiniui, atestacijos ir vaiko gerovės komisijos, 

direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės. 

  

ĮSTAIGOS STRUKTŪRA 

Įstaigoje vykdomos ikimokyklinio ugdymo, Bendroji priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

programos, įstaigos sveikatos saugojimo ir stiprinimo  programa. 

Įstaigos administraciją sudaro: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ikimokykliniam ugdymui  

(0,75 et.), direktoriaus pavaduotojas pradiniam ugdymui (0.25 et.), direktoriaus pavaduotojas ūkiui (0,75 

et.). Įstaigoje dirba logopedas-spec. pedagogas, mokytojo padėjėjas, slaugos priežiūros specialistas –

dietistas, ir 17 aptarnaujančio personalo darbuotojų. 

Veikia viena budinti ikimokyklinio ugdymo grupė, kuri dirba 12 valandų (nuo 6,00 iki 18,00 

val.), pailgintos dienos grupė pradinio ugdymo mokiniams. 
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PLANAVIMO STRUKTŪRA 

Įstaigos planavimo struktūrą sudaro: įstaigos strateginis planas, metinis veiklos planas, ugdymo 

programos. Šie įstaigos veiklos dokumentai aptariami Įstaigos taryboje, Mokytojų taryboje ir tvirtinami 

įstaigos direktoriaus įsakymu. 

Mokytojų taryboje svarstomi metodinių grupių veiklos, Vaiko gerovės komisijos planai, 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, atestacijos komisijos perspektyviniai planai. 

Ūkinės-finansinės veiklos planas, biudžeto išlaidų sąmatos projektas ir asignavimai, įstaigos 

darbo ir tvarkos taisyklės, ugdymo organizavimo tvarkos svarstomos Įstaigos tarybos, Mokytojų tarybos 

posėdžiuose ir tvirtinami direktoriaus įsakymu.   

Programas, planus, įstaigos metinį veiklos planą rengia direktoriaus įsakymu patvirtintos darbo 

grupės. Idėjos planams teikiamos posėdžių, metodinių grupių susirinkimų metu. Planavime dalyvauja 

įstaigos bendruomenė. Priešmokyklinių grupių veikla planuojama ir organizuojama vadovaujantis 

Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, numatomi metų ir savaitės veiklos planai. 

Grupių  auklėtojai, planuodami savo veiklą, vadovaujasi įstaigos Ikimokyklinio ugdymo 

programa „Vaikų pasaulis“, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa ir įstaigos 

sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa „Sveikuoliukas“. Auklėtojos rengia metų ir savaitės veiklos 

planus. 

Pradinio ugdymo pedagogai savo veiklą planuoja vadovaudamiesi įstaigos strateginiu planu, 

metiniu veiklos planu, ugdymo planu ir Bendrosiomis programomis. 

VIDAUS KONTROLĖ 

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas vadovaujantis įsivertinimo rekomendacijomis 

(„Mokyklų savęs vertinimo instrumentai ir jų naudojimo rekomendacijos“ 2010m., „Bendrojo lavinimo 

mokyklos vidaus audito rekomendacijos“ 2008m. 

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą atlieka darbo grupė. Atliekant įsivertinimą naudojami 

įvairūs metodai: pokalbiai bendruomenės anketavimas, stebėjimas ir kt. 

 2012-2013 m.m. pasirinktas tobulintinas rodiklis: 

4.3.1.Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė. 

2.3.1. Mokymo nuostatos ir būdai. 

2.3.4. Išmokimo stebėjimas. 

2012 m. Plataus audito rezultatai: 

Privalumai: 

1.3.3. Aplinkos jaukumas. 

2.1.3. Dalykų ryšiai ir integracija. 

2.3.3. Mokytojo ir ugdytinio sąveika. 
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Trūkumai: 

4.2.Vaiko poreikių tenkinimas.  

4.2.2. Psichologinė pagalba. 

4.2.3. Socialinė pagalba. 

Įstaigoje vykdoma administracinės, pedagoginės, ūkinės ir finansinės veiklos priežiūra . Už 

įstaigos finansinę veiklą atsakingas įstaigos direktorius.  Įstaigos finansinę veiklą kontroliuoja Valstybės 

kontrolė, Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito taryba, Elektrėnų savivaldybės finansų skyrius, 

įstaigos direktorius. 

Pedagoginės veiklos stebėsena vykdoma pagal administracinės veiklos metinį planą. Parengti 

„Tėvų mokesčio ugdymo priemonėms įsigyti ir ugdymosi aplinkai turtinti naudojimo tvarka“ ir  

„Mokinio krepšelio lėšų panaudojimo ugdymo priemonėms ir spaudiniams įsigyti“ tvarkų aprašai. 

Pedagogų darbo kokybę stebi ir vertina direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ikimokykliniam ir 

pradiniam ugdymui. Įstaigos ugdymo proceso priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Elektrėnų 

savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. 

Už techninio personalo darbo efektyvumą ir kokybę atsako direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui, sveikatos priežiūros specialistai. 

 

ĮSTAIGOS FINANSINIAI IŠTEKLIAI 

 

Įstaigos veikla finansuojama iš Valstybės Mokinio krepšelio lėšų, Elektrėnų savivaldybės 

biudžeto, tėvų įmokų už ugdymo priemones,. Papildomo ugdymo paslaugas, maitinimo organizavimo 

lėšos, 2-jų procentų pervedimai pagal pajamų mokesčio labdaros ir paramos įstatymą. 

Įstaigos finansiniai ištekliai riboti, tenkina tik būtiniausius įstaigos veiklos, vaikų ugdymo(-si) 

poreikius. Šiuolaikinių reikalavimų neatitinkanti ugdymo įstaigos materialinė bazė, patalpos, elektros 

instaliacija, apšildymo sistema, inventorius, baldai, grindų danga, minkštas inventorius. Trūksta ugdymo 

priemonių grupėse, lauko aikštynuose. 

Įstaigos apskaitą tvarko vyriausias buhalteris, kuris atsako už buhalterinių įrašų teisingumą ir 

finansinės atskaitomybės dokumentų pateikimą. 

2012 metais gauta 8126,88 Lt.2% gyventojų pajamų mokesčio, likutis metų pradžioje buvo 

4209,89Lt. Nupirkta krūmapjovė – 231,83Lt., panaudota remonto darbams – 533,30Lt. Viso panaudota 

lėšų 765,13 Lt. Likutis 2013 m. sausio 1d. 11571,64Lt. 

Gauta projektinių lėšų 1800Lt. 
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SSGG Analizės suvestinė. 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

1.   Įstaigoje dirba pedagogai specialistai, kurie siekia 

užtikrinti kokybišką ugdymo procesą. 

2.   Didelis dėmesys skiriamas ugdytinių poreikių tenkinimui 

(daug papildomojo ugdymo ir popamokinės veiklos) 

3.   Siekiant tenkinti ugdytinių poreikius, įstaigoje sudaromos 

lygios galimybės. 

4.   Ugdymo veikloje tinkamai panaudojami visų pedagogų 

gebėjimai. 

5.   Vykdoma planinga veikla su spec. ugdymosi poreikių 

vaikais. 

6.   Vykdomas nuoseklus ugdymo veiklos kasdieninis 

planavimas. 

7.   Efektyvi mokytojų ir administracijos bendra veikla. 

Bendradarbiaujama teikiant pagalbą ugdytiniams. 

8.   Vyksta bendradarbiavimas tarp klasės mokytojų, 

ikimokyklinio, ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, 

dalykininkų, kitų specialistų. 

9.    Efektyvus metodinių grupių darbas. 

10. Teikiama išsami informacija tėvams/globėjams apie 

vykdomą veiklą ir individualius ugdytinių pasiekimus 

(Informacija pasiekimų knygelėse, susirinkimai, individualūs 

pokalbiai, konsultacijos) 

11. Strateginis įstaigos planavimas ir metinis veiklos 

planavimas vykdomas dalyvaujant visiems pedagogams, 

tėvų savivaldos atstovams. 

12.  Aktyvi tėvų paramos fondo pagalba. 

1.      Neišnaudojamos visos galimybės 

mokinių mokymosi motyvacijai, 

mokinių atsakomybės ir 

savarankiškumo ugdymui. 

2.      Trūksta kokybiškos 

psichologinės ir socialinės pagalbos 

ugdytiniams, tėvams ir mokytojams. 

3.      Silpni pedagogų informacinių 

technologijų gebėjimai kuriant 

įstaigos informacinę sistemą. 

4.      Trūksta tėvų aktyvumo 

organizuojant įstaigos veiklą. 

5.      Trūksta mokyklos savivaldos 

gebėjimų rasti kitų įstaigos 

finansavimo šaltinių. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

1. Bus renovuotas įstaigos pastatas: apšiltintos išorinės 

pastato sienos, pakeisti 1-mo aukšto langai ir salės 

stoglangiai, pakeista elektros instaliacija, sutvarkyti 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, renovuota 

šildymo sistema suremontuotos įstaigos laiptinės ir 

koridoriai. 

2. Bus siekiama klases ir grupes aprūpinti techninėmis ir            

vaizdinėmis priemonėmis. 

3. Bus siekiama sudaryti geresnes ir kokybiškesnes sąlygas 

teikiant pagalbą specialiųjų poreikių ugdytiniams 

3.1. Sudaromos sąlygos pedagogams kelti kvalifikaciją 

dirbant su spec. poreikių ugdytinais 

3.2.Išplėsti ir pagilinti ryšiai su Pedagogine ir psichologine 

tarnyba. 

4. Ugdomas pozityvus požiūris į sveiką ir saugią gyvenseną. 

1.  Gali trūkti lėšų atlikti visus 

numatytus remonto darbus, vaizdinių 

ir techninių priemonių įsigijimui. 

2. Vidiniam auditui atlikti 

stokosime darbo patirties. 

3. Tėvų bedarbystės didėjimas 

įtakoja socialinių problemų 

atsiradimą. 

4. Nepalanki įstatyminė bazė, 

neužtikrinanti realios tėvų 

atsakomybės už vaikų priežiūrą ir 

ugdymą. 
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ĮSTAIGOS VIZIJA, MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI 

ĮSTAIGOS VIZIJA 

Saugi, atvira kaitai, demokratiškai organizuota, orientuota, į sveikatos vertybes ugdymo įstaiga, 

turinti gerą materialinę bazę, aukštos kvalifikacijos pedagogus, sudaranti palankias sąlygas vaikų nuo 

1,5m. iki 10 metų kompetencijų ugdymui. 

 

ĮSTAIGOS MISIJA 

Būti įstaiga, teikiančia kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius, ikimokyklinį, priešmokyklinį ir 

pradinį ugdymą, gebančia perteikti žinias apie sveiką gyvenseną ir siekiančia, kad sveika gyvensena 

taptų gyvenimo norma visiems bendruomenėms nariams, plėtojanti tėvų/globėjų ir pedagogų 

partnerystę. 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

1. Gerinti emocinę, edukacinę ugdymosi aplinką. 

2. Sudaryti prielaidas ir sąlygas švietimo kokybės gerinimui. 

3.  Ugdyti laisvą, kūrybingą, pilietišką bei atsakingą asmenybę, suteikiant žinių, įgūdžių, 

gebėjimų, kurie laiduotų sėkmingą ugdytinio buvimą visuomenėje. 

Strateginio tikslo 

numeris 

Strateginio tikslo pavadinimas 

1. Gerinti emocinę, edukacinę ugdymosi aplinką. 

Tikslo iškėlimo argumentai 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikų ugdymo(-si) sąlygoms keliami griežti 

sanitariniai-higieniniai reikalavimai. 2012 m. įstaiga gavo higienos pasą, tačiau grupių, klasių ir kitos 

įstaigos patalpos bei aplinka reikalauja pastovios priežiūros ir renovacijos, kad jos atitiktų higienos 

normų reikalavimus. 

Uždavinys 1.1.  Renovuoti įstaigos pastatą. 

    Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Laikas Asignavimai 

1.1.1. Įstaigos pastato elektros 

instaliacijos keitimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

2014-2015m. Steigėjo lėšos. (Pagal 

sąmatą) 

1.1.2. Įstaigos pastato 

vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo tinklų 

renovavimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

2014-2015m. Steigėjo lėšos. (Pagal 

sąmatą)  

1.1.3. Šildymo sistemos 

renovavimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

2015-2016m.  Steigėjo lėšos. (Pagal 

sąmatą) 
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1.1.4. Išorinės pastato sienos 

šiltinimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

2014-2015m. Steigėjo lėšos. (Pagal 

sąmatą) 

1.1.5. Pirmo aukšto langų ir 

salės stoglangių 

keitimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

2014-2015m. Steigėjo lėšos. (Pagal 

sąmatą) 

1.1.6.  Įstaigos koridorių, ir 

laiptinės remontas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui. 

2015-2016m. Steigėjo lėšos. (Pagal 

sąmatą) 

Uždavinio 

įgyvendinimo 

įvertinimo 

kriterijai  

1.Sutvarkyta pastato elektros instaliacija. 

2.Renovuota šildymo sistema ir vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklai. 

3.Apšiltintos išorinės pastato sienos, pakeisti pirmo aukšto langai ir stoglangiai. 

4. Suremontuoti įstaigos koridoriai ir laiptinės. 

Uždavinys 1.2.  Modernizuoti įstaigos techninę ir informacinę bazę. 

1.2.1. Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Laikas 
  

Asignavimai 

Interneto ugdymo 

patalpose įvedimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

2014-2015m. Įstaigos biudžeto lėšos. 

5000Lt. 

1.2.2. Naujų kompiuterių ir 

multimedijos įsigijimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavad. ūkiui 

2014 – 

2016m. 

Įstaigos biudžeto lėšos  

15000Lt. 

1.2.3. Naujos žoliapjovės 

įsigijimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavad. ūkiui 

2013m. Įstaigos biudžeto lėšos. 

5000 Lt. 

Uždavinio 

įgyvendinimo 

įvertinimo 

kriterijai 

1.Padidėjusios galimybės naudotis internetu. 

2.Nupirkti nauji kompiuteriai. 

3.Nupirkta žoliapjovė. 

Uždavinys 1.3.   ATNAUJINTI EDUKACINES APLINKAS, STIPRINANT 

MATERIALINĘ BAZĘ 

1.3.1. Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Laikas Asignavimai 

 Naujų baldų grupėms ir 

klasėms įsigijimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

2014m. Tėvų įnašų lėšos – 12000 

Lt. 

Įstaigos biudžeto lėšos – 

11000 Lt. 

1.3.2. Aktų salės renovavimas. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

2015-2016m. Steigėjo lėšos 

(pagal sąmatą) 
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1.3.3. Įrengimų lauko žaidimų 

aikštelėms įsigijimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

2017m. Tėvų įnašų lėšos – 

6000Lt.; 

2 proc.  GPM 60000lt. 

1.3.4. Likusių smėlio dėžių 

žaidimų aikštelėse 

uždengimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui 

2018m. 2 proc. GPM -4000Lt. 

Įstaigos biudžeto lėšos - 

4000 

Uždavinio 

įgyvendinimo 

įvertinimo 

kriterijai 

1.Įsigyti nauji baldai grupėse ir klasėse. 

2.Įsigyti nauji lauko įrengimai, uždengtos smėlio dėžės. 

3.Sutvarkytas aktų salės apšildymas, pakeista grindų danga, atliktas sienų 

remontas. 

Laukiamas  strateginio tikslo įgyvendinimo rezultatas 

Atlikus visus numatytus darbus bus užtikrintas kokybiškas ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis 

ugdymas saugioje, modernioje ir sveikoje aplinkoje, atitinkančioje higienos normų reikalavimus. 

  

  

  

Strateginio tikslo 

numeris 

Strateginio tikslo pavadinimas 

2. Sudaryti prielaidas ir sąlygas švietimo kokybės gerinimui. 

Tikslo iškėlimo argumentai 

Atvira kaitai įstaiga  turi atitikti bendruomenės poreikius, todėl turi būti kokybiškai organizuojama 

ugdomoji veikla. Pedagogų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas užtikrins sėkmingą ugdymo(-

si) tikslų įgyvendinimą. Tinkamas naujų priemonių ir metodų taikymas ugdymo procese tiesiogiai 

įtakos ugdymo(-si) proceso tobulinimą. 

  

 

Uždavinys 2.1.Sudaryti galimybes kelti kvalifikaciją pedagogams ir kitiems 

darbuotojams 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Laikas Asignavimai 

2.1.1.  Sąlygų pedagogams 

ir kitiems 

darbuotojams kelti 

kvalifikaciją, 

dalyvaujant kursuose 

ir seminaruose 

sudarymas. 

Direktorius 2014-2018m. Mokinio krepšelio  lėšos 

9500Lt. biudžeto lėšos – 

2500Lt. 

2.1.2. Dalyvavimas 

respublikinėje 

ikimokyklinių įstaigų 

pedagogų asociacijos 

„Sveikatos 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavad. ugdymui 

2014-2018m. Mokinio krepšelio -

2000Lt. 

Biudžetinės lėšos -

1000Lt.  

Žmogiškieji resursai. 
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želmenėliai“ veikloje. 

2.1.3. Dalyvavimas projekte 

„Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo plėtra“ 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavad. ugdymui 

20013-2018m. Projekto lėšos. 

2.1.4. Dalyvavimas 

respublikinėje 

mokyklų-darželių 

„Pasaka“ apskritojo 

stalo diskusijose. 

Direktorius 2014-2018m. Mokinio krepšelio lėšos. 

1000Lt. Žmogiškieji 

resursai 

Uždavinio 

įgyvendinimo 

įvertinimo kriterijai 

1.      Pedagogų komanda kūrybiška, taikanti įvairius ugdymo(-si) 

metodus. 

2.      Dalyvaujame asociacijos „Sveikatos želmenėliai“  

organizuojamuose konkursuose, renginiuose. 

3.      Pedagogų gerosios patirties sklaida. 

Uždavinys 2.2. Optimaliai realizuoti ugdymo ir veiklos planus tenkinant ugdytinių 

poreikius 

2.2.1.       Priemonės 

    pavadinimas 

  Atsakingi         

vykdytojai 

  Laikas    Asignavimai 

 Seminarų sveikos 

gyvensenos ugdymui: 

,,Emocijų ir stresų 

valdymas per sveiką 

gyvenseną“, ,,Sveika 

gyvensena – 

efektyvaus ir 

kokybiško darbo 

garantas“, ,,Vaikų ir 

harmoningų santykių 

vystymas“ 

organizavimas. 

Direktorius, 

dir. 

pavaduotojas 

ugdymui 

2014-2018m. Mokinio krepšelio lėšos 

– 6000Lt. 

2.2.2. Neformaliojo ugdymo 

įvairovės plėtimas.  

Organizuojama: šokio 

studija, dainos studija, 

užsienio kalbų, 

,,Spalvų terapijos“ ir  

sporto būreliai. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2014-2018m. Mokinio krepšelio lėšos- 

32000Lt.; 

tėvų įnašų lėšos- 

55000Lt.;  

žmogiškieji resursai 
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2.2.3. Galimybių įsteigti 

socialinio pedagogo 

pareigybę radimas. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2014-2016m. Mokinio krepšelio lėšos 

– 6500Lt. (metams); 

Uždavinio 

įgyvendinimo 

įvertinimo kriterijai 

1.      Sukurta vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema. 

2.      Suorganizuoti seminarai pedagogams, ugdytinių tėvams/globėjams 

ir įstaigos bendruomenei sveikos gyvensenos ugdymui. 

3.      Įvesta socialinio pedagogo pareigybė. 

Uždavinys 2.3. Skatinti įstaigos bendruomenės bendradarbiavimą. 
 

2.3.1. Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Laikas Asignavimai 

Bendruomenės narių 

įtraukimas į  klasių ir 

grupių ugdomąją 

veiklą. 

 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2014-2015m Žmogiškieji resursai 

2.3.2. Švietėjiškos 

ugdomosios pagalbos 

teikimas  šeimai 

sveikos gyvensenos 

klausimais. 

 Seminarų tėvams: 

,, Emocinis smurtas 

prieš vaikus“ 

,,Lytiškumo ugdymas 

šeimoje“, ,,Sveikas 

vaikas – sveika  

visuomenė“ 

organizavimas.  

 Direktorius, 

pedagogai ir 

kiti specialistai 

2014-2018m. Žmogiškieji resursai. 

Tėvų įnašų lėšos – 

2000 Lt. 

2.3.3. Tėvų įtraukimas į 

projektinę veiklą,  

supažindinant 

ugdytinius su 

profesijų įvairove. 

 Direktorius, 

pedagogai 

2014-2018m. Žmogiškieji resursai 

2.3.4. Tėvų/globėjų 

įtraukimas paremti  

įstaigą 2 proc. 

gyventojų pajamų 

mokesčio įnašu. 

 Direktorius 2014-2018m. Žmogiškieji resursai; 

  

2.3.5.  Ugdytinių 

tėvų/globėjų 

 Direktorius, 

pedagogai 

Direktorius, 

pedagogai 

Žmogiškieji resursai 
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įtraukimas atliekant 

patalpų remonto 

darbus ir tvarkant 

aplinką. 

Uždavinio 

įgyvendinimo 

įvertinimo kriterijai  

Pedagogai, nuolat tobulindami savo kompetencijas, gebės kokybiškai ir 

kūrybiškai tenkinti ugdytinų poreikius. Dalyvaujant bendruomenei įstaigos 

veikloje, sutvirtės tarpusavio ryšiai, pagerės mikroklimatas, veikla taps 

patraukli 

  

Laukiamas strateginio tikslo įgyvendinimo rezultatas 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, pedagoginių naujovių diegimas užtikrins ugdymo kokybę, kuri 

leis atskleisti ugdytinių kūrybiškumą, individualumą. 

  

 

  

Strateginio tikslo 

numeris 

Strateginio tikslo pavadinimas 

3. Ugdyti laisvą, kūrybingą, pilietišką bei atsakingą asmenybę, suteikiant žinių, 

įgūdžių, gebėjimų, kurie laiduotų sėkmingą ugdytinio buvimą bendruomenėje 

Tikslo iškėlimo argumentai 
 

 Įstaigos tikslas – ugdyti pilietiškai mąstantį, saugantį aplinką, tolerantišką, besirūpinantį savo ir 

aplinkinių sveikata pilietį.  

  

Uždavinys 3.1. Ugdyti ekologiškai mąstančią sveiką gyvenimo būdą propaguojančią 

asmenybę. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Laikas Asignavimai 

3.1.1. Klasių valandėlių, 

pokalbių, ekskursijų, 

išvykų į gamtą metu 

ugdytinių elgesio 

taisyklių gamtoje ir 

vertybinių nuostatų 

gamtos ir aplinkos 

atžvilgiu, formavimas.  

Projektų: 

,, Apkabinkime Žemę“,  

,, Mes norim Švarios 

Lietuvėlės...‘‘, ,, Mano 

mylimiausias gyvūnėlis“ 

vykdymas.  

 

 Direktoriaus 

pavad. 

ugdymui, 

pedagogai:  

A. Augustinai-

tienė,  

Z. Sajienė,  

D. Subačienė,  

I. Kybartienė 

 

 

2014-2018m. Žmogiškieji resursai 

Mokinio krepšelio lėšos 

– 2000Lt. 
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3.1.2. Teisingo vaikų ir tėvų 

požiūrio į savo ir kitų 

sveikatą, kaip vertybę 

ugdymas. 

Sporto švenčių, skirtų 

šeimos dienai, viktorinos  

„Keliaukime saugiai“, 

piešinių konkurso apie 

rūkymo žalą 

organizavimas. 

 

 Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

pedagogai 

2014-2018m. Žmogiškieji resursai. 

Mokinio krepšelio lėšos -

1000Lt. 

Uždavinio 

įgyvendinimo 

įvertinimo 

kriterijai  

Augs saugantis gamtą, sveikai gyvenantis ir propaguojantis sveiką gyvenimo būdą 

pilietis. 

Uždavinys 3.2. Ugdyti pilietišką, socialiai atsakingą, gebančią būti bendruomenėje 

asmenybę. 

3.2.1. Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi  

vykdytojai 

Laikas Asignavimai 

Pagarbos savo kultūrai, 

tautinei savimonei 

ugdymas. 

Sausio 13–osios, Vasario 

16–osios, Kovo 11–osios 

minėjimų,  Šv. Kalėdų, 

Užgavėnių, Šv. Velykų 

švenčių, pramogų – 

viktorinų apie Europos 

Sąjungą ir Lietuvą 

organizavimas.  

 Direktoriaus           

pavaduotojai  

ugdymui,  

pedagogai 

2013-2018m. Žmogiškieji resursai, 

mokinio krepšelio lėšos-

3000Lt. 

 3.2.2.  Socialinių įgūdžių,  

pritaikomų konkrečioje 

gyvenimo situacijoje, 

ugdymas. Projektų :  

Veiksmo savaitės „Be 

patyčių“, „Po 

tolerancijos skėčiu“ 

vykdymas. Akcijų 

„Švelnukų savaitė“, 

„Draugaukime“ ir kt. 

organizavimas. 

Dalyvavimas aktyviosios 

prevencijos ir vaikų 

socialinių įgūdžių 

programose „Zipis“, 

„Įveikime kartu“, bei 

 Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

pradinių klasių 

mokytojos, 

priešmokyklini

ų grupių 

auklėtojos. 

 2014 – 2018m.  Žmogiškieji resursai. 
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kitose respublikinėse ir 

savivaldybėje  

organizuojamuose 

akcijose ir projektuose. 

 

Uždavinio 

įgyvendinimo 

įvertinimo 

kriterijai 

Augs laisva, mylinti tėvynę, gebanti prisitaikyti bendruomenėje asmenybė.  

Laukiamas strateginio tikslo įgyvendinimo rezultatas. 

Laisvas, kūrybingas, pilietiškai atsakingas, sveikas žmogus – visuomenės turtas. 

 

 

Iš viso numatoma lėšų: 

Mokinio krepšelio lėšos - 63000Lt. 

Įstaigos biudžeto lėšos  -  35500 Lt. 

Tėvų įnašų lėšos  -  75000Lt. 

2 proc. GPM  -  6000Lt.  

 

 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA 

Įstaiga 2014 – 2018 m. strateginiam planui įgyvendinti rengia metinius veiklos planus, pagal jų 

įgyvendinimo lygį koreguoja strateginį planą. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso 

ugdymo(-si) proceso metu ir visais lygiais.  

Strateginio plano rengimo darbo grupė  pristato įstaigos strateginį planą įstaigos bendruomenei 

bent kartą per metus. Tokiu būdu visi turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai 

tikslai, teikti siūlymus bei pageidavimus. Įstaigos direktorius ir pavaduotojai ugdymui stebi ir įvertina, ar 

įstaiga įgyvendina strateginius tikslus ir uždavinius, ar darbuotojai vykdo pavestas užduotis, ar vykdomų 

programų priemonės yra efektyvios, atitinkamai patikslina strateginius veiklos planus. Vyriausiasis 

buhalteris stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai planuojamos lėšos.  

Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita rengiama 2018-ųjų metų gruodžio mėnesį. 

  

 

 


