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2016-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

I. MOKYKLOS VIZITINĖ KORTELĖ 
 

1. Vizija 

     Patraukli, funkcionali, moderni, atvira naujoms idėjoms ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 

2.Misija 

     Įstaiga, įgyvendinanti šalies, rajono švietimo politiką, visapusiškai ugdanti vaiko gebėjimus, 
tenkinanti individualius jo poreikius, sauganti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą bei siekianti išugdyti 
pakankamai brandų vaiką mokyklai. 

3. Vertybės:  

3.1. Atsakingumas; 

3.2. Bendradarbiavimas; 

3.3. Kūrybiškumas; 

3.4. Profesionalumas; 

3.5. Orientacija į vaiko ugdymo darną garantuojančias sąlygas. 
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II. SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

4. SSGG analizė 

Stiprybės Silpnybės 
- Įstaiga – atvira organizacija, turinti pamatuotus 
veiklos prioritetus; 
- Specialistų komanda užtikrina efektyvios 
pagalbos vaikui ir šeimai pagalbą; 
- Užtikrinamas sėkmingas vaikų pasirengimas 
mokyklai; 
- Atsižvelgiama į tėvų lūkesčius ir į individualius 
ugdytinių poreikius; 
- Teikiamos papildomos ugdymo paslaugos 
(muzikinis ugdymas, šokių studija) 
- Sistemingai vykdoma įstaigos pedagogų 
praktinės patirties sklaida rajone, respublikoje; 
- Sudarytos sąlygos  lankyti įstaigą viso rajono 
ikmokyklinio amžiaus vaikams (veikia savaitinė 
grupė); 
- Stabiliai besilaikanti eilė vaikų, norinčių lankyti 
lopšelį-darželį; 
- Maža darbuotojų karta; 
- Atlikta įstaigos vidaus patalpų renovacija gerina 
įstaigos įvaizdį ir darbo sąlygas; 
- Sukurta ir nuolat atnaujinama funkcionali, 
estetiška, skatinanti vaikus veikti aplinka; 
 

- Nepakankamas ugdymo  ir darbo priemonių 
modernizavimas; 
- Nepakankamos įstaigos išlaikymui skiriamos 
lėšos; 
- Pagal esamus veiklos organizavimo modelius, 
neefektyvus grupių pedagogų nekontaktinių 
valandų panaudojimas komandiniam darbui ir 
metodinei veiklai; 
- Ugdymo turinio modeliavimas, įtraukiant 
įstaigos specialistus bei tėvus; 
- Daugėjant spec. poreikių turinčių vaikų skaičiui, 
sumažintas specialistų darbo krūvis; 
- Ne visi pedagogai turi pakankamus 
kompiuterinio raštingumo gebėjimus; 
- Daugėja priešpensijinio amžiaus darbuotojų; 
- Nepakankamas auklėtojų padėjėjų darbo atlygis 
bei kvalifikacija; 
- Įstaigos materialinė bazė tik iš dalies atitinka 
higienos normas; 
 

Galimybės Grėsmės 
- Tikslingas skirtų lėšų įsisavinimas, kuriant 
modernią ugdymo aplinką; 
- Galimybė dalyvauti  respublikiniuose, 
tarptautiniuose švietimo mainų, paramos fondų 
projektuose; 
- Ugdytis gebėjimą planuotis savo profesinį 
tobulėjimą, siekiant aukštesnės kvalifikacinės 
kategorijos bei geresnių ugdymo(si) rezultatų; 
- Ugdymo turinio modeliavimas įtraukiant įstaigos 
bendruomenę; 
- Inovatyvių idėjų taikymas  ugdymo procese; 
- Gerosios profesinės patirties sklaida; 
- Bendradarbiavimo su šeima stiprinimas; 
- Įstaigos įvaizdžio  stiprinimas. 
 

- Didėjantis nedarbas rajone, bei pasireiškiantys 
migracijos požymiai; 
- Didėjantis skaičius vaikų iš socialinės rizikos 
šeimų; 
- Nepakankamai tėvų suvokiama darželio 
edukacinė misija ir jų atsakomybė už vaikų 
ugdymąsi; 
- Nepakankamas finansavimas iš savivaldybės 
biudžeto; 
- Moksleivio krepšelio dalinis valstybinis 
finansavimas; 
- Blogėjanti pastato būklė, lėti renovacijos tempai; 
- Nepakankamas vietos politikų dėmesys 
ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. 
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5. 2013-2015 metų strateginio plano tikslų įgyvendinimo analizė 
 
5.1. Siekti kokybiško visapusiško ugdymo(si) skirtingų gebėjimų vaikams, sudarant prielaidas 
tolimesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje. 

Įgyvendinant šį tikslą buvo keliami uždaviniai:  
1. Plėtoti įstaigos komandinio darbo kompetencijas; 
2. Skatinti pedagogų profesinių kompetencijų tobulėjimą bei saviugdos poreikį. 
Šiame laikotarpyje buvo vykdomas kryptingas metodinis tėvų (globėjų) švietimas. Pedagogines, 

psichologines konsultacijas vaiko raidos vystymosi kalusimais šeimai teikė grupių auklėtojos, 
krekcinės tarnybos specialistės. Taip pat tėvai turėjo galimybę lankytis mokymuose „Pozityvių tėvystės 
įgūdžių lavinimas“, kuriuos vedė įstaigos psichologė. Plėtojant komandinio darbo įgūdžius, įtraukėme 
ugdytinių tėvus teikiant pasiūlymus, rengiant individualias ugdymo programas, planuojant savaitės 
temas, organizuojant  įvairius renginius, parodas. Tai atsiskleidė integruotuose vaikų, tėvų ir pedagogų 
tradiciniuose šventiniuose renginiuose: „Rudenėlį pasitinkant“, „Kasdienės duonelės keliu“, 
„Asdventinė vakaronė“,  „Žibintų šventė“, susitikimuose su Kalėdų seneliu, šventėje „Pakalbėk su 
medžiu“, saviraiškos ir kūrybiškumo savaitėje „Geriausias sveikas mano šeimos receptas“, „Teatro 
dienelės“, sporto šventėse: „Mes drąsūs, stiprūs ir linksmi“, „Vasarėlę pasitinkant“. Organizuotose 
dailės darbų parodose: „Kalėdų miestas“, „Paukščių takas į gimtinę“, „Ne šiukšlės, o gėlės mūsų žemę 
puošia“, „Mano darželiui 40“, „Medžio dovanos“, „Žiemos pasaka“, „Mes prie Nemuno užaugę“, 
„Žiedais žemelė puošias“; vykdant  etninės kultūros projektus: „Po tėviškės dangum“, „Kalbos 
takeliu“; projektinėse savaitėse „Statau draugystės miestą“, šypsenų, gerumo dienelėse. 

 Su ugdytiniais aktyviai dalyvavome socialinių partnerių projektuose: „Žiedlapiuose ramunės 
linkėjimai mamytei“, „Revuonos“ pagrindinės mokyklos projektuose: „Aš galiu“, „Darni partnerystė“, 
rspublikos l-d „Pasaka“ kūrybinės raiškos projekte „Moliūgėlio kelionė į pasakų šalį“. 

Įstaigos ugdytiniai dalyvavo respublikiniuose konkursuose: „Dainų dainelė“, „Tramtatulis“. 
Vykdant metodinės patirties sklaidą pravesti seminarai rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams „Vaikų emocinio intelekto lavinimo būdai ikimokykliniame amžiuje“, „Pasakos 
vaidmuo ikimokykliniame amžiuje“; respublikos pedagogams: „Fizinio ugdymo optimizavimo 
galimybės“. Pravestos atviros  ugdančios  veiklos etninės kultūros tema: „Bendrųjų kompetencijų 
ugdymas etninės kultūros pagrindu ikimokykliniame amžiuje“, „Gimtosios kalbos ugdymas 
ikimokykliniame amžiuje“. Mokyklos vadovų ir pagalbos vaikui specialistų komanda aktyviai 
dalyvavo rajoninėje konferencijoje „Spec. poreikių mokinių ugdymo galimybės ir perspektyvos rajone“ 
ir pristatė stendinį pranešimą „Spec. poreikių vaikų ugdymo galimybės l-d „Pasaka“. 

Visos pedagogės gilino profesines  žinias ir bendruosius gebėjimus pagal pačių pasirengtas 
kvalifikacijos kėlimo programas, atsižvelgiant į įstaigos veiklos prioritetus, bei savo pačių asmeninius 
tobulėjimo poreikius. Įstaigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui stažavosi Anglijoje. Stažuotės  patirtį 
perteikė įstaigos ir rajono ikimokyklinio bei priešmokyklinio udymo pedagogams. 

Pagalbos specialistų ir grupių pedagogų komandinio darbo pastangomis teikėme pedagoginę-
psichologinę pagalbą tėvams. Organizuoti „Efektyvios tėvystės įgūdžių“ programos mokymai, 
išsiaškinti tėvų poreikiai bei lūkesčiai. Buvo vykdomos konsultacijos socialinės rizikos šeimoms, bei 
spec. ugdymosi poreikių  vaikus auginančioms šeimoms. 
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Šiame laikotarpyje ieškant naujų partneriškų ryšių ir bendradarbiavimo galimybių, pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos „Pasakų“ lopšeliais-darželiais. Dalyvavome šių įstaigų 
susitikime. Mūsų įstaigoje svečiavosi Marijampolės ikimokyklinių įstaigų pedagogai, Kretingos 
ugdymo įstaigų vadovai, JAV Laverno pedagoginio universiteto  dėstytojai. Tai sudarė galimybes 
dalintis gerąja darbo patirtimi, bei domėtis kitų ikimokyklinių ugdymo įstaigų patirtimis. 

Siekiant kokybiško visapusiško ugdymo buvo vykdoma sisteminga informacinė sklaida apie 
įstaigos veiklą: informacija skelbiama įstaigos interneto svetainėje, periodiškai publikuojami straipsniai 
rajoninėje spaudoje, respublikos ikimokyklinių įstaigų darbuotojų „Sveikatos želmenėliai“ internetinėje 
svetainėje. Atliktas Platusis  įsivertinimas ir įsivertinta įstaigos veiklos kokybė. Išsiaiškintos stipriosios 
mokyklos veiklos sritys: „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ ir „Parama vaikui ir šeimai“. Įvardinta silpnoji 
sritis : „Ištekliai“, susitarta dėl srities „Parama vaikui ir šeimai“ pagalbinio rodiklio 4.3.2 „Teikiamų 
paslaugų kokybė“ giluminio vidaus audito atlikimo. VAK koordinacinė grupė rodiklio kokybę įvertino 
3 lygiu. Atliktas giluminis  pagalbinio rodiklio „Pagalba specialiųjų poreikių vaikams“ įsivertinimas. 
Įsivertinimo darbo grupė pažymėjo, jog paslaugų kokybė iš esmės tenkina šeimos poreikius bei 
lūkesčius, paslaugas teikia kvalifikuoti bei kompetetingi specialistai, įstaiga pakankamai populiari 
rajone, tačiau kartais trūksta pozityvaus ir dalykinio bendradarbiavimo, atvirumo kaitai ir atsakomybės 
už nuolatinį tobulėjimą. 
 
5.2. Gerinti įstaigos materialinę bazę bei užtikrinti saugią, sveiką, mobilią ugdymo(si) aplinką. 
 Šio tikslo įgyvendinimui numatėme šiuos uždavinius: 

1. Turtinti ugdymo(si) aplinkas priemonėmis atitinkančiomis vaikų amžiaus poreikius 
funkcionaliomis priemonėmis 

2. Užtikrinti saugią, estetišką, tenkinančią vaikų judėjimo poreikius aplinką lauko žaidimų 
aikštelėse. 

Siekiant įgyvendinti šį tikslą, nuolat turtinome ugdančiosios veiklos zonas reikalingomis 
funkcionaliomis ugdymo priemonėmis.Tikslingai panaudojome moksleivio krepšelio lėšas 2%  
gyventojų pajamų mokesčio, ugdymo ir rėmėjų lėšas. Grupių ugdančios veiklos zonas, sensomotorinio 
ugdymo kambarį  papildėme garsinio suvokimo, smulkiosios bei stambiosios motorikos lavinimo 
funkcionaliomis ugdymo priemonėmis. Įgyta reikiamų kineziterapijos priemonių: kamuolių mankštai. 
Socialinio pedagogo ir psichologo kabinetus aprūpinome reikiamomis individualaus ugdymo 
priemonėmis. Tai sudarė galimybes pagerinti individualaus ugdymo(si) kokybę. 

Siekiant pagerinti ugdymo(si) sąlygas įrengėme atskirą lauko aikštelę vaikams, turintiems 
individualių ugdymo(si) poreikių, iš dalies atnaujinome lauko aikštyną nauja įranga judėjimui. Keitėme 
grupėse likusius senus baldus: sekcijas-lentynas žaislams, knygoms, komodas, persirengimo spinteles 
vaikų rūbams, rankšluostines prausyklose, atnaujinome čiužinius ir patalynę. Dėl lėšų stokos liko 
nepakeista dalis baldų grupėse: persirengimo spintelės, baldai grupių virtuvėlėse, neatnaujinti 
specialistų ir pedagogų darbo vietų baldai grupėse ir kabinetuose. 

 Liko neišspręsta problema dėl šildymo sistemos atnaujinimo, pastato apšiltinimo, asfaltuotos 
kiemo dangos atnaujinimo, nepakeistų susidėvėjusių lauko durų. Šie trūkumai  nesuteikia įstaigai 
saugumo, gadina estetinį vaizdą ir neužtikrina higienos normų reikalavimų keliamų ikimokyklinio 
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ugdymo įstaigoms. Tikimės palaipsniui šiuos trūkumus pašalinti įgyvendinant 2016-2018 m. strateginį 
veiklos planą.  
 

III. TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIORITETAI 

6.Prioritetai 

6.1.Ugdymo kokybė 

6.2. Saugios, sveikos, modernios ir funkcionalios vaikų ugdymo(si) aplinkos kūrimas 

6.3. Darbuotojų profesinių gebėjimų ir  kompetencijos kėlimas 

  

7. Tikslai 

7.1. Užtikrinti ugdytiniams gerą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą 

7.2. Pagerinti įstaigos materialinę bazę, bei užtikrinti saugią, sveiką, mobilią ugdymo(si) aplinką 

 

8. Uždaviniai 

8.1. Skatinti pedagogų profesinių kompetencijų kėlimą bei saviugdos poreikį 

8.2. Pagerinti pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą, patobulinant vaikų pažangos ir vertinimo sistemą 

8.3. Užtikrinti saugią ir funkcionalią įstaigos aplinką 

8.4. Įgyvendinti higienios normų reikalavimus užtikrinant vaikų saugumą  
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IV. VEIKLOS PLANAS 

Tikslas: 
1. 1. Užtikrinti  ugdytiniams gerą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą 

Uždaviniai: 
1.1. 1.1. Skatinti  pedagogų profesinių kompetencijų kėlimą bei saviugdos poreikį 
1.2. 1.2. Pagerinti pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą, patobulinant vaikų pažangos ir vertinimo sistemą. 
1.3.  

Priemonės Numatomas rezultatas Vykdytojai, partneriai Ištekliai Laikas 
1.1.1. Parengti perspektyvines kvalifikacijos 
kėlimo gaires.  

Bus išsiaiškinti pedagogų 
saviugdos poreikiai. 

Direktorius, 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, pedagogai 

Žmogiškieji Kasmet 
 
 
 
 

1.1.2. Dalyvauti seminaruose, 
konferencijose, metodiniuose renginiuose 
UPC, Kauno ŠC, Marijampolės ŠC, 
tarptautnėse stažuotėse ir kt. 

Pedagogai įgis naujų 
profesinių gebėjimų, tobulės 
bendrakultūrinės 
kompetencijos, sieks 
aukštesnės kvalifikacinės 
kategorijos. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui,  pedagogai 

MK lėšos,  
 

Kasmet 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3. Aktyviai dalyvauti rajono 
ikimokyklinio, priešmokyklinio, specialiojo 
ugdymo metodinių būrelių veikloje. 

Pedagogai pasidalins 
praktine patirtimi. 

Įstaigos ir rajono 
pedagogai 

Žmogiškieji Kasmet 
 
 
 

1.1.4. Inicijuoti seminarus,diskusijas, vesti 
atviras ugdančiąsias veiklas ir kt. 

Efektyvės komandinis 
darbas, bus pasidalinta 
praktine patirtimi, 
pedagogai įgis naujų 
gebėjimų 

Direktorius, 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, pedagogai, 
ugdytinių tėvai 

Žmogiškieji Kasmet 
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1.1.5. Aktyviai bendradarbiauti su kitų 
rajonų ikimokyklinėmis įstaigomis. 

Pedagogai įgis naujų 
profesinių gebėjimų, tobulės 
bendrakultūrinės 
kompetencijos, sieks 
aukštesnės kvalifikacinės 
kategorijos. 

Direktorius, 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, pedagogai, 
korekcinės tarnybos 
specialistai 

Žmogiškieji Kasmet 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.6. Organizuojant ugdymą taikyti naujus 
komandinio ugdymo metodus, panaudojant 
IT, pačių kurtas metodines priemones. 
 

Pedagogai įgis naujų 
profesinių gebėjimų, gebės 
tikslingai, efektyviai 
organizuoti ugdymo 
procesą, efektyvės 
komandinis darbas, bus 
patenkinti ugdymo(si) 
poreikiai. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, pedagogai,  

MK lėšos, 
žmogiškieji 
ištekliai 

Kasmet 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.7. Patobulinti įsiverinimo ir vertinimo 
sistemą. 

Efektyvės komandinis 
darbas, gerės  ugdymo(si) 
kokybė. 

Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui, pedagogų 
komanda 

Žmogiškieji Kasmet 
 
 
 
 
 

1.2.1. Teikti pedagogines, psichologines 
konsultacijas vaiko raidos vystymosi  
klausimais šeimai ir pedagogams.  

Pagerės komandinis darbas, 
sustiprės bendradarbiavimas 
su šeima. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, pedagogai, 
korekcinės tarnybos 
specialistai, ugdytinių 
tėvai 

Žmogiškieji Kasmet 
 
 
 
 
 
 

1.1.2. 1.2.2. Patobulinti vaikų pažangos ir 
pasiekimų 
vertinimo sistemą, į vertinimą įtraukiant 
ugdytinių tėvus. 

Pagerės komandinis darbas, 
sustiprės bendradarbiavimas 
su šeima, gerės ugdymo 
kokybė 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, pedagogai, 
korekcinės tarnybos 

Žmogiškieji Kasmet 
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specialistai  
 
 
 

1.2.3.Vykdyti prevencinį darbą socialinės 
rizikos šeimoms. 

Pedagogai įgis naujų 
profesinių gebėjimų, tobulės 
bendrakultūrinės 
kompetencijos. 

Direktorius, 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, pedagogai, 
korekcinės tarnybos 
specialistai 

Žmogiškieji Kasmet 
 
 
 
 
 
 

1.2.4. Aptarti ugdytinių pasiekimų pažangą, 
numatyti tolimesnio ugymo(si) 
perspektyvas, planuoti individualų bei 
grupinį ugdymą(si). 
 
 
 
 

Pedagogai įgis naujų 
profesinių gebėjimų, gebės 
tikslingai, efektyviai 
organizuoti ugdymo 
procesą. 

Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, 
pedagogai, korekcinės 
tarnybos specialistai 

Žmogiškieji  Kasmet 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.5. Taikyti įvairias tėvų įtraukimo į 
lopšelio-darželio veiklą formas ir būdus 
(susirinkimai, seminarai, paskaitos, 
diskusijos, atvirų durų dienos, 
savanoriavimas, bendrų veiklų 
organizavimas ir kt.). 
 
 
 

Pagerės komandinis darbas, 
sustiprės bendradarbiavimas 
su šeima, bus skatinama 
abipusė atsakomybė. 

Direktorius, 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, pedagogai, 
korekcinės tarnybos 
specialistai 

Žmogiškieji Kasmet 
 

1.2.6. Sistemingai tirti tėvų švietimo poreikį.  Pagerės komandinis darbas, 
sustiprės bendradarbiavimas 
su šeima, bus skatinama 
abipusė atsakomybė 

Direktorius, 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, pedagogai, 

Žmogiškieji Kasmet 
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Tikslas: 
2. Pagerinti įstaigos materialinę bazę, bei užtikrinti saugią, sveiką, mobilią ugdymo(si) aplinką 
Uždaviniai: 
2.1. Užtikrinti saugią ir funkcionalią įstaigos aplinką 
2.2. Įgyvendinti higienios normų reikalavimus užtikrinant vaikų saugumą  
 
2.1.1. Papildyti ugdančiosios veiklos zonas 
reikalingomis funkcionaliomis ugdymo 
priemonėmis. 

Lavės ugdytinių gebėjimai, 
bus skatinama ugdytinių 
motyvacija. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, ūkvedys, 
pedagogai, tėvai 

MK lėšos, 
biudžeto, rėmėjų 
lėšos 

Kasmet 
 
 
 
 

2.1.2. Pritaikyti salę funkcionaliam, 
racionaliam ugdymo proceso organizavimui, 
įgyjant vaizdo projektorių bei ekraną.    

Gerės ugdymo(si ) 
Sąlygos. 

Direktorius, ūkvedys,  MK lėšos, biudžeto 
lėšos 

2017 m. 
 
 
 

2.1.3. Atnaujinti  sensomotorinio ugdymo 
kambarį  stambiosios ir smulkiosios 
motorikos lavinimo priemonėmis. 

Gerės individualaus ugdymo 
kokybė. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, ūkvedys, 
pedagogai 

MK lėšos, biudžeto 
lėšos 

2016 m. 
 
 
 
 

2.1.4. Specialiojo pedagogo kabinete įgyti 
interaktyvią lentą. 

Gerės individualaus ugdymo 
kokybė 

Direktorius, ūkvedys MK lėšos, biudžeto 
lėšos 

2017 m. 
 
 

2.1.5. Pakeisti grupėse senus baldus: 
sekcijas-lentynas žaislams, knygoms,  
komodas, žaidimų kampelius, persirengimo 
spinteles vaikų rūbams. 

Gerės ugdymo(si) 
sąlygos 

Direktorius,  ūkvedys MK lėšos, biudžeto 
lėšos 

2016-2018 
m. 
 
 
 

2.1.6.Modernizuoti  darbuotojų darbo vietas.  
 

Gerės darbo sąlygos Direktorius,  ūkvedys Gyventojų pajamų  
2%  lėšos 
 

2016-2018 
m. 

2.2.1. Turtinti lauko aikštyną nauja įranga 
judriai veiklai bei žaidimams su smėliu. 

Gerės ugdymo(si) sąlygos. Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojas 

MK lėšos, biudžeto 
lėšos 

2016-2018 
m.  
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ugdymui, ūkvedys  
 

2.2.3. Atnaujinti asfaltuotą kiemo dangą. Bus sukurta saugi aplinka. Direktorius,  ūkvedys Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2016-2018 
m.  
 

 

2.2.4. Atlikti pastato išorės renovaciją: 
pakeisti susidėvėjusias lauko duris, pakeisti 
patalpų šildymo sistemą, apšiltinti pastato 
sienas. 

 Gerės ugdymo(si) sąlygos, 
bus užtikrinti  higienos 
normų reikalavimai. 

Direktorius,  ūkvedys Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

2016-2018 
m.  
 
 

 

V. STRATEGINIO PLANO STEBĖSENA 

Strateginio plano stebėsena vykdoma kiekvienų mokslo metų pradžioje, rengiant metinį veiklos planą. Esant reikalui strateginis 
planas gali būti koreguojamas. 

____________________________________________________ 

 

 

PRITARTA 

Prienų lopšelio-darželio  „Pasaka“ tarybos 

2015 m. gruodžio 28 d. protokolo Nr. 2. nutarimu    

 

 

 

	


