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PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 2019–2021 M. STRATEGINIS VEIKLOS 

PLANAS 

I SKYRIUS 

MKYKLOS VIZITINĖ KORTELĖ 

1.Vizija 

Patraukli, šiuolaikiška, atvira naujoms idėjoms ir kaitai, turinti modernią ugdymo bazę 

ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

2. Misija 

Mokykla, įgyvendinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas pagal šalies, 

rajono švietimo politikos nuostatas, visapusiškai ugdanti vaiko gebėjimus ir saviraišką, atsižvelgianti  į 

kiekvieno ugdytinio individualius gebėjimus bei poreikius, siekianti išugdyti pakankamai brandų vaiką 

tolimesniam sėkmingam mokymuisi.  

3. Vertybės 

Ugdytiniai Mokytojai Kiti darbuotojai 

Savarankiški Siekiantys tobulėti Atsakingi, sąžiningi 

Žingeidūs Bendradarbiaujantys Gerbiantys kitus 

Kūrybiški Gerbiantys kitus Bendradarbiaujantys 

Motyvuoti Atsakingi, sąžiningi Darbštūs 

4. Mokyklos filosofija 

„Jei skubi padėti, mylėti, dovanoti – tai daryk gražiai. Ir, jeigu tai susiję su vaiku, viską daryki 

dar gražiau. Auklėk gražiai, mokyk gražiai, patark gražiai. Jei gėris dovanojamas gražiai, dovana bus 

priimta.“ (Š. Amonašvilis) 
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5. 2016–2018 m. strateginio plano įgyvendinimo analizė 

Strateginio plano įgyvendinimo ataskaitos analizę atliko direktoriaus įsakymu sudaryta darbo 

grupė, kuri savo išvadas pristatė 2018 m. lapkričio 14 d. mokyklos tarybos posėdyje (prot. Nr. 2 ) ir 

mokytojų tarybos posėdyje 2019 m. sausio d. 12 (prot. Nr. 2). Ataskaitos išvadose pažymima, kad 

mokyklos strateginiame plane dauguma  numatytų veiklų buvo įvykdyta. 

Pateikiame 2016–2018 m. strateginio plano planuotų prioritetų vertinimo išvadas. 

2016–2018 m. strateginio plano 

planuoti prioritetiniai uždaviniai 

Išvada apie prioritetinių uždavinių  įvykdymą 

1.Skatinti pedagogų profesinių 

kompetencijų kėlimą bei saviugdos 

poreikį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pagerinti pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimą, patobulinti 

vaikų pažangos ir vertinimo 

sistemą. 

Išsiaiškinus pedagogų saviugdos poreikius, parengtos 

perspektyvinės kvalifikacijos gairės. Įstaigos pedagogės aktyviai 

dalyvavo seminaruose, konferencijose, metodiniuose renginiuose 

(100 %)  tarptautinėse stažuotėse (2 pedagogės), 80% pedagogų  

kėlė kvalifikaciją daugiau negu dviejuose renginiuose per metus. 

Aktyviai dalyvavo respublikos, rajono priešmokyklinio,  

ikimokyklinio ugdymo  mokytojų metodinių būrelių veikloje 

(80% ). 

Įgytos žinios ir naujos patirtys panaudotos vykdant metodinės 

patirties sklaidą. Inicijuota ir  pravesta: 

1 seminaras respublikos ikimokyklinių įstaigų darbuotojų 

asociacijos nariams „Sveikatos želmenėliai“ vaikų fizinio 

aktyvinimo tema (10 pranešėjų). 

3 seminarai rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams vaiko pažinimo ir pripažinimo, terapijos metodų 

taikymo ugdyme temomis (4 pranešėjai). 

Pedagogine praktine patirtimi dalintasi mokyklos metodimės 

grupės pasitarimuose. Stebėtos ir analizuotos 12 atvirų 

ugdančiųjų veiklų.  

Pedagogai dalyvavo savo kurtų metodinių priemonių  parodose: 

respublikinėje UPC mokytojų metodinių priemonių parodoje 

„Metodų mugė“ (1 pedagogas). 

rajoninėje ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinių priemonių 

parodose: „Idėjų mugė“ (60% pedagogų). 

„Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas ikimokykliniame 

amžiuje“ (40% pedagogų). 

Šis  prioritetinis uždavinys įgyvendintas iš dalies (2 planavę 

atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai pedagogai, 

atestaciją atidėjo vėlesniam laikotarpiui. 

Interaktyvią lentą ir kitus inovatyvius ugdymo metodus savo 

darbe naudoja mažiau nei 50%  pedagogų. 

 

Remiantis ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų aprašu 

atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa „Augu, žaidžiu, 

pažįstu“ ir vaikų pasiekimų vertinimas (2017 m.) Vaikų 

pasiekimai vertinami pagal 18 pasiekimų sričių. Į vaikų 

pasiekimų vertinimą įtraukiami ugdytinių tėvai. Vertinime 

aktyviai dalyvauja 60%  tėvų. 

Įsijungus į Prienų švietimo skyriaus inicijuotą Erasmus+ 
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programos KA1 projektą „Profesionalios aplinkos Prienų 

mokyklose kūrimas“ 2 pedagogės kėlė kvalifikaciją stažuotėse 

Ispanijoje ir Čekijoje. Parengtas ir įgyvendintas mini kaitos 

projektas „Tėvai ir pedagogai – sėkmingi partneriai“. Jo metu 

teiktos pedagoginės, psichologinės konsultacijos vaiko raidos 

klausimais šeimai ir pedagogams (6 paskaitų ciklas). 

Taikytos įvairios tėvų įtraukimo į lopšelio-darželio veiklą formos 

ir būdai: netradiciniai susirinkimai, bendri šventiniai renginiai, 

paskaitos ir kt. (100%  vyko visose grupėse).  

Jų metu buvo skatinama abipusė atsakomybė ir 

bendradarbiavimas, gerinamas komandinis darbas. 

Mokyklos internetinė svetainė papildyta skyriumi, skirtu 

aktualiausiai informacijai tėvams.  

Nuolat vykdomas prevencinis darbas socialinės rizikos šeimoms. 

Galime teigti, kad šis  prioritetinis uždavinys įgyvendintas 

gerai. 

3. Užtikrinti saugią ir funkcionalią 

mokyklos aplinką. 

Grupėse (visose) pagal poreikį ugdančios veiklos zonos 

papildytos funkcionaliomis ugdymo priemonėmis (rėmėjų lėšos). 

Salė pritaikyta tikslingam ir racionaliam ugdymo proceso 

organizavimui, įsigyjant vaizdo projektorių bei ekraną. 

Specialiojo ugdymo kabinete įgyta interaktyvi lenta. 

Nupirkti 5 kompiuteriai. 

Grupėse pakeisti seni baldai: sekcijos-lentynos  žaislams, 

komodos, žaidimų kampeliai, persirengimo spintelės vaikų 

rūbams (visose grupėse). 

 Kineziterapijos kabinetas praturtintas naujais  kamuoliais 

mankštai. Socialinio pedagogo ir psichologo kabinetai aprūpinti 

individualus ugdymo priemonėmis.  

Dėl lėšų stygiaus neatnaujintas sensomotorinio ugdymo 

kambarys ir nemodernizuotos (neaprūpinta kompiuteriais)  

auklėtojų darbo vietos. 

 Šis  prioritetinis uždavinys įgyvendintas iš dalies. 

4. Įgyvendinti higienos normų 

reikalavimus užtikrinant vaikų 

saugumą. 

Nugriautas kaminas ir senos, nefunkcionalios pavėsinės, 

pakeistos visos pastato lauko durys, sumontuotos kopėčios, 

skirtos patekti ant statinio stogo. 

Užtikrinant vaikų saugumą įdėti langų atidarymo ribotuvai ir 

uždengti radiatoriai visose grupėse. 

Įrengta atskira lauko aikštelė, vaikams, turintiems individualių 

ugdymosi poreikių. 

Lauko aikštynas atnaujintas naujais judėjimui ir judriai veiklai 

skirtais įrenginiais, įrengtos smėlio dėžės. 

Neatlikta išorinė pastato renovacija, nepakeista patalpų šildymo 

sistema, neatnaujinta asfaltuota kiemo danga.  

Šis  prioritetinis uždavinys įgyvendintas iš dalies. 
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II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

6. SSGG analizė 

Stiprybės Silpnybės 

Mokyklos veikla planuojama atsižvelgiant į 

įsivertinimo rezultatus. 

Kuriamos darbo grupės mokyklos veiklai 

įgyvendinti, projektams, renginiams organizuoti ir 

kt. 

Ugdytiniams teikiama švietimo ir specialioji 

pagalba.  

Dirba muzikos pedagogas, švietimo pagalbos 

specialistai 

Ugdymo procesas, jo kokybė vertinama atliekant 

įvairius tyrimus, apklausas, atsižvelgiama į tėvų 

teikiamus pasiūlymus. 

Vaikų ugdomoji aplinka praturtinama 

edukacinėmis išvykomis. 

Vaikų saugumui užtikrinti įrengtos vaizdo 

kameros lauko teritorijoje. 

Sukurta saugi aplinka lauke ankstyvojo amžiaus ir 

spec. grupių vaikams. 

Sudarytos galimybės pasirinkti papildomą 

ugdymą (anglų k., krepšinis, futbolas, šokių 

studija) 

Neatlikta pastato išorės renovacija. 

Pedagogams ir tėvams stinga žinių ir patyrimo 

pozityviai spręsti vaikų elgesio bei emocines 

problemas. 

Nepilnai sutvarkytas darželio kiemas (suskilusi 

vaikščiojimo takų, kiemo aikštelės asfalto danga). 

Nepakankamas ugdymo ir darbo priemonių 

modernizavimas. 

Mažai pedagogų taiko IT ir inovatyvius ugdymo 

būdus  ugdymo procese.  

Lauko ir vidaus erdvės nepakankamai pritaikytos 

įvairioms vaikų veikloms. 

 

Galimybės Grėsmės 

2% pajamų mokesčio paramos lėšų panaudojimas 

edukacinių erdvių plėtojimui ir turtinimui. 

 Darbuotojų bendrųjų  ir profesinių  kompetencijų 

tobulinimas. 

Projektinė veikla. 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

(rėmėjų paieška).  

Inovatyvių ugdymo metodų taikymas ugdyme. 

Dalies personalo amžius artėja prie pensijinio 

amžiaus, jaunų specialistų trūkumas.  

Maži auklėtojų atlyginimai apsunkina naujo 

personalo paieškas. 

Dėl per tėvų didelio užimtumo mažėja jų 

atsakomybė už vaikų ugdymą. 

Valstybės, savivaldybės finansavimas neužtikrina 

įstaigos funkcionavimo ir kaitos poreikių. 

Daugėja vaikų turinčių individualių ugdymo(si) 

poreikių. 

Blogėja pastato būklė, lėti renovacijos tempai. 
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III SKYRIUS 

PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

7. Prioritetai: 

7.1. Vertybinių nuostatų laikymasis, telkiant bendruomenę kokybiško ugdymo tikslams 

įgyvendinti. 

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

7.3. Darbuotojų kompetencijų kėlimas, saviugdos ir savirefleksijos skatinimas. 

8. Tikslas 

8.1. Vientisas, kokybiškas ir inovatyvus vaikų ugdymas stiprinant darbuotojų lyderystę.  

9. Uždaviniai: 

9.1. Kelti pedagogines ir bendrąsias kompetencijas organizuojant kryptingą darbuotojų 

profesinį tobulėjimą. 

9.2. Gerinti vidinę įstaigos komunikaciją, sudaryti sąlygas  darbuotojų bendradarbiavimui ir     

psichologiniam komfortui.  

9.3. Organizuojant ugdymą taikyti inovatyvias ugdymo idėjas.  

9.4. Įgyvendinti higienos normų reikalavimus užtikrinant vaikų saugumą. 
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IV SKYRIUS 

VEIKLOS PLANAS 

 

8.Tikslas: vientisas, kokybiškas ir inovatyvus vaikų ugdymas stiprinant darbuotojų lyderystę.  

Priemonės Numatomas 

rezultatas 

Vykdytojai, 

partneriai, 

Ištekliai Laikas 

9.1. Uždavinys: kelti pedagogines ir bendrąsias kompetencijas organizuojant kryptingą 

darbuotojų profesinį tobulėjimą. 

9.1.1. Parengti perspektyvines 

kvalifikacijos kėlimo gaires. 

Bus išsiaiškinti 

pedagogų 

saviugdos 

poreikiai.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji Kasmet 

9.1. 2. Aktyviai dalyvauti 

respublikos, rajono 

ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinėje veikloje, tarptautinėse 

stažuotėse (inicijuoti seminarus, 

diskusijas, vesti atviras 

ugdančiąsias veiklas ir kt.)  

Pedagogai 

pasidalins 

praktine patirtimi, 

bus skatinama 

pasidalinta 

lyderystė. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji Kasmet 

9.1.3. Organizuojant ugdymą 

taikyti pačių kurtas metodines 

priemones. 

Pedagogai įgis 

naujų profesinių 

gebėjimų, gebės 

tikslingai ir 

efektyviai 

organizuoti 

ugdymo procesą 

(daugiau nei pusė 

mokytojų ugdyme 

taikys pačių 

kurtas metodines 

priemones). 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji, 

MK lėšos 

Kasmet 

9.1.4. Dalyvauti ES struktūrinių 

fondų lėšų finansuojamame 

projekte 09.2.1-ESFA-K-78 

„Ikimokyklinio ir bendrojo 

lavinimo mokyklų veiklos 

tobulinimas“ 

Mokytojai 

patobulins 

profesinius 

gebėjimus, gebės  

efektyviau 

organizuoti 

ugdymo procesą. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji, 

ES 

struktūrinių 

fondų lėšos 

2019 m. 

 

 

 

 

 

 

9.1.5. Siekti aukštesnių 

kvalifikacinių kategorijų (viena 

vyresn.auklėtojo, dvi auklėtojo 

metodininko kategorijos)  

Mokytojai 

patobulins 

profesinius 

gebėjimus 

bus skatinama 

pasidalinta 

lyderystė. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji 2019-

2021m. 
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9.2. Uždavinys: gerinti vidinę įstaigos komunikaciją, sudaryti sąlygas  darbuotojų 

bendradarbiavimui ir     psichologiniam komfortui.  

9.2.1. Mokyklos bendruomenei 

įsitraukti į SPPC projektą 

„Saugios aplinkos mokykloje 

kūrimas“. Seminarai: „Pedagogo  

socialinių emocinių  

kompetencijų stiprinimas“ 

„Komunikacinių įgūdžių svarba 

konfliktų sprendime“ (kviestiniai 

lektoriai) 

Lavės bendrosios 

kompetencijos, 

komunikaciniai 

įgūdžiai, bus 

skatinama 

saviugda. 

Direktorius, 

mokytojai 

Žmogiškieji 2019 m. 

9.2.2. Darbuotojams sudaryti 

sąlygas dirbti komandose (darbo 

grupės: metinio veiklos plano 

rengimo, edukacinių aplinkų 

kūrimo, šventinių renginių 

organizavimo, bendradarbiavimo 

su tėvais ir kt.) 

Bus skatinama 

pasidalinta 

lyderystė, gerės 

vidinė 

komunikacija.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji Kasmet 

9.2.3. Atlikti bendruomenės 

mikroklimato pokyčio tyrimą. 

Gerės vidinė 

komunikacija 

Direktorius, 

psichologas 

Žmogiškieji  2020 m. 

9.3. Uždavinys: organizuojant ugdymą taikyti inovatyvias ugdymo (si) idėjas.  

9.3.1. Dalyvauti ES struktūrinių 

fondų lėšų finansuojamame 

Erasmus+ programos 1 

pagrindinio veiksmo projekto 

Nr.2018-1-LT01-KA101-046930 

„Novatoriškų ugdymosi praktikų 

taikymas gerinant mokinių 

mokymosi pasiekimus“ 

Pedagogai įgis 

naujų profesinių 

gebėjimų, bus 

siekiama ugdymo 

proceso  kaitos. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji, 

ES 

struktūrinių 

fondų lėšos 

2019- 

2020 m. 

9.3.2. Kurti ir tikslingai pritaikyti 

ugdymui  mokyklos vidaus 

erdves. 

Bus siekiama  

ugdymo proceso 

kaitos, vientisumo  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji, 

MK, 

rėmėjų lėšos 

2019- 

2021m. 

9.3.3. Taikyti lauko pedagogikos 

idėjas, kurti funkcionalias 

edukacines lauko erdves 

Bus siekiama  

ugdymo proceso 

kaitos, 

vientisumo, 

inovatyvumo. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji, 

MK, 

rėmėjų lėšos 

2019- 

2021m. 

9.3.4. Atnaujinti sensomotorinio 

ugdymo kambario aplinką 

tikslingomis, funkcionaliomis 

priemonėmis.   

Gerės ugdymosi 

sąlygos, 

individualaus 

ugdymosi kokybė 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji, 

MK, 

rėmėjų lėšos 

2019- 

2021m. 

9.3.5. Aprūpinti mokytojų darbo 

vietas kompiuteriais (įgyti 11 

kompiuterių). 

Gerės mokytojų 

darbo sąlygos 

Direktorius, 

ūkvedys 

MK, 

biudžeto 

lėšos 

2019- 

2021m. 
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9.3.6. Organizuojant ugdymą 

taikyti  inovatyvių  ugdymo 

metodikų: Reggio Emilia, 

STEAM ir kt.  elementus. 

Lavės ugdytinių 

gebėjimai, bus 

skatinama jų 

ugdymosi 

motyvacija, gerės 

pasiekimai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji Kasmet 

9.3.7. Organizuoti  respublikos 

ikimokyklinių įstaigų „Pasaka“ 

VII susitikimą-konferenciją. 

Bus pasidalinta 

praktine patirtimi. 

Mokytojai įgis 

naujų profesinių 

gebėjimų, bus 

skatinami 

savirefleksijai 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji 2020 m. 

9.3.8. Aktyviai dalyvauti 

tarptautiniuose Erasmus+, 

eTtwinnig, respublikiniuose: 

„Sveikatos želmenėlių“, 

„Sveikatiados“ ir kt. projektų 

veiklose. 

Bus taikomi 

inovatyvūs 

ugdymo būdai, 

gerės ugdytinių 

pasiekmai 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji, 

ES 

struktūrinių 

fondų lėšos 

2019-

2021m. 

 

 

9.4. Uždavinys: įgyvendinti higienos normų reikalavimus užtikrinant vaikų saugumą. 

9.4.1. Atnaujinti asfaltuotą kiemo 

dangą, įrengti automobilių 

stovėjimo aikštelę. 

Bus sukurta saugi 

aplinka 

Direktorius, 

ūkvedys 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

2019-

2021m. 

 

 

9.4.2. Mokyklos teritoriją 

aptverti tvora, kuri atitiktų 

bendruosius sveikatos saugos 

reikalavimus. 

Bus sukurta saugi 

aplinka, gerės 

ugdymosi 

sąlygos. 

Direktorius, 

ūkvedys 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

2019-

2021m. 

 

 

9.4.3. Atlikti pastato išorės 

renovaciją: pakeisti patalpų 

šildymo sistemą, apšiltinti sienas. 

Gerės ugdymosi 

ir darbo sąlygos 

Direktorius, 

ūkvedys 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

2019-

2021m. 

 

 

 

 

V. STRATEGINIO PLANO STEBĖSENA 

 

10. Strateginio plano stebėsena vykdoma kiekvienų mokslo metų pradžioje, rengiant metinį 

veiklos planą. Esant būtinybei strateginis planas gali būti koreguojamas. 

 

 

 

 

 


