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I SKYRIUS 

ĮVADAS 

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė” (toliau – Įstaiga) strateginio plano tikslas – planuoti, 

organizuoti, vykdyti, stebėti ir vertinti Įstaigos veiklą, pokyčius, įtraukiant įstaigos 

bendruomenę į Įstaigos problemų sprendimą, gerinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant 

ugdymo(si) turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus, sukuriant vaiko raidą 

stimuliuojančią aplinką, tobulinant bendravimo santykių kultūros kaitą. 

Strateginį planą rengė Įstaigos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-81 

sudaryta darbo grupė. Strateginis planas parengtas atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, 

Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Mažeikių 

lopšelio-darželio „Eglutė” bendruomenės poreikius, atlikto veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatus ir įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus. 

Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo ir 

partnerystės principų. 

II SKYRIUS 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

 Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė” įsteigtas 1973 m. kovo 1d. Tai bendro tipo ikimokyklinio 

ugdymo įstaiga, įgyvendinanti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

Įstaigos adresas – Gamyklos g. 29, LT-89110, Mažeikiai, el. paštas eglute.mazeikiai@gmail.com, 

interneto svetainės adresas www. eglute-mazeikiai.lt.  

Įstaigos 2022–2024 m. strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymo 57 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, „Geros 

mokyklos koncepcija“,  Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2021–2023 metų 

strateginio veiklos plano prioritetais, patvirtintais Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. 

gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T1-328, Mažeikių rajono savivaldybės Ugdymo kokybės ir 

mokymosi aplinkos užtikrinimo programa 2021–2023 metams, patvirtinta Mažeikių rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-291. Įstaigos strateginis planas 

dera su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos strateginio veiklos plano prioritetais, 

kurie numato naujus iššūkius dėl priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo, ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo aplinkos ir turinio atnaujinimo, jį pritaikant įvairių ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams, integruojant darnaus vystymosi, finansinio raštingumo, kūrybingumo ir 

verslumo kompetencijas. 

Įgyvendinus strateginį planą, bus užtikrinama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų kokybė, sukurta šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti saugi ir sveika aplinka. Įstaigai 

mailto:eglute.mazeikiai@gmail.
http://www.vaikystes.lt/
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skiriamos valstybės, savivaldybės ir kitos lėšos bus tikslingai panaudojamos. Strateginiame plane 

numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos tobulinimui, 

socialinio draudimo įmokoms, įstaigos pastato išlaikymui ir komunalinėms paslaugoms (elektra, 

vandentiekis, šildymas, atliekų išvežimas ir kt.), vaikų maitinimui, remonto darbams, prekėms ir 

paslaugoms. Būtent šie veiksniai ir lemia įstaigos planuojamus pokyčius, reikalauja į ateitį 

nukreiptų planingų sprendimų. 

 Įstaiga 2022–2024 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus: 

1. Kokybiškas, inovatyvus ugdymas(is). 

2. Sveika, saugi ir šiuolaikinį ugdymą(si) atliepianti aplinka. 

3. Nuolatinio tobulėjimo, bendradarbiavimo ir kokybės siekio kultūra. 

Strateginio plano įgyvendinime 2022 m. dalyvaus 25 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 2 logopedai, 17 ikimokyklinio, 3 priešmokyklinio, 1 meninio 

ugdymo mokytojas) ir 28 nepedagoginiai darbuotojai (organizacinė struktūra ir įstaigos valdymas 

aprašyti V skyriuje).  

 15 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei 15 metų. 99 % įstaigoje dirbančių pedagogų yra 

įgiję aukštąjį išsilavinimą, 2 baigę magistrantūros studijas. 4 pedagogai turi mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją, 9 – vyresniojo mokytojo, 7 –  mokytojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją. Darželiui patvirtinti 57,09 etatai, iš jų 25 – pedagoginių darbuotojų.  

 Įstaigoje veikia 11 grupių: 2 priešmokyklinės ir 9 ikimokyklinės, iš kurių trys yra ankstyvojo 

ugdymo grupės. Grupių veiklos trukmė – 10,5 val. Veikia 12 valandų budinti grupė. 2019–2021 

m. vaikų skaičiaus vidurkis – 203 vaikai. Vykdant Lietuvos higienos normos HN 75:2016 

reikalavimus, vietų skaičius mažinamas. 2022 m. lankančių vaikų skaičius – 204, projektinis vietų 

skaičius – 200. 2022 m. sausio 2 d. duomenimis, nepatekusių vaikų skaičius – 29 vaikai.  

 Strateginėmis 2022–2024 metų permainomis numatyta toliau plėsti lauko aplinkos 

edukacines funkcijas ir įrengti keletą ugdymosi erdvių įvairioms vaikų veikloms. Bus kuriama 

visiems vaikams atvira ugdymo įstaiga, t.y. plėtojamos šiuolaikiško, inovatyvaus, patirtinio ir 

įtraukiojo ugdymo idėjos, pripažįstančios, kad visi vaikai yra vienodai vertingi, didinamos visų 

ugdymo proceso dalyvių galimybės. Kadangi įstaigoje daugėja skirtingų ugdymosi poreikių (taip 

pat ir specialiųjų ugdymosi poreikių) turinčių vaikų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogui būtina žinoti ir mokėti taikyti ne vieną, bet daugelį ugdymo būdų, metodų, strategijų, 

kurios padėtų siekti maksimalios kiekvieno vaiko pažangos, todėl didelis dėmesys bus skiriamas 

inovatyviam, patyriminiam, įtraukiajam ugdymui, STEAM idėjų taikymui, ugdymo turinio 

individualizavimui. 

 Siekiant kokybiškai įgyvendinti ilgalaikius tikslus, būtina spręsti šias problemas: 

papildyti ir atnaujinti informacines komunikacines technologijas, atlikti laiptinių remontą, 
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pakeisti koridoriuose lubas, pakeisti aktų salėje ir kai kuriose grupėse higienos normų 

neatitinkantį apšvietimą, atlikti sporto salės, vamzdynų remontą, nusausinti (melioruoti) 

vidinio kiemo teritoriją, vidinį kiemelį užsėti žole arba iškloti trinkelių danga, įrengti lauko 

klasę, įsigyti naujas smėlio dėžes, papildyti lauko lavinamuosius įrenginius, edukacines 

erdves papildyti ugdymo priemonėmis.  

III SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2019-2021 METUS 

 2019–2021 metų Įstaigos strateginis planas įgyvendintas 99,9 proc. 

Veiklos organizavimo užtikrinimo ataskaita: 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato 

vienetas 

2019-ųjų 

metų faktas 

2020-ųjų 

metų 

2021-ųjų 

metų 

1. Grupių skaičius, vnt. 11 11 11 

2. Vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programos atitinka valstybės nustatytus reikalavimus ir 

ugdomų vaikų poreikius, procentais 

100 100 100 

3. Mokytojų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro 

pedagogų skaičiaus, procentais 

100 95 100 

4. Vaikų, dalyvavusių pažintiniuose-edukaciniuose ir 

saviraiškos renginiuose, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, 

procentais 

100 100 100 

5. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų 

nustatytus reikalavimus, procentais 

100 100 100 

6. Vaikų, kuriems suteikta logopedinė pagalba, dalis nuo 

bendro vaikų skaičiaus, procentais 

40,2 40,1 41,2 

7. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, 

procentais 

100 100 100 

8. Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vienetais 1 1 2 

9. Įsigyta lauko žaidimų ir įrengimų skaičius, vienetais 1 1 1 

10. Įsigyta vaikiškų baldų, vienetais 20 20 20 

11. Atliktas aktų salės remontas, kv. m. 0 60 0 

12. Virtuvėje įrengta konvekcinė krosnis (su priedais), 

vienetais 

0 1 0 

13. Įrengta apsauga nuo įsilaužimo ir priešgaisrinės 

signalizacijos įrengimas, lauko vaizdo stebėjimo įranga, 

vienetais. 

0 1 0 

14. Atnaujinta Įstaigos internetinė svetainė 1 0 0 

 

Įgyvendinant 2019–2021 metų įstaigos veiklos prioritetus, tikslus, uždavinius buvo 

siekiama plėtoti vaikų kompetencijas per kokybišką ugdymą ir palankią ugydmui(si) aplinką, 

formuoti vaiko estetinę ir tautinę kultūras, plėtoti sveikos gyvensenos ugdymo turinį. Garantuoti 

prigimtinių poreikių tenkinimą ir kompetencijų plėtotę per kūrybišką vaiko ir pedagogo sąveiką 

padėjo įstaigoje įgyvendinamos programos, STEAM, gamtosaugos, etnokultūros, patirtinio 

ugdymo integravimas į ugdymo turinį, gabių vaikų ugdymo sistemos sukūrimas bei pedagogų 
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sukurti ir plačiai taikyti projektai.  

IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu pagerinta įstaigos materialinė bazė.  

2019–2021 metais iš savivaldybės biudžeto ir gautų tikslinių dotacijų skirta:  

  
Eil. 

Nr. 
Metai Lėšų iš savivaldybės biudžeto ir 

gautų tikslinių dotacijų paskirtis: 

Finansavimas 
(Eur) 

Finansavimas 

viso (Eur) 

 

1. 

 

2019 

Darbo užmokesčio fondas  577392,65 720179,53 

Prekės ir paslaugos 142786,88 

Ilgalaikis turtas 0 

2. 2020 Darbo užmokesčio fondas  639311,4 760752,76 

Prekės ir paslaugos 116341,36 

Ilgalaikis turtas 5100 

3. 2021 Darbo užmokesčio fondas  789043 932087,84 

Prekės ir paslaugos 134694,84 

Ilgalaikis turtas 8350 

 

 Įstaigoje yra 2 stacionarūs kompiuteriai, 23 nešiojami kompiuteriai, 15 spausdintuvų, 5 

daugiafunkciniai įrenginiai, interaktyvus ekranas, interaktyvios grindys, LED piešimo lenta, 2 

televizoriai (priešmokyklinio ugdymo grupėse), įrengta „Gamtamokslinė laboratorija“. Naudojama 

informacinė sistema „Mūsų darželis”. Nors technologijų ir inovacijų veiksnių sferoje jau 

padaryta žymi pažanga, tačiau šis progresas ikimokyklinėje įstaigoje dar yra nepakankamas: 

nauja technika ir jos teikiamos plėtros galimybės reikalauja nuolatinio tobulėjimo. 

 Visoje įstaigoje veikia interneto ryšys, kompiuterizuotos visų pedagogų ir kitų darbuotojų 

darbo vietos, personalas aprūpintas reikalinga įranga. 

  

V SKYRIUS 

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR ĮSTAIGOS VALDYMAS 

 Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius. Jis skiriamas į pareigas konkurso būdu ir 

atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius atsako už 

vadybinių funkcijų paskirstymą, už įstatymų ir etikos normų laikymąsi, Įstaigos veiklos rezultatus 

ir visą Įstaigos veiklą.  

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą, analizuoja 

ir vertina ugdymo procesą įstaigoje, ugdymo rezultatus, teikia profesinę pagalbą pedagogams 

ugdymo proceso ir kitos veiklos organizavimo bei tobulinimo klausimais, stebi, analizuoja ir 

apibendrina pedagogų veiklą, organizuoja metodinį darbą darželyje, inicijuoja ugdymo programų 

ir projektų, ugdymo priemonių rengimą, naujų ugdymo formų ir metodų įgyvendinimą.  

         Įstaigos valdymo struktūra patvirtinta 2021 m. sausio 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-2. 

(Priedas Nr.1, 1 lapas) 
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Duomenys apie Įstaigos vadovus: 

         

Vardas, pavardė Pareigybė 

 

Vadybinė kvalifikacinė 

kategorija 

Rima Daugnorienė Direktorė II vadybinė 

Inga Steponavičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 
          Lopšelyje-darželyje yra: 

Lopšelio-darželio „Eglutė”  taryba; 

Lopšelio-darželio mokytojų taryba; 

Mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija;  

Vaiko gerovės komisija; 

Grupių tėvų komitetai; 

Darbo grupės (Sveikatingumo ugdymo, Etnokultūrinio ugdymo, Gamtosauginio ugdymo, 

Priešmokyklinio ugdymo, Gabių, talentingų vaikų ugdymo, Patirtinio ugdymo, Veiklos kokybės 

įsivertinimo, Asmens apsaugos vykdymo, Įvaizdžio kūrimo ir kūrybiškumo ugdymo, Korupcijos 

prevencijos ir kontrolės).       

VI SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

*Aplinkų, skatinančių kūrybą, tiriamąją veiklą, 

kūrimas. 

*Atvira pokyčiams įstaiga. 

*Veiklos planavimas aiškiai orientuotas į 

ugdymo tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. 

*Ugdomoji veikla yra įvairi, atliepianti vaikų 

poreikius ir interesus. 

* Efektyvus švietimo pagalbos organizavimas. 

* Stipri informacinių technologijų bazė. 

* Glaudūs ryšiai su socialiniais partneriais. 

*Kieme nėra lietaus vandens nutekėjimo, 

nepakankamas drenažas, todėl kiemas dažnai 

apsemtas, vaikams nėra vietos žaisti. 

*Trupantis, yrantis pastato fasadas, laiptai yra 

nesaugūs, yra pavojingi vaikams. 

*Nepakankamas dalyvavimas tarptautiniuose 

projektuose. 

* IT pralenkia švietimą. 

* Bendradarbiavimo su tėvais formų įvairovės 

trūkumas. 

Galimybės Grėsmės/pavojai 

*Stiprinti įstaigos įvaizdį aktyviau viešinant 

įgyvendinamą šiuolaikišką, inovatyvų ugdymą ir 

diegiamas naujoves. 

* Tobulinti profesines, dalykines 

kompetencijas. 

*Tobulinti ugdymo ir įsivertinimo kokybę. 

*Įvairinti ikimokyklinio ugdymo turinį 

vadovaujantis „Inovacijomis vaikų darželyje“.  

*Dalyvauti konkursuose, projektinėje veikloje, 

siekiant pritraukti investicijas. 

*Kurti ir tobulinti informacinės, konsultacinės, 

socialinės pagalbos šeimai sistemą. 

* Kurti funkcionalias edukacines aplinkas, 

*Mažėjantis vaikų skaičius mieste ir auganti 

konkurencija tarp miesto ikimokyklinių įstaigų. 

*Daugėja vaikų, turinčių ugdymosi sunkumų, 

emocijų ir elgesio sutrikimų. 

*Augančios paslaugų kainos. 

* Nėra tęstinumo tarp priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinio ugdymo. 

*Nepakanka lėšų užtikrinti žaidimų aikštelių, 

kiemo saugumą (įrengti minkštą dangą, 

pakeisti senas trinkeles, išlyginti stadiono 

takelį). 

*Blogėjanti pastatų būklė.  

*Projektų, programų lėšos yra vienkartinės 
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turtinti ir atnaujinti įstaigos vidaus ir išorės 

aplinką efektyviai naudojant gaunamas lėšas. 

investicijos, todėl negali atstoti stabilaus 

finansavimo. 

VII SKYRIUS 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ”  

 VIZIJA, MISIJA 

Vizija 

Saugi, nuolat besimokanti, atvira kaitai, naujovėms ir pokyčiams, kurianti inovatyvų ugdymo 

turinį ir aplinkas, at(si)liepianti į kiekvieno vaiko unikalius ugdymosi poreikius, laiduojanti vaiko 

gyvenimo gerovę įstaiga, su jaukia, estetiška aplinka, kurioje komandinio darbo, kūrybingos 

pedagogų komandos ir tėvų darnios partnerystės dėka vaikai auga kūrybiškos, laisvos, savimi 

pasitikinčios asmenybės. 

Misija 

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį visuminį 

vaikų ugdymą ir priežiūrą. Visos bendruomenės pastangomis kurti saugias, modernias, jaukias 

ugdymo(si) sąlygas, formuoti sveikos gyvensenos, tautos tradicijų, etnokultūros, aplinkosaugines 

vertybines nuostatas, užtikrinti visapusišką ugdytinio brandą. 

Vertybės 

➢ Vaiko gerovė 

➢ Kokybiškas ugdymas(is) 

➢ Nuolatinis tobulėjimas 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

PLANAS 

 
 

                       VEIKLOS STRATEGIJA 

                                     2022–2024 
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PRIEMONĖS TIKSLAMS ĮGYVENDINTI: 

1 TIKSLAS 

Užtikrinti kokybišką vaikų ugdymą(si) taikant  inovatyvų ugdymą, ugdymo turinį 

pritaikant įvairiems vaikų poreikiams ir gebėjimams bei tobulinant pasiekimų ir pažangos 

vertinimo sistemą. 

 

 

Priemonės  Rezultatai  Pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

asmenys 

Lėšos  

 

1 2 3 4 5 

1.1. Patobulinti vaiko ugdymo(si) pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą. 

• Analizuoti, aptarti, 

svarstyti Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašo sritis. 

 

• Parengti vaikų pasiekimų 

ir pažangos fiksavimo 

formas bei būdus. 

• Su vaiko pažangos 

vertinimo sistema 

supažindinti tėvus 

(susirinkimai, informacija 

lentoje, internetinėje 

svetainėje, lankstinukai, 

pokalbiai ir kt.). 

Patobulinta vaiko 

pasiekimų vertinimo 

sistema bus  

veiksmingesnė vertinant 

vaiko pažangą. 

Bus tiksliau fiksuojami 

vaikų pasiekimai ir 

pažanga. 

Reflektyvus 

bendradarbiavimas 

įvairins ugdymo formas, 

gerins vaikų pasiekimus, 

pažangą. 

 

 

 

2022-2024 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai. 

Mokinio krepšelio 

lėšos, skirtos 

kvalifikacijos 

kėlimui. 

1.2. Taikyti inovatyvų ugdymą. 

• Planuoti ugdymo turinį 

(ilgalaikį, trumpalaikį) 

vadovaujantis projekto 

„Inovacijos vaikų 

darželyje“ parengtomis 

rekomendacijomis. 

• Stebėti ir analizuoti, 

reflektuoti stebėtas 

mokytojų organizuojamas 

veiklas. 

 

• Įvairinti ugdomąsias ir 

kitas veiklas integruojant 

patirtinį ugdymą,  

gamtosaugą, etnokultūrą 

bei STEAM.  

•Vykdyti vaikų 

kompetencijas auginančias 

veiklas įvairiose įstaigos 

edukacinėse erdvėse. 

Ugdymo turinys bus 

nukreiptas į kiekvieno 

vaiko gebėjimus, 

poreikius, asmeninę 

patirtį.  

 

Mokytojų organizuojamos 

ir vedamos veiklos bus 

kokybiškesnės, ugdymo 

procesas – nuoseklesnis. 

 

Ugdymas atlieps 

šiuolaikinio ugdymo 

tendencijas. 

2022-2024 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai.  

Intelektualios lėšos, 

ugdymo lėšos. 

1.3. Pritaikyti ugdymo turinį įvairiems vaikų poreikiams bei gebėjimams 

• Diskutuoti, reflektuoti 

bendruomenėje apie 

įtraukųjį ugdymą, ugdymo 

turinio individualizavimą, 

diferencijavimą ir 

pritaikymą įvairiems vaikų 

Kiekvienam vaikui 

pritaikytas ugdymo turinys 

bus integralus, skatinantis 

kiekvieno vaiko pažangą ir 

raidą visose srityse, 

įvairiais būdais.  

2022-2024 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo 

 Mokinio krepšelio 

ir savivaldybės 

lėšos, skirtos 

Įstaigai. 
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poreikiams.  

• Efektyvinti švietimo 

pagalbos teikimą ir gabių 

vaikų ugdymo sistemos 

taikymą. 

 

• Organizuoti susitikimus 

su Įstaigos  pedagogais, 

reflektuojant apie 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

kokybę, atnaujinimo 

būtinybę, atsižvelgiant į 

pasikeitusius vaikų 

poreikius.  

 

 

Kiekvienas vaikas jausis 

emociškai saugus, 

matomos individualios 

sėkmės ir galimybės. 

 

Kuriama visiems žinoma 

dialogų ir susitarimų 

kultūra, siekiama užtikrinti 

kokybišką ugdymą. 

pagalbos 

specialistai. 

1.4. Ugdymo procese taikyti aktyvesnes, modernesnes ugdymosi strategijas ir technologijas. 

• Skatinti dialogišką ir 

tyrinėjantį ugdymą, 

pagrįstą asmeniniais 

poreikiais ir įsivertinimu. 

 

 

 

 

 

• Kartu su vaikais vykdyti 

projektines veiklas, rengti 

žaidimų dienas, 

tyrinėjimus, 

eksperimentus, įgyvendinti 

originalias idėjas. 

• Siekti ugdymo 

individualizavimo, 

atsižvelgiant į vaikų 

pasiekimų rezultatus, jų 

gebėjimų lygį. 

• Taikyti STEAM ugdymo 

idėjas. 

Taikomas provokuojantis, 

keliantis iššūkius, 

optimaliai sudėtingas 

ugdymas. Veiklos 

pagrįstos asmeniniais 

poreikiais, klausimais, 

asmeninio tempo 

pasirinkimu, įsivertinimu. 

 

Tyrinėjimai, 

eksperimentai, atradimai, 

edukacinės išvykos, 

STEAM idėjų taikymas 

plėtos vaikų kritinį 

mąstymą, bus ugdoma 

problemų sprendimų 

kompetencija, kaupiama 

asmeninė vaiko patirtis 

reikalinga tolesniam 

mokymuisi. 

2022–2024 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Mokytojai. 

Mokinio krepšelio 

ir savivaldybės 

lėšos, skirtos 

Įstaigai. 

1.5. Į ugdomąją veiklą integruoti projektus, ugdančius vaikų pilietiškumą ir tautiškumą, meilę gamtai, 

skatinančius vaikų saviraišką, smalsumą tyrinėjant, kūrybiškumą. 

• Dalyvauti 

tarptautiniuose, 

respublikiniuose, 

ilgalaikiuose/ 

trumpalaikiuose 

projektuose. 

Dalyvavimas projektuose 

ugdys vaikų tolerancijos, 

šalies pažinimo, 

pilietiškumo, tautiškumo ir 

verslumo kompetencijas.  

 

2022-2024 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai. 

Mokinio krepšelio 

ir savivaldybės 

lėšos, skirtos 

Įstaigai. 
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2  TIKSLAS 

Sukurti saugią, funkcionalią, gamtą tausojančią ir šiuolaikinį vaiko ugdymąsi skatinančią 

aplinką. 
 

Priemonės  Rezultatai  Pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

asmenys 

Lėšos  

 

1 2 3 4 5 

2.1. Vidaus erdvių įrengimas, atnaujinimas 

* Pakeisti dalį pasenusios 

santechninės įrangos. 

 

Teigiamas ugdomosios 

aplinkos  poveikis vaiko 

ugdymui(si), higienos 

normų užtikrinimas. 

Užtikrintos sveikos ir 

saugios darbo sąlygos. 

2022-2023 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui. 

  

Biudžeto lėšos, 

skirtos Įstaigai. 

* Suremontuoti tris 

įstaigos laiptines. 

 

Gerės įstaigos estetinis 

vaizdas, bus praplėstos 

edukacinės erdvės.  

2022-2024 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui. 

Biudžeto lėšos, 

skirtos Įstaigai. 

Surinktos 1,2 proc. 

lėšos. 

* Atnaujinti higienos 

normų neatitinkantį aktų 

salės apšvietimą. 

Bus užtikrintos higienos 

normos. 

2022-2023 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui. 

Surinktos 1,2 proc. 

lėšos. 

 

*Įsigyti  edukacinių-

lavinančių sienelių, fizinį 

aktyvumą skatinančių, 

kūrybiškumą lavinančių, 

eksperimentinių, ugdymo 

priemonių. 

Priemonės pagerins 

ugdymo(si) kokybę. 

 

2022-2024 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

*Suremontuoti koridorių į 

įstaigos rūsį. 

Gerės įstaigos estetinis 

vaizdas. 

2022 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui. 

Biudžeto lėšos, 

skirtos Įstaigai. 

Surinktos 1,2 proc. 

lėšos. 

*Prijungti saulės 

fotovoltinę elektrinę. 

Bus taupomos įstaigai 

skirtos lėšos. 

2022 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui. 

ES ir savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

2.2. Lauko erdvių įrengimas, atnaujinimas 

* Atnaujinti esamas lauko 

erdves ir įrengti  bent 2 

naujas. 

 

 

*Bendradarbiaujant su 

tėvais kurti sąlygas, 

leidžiančias vaikams 

lauke užsiimti įdomia ir 

prasminga veikla: lavinti 

fizines galias, piešti, 

vaidinti, stebėti,  tyrinėti, 

konstruoti. 

Užtikrintos higienos 

normos. Praplėstos 

edukacinės erdvės turtins 

ugdymosi aplinką. 

 

Įrengta lauko edukacinė 

erdvė  „Kūrybinė erdvė”, 

„Levandų ūkis“, 

„Labirintas“ leis įvairinti 

ugdymo procesą. 

 

 

 

2022-2024 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

 

Biudžeto lėšos, 

skirtos Įstaigai;, 

surinkto tėvų 

mokesčio ugdymui 

lėšos. 

*Papildyti žaidimų 

aikšteles judėjimą 

skatinančiomis 

priemonėmis. 

Aktyvus judėjimas 

stiprins vaikų sveikatą. 

Puoselėjama Įstaigos 

aplinka teiks estetinį 

pasitenkinimą. 

2022-2024 Direktorius, 

bendruomenė. 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

* Įrengti lauko klasę. Pagerės (ne)formalių 2022 Direktorius, Tėvų mokesčio  
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renginių kokybė, 

kuriamos jaukios, 

saugios aplinkos 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui. 

 ugdymui lėšos, 

 paramos lėšos. 

 

2.3. Inovatyvių sistemų įsigijimas ir įrengimas 

* Įrengti lauko ir vidaus 

STEAM sienas. 

*Įsigyti  bent 10 vnt. 

planšečių. 

 

Ugdymo procese bus 

taikomos šiuolaikiškos 

inovatyvios į vaiką 

orientuotos priemonės. 

 

2022 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokinio krepšelio 

lėšos, 

1,2% paramos 

lėšos, 

rėmėjų lėšos. 
2.4. Gamtą tausojančios ir gamtą saugančios aplinkos kūrimas 

*Įrengti bent 2 žalias 

gamtą tausojančias 

aplinkos erdves. 

Bendruomenė mokysis 

racionaliai naudoti 

gamtos išteklius, ugdysis 

ekologinę savimonę. 

2022–2023 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

 

3 TIKSLAS 

Tapti bendradarbiaujančia, reflektuojančia, nuolat besimokančia, įsivertinančia ir savo 

veiklą analizuojančia  įstaigos bendruomene. 

 

Priemonės  Rezultatai  Pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

asmenys 

Lėšos  

 

1 2 3 4 5 

3.1. Kurti nuolat savo veiklą įsivertinančią ir analizuojančią įstaigą. 

*Tobulinti pedagogų 

savęs įsivertinimo 

būdus, formas, stiprinti 

mokytojų kompetencijas. 

 

 

*Tobulinti 

bendruomenės narių 

kvalifikaciją (seminarų, 

kursų lankymas). 

* Atnaujinti veiklos 

kokybės įsivertinimo 

sritis, rodiklius, kriterijus 

ir vertinimo procesą.  

Savo veiklą įsivertinanti 

ir tobulinanti pedagogų 

bendruomenė gebės 

prisitaikyti prie 

besikeičiančių sąlygų.  

 

Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas skatins 

veiklos pokyčius, gerins 

ugdymo kokybę.  

Visai bendruomenei 

aiškesni įstaigos 

sėkmingos praktikos 

pavyzdžiai ir tobulintini 

veiklos aspektai.  

2022-2024 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

bendruomenė. 

Mokinio krepšelio 

lėšos, biudžeto 

lėšos. 

3.2. Kurti reflektuojančią, bendradarbiaujančią ir besimokančią bendruomenę. 

* Skatinti mokytojų 

mentorystę, tarpusavio 

bendradarbiavimą, 

dalinimąsi patirtimi bei 

patirties sklaidą. 

* Motyvuoti mokytojus 

tapti reflektuojančiais 

praktikais, skatinti juos 

prisiimti atsakomybę už 

asmeninį tobulinimąsi ir 

veiklos tobulinimą. 

*Sudaryti sąlygas 

kiekvienam mokytojui 

kartą per mokslo metus 

stebėti kolegų vedamas 

atviras veiklas, perimti 

Palaipsniui atsiras 

ugdomojo konsultavimo, 

reflektavimo principais 

grįsta bendradarbiavimo 

kultūra, skatinanti 

kiekvieno mokytojo 

pasitikėjimą savimi. 

 

 

 

 

Atidos ir solidarumo 

principais grįsta 

bendradarbiavimo 

kultūra kurs 

psichologiškai, 

2022-2024 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai. 

Intelektualios 

lėšos. 
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gerąją darbo patirtį. 

 

*Puoselėti įstaigos  

vertybę „Nuolatinis 

tobulėjimas“ dalinantis 

su kolegomis atradimais, 

sumanymais, 

iniciatyvomis bei 

idėjomis. 

emociškai saugią 

aplinką. 

Bendradarbiavimas 

keičiantis informacija 

suteiks galimybę 

asmeniniam tobulėjimui. 

3.3. Įvairinti bendradarbiavimą su šeimomis  

*Kviesti, skatinti 

ugdytinių tėvus 

į(si)traukti į ugdymo 

turinio planavimą, 

ugdomųjų veiklų 

organizavimą bei 

dalyvavimą įstaigos 

gyvenime.  

*Suteikti vaikų šeimų 

nariams galimybes 

mokytis vieniems iš kitų 

ir teikti tarpusavio 

pagalbą. 

*Stiprinti įstaigos 

pratnerystę su šeima. 

Augs pasitikėjimas 

įstaigos darbuotojais, 

tėvai įžvelgs ugdymo 

poveikį vaiko asmeninei 

ūgčiai. Tėvai taps 

aktyviais įstaigos 

bendruomenės gyvenimo 

dalyviais. 

Stiprės tėvų 

pasitikėjimas savo 

jėgomis auginant vaiką. 

Gerės tėvų praktiniai 

gebėjimai, dalinantis 

patirtimi, žiniomis bei 

literatūra. 
 

2022-2024 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai. 

Mokinio krepšelio 

lėšos, surinkto tėvų 

mokesčio ugdymui 

lėšos. 

*Stiprinti įstaigos 

darbuotojų tarpusavio 

ryšį  (ne)tradicinių 

renginių ir neformalių 

susitikimų metu. 

Gerės bendruomenės 

kultūra, stiprės tapatumo 

jausmas, gerės įstaigos 

emocinė atmosfera.  

2022-2024 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai. 

Mokinio krepšelio 

lėšos, surinkto tėvų 

mokesčio ugdymui 

lėšos. 

  

Strateginiam planui įgyvendinti planuojamos lėšos (Eur) pateikiamos priede.  

(Priedas Nr.2, 1 lapas) 

IX SKYRIUS 

LAUKIAMI REZULTATAI 

Įgyvendinus strateginį planą: 

 Įstaigos veikla bus organizuojama ir vykdoma efektyviai ir tikslingai: Įstaigos 

bendruomenė bus telkiama tobulinti ugdymo kokybę bei veiklą, bus taikomos skirtingos ugdymo 

strategijos, modeliai ir formos, skirtos įgyvendinti inovatyvų, šiuolaikinį ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą;  

bus sukurta vaiko raidą stimuliuojanti aplinka, kurioje tautos vertybės bei šiuolaikiška 

aplinka sėkmingai įtakos harmoningam kiekvieno vaiko asmenybės vystymuisi bei augimui, jo 

saviraiškai ir pripažinimui; 

bus sustiprinta bendravimo santykių kultūros kaita. Glaudus Įstaigos 

bendradarbiavimas su šeima padės sėkmingai spręsti tėvų ir pedagogų pažiūrų suderinamumo 

problemas, sudarys prielaidas išvengti konfliktų, gerins bendruomenės mikroklimatą, 
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pedagogų ir tėvų tarpusavio pasitikėjimą vaiko labui; 

bendradarbiaujanti, reflektuojanti, nuolat besimokanti organizacija  bus kuriama  

pozityvaus bendradarbiavimo, į pokyčius laiku reaguojančios, naujus iššūkius priimančios, 

aktyviai besimokančios, nuolat savo veiklos kokybę vertinančios ir tobulinančios, vizijos 

įgyvendinimo siekiančios bendruomenės pastangomis. 

X SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. 

Už strateginio plano įgyvendinimą atsako Įstaigos direktorius, kuris stebi ir vertina ar 

Darželis įgyvendina strateginius tikslus, ar darbuotojai efektyviai vykdo suderintų uždavinių ir 

priemonių įgyvendinimą. 

Direktorius/Strateginio plano kūrimo darbo grupė pristato strateginio plano 

įgyvendinimo rezultatus Įstaigos tarybos posėdžio metu bei Įstaigos bendruomenės 

susirinkimo metu kartą per metus. Tokiu būdu visuomenė turi galimybę stebėti ir vertinti kaip 

įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus. 

Įstaigos direktorius organizuoja įstaigos veiklos kokybės vertinimą vieną kartą per 

metus, sudarant vertinimo darbo grupę, kuri atlieka vertinimą pagal paruoštą lentelę: 

 
1 tikslas – 

Uždaviniai  
Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas per 

tarpinius įvertinimus; metais 

 
Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

 
Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

 
Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

 

Įgyvendinta 

(data) 
     m.      m.      m.     m 

1          

2          

3          

Išvada apie pasiektą tikslą: 

2 tikslas – 

Uždaviniai  
Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas rezultatas per 

tarpinius įvertinimus; metais 

 
Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

 
Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

 
Planuota 

įgyvendinti 

(data) 

 

Įgyvendinta 

(data) 
     m.      m.      m. __m 

1          

2          

3          

Išvada apie pasiektą tikslą: 

 

Po metinio strateginio plano įgyvendinimo įvertinimo strateginis planas, jo tikslai, 

įgyvendinimo priemonės gali būti keičiami. 
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PRIEDAS Nr.1 

PATVIRTINTA 

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė”  

direktoriaus 2021 m. sausio 4 d. 

įsakymu Nr. V1-2 

 

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EGLUTĖ“ 

VALDYMO STRUKTŪRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DIREKTORIUS 

MAITINIMO 

ORGANIZAVIMO IR 

HIGIENOS 

PRIEŽIŪROS 

SPECIALISTAS 

DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJAS 

UGDYMUI 

VYR. BUHALTERIS 

APSKAITININKAS 

INFORMACINIŲ 

TECHNOLOGIJŲ 

SPECIALISTAS 

SOCIALINIS 

PEDAGOGAS 

DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJAS 

ŪKIUI 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojas 

Kūno kultūros 

mokytojas 

Logopedas 

Mokytojo padėjėjas 

ugdymui 

Pagalbinis 

darbininkas 

Lauko 

aplinkos tvarkytojas 

Valytojas 

Vyr. virėjas 

Virėjas 

Sandėlininkas 

Mokytojo 

padėjėjas 

Pagalbinis 

virtuvės 

darbininkas 

Psichologas 

Spec. pedagogas  

Meninio ugdymo 

mokytojas 

Mokytojas 

SEKRETORIUS 

Mokytojo 

padėjėjas 
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PRIEDAS Nr.2 

 

 

Strateginiam 2022-2024 metų planui įgyvendinti skirti asignavimai 

 

      

 

 
Asignavimai 2021-

iesiems metams 

(Eur) 

Asignavimai 2022-

iesiems metams (Eur) 

(planuojami) 

Projektas 2023-iesiems 

metams (Eur) 

(planuojami) 

Projektas 2024-iesiems 

metams (Eur) 

(planuojami) 

 Ekonominės klasifikacijos grupės         

 1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO: 951783,03 1083331,66 1105020,00 1115020,00 

 1.1. išlaidoms 943433,03 1077531,66 1105020,00 1115020,00 

 1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 789043,00 895800,00 905800,00 915800,00 

 1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti 8350,00 5800,00 0,00 0,00 

 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 657584 719303 736020 746920 

 2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: 605654,54 739000,00 751300,00 751300,00 

 2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 605654,54 739000,00 751300,00 751300,00 

 2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 5(SFA) 531130,00 652700,00 665000,00 665000,00 

 

2.1.1.2. Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos (pajamos 

už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose) 5(SP-ĮMK) 
67957,84 86300,00 86300,00 86300,00 

 

2.1.1.3. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) (administracijos lėšos 
nenumatytiems atvejams) 

6566,70 0,00 0,00 0,00 

 2.1. VALSTYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: 342158,58 342331,66 350500,00 360500,00 

 

2.1.1.5. Valstybės tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti 

4(MK) 
333000,00 332431,66 340000,00 350000,00 

 2.1.1.6. VB Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 4(PM) 7679,58 7900,00 8000,00 8000,00 

 2.1.1.7. VB Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 4(RIZ) 1479,00 2000,00 2500,00 2500,00 

 2.3. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 3969,91 2000,00 3220,00 3220,00 

 2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai 6(KT) 3969,91 2000,00 3220,00 3220,00 

 


