
 

PRITARTA 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos  

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 

2018 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. ŠS6-65 

 

PATVIRTINA 

Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ 

direktoriaus 2018 m. vasario 9 d. 

įsakymu Nr. V-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURBARKO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ 

 

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

2018–2022 METAMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

TURINYS 

 

 

I. ĮVADAS 3 

II. MOKYKLOS APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĘ 3 

Politiniai – teisiniai veiksniai 3 

Ekonominiai veiksniai 3 

Socialiniai veiksniai 4 

Technologiniai – edukaciniai veiksniai 4 

Žmoniškieji ištekliai 4 

Planavimo sistema 4 

Vidaus priežiūra 4 

Finansiniai ištekliai 4 

SWOT analizės matrica 5 

III. VIZIJA. MISIJA. FILOSOFIJA. 5 

IV. MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. 6 

V. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO 

PLANAS 

7-16 

VI. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PASIEKIMO ANALIZĖ 17 
 

JURBARKO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 

2018–2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

I. ĮVADAS 

 

Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ (toliau – Mokykla) įsteigtas 1946 m. liepos 1 d., yra 

biudžetinė Jurbarko rajono savivaldybės įstaiga, teikianti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymo paslaugas. 

Mokyklos strateginis planas parengtas siekiant efektyviai organizuoti įstaigos veiklą, kryptingai 

siekti numatytų prioritetų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo bei sutelkti bendruomenę sėkmingai 

veiklai. 

Rengiant strateginį planą vadovautasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, įstaigos nuostatais 

bei atsižvelgta į mokyklos veiklos įsivertinimo išvadas, socialinės aplinkos ypatumus, vykdomą 

veiklą, turimus išteklius, bendruomenės narių poreikius, siūlymus, turimą patirtį. 

Mokyklos strateginį planą rengė direktoriaus 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-342 sudaryta 

darbo grupė: Irena Bertulienė, mokyklos direktorė, grupės vadovė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Irena Povilaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Dalia Balčiuvienė, psichologo 

asistentė Rita Pocevičiūtė, auklėtoja/priešmokyklinio ugdymo pedagogė Airina Stasaitienė, 

auklėtojos Daiva Vabalienė, Dalia Kursevičienė, logopedė Imeda Čeberkienė, mokyklos tarybos 

pirmininkė Eglė Kimutienė, tarybos narė Aušra Vasiljevaitė-Kazlauskienė. 

Rengiant mokyklos planą vadovautasi viešumo, atvirumo, demokratiškumo, pasitikėjimo, 

objektyvumo, nuoseklumo principais. 

 

II. MOKYKLOS APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

 

1. Politiniai – teisniai veiksniai 



  

Pagrindiniai teisiniai dokumentai, reglamentuojantys veiklą yra šie: Lietuvos 

Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Vaiko teisių konvencija (Žin., 1995, Nr. 60-

1501), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (2011 m. kovo 17 d., Nr. XI-1281), Lietuvos 

Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2007, Nr. 77-3048), Lietuvos 

Respublikos biudžeto sandaros įstatymas (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47), Lietuvos 

Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (Žin., 2008, Nr. 63-2382), Lietuvos 

Respublikos labdaros ir paramos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2007, Nr. 61-1818), Lietuvos 

higienos norma HN75;2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo 

bendrieji saugos ir sveikatos reikalavimai“, Lietuvos higienos norma HN313;2015 „Vaikų žaidimų 

aikštelės ir patalpos. Bendrieji saugos ir sveikatos reikalavimai“, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio 

„Nykštukas“ nuostatai, patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. 

sprendimu Nr. T2-263. 

 

2. Ekonominiai veiksniai 

Mokyklos veiklą įtakoja galimybė pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, 

galimybė dalyvauti šalies bei Jurbarko rajono savivaldybės finansuojamuose projektuose. Itin 

pozityviai įstaigos veiklą įtakoja mokinio krepšelio įvedimas priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymo programų įgyvendinimui. 

Mokyklą lanko didelis skaičius vaikų, kurių šeimos pajamos mažos. Priešmokyklinio ugdymo 

grupėse kasmet apie 4-5 (bendras skaičius apie 50) ugdytiniai gauna nemokamą maitinimą, 

skiriamos lėšos ugdymo priemonėms įsigyti. Daugėja vaikų, kurių vienas iš tėvų išvykę 

uždarbiauti į užsienį. Nemažas skaičius vaikų auga šeimose su vienu iš tėvų. 

 

3. Socialiniai veiksniai 

Mažėjantis gyventojų skaičius šalyje bei rajone kol kas neįtakoja įstaigos veiklos, kiekvienais 

mokslo metais sukomplektuojamos visos grupės su maksimaliu vaikų skaičiumi (230 ugdytinių). 

 

4. Technologiniai – edukaciniai veiksniai 

Mokykla turi 25 kompiuterius, visi prijungti prie interneto. Įrengtas metodinis centras, kuriame yra 

penki kompiuteriai, stacionari multimedija, interaktyvi lenta, interneto ryšys. Pedagogai turi 

galimybę naudotis informacinėmis technologijomis ugdymo proceso metu, tvarkyti savo veiklos 

dokumentus. Mokykloje yra muzikos salė, sporto salė, virtuvė, skalbykla. Įrengtos vaikų lauko 

žaidimų aikštelės, tačiau jas reikia atnaujinti naujais įrenginiais, atitinkančiais  higienos normos 

reikalavimus. 

 

5. Žmoniškieji ištekliai 

Mokykloje dirba 27 pedagogai (25,33 etatai). Iš jų metodininko kvalifikacija suteikta 8 

pedagogams, vyr. auklėtojo – 13 pedagogų, auklėtojo – 6 pedagogams. 15 mokyklos pedagogų turi 

aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 12 – aukštesnįjį. Dirba 34 aptarnaujančio personalo darbuotojai 

(30,69 etatai). 

Mokykloje dirba du logopedai, psichologas, vaikų sveikatos priežiūros specialistas-dietistas. 

Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 

antrą vadybinę kategoriją.  

Mokykloje dirba pedagogai, turintys pedagoginio stažo: 4 – iki 4 metų, 1 – 10 metų, 4 – iki 15 

metų, 18 – virš 15 metų. Pedagogų amžius: 4 – 60 m. ir daugiau, 14 – nuo 55 iki 59 m., 7 – nuo 45 

iki 49 m., 2 – nuo 35 iki 39 m. 

Personalo kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas yra planuojamas metinėje veiklos 

programoje. Vidutiniškai per metus vienas ikimokyklinio ugdymo pedagogas kvalifikaciją kelia 

dalyvaudamas 4,7, priešmokyklinio ugdymo – 6,8 kvalifikacijos renginiuose. Vidutiniškai vienam 

mokyklos darbuotojui tenka dalyvauti 3,4 kvalifikacijos renginiuose. 

 



  

6. Planavimo sistema 

Mokyklos veikla planuojama rengiant strateginį planą, metinę veiklos programą. Minėtus 

dokumentus rengia direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės. Ugdymo procesas planuojamas 

rengiant vienerių mokslo metų ugdymo planus. Tai pat mokykloje rengiama trejų metų laikotarpiui 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa. Kiekvieno mėnesio veiklos 

organizavimui rengiamas mėnesio veiklos planas. Rengiamas kalendoriniams metams mokyklos 

biudžeto planas. 

 

7. Vidaus priežiūra. 
Vidaus priežiūra vykdoma pagal metinėje programoje parengtą priežiūros skyrių. Kita priežiūra 

vykdoma pagal mokykloje nustatytas tvarkas. Ugdymo proceso priežiūrą vykdo direktorius, 

pavaduotojas ugdymui. Kitą priežiūrą vykdo direktorius ir kiti administracijos darbuotojai. 

Mokyklos ūkinės – finansinės veiklos priežiūrą vykdo direktorius, mokyklos taryba. Mokyklos 

pedagogai atlieka veiklos įsivertinimą (pagal mokykloje nustatytą tvarką). 

 

8. Finansiniai ištekliai 

Mokyklos lėšas sudaro: savivaldybės biudžeto lėšos, mokinio krepšelio lėšos, specialiosios 

programos lėšos, labdaros ir paramos lėšos, programų, projektų lėšos. Planuojamų lėšų sąmatų 

projektai rengiami kasmet pagal Jurbarko rajono savivaldybės pateiktus reikalavimus ir tvirtinama 

savivaldybės tarybos sprendimu. 

9. SWOT analizės matrica 

 

Stipriosios pusės 

 

Nuosekli ir kryptinga bendruomenės veikla bei 

patirtis sveikatos  stiprinimo ir  ugdymo srityje 

Bendruomenės narių sutelktumas iškeltų 

uždavinių įgyvendinimui 

Vadovų ir pedagogų kompetencija 

Gebėjimas kurti ir įgyvendinti projektus 

Mokyklos veiklos viešumas 

Bendradarbiavimo ryšiai su kitomis ugdymo 

institucijomis ir socialiniais partneriais 

Sąlygos vaikų sportinei ir sveikatinimo veiklai 

 

Silpnosios pusės 

 

Prasta mokyklos pastatų fasado būklė, šildymo 

sistemos susidėvėjimas 

Susidėvėję arba reikalavimų neatitinkantys 

lauko aikštelių įrenginiai 

Gebėjimų ir įgūdžių stoka pedagogams 

vertinant vaikų pasiekimus ir pažangą 

Neadekvati pedagogų veiklos refleksavimo 

kompetencija 

Nepakankama auklėtojų padėjėjų 

kompetencija darbui su vaikais 

Galimybės 

 

Teikti metodinę pagalbą šeimoms, 

auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus 

namuose 

Mokyklos materialinės bazės stiprinimas 

dalyvaujant įvairiuose projektuose, pritraukiant 

rėmėjų lėšas 

Aktyvių ugdymo metodų taikymas  

Profesinis tobulėjimas 

Ugdyti pozityvų bendruomenės narių požiūrį į 

sveiką gyvenseną ir sveikatos stiprinimą 

Plėtoti švietėjišką veiklą šeimai 

 

Grėsmės 

 

Ekonominė šalies situacija gali įtakoti vaikų 

skaičiaus mažėjimą mokykloje 

Pedagogų ir kito kvalifikuoto personalo 

trūkumas 

Šeimų emigracija 

Socialinės atskirties didėjimas 

 

III. VIZIJA. MISIJA. FILOSOFIJA 



  

 

VIZIJA 

 

Atvira kaitai ugdymo mokykla, kūrybiški vaikai saugioje ir sveikoje aplinkoje. 

MISIJA 

 

Inovatyvus ir efektyvus ugdymas, lemiantis asmenybės socializacijos sėkmę. 

 

FILOSOFIJA 

 

Mokykla puoselėja bendruomenės teises į laisvę, pagarbą asmenybei, aplinkai, kiekvieno jos nario 

sveikatos saugojimą. 

 

PRIORITETAI 

 

Bendruomenės narių sveikatos saugojimas ir stiprinimas 

Kokybiškas ugdymas vaiko socializacijos sėkmei. 

 

IV. MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
I. Prioritetas.  Bendruomenės narių sveikatos saugojimas ir stiprinimas. 

 

1  tikslas Kurti saugią, higienos reikalavimus atitinkančią ugdymo aplinką 

 

1 uždavinys. Tęsti saugios ir sveikos aplinkos kūrimą lauke. 

 

2 uždavinys. Tęsti saugios ir sveikos aplinkos kūrimą grupėse, kitose 

patalpose. 

 

2 tikslas Sutelkti išteklius sveikatos stiprinimui. 

 

1 uždavinys. Sutelkti bendruomenės narius sveikatos stiprinimo veiklai. 

 

2 uždavinys. Gausinti ir racionaliai panaudoti materialinius išteklius. 

 

3 tikslas Skleisti sveikatą stiprinančios mokyklos patirtį bendruomenei, visuomenei 

 

 1 uždavinys. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir sveikatą 

stiprinančios veiklos patirties sklaidą mokykloje. 

 

 2 uždavinys. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir sveikatą 

stiprinančios veiklos patirties sklaidą už mokyklos ribų. 

 

 

II. Prioritetas. Kokybiškas ugdymas vaiko  asmenybės socializacijos sėkmei. 

 

1 tikslas Siekti kiekvieno vaiko ugdymo (si) pažangos 

 

1 uždavinys. Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas. 

 



  

2 uždavinys. Pedagoginio proceso planavimas, orientuotas į vaiko pažinimą ir 

augimą. 

 

3 uždavinys. Inovatyvių, efektyvių ugdymo metodų taikymas. 

 

2 tikslas 

 

Integruoti prevencinio ugdymo programą „Kimochis“. 

 

1 uždavinys. Pažintis su programa „Kimochis“. 

 

2 uždavinys. Prevencinės programos „Kimochis“ įgyvendinimas. 

 

3 uždavinys. Aplinkos kūrimas programos įgyvendinimui. 

 

 

V. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

I. Prioritetas. Bendruomenės narių sveikatos stiprinimas 

 

1 tikslas Kurti saugią, higienos reikalavimus atitinkančią ugdymo aplinką 

 

 

1 uždavinys. Tęsti saugios ir sveikos aplinkos kūrimą lauke 

Priemonė 

 

Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

asmuo ar 

grupė 

Lėšos, 

finansavimo 

šaltiniai 

Žaidimų-sporto 

aikštelės įrengimas 

(kompleksai) 

Įrengta žaidimų-sporto 

aikštelės, sudaryta 

galimybė vaikų veiklai 

lauke 

2018 m. 

balandis 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

ūkvedys 

4500 eurų 

MKL 

Žaidimų aikštelių 

įrenginių įruošimas 

Visose žaidimų 

aikštelėse įrengti 

įrenginiai, sudarytos 

sąlygos vaikų 

saviraiškai 

2018 m. 

balandis 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

ūkvedys 

6200 eurų 

MKL 

Edukacinių 

lavinamųjų priemonių 

įruošimas 

Laiko žaidimų 

aikštelėse sudarytos 

sąlygos vaikų 

saviraiškos poreikių 

tenkinimui 

2019 m. 

balandis 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

ūkvedys 

6000 eurų 

MKL, SPL 

Muzikavimo aikštelės 

įrengimas (dvigubi 

būgnai ir kt.) 

Sudarytos sąlygos 

vaikų saviraiškos 

poreikių tenkinmui 

2020 m. 

balandis 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

ūkvedys 

5000 eurų 

MKL, SPL 

Žaidimo aikštelės 

telefono žaidimo 

įrengimas 

Sudarytos sąlygos 

vaikų saviraiškos 

poreikių tenkinmui 

2020 m. 

balandis 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

ūkvedys 

430 eurų 

MKL, SPL 

 

 



  

Šachmatų ir šaškių 

žaidimo stalo su 

kėdutėmis įrengimas 

Sudarytos sąlygos 

vaikų saviraiškos 

poreikių tenkinmui 

2020 m. 

balandis 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

ūkvedys 

450  eurų 

MKL 

 

 

Suolelių-staliukų 

įrengimas pavėsinėse 

{žaidimams su 

smėliu) 

Įrengti suoleliai-

staliukai vaikų 

žaidimams su smėliu 

2019 m. 

balandis 

Ūkvedys 700 eurų 

SPL 

 

 

Krepšinio žaidimo 

įrengimas (lopšelio 

vaikams) 

Sudarytos sąlygos  

lopšelio vaikų 

saviraiškos poreikių 

tenkinmui 

2020 m. 

balandis 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

ūkvedys 

800  eurų 

MKL 

 

 

Batų valymo šepečių 

su atrama rankoms 

įrengimas 

Sudarytos sąlygos 

vaikų savitvarkos 

įgūdžių ugdymuisi 

2020 m. 

rugsėjis 

Ūkvedys 

 

500 eurų 

SPL 

 

Pastatų sienų šiltinimo 

ir remonto darbų 

tęstinumas 

 

Kiekvienais metais 

suremontuota po vieną 

pastatų sieną, saugesnė 

ir estetiškesnė aplinka 

2018–2022 m. Direktorius, 

ūkvedys 

126 000 eurų 

SBL, SPL 

 

 

2. uždavinys. Tęsti saugios ir sveikos aplinkos kūrimą, grupėse, kitose patalpose. 

 

Priemonė 

 

Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

asmuo 

Lėšos, 

finansavimo 

šaltiniai 

Turėklų, atitinkančių 

higienos normų 

reikalavimus, įrengimas 

laiptinėse 

Kiekvienais metais 

įrengta vienos 

laiptinės turėklai, 

sudaryta saugi 

aplinka laiptinėse 

2018 m. liepa 

2019 m. liepa 

2020 m. liepa 

2021 m. liepa 

Direktorius, 

ūkvedys 

8000 eurų 

SBL, SPL 

 

 

 

Patalynės įsigijimas 

(užvalkai, paklodės) 

Įsigyta higienos 

reikalavimus 

atitinkintanti patalynė 

2018 m. 

spalis 

2022 m 

lapkritis 

Ūkvedys 3500 eurų 

SPL 

 

Antklodžių įsigijimas 

(šiltajam sezonui 

plonų) 

Įsigytos antklodės, 

sudarytos sąlygos 

saugiam ir sveikam 

vaikų poilsiui 

2019 m. 

kovas 

Ūkvedys 2300 eurų 

SPL 

 

 

Rankšluosčių įsigijimas Sąlygos higienos 

įgūdžių ugdymuisi 

2022 m. 

gegužė 

Ūkvedys 

 

500 eurų 

SPL 

 

2 tikslas Sutelkti išteklius sveikatos ugdymui ir stiprinimui  

 

 

1 uždavinys. Sutelkti bendruomenės narius sveikatos ugdymo ir stiprinimo veiklai 

 

Priemonė 

 

Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

asmuo 

Lėšos, 

finansavimo 

šaltiniai 

Sveikatos stiprinimo  ir Sveikatos stiprinimo 2018–2022 m. Sveikatos Intelektualiniai 



  

olimpinio ugdymo 

koordinavimo grupės– 

sveikatos stiprinimo 

bei sportinės  veiklos 

mokykloje iniciatorė, 

organizatorė, 

koordinatorė 

grupės parengti 

veiklos planai, 

sėkmingas jų 

įgyvendinimas, 

pozityvūs 

sveikatinimo veiklos 

rezultatai 

stiprinimo 

grupė, 

olimpinio 

ugdymo 

koordinavimo 

grupė 

resursai, MK, 

SPL  

Integruoti mokyklos 

sveikatos ugdymo 

programą „Sveikatos 

ABC“ bei 

Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų olimpinio 

ugdymo programą į 

Ikimokyklinio ir 

Priešmokyklinio 

ugdymo programas 

Pasiekta pozityvių 

pokyčių sveikatos 

bei olimpinio 

uhgdymo srityse, 

aktyvesnė 

bendruomenė 

2018–2022 m. Pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Intelektualiniai 

resursai, MK, 

SPL 

Plėtoti bendruomenės 

sveikatos bei olimpinio 

ugdymo projektinę 

veiklą 

Sveikesnė 

bendruomenė, 

sustiprėjusi sveiko 

gyvenimo nuostata, 

palankesnė aplinka 

2018–2022 m. Sveikatos 

stiprinimo ir 

olimpinio 

ugdymo 

grupės 

Projektų lėšos 

 

 

 

 

Atlikti mokyklos 

veiklos vertinimą pagal 

Sveikatą stiprinančių 

mokyklų veiklos 

vertinimo rodiklius ir 

jų taikymą 

ikimokyklinio ugdymo 

mokyklose“ 

Atliktas mokyklos 

veiklos vertinimas 

(šešios sritys) 

Veiklos vertinimo 

išvadomis ir analize 

kooreguojama 

mokyklos veikla, 

kryptingai siekiama 

išsikeltų prioritetų 

įgyvendinimo 

2018–2022 m. Vertinimo 

grupė 

Spec. 

programų 

lėšos, 

intelektualiniai 

resursai 

     

2. uždavinys. Gausinti ir racionaliai panaudoti materialius išteklius 

Priemonė 

 

Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

asmuo 

Lėšos, 

finansavimo 

šaltiniai 

Analizuoti poreikį ir 

planuoti sveikatos 

ugdymo priemonių 

pagal įvairias 

sveikatos ugdymo 

kompetencijas 

įsigijimą 

Poreikio analizė, 

edukacinių aplinkų 

tobulinimo planas ir jo 

įgyvendinimas, 

palanki aplinka 

sveikatos 

kompetencijoms 

ugdyti 

2018–2022 

m. 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

sveikatos 

stiprinimo 

grupė 

MKL, SPL 

 

3 tikslas Skleisti sveikatą stiprinančios mokyklos patirtį bendruomenei, visuomenei  

 

 



  

1 uždavinys. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir veiklos patirties sklaidą 

mokykloje 

 

 

Priemonė Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

asmuo 

Lėšos, 

finansavimo 

šaltiniai 

Sveikatos ugdymo 

patirties sklaida 

mokykloje 

(metodiniame ratelyje, 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose ir kt.) 

Pedagogai mokykloje 

dalijasi veiklos 

patirtimi ugdant 

sveikatą, tobulėja jų 

kvalifikacija ir 

kompetencija. 

Turtinamas gerosios 

patirties bankas 

2018–2022 m. Pavaduotojas 

ugdymui, 

sveikatos 

stiprinimo grupė 

Intelektualiniai 

resursai, 

spec. 

programų 

lėšos 

Patirties sklaidai 

naudojimas įvairių 

komunikavimo 

priemonių (interneto 

svetainė, 

bendruomenės  

stendiniai pranešimai 

ir kt.) 

Sveikatos ugdymo 

patirtimi dalijamasi 

mokyklos viduje, 

aktyvinama kitų 

bendruomenės narių 

veikla, pozityviai 

vertinama pedagogų 

darbas. Parengti 

stendai, straipsniai ir 

kt. Interneto 

svetainėse. 

2018–2022 m. 

 

 

 

 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

sveikatos 

stiprinimo grupė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoklipų 

parengimas iš įvairių 

sveikatinimo veiklų, 

projektinės veiklos 

 

 

 

Sukurti video klipai, 

informacija 

pasiekiama 

bendruomene, 

skatinamos  sveiko ir 

aktyvaus gyvenimo 

būdo  idėjos 

2018–2022 m. Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 uždavinys. Užtikrinti sveikatą stiprinančios mokyklos sampratos ir veiklos patirties sklaidą 

už mokyklos ribų 

Priemonė 

 

Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

asmuo 

Lėšos, 

finansavimo 

šaltiniai 

Seminaras regiono 

pedagogams „Jausmų 

ir emocijų ABC“. 

Kaip pažinti vaiką ir 

prognozuoti jo 

elgesį?“ 

Organizuotas 

seminaras regiono 

pedagogams, 

pasidalinta darbo 

patirtimi,patobulinta 

kvalifikacija ir 

kompetencija 

2019 m. 

kovas 

 

 

 

 

Darbo grupė 

 

 

 

 

 

50 eurų 

SPL 

Intelektualiniai 

resursai 

 

 



  

Konferencija regiono 

pedagogams 

„Ugdymo aktualijos 

ir bendruomenių 

indėlis ugdymo 

kokybei gerinti“ 

Organizuota 

konferencija, 

pasidalinta patirtimi, 

patobilinta 

kvalifikacija ir 

kompetencija 

2020 m. 

kovas 

 

Darbo grupė 80 eurų 

SPL 

Intelektualiniai 

resursai 

 

Parengti gerosios 

patirties straipsnius 

pagal Lietuvos 

sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklo 

koordinatorių 

skelbiamas temas 

Paruošti straipsniai, 

patalpinti tinklo 

svetainėje, dalijamasi 

patirtimi 

2018–2022 

m. 

Sveikatos 

stiprinimo 

grupė 

80 eurų 

SPL 

Intelektualiniai 

resursai 

Dalintis pedagoginės 

veiklos patirtimi 

asociacijos 

„Sveikatos 

želmenėliai“ narių 

tarpe, projekto 

„Olimpinis ugdymas 

šalies mokyklose“ 

dalyvių tarpe 

Paruošti straipsniai 

asociacijos svetainei, 

dalijamasi patirtimi 

2018–2022 

m. 

Sveikatos 

stiprinimo 

grupė, 

olimpinio 

ugdymo grupė 

Intelektualiniai 

resursai 

 

 

II. Prioritetas. Kokybiškas ugdymas vaiko  asmenybės socializacijos sėkmei. 

 

1 tikslas Siekti kiekvieno vaiko ugdymo (si) pažangos 

 

 

1 uždavinys. Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas. 

 

Priemonė 

 

Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

asmuo 

Lėšos, 

finansavimo 

šaltiniai 

Vaiko pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

aptarimas pedagogų 

susirinkimuose, 

dalijimasis darbo 

patirtimi, siūlymai 

darbui gerinti 

Pasidalinama vaiko 

pasiekimų vertinimo ir 

pažangos darbo 

patirtimi, įgyjama 

vertinimo patirties, 

tobulesnis ugdymo 

procesas, orientotas į 

vaiko pažangą. Pagal 

mokykloje nustatytą 

tvarką parengti vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo aplankai. 

2018–2022 

m. m. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Intelektualiniai 

resursai, SPL 

Vaikų pasiekimų ir 

pažangos rezultatų 

aptarimas su 

kiekvieno ugdytinio 

Ne mažiau kaip du 

kartus metuose su 

kiekvieno ugdytinio 

tėvais (globėjais) 

2018–2022 

m. m.  

Pavaduotojas 

ugdymui, 

grupių 

pedagogai 

 

 

 

 



  

tėvais (globėjais) aptariama vaiko 

pasiekimai ir jo 

individuali pažanga, 

numatomos ugdymo(si) 

gairės 

 

Apibendrintų grupės 

vaikų pasiekimų ir 

pažangos rezultatų 

aptarimas grupės 

tėvų susirinkimuose 

Ne mažiau kaip du 

kartus metuose 

aptariama vaikų 

pasiekimai ir pažanga, 

,stiprėja grupės 

bendruomenės ryšiai, 

gerėja ugdymosi 

rezultatai 

  

 

 

 

 

Pedagogų gerosios 

veiklos patirties 

vertinant vaiko 

pasiekimus ir 

pažangą banko 

kaupimas 

Patirties banke 

sukaupta medžiaga 

dalijasi, naudojasi 

mokyklos pedagogai, 

tobulėja jų profesinė 

kompetencija 

   

Mokyklos „Vaiko 

pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

tvarkos prašo“ 

koregavimas 

Koreguotas „Vaiko 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos 

aprašas“ 

2018 m.  Pavaduotojas 

ugdymui ir 

darbo grupė 

 

2. uždavinys.  Pedagoginio proceso planavimas, orientuotas į vaiko pažangą ir augimą. 

 

Priemonė Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

asmuo 

Lėšos, 

finansavimo 

šaltiniai 

Regiono mokyklų 

konferencija 

„Bendruomenių 

indėlis ugdymo 

kokybei gerinti.  Ką 

mes galime 

padaryti?“ 

Mokyklos pedagogai 

dalijasi patirtimi 

konferencijoje vaikų 

pasiekimų vertinimo ir 

ugdymo turinio 

planavimo klausimais 

2018 spalis Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Intelektualiniai 

resursai 

Mokyklos 

„Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo turinio 

planavimo tvarkos 

aprašo“  

koregavimas“ 

Koreguotas mokyklos 

„Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo turinio 

planavimo tvarkos 

aprašas“ 

2018 rugsėjis Pavaduotojas 

ugdymui ir 

darbo grupė 

 

Intelektualiniai 

resursai 

 

 

 

Individualių 

ugdymo programų 

vaikams su 

specialiais poreikiais 

rengimas 

Parengtos programos, 

ugdymo turinys 

orientuotas į 

individualius vaiko 

pasiekimus ir pažangą 

2018–2022 m. 

m.  

Pavaduotojas 

ugdymui, 

pagalbos 

specialistai, 

pedagogai, tėvai 

Intelektualiniai 

resursai 

Ugdymo turinio, Ne mažiau kaip du 2018–2022 m. Direktorius, Intelektualiniai 



  

orientuoto į vaiko 

pasiekimus ir 

individualią 

pažangą, aptarimas, 

analizė pedagogų 

susirinkimuose 

kartus metuose 

aptariama ugdymo 

planavimo situacija, 

numatoma gairės 

planavimo tobulinimui 

m.  pavaduotojas 

ugdymui 

resursai 

 

 

 

3 uždavinys. Inovatyvių, efektyvių ugdymo metodų taikymas/ 

 

Priemonė Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

asmuo 

Lėšos, 

finansavimo 

šaltiniai 

Seminaras regiono 

pedagogams 

„Patirtinio ugdymo 

(si) svarba ir 

galimybės 

šiuolaikinio vaiko 

gyvenime“ 

Organizuotas 

seminaras, pasidalinta 

patirtimi, patobulinta 

kvalifikacija ir 

kompetencija 

 

2018 m. 

kovas 

Darbo grupė 50 eurų 

MKL 

Intelektualiniai 

resursai 

Inovatyvių ugdymo 

metodų taikymo 

vaikų ugdymui 

analizavimas 

mokytojų tarybos, 

metodinio ratelio 

pasitarimuose 

Pasitarimuose 

analizuota metodų 

taikymo efektyvumas, 

pasidalinta patirtimi, 

numatytos idėjos ir 

gairės veiklos 

tobulinimui 

2018–2022 m. 

(pagal 

metinės  

veiklos 

programos 

terminus) 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Intelektualiniai 

resursai 

 

 

 

Ugdymo proceso 

organizavimas 

netradicinėse 

aplinkose bei 

pasitelkiant 

socialinius 

partnerius, ugdytinių 

tėvus 

Pedagogai organizuoja 

ugdymo procesą 

netradicinėje aplinkoje, 

pasitelkia socialinius 

partnerius, tėvus 

2018–2022 m. 

(pagal metų 

ugdymo 

planus) 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

 

 

 

SPL, MKL 

Intelektualiniai 

resursai 

Ugdymo aplinkos 

turtinimas grupėse 

atsižvelgiant į vaiko 

individualius 

pomėgius, patirties 

kaupimo būdus 

Grupėse patobulinta 

ugdymosi aplinka, 

geresni vaikų ugdymosi 

pasiekimai 

2018–2022 m. 

m. (pagal 

metų veiklos 

plano 

terminus) 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

 

 

Po 3000 eurų 

kasmet 

MKL, SPL 

Pedagoginio proceso 

turtinimas 

inovatyviais 

metodais ir būdais, 

vedančiais prie 

vaiko individualumo 

ir ugdymosi 

strategijos 

Vaiko pasiekimus, 

individualumą 

atitinantys metodai 

pedagogo darbe, 

geresni vaiko 

pasiekimai ir pažanga 

2018–2022 m. 

m.  

  



  

Pedagogų gerosios 

patirties taikant 

inovatyvius 

metodus, būdus,  

banko turtinimas  

Bankas papildytas 

gerosios patirties  

medžiaga, pedagogai 

tobulina profesinę 

kompetenciją 

2018–2022 m. 

m. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Intelektualiniai 

resursai 

 

2 tikslas Integruoti prevencinę ugdymo programą „Kimochis“ 

 

 

1 uždavinys. Pažintis su prevencinio  ugdymo programa „Kimochis“ 

 

Priemonė Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

asmuo 

Lėšos, 

finansavimo 

šaltiniai 

Seminaras 

ikimokyklinio 

ugdymo pedagogams 

„Emocinio intelekto 

ugdymas integruojant 

programą „Kimochis“ 

Organizuotas 

seminaras, įgyta 

kompetencijų 

programos 

įgyvendinimui 

 

2018 m. 

sausis 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

2010 eurų 

SPL 

Savarankiškas 

(individualus) 

prevencinės 

programos 

analizavimas 

Susipažinta su 

programa, pasirengta 

jos įgyvendinimui 

2018 m. 

sausis 

Grupių 

pedagogai 

 

Intelektualiniai 

resursai 

 

 

 

Mokyklos pedagogų 

dalyvavimas 

programos 

įgyvendinimo 

kvalifikacijos 

renginiuose  

Mokykla deleguoja 

pedagogus į 

kvalifikacijos 

renginius, jų metu  

įgytos žinios, 

gebėjimai susirinkimų 

metu perteikami 

pedagogams.  

2018–2022 m. Direktorius, 

Pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

 

MKL, SPL 

Intelektualiniai 

resursai 

 

2 uždavinys. Prevencinės programos įgyvendinimas. 

 

Priemonė Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

asmuo 

Lėšos, 

finansavimo 

šaltiniai 

Prevencinės 

programos 

įgyvendinimo tvarkos 

nustatymas 

 

Prengta mokyklos 

dokumentas, 

reglamentuojantis 

programos 

įgyvendinimą 

2018 sausis 

 

 

 

 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

Intelektualiniai 

resursai 



  

Bendruomenės 

informavimas apie 

prevencinę programą 

ir jos įgyvendinimą 

 

Susitikimų metu , 

interneto svetainėje 

informuota mokyklos 

bendruomenė, 

periodiškai 

aptariamos 

įgyvendinimo 

situacijos ir galimybės 

2018–2022 m. Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

Intelektualiniai 

resursai 

 

 

 

 

 

 

Švietėjiška veikla 

šeimai panaudojant 

platformą „pedagogas. 

lt“ ir kt. 

Vykdoma švietėjiška 

veikla panaudojant 

profesonalių lektorių 

paskaitas ir kt. 

2018–2022 m. Pedagogai Intelektualiniai 

resursai 

Programos 

integravimas į 

Ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Programos turinys 

inegruotas į 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

2018–2022 m. Pavaduotojas 

ugdymui, 

ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

 

Intelektualiniai 

resursai 

 

 

 

Mokyklos 

bendruomenės 

įtraukimas į 

programos 

įgyvendinimo veiklas 

 

Programos veiklose 

dalyvauja mokyklos 

bendruomenė 

2018–2022 m. Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

SPL, MKL 

Intelektualiniai 

resursai 

Mokyklos pedagogų 

dalyvavimas 

kvalifikacijos 

renginiuose patyčių ir 

smurto klausimais 

 

Visi mokyklos 

pedagogai ne mažiau 

kaip kartą per penkis 

metus dalyvauja 

kva;ifikacijos 

renginiuose 

2018–2022 m. 

m. 

Direktorius 

 

MKL, SPL 

700 eurų 

Grupės vaikų  

mikroklimato (elgesio, 

patyčių, smurto ir kt.) 

situacijų aptarimas 

grupės tėvų 

susirinkimuose 

Kiekvieno grupės 

susirinkimo metu (ne 

mažiau kaip tris 

kartus) aptariama 

grupės mikroklimato 

situacija 

2018–2022 m. 

m.  

Pavaduotojas 

ugdymui, grupių 

pedagogai 

 

 

 

Intelektualiniai 

resursai 

Grupės vaikų 

mikroklimato 

situacijos aptarimas ir 

priemonių jai gerinti 

numatymas su 

mokyklos psichologu 

Du kartus metuose 

aptarta grupės 

mikroklimato 

situacija 

2018–2022 m. 

m. 

Pedagogai, 

psichologas 

 

 

 

Intelektualiniai 

resursai 

Patyčių, smurto prieš 

vaikus, krizinių 

situacijų valdymo 

plano parengimas 

Parengtas planas 

kiekvieneiems mokslo 

metams 

2018–2022 m. 

m. 

Direktorius ir 

vaiko gerovės 

komisija 

Intelektualiniai 

resursai 



  

Patyčių ir smurto prieš 

vaikus, krizinių 

situacijų valdymo 

prevencijos 

programos vykdymo 

stebėsenos rezultatų, 

smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos 

vykdymo tvarkos 

aprašo įgyvendinimo 

situacijos aptarimas ir 

analizė mokytojų, 

mokyklos tarybų 

posėdžiuose 

Vieną kartą metuose 

aptarta stebėsenos, 

tvarkos aprašųo 

vykdymo situacija 

2018–2022 m. 

m. 

Direktorius Intelektualiniai 

resursai 

Tėvų ir pedagogų 

apklausa patyčių ir 

smurto prevencijos 

situacijai mokykloje 

išsiaiškinti bei jos 

rezultatų aptarimas 

mokytojų, mokyklos 

tarybos posėdžiuose  

Atlikta apkalusa. 

Apklausos rezultatai 

aptariami 

posėdžiuose, jų 

analizės pagrindu 

numatytos gairės 

sekančių mokslo metų 

planui 

2018–2022 m. 

m.  

Direktorius, 

psichologas 

Intelektualiniai 

resursai 

3 uždavinys. Aplinkos kūrimas programos įgyvendinimui. 

 

Priemonė Pasiekimo 

indikatorius 

Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

asmuo 

Lėšos, 

finansavimo 

šaltiniai 

Ugdymo priemonių  

įsigijimas prevencinės 

programos 

„Kimochis“ 

įgyvendinimui 

Įsigytos ugdymo 

priemonės programos 

įgyvendinimui (5 

komplektai) 

 

2018 m. Pavaduotojas 

ugdymui 

1500 eurų 

MKL 

Grupių bendruomenių 

(pedagogų, tėvų, 

vaikų) sukurtos 

priemonės emocijų 

pažinimui ir kt. 

Sukurta priemonės 

emocijų pažinimui, 

valdymui ir kt., 

turtingenės ugdymo 

aplinka 

2018–2022 m. 

m. (pagal  

metinės 

veiklos 

programos 

terminus) 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

 

800 eurų 

SPL 

 

 

 

Grupių edukacinių 

aplinkų turtinimas 

atsižvelgiant į vaiko 

individualumą, 

poreikius 

Aplinka papildyta 

ugdymo priemonėmis, 

geresni vaikų 

pasiekimai 

2018–2022 m. 

m. 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

 

 

3000 eurų  

MKL, SPL 

 

SBL – savivaldybės biudžeto lėšos 

MKL –  mokinio krepšelio lėšos 

SPL – specialiųjų programų lėšos 

 

STRATEGINIO PLANO PRIEŽIŪROS PROCESAS 

 



  

1. Strateginio plano vykdymas peržiūrimas kasmet mokslo metų pabaigoje, pagal priežiūros 

(vertinimo) grupės parengtas išvadas jis koreguojamas. 

2. Strateginio plano rengimo grupė, sudaryta direktoriaus įsakymu, parengia ir pateikia strateginio 

plano pakeitimus mokytojų tarybos posėdyje ir mokyklos tarybos posėdyje iki prasidedant mokslo 

metams. 

3. Su strateginio plano vykdymo rezultatais ir numatomais pakeitimais mokyklos bendruomenė 

supažindinama  kasmet mokslo metų pradžioje. 

4. Mokyklos direktorius ir pavaduotojas ugdymui stebi ir įvertina, ar įstaiga įgyvendina 

strateginius tikslu ir programas, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, ar veikla yra efektyvi. 

 

 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

 
 

 

 



  

 

PAGRINDINIŲ RODIKLIŲ APSKAITA IR ANALIZĖ 
 

1. Strateginio plano rengimo ir priežiūros grupė strateginio plano vertinimą atlieka mokslo metų 

pabaigoje (gegužės mėn.). Esant reikalui – dažniau. Analizės duomenys fiksuojami strateginio 

plano įgyvendinimo priežiūros lentelėje 

 

VI. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PASIEKIMO ANALIZĖ 

 

 

Tikslas 

Tikslas 

 

Uždaviniai Planuotas 

rezultatas 

Pasiektas 

rezultatas 

Panaudota lėšų Įgyvendinta 

(data) 

     

 

_______________________ 
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