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I SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ VIZITINĖ KORTELĖ 

 

1. Vizija 

 

Darželis – atvira visuomenei, nuolatinei kaitai įstaiga, kurioje vyrauja tolerancija bei 

pagarba vienas kitam, kokybiškas ugdymas teikiamas modernioje, šiuolaikinius reikalavimus 

atitinkančioje aplinkoje. 

Ugdytinis – žingeidus, kūrybingas, sugebantis savarankiškai apsispręsti, žinantis savo teises 

ir pareigas. 

Pedagogas – profesionalus patarėjas. Jo veiklos kokybė – visos įstaigos veiklos kokybė ir 

prestižas. 

Tėvai – aktyvūs ugdymo proceso ir įstaigos veiklos dalyviai. 

 

2. Misija 

Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“ – ikimokyklinio ugdymo mokykla, įgyvendinanti 

ikimokyklinio ugdymo programą pagal nacionalinės ir savivaldybės švietimo politikos nuostatas,  

teikianti kokybiškas ikimokyklinio ugdymo paslaugas, sėkmingai ruošianti mokyklai įvairių 

poreikių vaikus, puoselėjanti individualius kiekvieno vaiko gebėjimus ir polinkius, kurianti saugias 

ugdymosi sąlygas, stiprinanti vaikų sveikatą, atitinkanti tėvų lūkesčius, ugdanti dorą ir pilietišką 

vaiką. 

 

 

3.    Vertybės: 

3.1. saugumas; 

3.2. kūrybiškumas; 

3.3. profesionalumas; 

3.4. inovatyvumas; 

3.5. pilietiškumas; 

3.6. bendradarbiavimas; 

3.7. pagarba; 

3.8. augimas ir sėkmė.  

 

 

II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

4. SSGG analizė 

 

Stiprybės Silpnybės 
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Renovuoti modernūs įstaigos pastatai. 

Saugus lopšelio-darželio kiemas.   

Didelis vaikų, pageidaujančių lankyti įstaigą 

skaičius. 

Geras įstaigos mikroklimatas. 

Įstaigos vadovų  santykiai su lopšelio-

darželio bendruomene grindžiami 

tarpusavio supratimu ir bendradarbiavimu.  

Besimokantis, iniciatyvus, patiriantis 

augimą ir sėkmę  pedagoginis personalas. 

Laisvė pedagogų saviraiškai ir 

savirealizacijai. 

Komandinis darbas, darbas grupėmis, 

dalijimasis gerąja patirtimi. 

Aktyvus ir efektyvus prisitaikymas prie 

pokyčių. 

Kultūrinės-edukacinės veiklos tradicijos.  

Ugdymo proceso organizavimas, 

atitinkantis ugdymo tikslus, ugdytinių 

amžiaus poreikius, įgyvendinamų programų 

įvairovė.  

Vaikų emociniam intelektui ugdyti 

įgyvendinama socialinio-emocinio ugdymo 

programa „Kimočiai, naudojamos auklėtojų 

parengtos metodinės priemonės.  

Dalyvavimas respublikiniuose projektuose. 

Įstaigoje atliekamas ugdymo kokybės 

įsivertinimas (Vidaus ir Giluminis auditas).  

Aktyvus informacinių technologijų 

naudojimas ugdymo tikslais, kuriant ir 

plėtojant santykius su ugdytinių tėvais. 

Racionalus  finansinių lėšų paskirstymas ir 

panaudojimas. 

Efektyvus gautų gyventojų 1,2 proc. pajamų 

mokesčio pritraukimas ir panaudojimas. 

Kompiuterizuotos darbo vietos. 

 

 

Nepakankama psichologinė, specialioji 

pedagoginė, socialinė pagalba vaikui, šeimai, 

įstaigoje dėl specialistų trūkumo (psichologo, 

spec. pedagogo, socialinio pedagogo). 

Pedagogams trūksta patirties ir žinių tinkamai 

organizuoti įtraukųjį ugdymą. 

Nepakankamai pritaikytos ugdymosi erdvės 

įtraukiajam ugdymui, stokojama ugdymosi 

priemonių. 

Dalis tėvų – pasyvūs, nenoriai dalyvauja 

įstaigos veikloje. 

Tėvų atsakomybės stoka vaikų ugdymo(si) ir 

pagalbos vaikui teikimo klausimais. 

Įgūdžių stoka rengiant paraiškas ES projektams 

ir įsisavinant lėšas. 

Lauko edukacinių erdvių atskiroms grupėms 

trūkumas. 

Galimybės Grėsmės 

Papildomo finansavimo paieška. 

Sudaryti sąlygas individualiam darbui su 

gabiais vaikais. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo 

prieinamumo didinimas. 

Sudaryti sąlygas pedagogų ir aptarnaujančio 

personalo profesiniam ir asmeniniam 

tobulėjimui. 

Anketinės apklausos būdu išsiaiškinti tėvų 

poreikius ir lūkesčius, bendradarbiavimo 

galimybes ir būdus. 

Plėsti vidaus ir lauko edukacines erdves. 

  

Demografinė bei ekonominė padėtis Prienų 

rajono savivaldybėje - mažėjantis vaikų 

skaičius.  

Didėjantis vaikų skaičius su kalbos ir 

komunikacijos, elgesio bei kitais raidos 

vystymosi sutrikimais. 

Daugėja socialiai apleistų vaikų. 

Didelis kvalifikuotų ikimokyklinio ugdymo 

mokytojų trūkumas. 

Modernių technologijų kūrimasis pralenkia 

finansines galimybes jas įsigyti ir produktyviai 

taikyti įstaigos veikloje.  

Force majeure aplinkybių įtaka įstaigos veiklai. 
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Nuolat kintanti, paini ir nekonkreti įstatyminė 

bazė. 

 

 

5. Tikslų įgyvendinimo analizė 

Darželio veikla grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, racionalumo, atsinaujinimo, 

lyderystės  principais, komandinio ir individualaus darbo metodais.  

Atsižvelgiant į 2019–2021 m. strateginio plano tikslus parengti įstaigos veiklos planai 2019–

2020 m. m., 2020–2021 m. m., 2021–2022 m. m, atlikti 2019–2020 m. m., 2020–2021 m. m. 

veiklos plano įvertinimai,  

Siekiant įgyvendinti tikslą, ,,Gerinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą 

tobulinant ugdytinių tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą ugdymo procese“, buvo numatyti 

uždaviniai: parengti naują ikimokyklinio ugdymo programą „Saulės zuikučiai“ ir kokybiškai ją 

įgyvendinti, didinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo prieinamumą, atrasti naujų, 

šiuolaikiniams tėvams patrauklių informacijos pateikimo būdų bei bendravimo ir bendradarbiavimo 

formų.  

Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė parengė 

ikimokyklinio ugdymo programą „Saulės zuikučiai“. Prienų rajono savivaldybės tarybai 2019 m. 

rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T3-236 pritarus programai, 2019 m. rugsėjo 30 d. programa patvirtinta 

Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorės įsakymu. 

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa „Saulės zuikučiai“ glaudžiai siejasi su 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu. Planuojant veiklas pagal atnaujintą programą 

labiau atliepiami vaikų individualūs ugdymo(si) poreikiai. Ugdymo turinys tapo įdomesnis ir 

patrauklesnis. Siekiant kokybiško ugdymo ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo 

kasdieninė veikla planuojama nuosekliai, tikslingai pildant naujai parengtą ugdomosios veiklos 

savaitės planą, pagal metodą „Plaukimo takelis“, orientuojantis į galutinį vaiko pasiekimų rezultatą 

įgyvendinus uždavinius. 2021 m. rugsėjo mėn. įstaigoje įsidiegus elektroninį dienyną „Mūsų 

darželis“  ugdomosios veiklos savaitinio plano forma pildoma dienyne. 

Ugdymo procesas vertinamas pagal patvirtintą mokslo metams pedagoginio darbo priežiūros 

planą vertinamas grupių aplinkų pasiruošimas naujiems mokslo metams ir jų pritaikymas ugdytinių 

poreikiams, stebimos atviros ugdomosios veiklos, atliekamas vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių vertinimas, vykdoma dienynų priežiūra. 

Rugpjūčio mėnesį pagal auklėtojų parengtas mokytojų metų metodinės veiklos ataskaitas su 

kuruojančiu vadovu apibendrinama mokytojų metų veikla, nekontaktinių darbo valandų 

panaudojimo efektyvumas. 

Iki 2020 m. kovo mėn. veikė šešios grupės: 2 ankstyvojo amžiaus vaikams nuo 1 iki 2 metų 

ir nuo 2 iki 3 metų, 4 ikimokyklinio amžiaus  vaikams nuo 3 iki 5 metų. 

2020 m. kovo 2 d. įstaigai persikėlus į naujas patalpas papildomai suformuotos 2 grupės: 1 

ankstyvojo  amžiaus vaikams nuo 1 iki 2 metų (10 vaikų), 1 ikimokyklinio amžiaus vaikams nuo 3 

iki 5 metų (15 vaikų) padidintas vaikų ugdymo prieinamumas, patenkintas beveik visų, norinčių 

patekti į ugdymo įstaigą, poreikis. 

2021 m. vyko nepertraukiamas įstaigos darbo organizavimas, darželis dirbo vasaros metu 

didindamas ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą. 

Lopšelyje-darželyje didelis dėmesys skiriamas pedagogų ir tėvų bendravimui ir 

bendradarbiavimui. Bendradarbiavimas su ugdytinių šeimomis vyksta atsižvelgiant į lopšelio-

darželio tikslus, uždavinius, vertybes, ugdomosios veiklos prioritetus.  

Siekiant įtraukti tėvus į darželio veiklą ir aktyviai dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese bei  

tobulinti pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą buvo atrastos naujos, šiuolaikinės tėvams patrauklios 

informacijos perteikimo, bendravimo ir bendradarbiavimo formos, kurių pagalba buvo skatinama 

abipusė atsakomybė, formuojamos vieningos nuostatos ugdant vaiką šeimoje ir darželyje. Karantino 

metu pedagogai dirbdami nuotoliniu būdu susikūrė uždaras Facebook grupes į kurias pakvietė 

prisijungti tėvus. Pedagogės rengė trumpus video ar kitą mokomąją medžiagą ir kėlė į uždaras 

Facebook grupes, messenger programėlę tėvams. Pastebėtas gaunamas greitas grįžtamasis ryšys ir 
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padidėjęs tėvų dėmesys vaikams ir jų ugdymui bei asmeninis indėlis į ugdymo procesą, kadangi 

dauguma tėvų artimiau susipažino su kasdienine veikla, aktyviai įsitraukė į vaiko ugdymą,  tėvai 

bendravo ir bendradarbiavo tarpusavyje, dalijosi patirtimi. Ši nuotolinio informacijos perteikimo bei 

bendravimo ir bendradarbiavimo forma, atsiradusi dėl karantino ir socialinės atskirties, tėvams ypač 

patraukli. 

Siekiant įgyvendinti antrąjį strateginio plano tikslą - ,Kurti saugią, sveiką, vaiko 

ugdymą(si) skatinančią aplinką ir tapti sveikatą stiprinančia įstaiga“, buvo numatyti uždaviniai: 

užtikrinti higienos normų reikalavimų laikymąsi, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir tenkinti 

prigimtinį vaikų poreikį judėti, turtinti įstaigos materialinę bazę, kuriant dinamišką ir funkcionalią, 

ugdymo(si) aplinką.  

Įstaigai persikėlus į renovuotas patalpas organizuojama ir kontroliuojama teritorijos, pastatų 

patalpų priežiūra, pagal higienos normų reikalavimus. Vykdoma nuolatinė teritorijos apžiūra ir 

priežiūra: kiekvieną savaitę pildomas Įprastinės apžiūrimosios kontrolės žurnalas, kas 3 mėnesiai 

pildomas Eksploatacinės kontrolės registracijos žurnalas, kas metai vykdoma metinė nepriklausoma 

vaikų žaidimų aikštelių patikra ir jos sertifikuojamos. Siekiant užtikrinti darželio teritorijos švaros ir 

tvarkos palaikymą 2021 m. įrengta gamtinių žaliųjų atliekų laikymo dėžė. Taip pat vykdoma 

nuolatinė pastatų ir patalpų priežiūra: pagal sudarytas sutartis UAB „Prienų butų ūkis“ teikia pastatų 

šildymo, karšto vandens sistemų ir elektros įrenginių eksploatavimo ir nuolatinės techninės 

priežiūros paslaugas, UAB „Baltijos liftai“ atlieka keltuvų nuolatinį techninės būklės tikrinimą ir 

priežiūrą, UAB „Sakura“ atlieka patalpų gaisrinės signalizacijos sistemos aptarnavimą, gedimų 

nustatymo ir šalinimo darbus, vykdo techninę priežiūrą, UAB „Dezinfa“ teikia kenkėjų kontrolės 

paslaugas. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus ir siekiant patalpų priežiūros ir valymo 

kokybės nuolat tikrinama švara ir tvarka grupių patalpose, pildomi grupių švaros tikrinimo žurnalai. 

Siekiant užtikrinti švarą bendrose patalpose su UAB „Lindström “ sudaryta kilimėlių nuomos 

sutartis. 

Siekiant užtikrinti vaikų saugumą 2019 m. buvo vykdomas darželio teritorijos aptvėrimo 

pirkimas. 2019-10-31 užbaigti darbai, aptverta darželio teritorija. 

Visi grupėse dirbantys darbuotojai yra įgiję žinių ir turi atestavimo pažymėjimus higienos ir 

pirmosios pagalbos klausimais. Grupėms nupirkti pirmos pagalbos rinkiniai, kurie nuolat 

atnaujinami. 

Siekiant patenkinti prigimtinį vaikų poreikį judėti, ugdyti sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus 

bei tapti sveikata stiprinančia įstaiga 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022 m. m. Prienų lopšelis-

darželis „Saulutė“ dalyvauja RIUKKPA organizuojamuose Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

projektuose: „Lietuvos mažųjų žaidynės“, „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2022“, 
akcijose: ,„Rieda ratai rateliukai“, tarptautinei dienai be automobilio paminėti, „Mažoji mylia – 

2021“, Kūno kultūros ir sporto dienai paminėti, „Aktyvus koridorius“ 2021 m. spalio 25–29 d., 

masinio futbolo savaitės „GrassrootsWeek“ futboliuko turnyre, Europos sporto savaitės „BeActive“ 

renginyje „Mažųjų maratonas“, Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikės masinio futbolo užimtumo 

programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ ikimokyklinio ugdymo įstaigoms skirtame projekte 

„Futboliukas“. 

Ugdant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius Visuomenės sveikatos biuro specialistė 

organizavo ugdytiniams veiklas šių įgūdžių formavimui, vykdė sistemingą vaikų sveikatos 

priežiūrą. Visose grupėse Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo programa „Augu saugus, sveikas, 

stiprus“ integruojami į ugdymo procesą. 

2021–2022 m. m. darželis dalyvauja respublikiniame „Saulučių“ darželių projekte 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio ir aktyvaus laisvalaikio įgūdžių 

skatinimas“ rugsėjo-spalio mėn. organizuotas šeimų iššūkis „Aš, tėtis ir mama - esam sportiška 

šeima“, 2021 m. spalio 11-13 d. organizuota rudens sporto ir sveikos mitybos šventė. 
Teikta paraiška Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos priemonių konkursui ir gautos lėšos vaikų žaidimų aikštelėms įsigyti. 2019 m. vykdytas 

žaidimų aikštelės įrenginių įrengimo ir sertifikavimo pirkimas. 2019-12-12 įrengtos naujos, 

sertifikuotos vaikų žaidimo aikštelės vaikų fiziniam aktyvumui didinti ir ugdymo procesui lauke 

organizuoti. 
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Dalyvaujant ,,Futboliuko“ projekte gauta  parama: minkšti futbolo kamuoliai, futbolo vartai, 

marškinėliai auklėtojoms, knygelės vaikams. Dalyvaujant BeActive Europos sporto renginiuose 

gauta parama: marškinėliai, futbolo kamuoliai ir sportiniai krepšiai. 

 

III SKYRIUS 

TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIORITETAI 

 

Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2022–2024 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimas 

padės siekti Prienų rajono savivaldybės strateginio prioriteto „Išsilavinusios, sveikos ir pažangios 

bendruomenės plėtra“, kuriam įgyvendinti numatytas 2.2 tikslas „Kurti efektyvią švietimo sistemą, 

atitinkančią atviroje pilietinėje visuomenėje ir rinkos ūkyje gyvenančio asmens poreikius“ ir 2.2.1. 

uždavinys „Gerinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą, skatinti mokymąsi visą gyvenimą“. 

Atsižvelgiant į 2022–2024 m. strateginio plano tikslus bus rengiami įstaigos metiniai veiklos 

planai. 

 

6. Prioritetai  

 

6.1. Švietimo paslaugų kokybė. 

6.2. Šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus ir bendruomenės narių poreikius atitinkanti sveika, 

saugi, estetiška vaikų ugdymą(si)  skatinanti aplinka. 

6.3. Demokratiški pedagogo – ugdytinio – šeimos santykiai, kur pedagoginė sąveika vyksta 

bendradarbiavimo principu. 

 

7. Tikslai ir uždaviniai 

 

7.1. Gerinti švietimo paslaugų kokybę, siekiant ugdytinių ugdymosi pažangos ir pasiekimų. 

7.1.1. Užtikrinti ugdymo proceso planavimą, atsižvelgiant į vaikų pasiekimų vertinimo rezultatus. 

7.1.2. Plėtoti kolegialų pedagogų bendradarbiavimą. 

 

7.2. Didinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) prieinamumą bei sudaryti  sąlygas vaikų 

specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimui. 

7.2.1. Skirtingais būdais ir priemonėmis viešinti įstaigos vykdomas veiklas.  

7.2.2. Pasiruošti įtraukiajam ugdymui, užtikrinant specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams.  

 

7.3. Kurti sveiką, saugią, estetišką vaiko ugdymą(si) skatinančią aplinką ir palaikyti tvarius 

santykius bendruomenėje. 

7.3.1. Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir tenkinti prigimtinius vaikų poreikius. 

7.3.2. Dalyvauti Švietimo ir sporto skyriaus organizuojamų Erasmus+  projektų veiklose.  

7.3.3. Skatinti pagarbų elgesį ir eliminuoti patyčias vaikų tarpe, planingai įgyvendinant socialinio-

emocinio ugdymo programas. 

7.3.4. Turtinti įstaigos materialinę bazę, kuriant funkcionalią ugdymo(si) aplinką. 

 

 

 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas: 

7.1. Gerinti švietimo paslaugų kokybę, siekiant ugdytinių ugdymosi pažangos ir pasiekimų. 

 

Uždaviniai: 
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7.1.1. Užtikrinti ugdymo proceso planavimą, atsižvelgiant į vaikų pasiekimų vertinimo rezultatus. 

7.1.2. Plėtoti kolegialų pedagogų bendradarbiavimą. 

Priemonės Numatomas rezultatas Ištekliai Laikas 

7.1.1.1.Organizuoti diskusijas su 

pedagogais, patirties pasidalijimui 

apie ugdymo proceso veiklų 

planavimą, atsižvelgiant į vaikų 

pasiekimų rezultatus. 

Pagerėjusi ugdomųjų 

veiklų planavimo ir 

organizavimo kokybė. 

Žmogiškieji 2 kartus m. m. 

(rudenį, 

pavasarį) 

7.1.1.2. Parengti ataskaitas apie 

ikimokyklinio ugdymo programos 

„Saulės zuikučiai“ ir vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo 

rezultatų dermę. 

Pagerėję vaikų 

ugdymo(si) pasiekimai 

ir pažanga. 

Žmogiškieji 2 kartus m. m. 

(rudenį, 

pavasarį) 

7.1.1.3. Vykdyti pedagoginės 

veiklos stebėseną, vertinimą ir 

įsivertinimą. 

Rezultatų 

susisteminimas, 

aptarimas ir 

panaudojimas darbo 

kokybės gerinimui. 

Žmogiškieji Nuolat 

7.1.1.4. Darželio pedagogams 

dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 

programose, siekiant pagilinti 

žinias apie ugdymo proceso 

planavimą ir organizavimą.  

Pagerėjusi ugdomųjų 

veiklų planavimo ir 

organizavimo kokybė. 

Žmogiškieji Nuolat 

7.1.1.5. Auklėtojų padėjėjoms 

dalyvauti bent vienoje ilgalaikėje 

įgūdžių tobulinimo programoje, 

stebėti filmuotas ugdomąsias 

veiklas ir dalyvauti veiklų 

aptarimuose. 

Efektyvus auklėtojų 

padėjėjų darbas 

ugdomosios veiklos 

įgyvendinime. 

Žmogiškieji Nuolat 

7.1.1.6. Stiprinti pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimą, suteikiant 

tėvams savaitinių grupės veiklos 

planų peržiūros teises e. dienyne 

„Mūsų darželis“. 

Pagerėjęs komandinis 

darbas, sustiprėjęs 

bendradarbiavimas su 

šeima, skatinama 

abipusė atsakomybė už 

vaiko ugdymą(si). 

Žmogiškieji Nuolat 

7.1.2.1. Išplėtoti kolegialų 

pedagogų bendradarbiavimą.  

Visoms pedagogėms 

stebėti bent po 1 

kolegės ugdomąją 

veiklą ir pasikviesti 

bent po 1 kolegę į savo 

vedamą ugdomąją 

veiklą. 

Žmogiškieji Nuolat 
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Tikslas: 

7.2. Didinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) prieinamumą ir sudaryti  sąlygas vaikų 

specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimui. 

 

Uždaviniai: 

7.2.1. Viešinti įstaigos vykdomas veiklas įstaigos internetinėje svetainėje ir rajoninėje spaudoje. 

7.2.2. Pasiruošti įtraukiajam ugdymui, užtikrinant specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams.    

 

Priemonės Numatomas rezultatas Ištekliai Laikas 

7.2.1.1. Didinti vaikų ugdymo  

prieinamumą pristatant įstaigos 

bendruomenę ir jos vykdomas 

veiklas. 

Publikuojamas bent 

vienas straipsnis 

rajoninėje spaudoje, 

darželio svetainėje. 

Informacijos 

prieinamumas 

visuomenei, padidėjęs 

susidomėjimas įstaiga. 

Žmogiškieji Kartą per metus 

7.2.2.1. Dalyvauti mokymuose 

padedančiuose pedagogams įgyti 

patirties ir žinių tinkamai 

organizuoti įtraukųjį ugdymą. 

 

Ne mažiau kaip 90 

proc. pedagogų 

dalyvaus mokymuose ir 

pritaikydami 

mokymuose įgytas 

žinias gebės tinkamai 

organizuoti įtraukųjį 

ugdymą. 

Žmogiškieji Nuolat 

7.2.2.2. Organizuoti diskusiją 

pedagogams ir pagalbos 

specialistams  „Specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių vaikų 

ugdymas ir integracija. Kur esame 

ir kaip dirbsime?“, nusimatyti 

veiklos gaires. 

2022 m. pabaigoje 

parengtos ir kiekvienų 

metų pabaigoje 

atnaujinamos veiklos 

gairės darbui su 

specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių turinčiais 

vaikais.   

Žmogiškieji Kartą per metus 

7.2.2.3. Pedagogams ir pagalbos 

specialistams bendradarbiauti su 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

turinčių vaikų tėvais, įveiklinant 

juos dėl veiklų tęstinumo namuose. 

Veiklų integralumas ir 

vaikų žinių įtvirtinimo 

užtikrinimas. 

Žmogiškieji Nuolat 

7.2.2.4. Pritaikyti ugdymo(si) 

erdves įtraukiąjam ugdymui, įsigyti 

ugdymo(si) priemonių. 

 

Pagal poreikį 

pritaikytos ugdymo(si) 

erdvės, įsigyta 

priemonių. 

Žmogiškieji Nuolat 
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Tikslas: 

7.3. Kurti sveiką, saugią, estetišką vaiko ugdymą(si) skatinančią aplinką išlaikant tvarius santykius 

bendruomenėje. 

 

Uždaviniai: 

7.3.1. Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir tenkinti prigimtinius vaikų poreikius. 

7.3.2. Dalyvauti Švietimo ir sporto skyriaus organizuojamo Erasmus+  projekto „Mokymuisi palanki 

aplinka; nuo poreikio link poveikio“ veiklose. 

7.3.3. Skatinti pagarbų elgesį ir patyčių mažinimą vaikų tarpe, planingai įgyvendinant socialinio-

emocinio ugdymo programas. 

7.3.4. Turtinti įstaigos materialinę bazę, kuriant funkcionalią ugdymo(si) aplinką. 

 

Priemonės Numatomas rezultatas Ištekliai Laikas 

7.3.1.1. Organizuoti įvairius 

projektus, renginius prigimtiniams 

vaikų poreikiams tenkinti, ypač 

sveikos gyvensenos įgūdžių 

ugdymui. 

Patenkinti prigimtiniai 

vaikų poreikiai. 

 

Žmogiškieji 

 

Nuolat 

7.3.1.2. Dalyvauti respublikiniuose 

projektuose, skatinančiuose vaikų 

fizinį aktyvumą, meninę raišką. 

Ugdomi sveiki, fiziškai 

aktyvūs vaikai, 

ugdomas vaikų 

kūrybiškumas per 

meninę raišką. 

Iš projektų lėšų įsigyta 

fizinio aktyvumo 

pratyboms reikalingų 

priemonių.  

Žmogiškieji 

 

Nuolat 

7.3.2.1. Praktiškai įgyvendinti 

projekto mokymuose įgytas 

emocinės aplinkos gerinimo idėjas. 

Sukurta darbui  ir vaikų 

ugdymui(si) palanki 

emocinė aplinka. 

 

Žmogiškieji 

 

Nuolat 

7.3.3.1. Įsigyti 2 grupėms 

priemonių  dirbti su socialinio-

emocinio intelekto ugdymo 

programa „Kimočiai“ 

Įsigytos socialinio-

emocinio intelekto 

ugdymo programos 

„Kimočiai“ priemonės  

2 grupėms ir dirbama su 

jomis. 

Žmogiškieji 

 

Nuolat 

7.3.3.2. Integruoti į ugdymo 

procesą socialinio-emocinio 

ugdymo programas: „O jeigu būtų 

kitaipׅ“, „Dramblys“, auklėtojų 

parengtas aprobuotas ir patvirtintas 

metodines priemones. 

Pagarbus vaikų elgesys 

ir patyčių nebuvimas 

vaikų tarpe. 

Žmogiškieji 

 

Nuolat 

7.3.4.1. Įrengti 2 grupėms lauko 

edukacines erdves. 

Įrengtos lauko 

edukacinės erdvės 2 

grupėms. 

Žmogiškieji 

 

Pagal galimybes 
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8. Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena 

 

 

8.1. Lopšelio-darželio strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną vykdo lopšelio-

darželio administracija, strateginio plano rengimo grupė.  

8.2. Strateginio veiklos plano stebėsena ir vertinimas vykdomas visos lopšelio-darželio 

veiklos metu ir visais lygiais.  

8.3. Strateginio veiklos plano analizė vykdoma kartą per metus, tikslų įgyvendinimą 

įvertinant pagal iš anksto nustatytus vertinimo kriterijus.  

8.4. Analizės rezultatai aptariami metodinės grupės pasitarimuose, mokytojų tarybos 

posėdžiuose ir pristatomi lopšelio-darželio tarybos posėdyje. 

____________________ 

 

 

SUDERINTA 

Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“  
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