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PRITARTA 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2016 m. kovo 23 d.  

įsakymu Nr. AV-246 

 

PATVIRTINTA 

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“ 

direktoriaus 2016 m.   kovo 24 d. 

įsakymu Nr. V-59 

 

ROKIŠKIO LOPŠELIS-DARŽELIS „PUMPURĖLIS“ 
 

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2016-2018 m. 

 

I. S T R A T E G I J A 

 

1.Įvadas 

 

Rokiškio lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ įsteigtas 1976 m. kovo 6 d.  

Adresas – Jaunystės g. 14, LT-42142, Rokiškis. 

Telefonas 8 458 51221. 

Elektroninis paštas pumpurelis@parok.lt  

Tinklalapis http://www.rokiskiopumpurelis.lt/  

Direktorė Zita Matuzonienė. 

Veiklos kodas – 801010. 

Pagrindinės veiklos pavadinimas – ikimokyklinis ugdymas. 

Steigėjas – Rokiškio miesto savivaldybė. 

Paskirtis – bendroji. 

Darbo režimas – penkiadienis. 

Darbo trukmė – 9 grupės-10,5 val., 1 grupė -24val.savaitinė (nuo pirmadienio iki penktadienio). 

Lopšelyje-darželyje yra 10 grupių. 

 

Bendras darželio plotas 1845 m
2
. Lopšelis-darželis įsikūręs standartiniame dviejų korpusų, 

dviejų aukštų pastate, 12 grupių patalpose. Yra virtuvė, skalbykla, salė, kabinetai. 2008 metais 

Lopšelyje-darželyje atliktas kapitalinis remontas. Renovuota virtuvė, skalbykla, grupių sanitariniai 

mazgai, apšiltintos galinės pastato sienos, pakeisti visi langai, pakeista elektros instaliacija, 

suremontuotas stogas.  

Keturios grupės esančios pirmame aukšte, su atskirais miegamaisiais yra skirtos ankstyvojo ir 

ikimokyklinio amžiaus vaikams. 

Vienoje grupės patalpoje, su atskiru miegamuoju, yra savaitinė grupė specialiųjų poreikių ir 

socialiai apleistiems vaikams. Šioje grupėje vakare susirenka naktį miegantys vaikai iš visų grupių.  

Dviejose grupėse ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai. Įsigytos nešiojamos lovelės ir 

sudarytos sąlygos priešmokyklinio amžiaus vaikams dienos miegui.  

Keturiose grupėse ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai. 

Lopšelyje-darželyje yra bendra salė sportui ir muzikinei veiklai, judesio korekcijos salė, 

procedūrų kabinetas, meninio ugdymo kabinetas, logopedo, specialiojo pedagogo kabinetai, seklyčia, 

daugiafunkcinis metodinis kabinetas. 

mailto:pumpurelis@parok.lt
http://www.rokiskiopumpurelis.lt/
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Teritorija didelė, aptverta tvora. Teritoriją puošia tautodailininko Arūno Augučio drožtos 

medžio skulptūros ir gėlynai. Teritorijoje auga daug medžių (ąžuolų, eglių, beržų, kaštonų, liepų, tuopų 

ir kt.) ir krūmų (alyvų, jazminų ir kt.). Teritorijoje yra aikštelės kiekvienai grupei. Aikštelės apsodintos 

gyvatvorėmis, yra pavėsinės, smėlio dėžės ir lauko žaidimų įrengimai. Judriai vaikų veiklai skirtoje 

teritorijos dalyje yra asfaltuota aikštelė krepšiniui, kliūčių ruožų ratas ir kalnelis. 

2013 metų vasarą ,,Rotary“ klubas finansavo atnaujinant pavėsinių duris ir perdengiant 

pavėsinių stogus. 

2014 metais atnaujinta aikštelės ir dalies šaligatvių danga. 

Vienam, vaikui tenka apie 9,7 kvadratinio metro ploto. Vienam mokytojui tenka maždaug po 7 

vaikus. 

Lopšelyje-darželyje vaikai ugdomi nuo 1,5 iki 6-7 metų amžiaus. 2016 metų sausio 1 d. buvo 

186 vaikai, 112 vaikams nustatyti nukrypimai nuo vystymosi normos. Jiems teikiama specialioji 

pedagoginė pagalba. 

Mokytojų kolektyve dirba viso 28 moterys. Vyrų kolektyve nėra. 82proc. pedagoginių 

darbuotojų turi daugiau nei 15 metų darbo stažą. Todėl galime teigti, kad dirbantys mokytojai turi daug 

patirties. 

Daugiausia dirbančiųjų yra 50–54(7) metų amžiaus ir  45-49(6)  bei 55-59(6) metų amžiaus. 

Galima teigti, kolektyve dirbantys mokytojai yra patyrę ir turi galimybių domėtis naujovėmis, jas 

taikyti savo darbe. 

Mokytojai visi turi reikalingą pedagoginį išsilavinimą ir mokytojo kvalifikaciją. 57proc. 

pedagoginių darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą ir 43proc. aukštesnįjį. Šiuo metu 1 mokytoja 

studijuoja logopediją Šiaulių universitete.  

Kvalifikacines kategorijas įgiję 100proc. dirbančių mokytojų. 64proc. turi vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją (tame tarpe logopedė, spec. pedagogas, judesio korekcijos mokytoja, meninio 

ugdymo mokytoja). 18proc. mokytojų įgiję mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 18proc. 

mokytojų suteikta mokytojo kvalifikacinė kategorija. 

 

1.Situacijos analizė 

IŠORĖS VEIKSNIAI 

Politiniai veiksniai 

1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489 ,,Lietuvos respublikos Švietimo Įstatymas“. Nauja įstatymo redakcija 

nuo 2011 m. liepos 1 d. 

2013 m. gruodžio 23d. Lietuvos respublikos seimas nutarimu Nr. XII-745 patvirtino ,,Valstybinę 

švietimo 2013–2022 metų strategiją“. 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos pastarųjų metų sprendimai dėl lopšelio-darželio veiklos, 

pozityviai įtakoja mokyklos veiklą ir ugdymo proceso organizavimo galimybes. 

-,,Rokiškio rajono plėtros strateginis plėtros planas iki 2022 metų“ patvirtintas Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-159. 

-,,Rokiškio rajono strateginis veiklos planas 2015-2017 m.“ patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-61. 

-,,Rokiškio rajono strateginis veiklos planas 2014-2016 m.“ patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos 2014 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-116. 

2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779 Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintos 

,,Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“, nors ir nėra politinis veiksnys, tačiau yra vienas 

svarbiausių išorės veiksnių, lemiančių mokyklos veiklą ir teikiamo išsilavinimo kokybę. 
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2015 m. gruodžio 21d. įsakymu Nr. V-1308 Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro 

patvirtinta ,,Geros mokyklos koncepcija“. 

2005 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1557 

patvirtinta ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika”, kuri mokyklai suteikia 

galimybę nuolat įsivertinti ir galvoti apie ugdymo kokybę bei profesionalumą, mokyklos darbuotojams 

suteikia galimybę patiems priimti sprendimus ir dalyvauti planuojant mokyklos plėtrą. 

2011 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-350 patvirtinta 

,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011-2013 metų programa“, kurios paskirtis didinti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą visoms gyventojų grupėms, mažinant socialinę 

atskirtį, formuoti mokymosi visą gyvenimą pradmenis. 

2009 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 1509 ,,Dėl vaikų nuo gimimo 

iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašo patvirtinimo”. 

2010 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-313 ,,Dėl 

Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 

ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo. 

2011 m. kovo 1d. ŠMM ministro įsakymas Nr. V-350 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

plėtros 2011-2013 metų programos patvirtinimo”. 

Ekonominiai veiksniai 

Mokinio krepšelio lėšų pakanka priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimui (už 20 val. per savaitę). 

Biudžeto lėšų, skiriamų aplinkai pakanka būtinoms išlaidoms finansuoti. 

Tėvų ir darbuotojų skiriama 2proc. mokesčių padeda stiprinti įstaigos materialinę bazę. 

Gautos specialiosios lėšos sėkmingai panaudojamos įstaigos materialinės bazės turtinimui. 

Socialiniai veiksniai 

Vyrauja negatyvūs socialiniai išorės veiksniai: 

Lopšelį-darželį lanko 40 vaikų iš nepilnų šeimų. 

15 vaikų auga socialinės rizikos šeimose. 

32 vaikų taikoma 100proc. nuolaida už maitinimą Lopšelyje-darželyje. 

37 vaikų taikoma 50proc. nuolaida už maitinimą Lopšelyje-darželyje. 

Sparčiai didėja vaikų dalis iš mažiau išsilavinusių šeimų. 

Tėvai yra bedarbiai: 32 vaikų – vienas šeimos narys ir 2 – abu šeimos nariai. 

Daugėja vaikų, kurių tėvai išvykę į užsienį (7 vaikų vienas iš tėvų, 1 – abu tėvai). 

Daugėja vaikų, kuriems Lopšelyje-darželyje būtina teikti socialinę ir psichologinę pagalbą (šiuo metu 

16 vaikų). 

Toliau kaip 3 km nuo Lopšelio-darželio gyvena 29 vaikų. 

Dėl demografinių priežasčių mažėja vaikų skaičius. 

Technologiniai veiksniai 

Namuose kompiuterį turi 100proc. vaikų, ir turi internetinį ryšį. 

Namuose kompiuterį ir internetinį ryšį turi 100proc. mokytojų. 

Lopšelis-darželis turi 11 kompiuterių, diaprojektorių, skenerį, 3 spausdinimo aparatus, fotoaparatą. 

Lopšelyje-darželyje sukurtas vidinio interneto tinklas. 

 

VIDAUS VEIKSNIAI 

Mokytojų kvalifikacija 

 Mokykloje dirba 28 mokytojai, iš jų: 5 turi mokytojo metodininko, 18 vyresniojo mokytojo, 5 

mokytojo kvalifikacines kategorijas. 

 Aukštąjį pedagoginį išsilavinimą turi 16 mokytojų, aukštesnįjį pedagoginį 12. 

Informacinių technologijų kursų pažymėjimus turi visi mokytojai. 
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100proc. specialistų turi dalyko arba ikimokyklinio ugdymo išsilavinimą ir kvalifikacinę 

kategoriją. 

Mokyklos direktorius atestuotas II vadybinei kvalifikacinei kategorijai, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui III vadybinei kvalifikacinei kategorijai. 

Įstaigos valdymas, teisinė bazė 

Lopšelis-darželis savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Švietimo įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero 

potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, lopšelio-

darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, savivaldos institucijų: įstaigos tarybos, Mokytojų 

tarybos nutarimais, lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais, metodinės tarybos, tėvų komiteto, Vaiko 

gerovės komisijos, pedagogų atestacinės komisijos nutarimais. 

Lopšelio-darželio  struktūra 

Lopšelyje-darželyje vykdomos: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. 

Lopšelis-darželis visiems dirbantiems pedagogams yra pagrindinė darbovietė. Nepilnu krūviu 

dirba 5 mokytojai. Administraciją sudaro: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, dietistė, 

ūkvedys ir sekretorė. Lopšelyje-darželyje dirba 4 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 16 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedai, naktinė 

auklė, judesio korekcijos mokytoja, 3 meninio ugdymo mokytojos, 10 auklėtojų padėjėjų bei 29 

aptarnaujančio personalo darbuotojai. 

Lopšelis-darželis turi salę, seklyčią, judesio korekcijos kabinetą, logopedo, specialiojo 

pedagogo kabinetą ir daugiafunkcinį metodinį kabinetą. 

Planavimo struktūra 

Lopšelio-darželio planavimo struktūrą sudaro: strateginis veiklos planas, lopšelio-darželio 

tarybos planai, metinis veiklos planas ir jos priedai (vaiko gerovės komisijos planas, studijų planai ir 

projektai), pedagogų atestacijos ir atitikties nustatymo planai, grupių ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai, 

mokytojų tarybos planai.  

Planams sukurti sudaromos darbo grupės (ugdymo planui, strateginiam planui, metinės veiklos 

programai), o atskirais atvejais pasiūlymai ir idėjos planams teikiami įvairių susirinkimų ir pasitarimų 

metu. Planai ir programos derinami, siekiama dermės tarp įvairių planų tikslų ir uždavinių. Planavimo 

formos ir procedūros nuolatos tobulinamos, siekiant kuo didesnio visos įstaigos bendruomenės veiklos 

efektyvumo. 

Vidaus kontrolė 

Pastaraisiais metais vidaus auditas tampa esmine ir svarbiausia mokyklos veiklos efektyvumo 

vertinimo forma. Todėl sudaryta darbo grupė vykdo vidaus auditą ir ataskaitas pateikia įstaigos 

vadovui. 

Dietistė atlieka metinį vidinio RVASVT sistemos auditą. 

2015 metais Lopšelyje-darželyje atliktas platusis vidaus auditas. Remdamiesi tyrimo rezultatais 

galime teigti, kad dauguma (etosas, vaiko ugdymas ir ugdymasis, vaiko ugdymo(si), išteklai, mokyklos 

valdymas) mokyklos veiklos sričių yra vertinamos 3 lygiui, tai atitinka vertinimą ,,gerai“. Mokyklos 

veiklos sritis – mokyklos valdymas – vertinama 4 lygiui. Tai atskleidžia vyraujančius pasiekimus. 

Pastebėtas 2 respondentų vertnimas ,,Vyrauja trūkumai“ pagalbiniame rodiklyje Atvirumas 

pokyčiams. Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“ veikla visose srityse yra organizuojama gerai, 

pasiekimų daugiau negu trūkumų. 

Finansiniai ištekliai 
Lopšelio-darželio veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų 2015 m. skirta – 315297,47 Eur. 

Mokinio krepšelio lėšos 2015 m. skirta – 152229,00 Eur. 

2015 m. Darbuotojų bei tėvų pervestos 2proc. GM lėšos – 1217,59 Eur. 
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Projektinės lėšos - 3649,00 Eur. 

Parama, labdara - 750,00 Eur. 

Kiti finansavimo šaltiniai - 110,00 Eur. 

 

Lopšelio-darželio stipriųjų ir silpnųjų pusių bei 

galimybių ir grėsmių analizė 

 

Stiprybės 

Veikianti savaitinė grupė tenkina daugelio tėvų poreikius. 

Glaudžiai bendradarbiaujama su PPT specialistais. 

Kvalifikuoti pedagogai kūrybiškai modeliuoja ugdymo turinį, diegia naujoves. 

Didelis dėmesys skiriamas etnokultūros puoselėjimui ir vaikų kūrybiškumui ugdyti (studijos 

,,Darbštuoliukai“, ,,Aušriukai“, ,,Daigelis“).  

Pedagogams sudarytos sąlygos kvalifikacijai bei kategorijai kelti. 

Nėra specialistų kaitos. 

Aktyvus dalyvavimas respublikos ir rajono renginiuose. 

Įrengtas daugiafunkcinis metodinis kabinetas, aprūpintas šiuolaikinėmis technologijomis. 

Sukurtas įstaigos tinklalapis. 

Pritraukiama lėšų iš sveikatos projektų ir 2proc. GM lėšų. 

Nuosekliai įgyvendinami veiklos prioritetiniai strateginiai tikslai. 

Teikiama kvalifikuota logopedo, specialiojo ir socialinio pedagogo, judesio korekcijos mokytojo 

pagalba.  

Silpnybės 

Įstaigos gerosios patirties sklaida. 

Darželio aikštynai nemodernūs, netenkina aktyvaus vaikų judėjimo poreikio. 

Pasyvus tėvų dalyvavimas įstaigos veiklos organizaciniame procese. 

Reikalinga pastato išorės renovacija, kapitalinis remontas salėje, koridoriuose, laiptinėse. 

Blogėjanti vaikų sveikata. 

Darbo užmokestis neužtikrina darbuotojų motyvacijos. 

Galimybės 

Išlaikyti įstaigos savitumą. 

Tęsti darbą pasirinkta kryptimi, realizuoti pasirinktus projektus, taikyti naujausius ugdymo 

metodus. 

Siekti pedagogų ir tėvų glaudesnio bendradarbiavimo. 

Gerosios patirties sklaidos plėtra (darbas su žiniasklaida, reklama, viešėji ryšiai, įstaigos įvaizdis). 

Mokymosi visą gyvenimą, strategijų įgyvendinimas, kvalifikacijos kėlimas. 

Modernių mokymo priemonių diegimas grupėse. 

Socialinės partnerystės plėtojimas, skleidžiant gerąją darbo patirtį. 

Didėjanti struktūrinių fondų parama. 

Pažangių įstaigos valdymo metodų taikymas. 

Grėsmės 

Gyventojų emigracija, mažėjantis gimstamumas kelia susirūpinimą dėl vaikų skaičiaus grupėse. 

Mažėjantis finansavimas blogina įstaigos darbo kokybę. 

Vykstant nuolatiniams pokyčiams švietimo sistemoje, neįmanoma pasiekti stabilumo darbe. 

Didėjantis socialiai remtinų gyventojų skaičius, silpnina įstaigos bazę. 

Prastėjanti ugdytinių ir pedagogų sveikata. 
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Strateginės išvados 

Atsižvelgiant į vidaus ir išorės veiksnius bei mokyklos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, 

2015-2018 metais būtina: 

Sudaryti sąlygas  kokybiškam vaikų ugdymui ir ugdymuisi. 

Skatinti pedagogių iniciatyvumą, norą tobulėti. 

Stiprinti įstaigos materialinę bazę (ugdymo priemonės, lauko aikštelių atnaujinimas, kompiuteriai, 

spausdintuvas, foto aparatas). 

 

Lopšelio-darželio misija, vizija ir 

s t r a t e g i n i a i  t i k s l a i 

 

PRIORITETAI 

Moderni ikimokyklinė įstaiga, propaguojanti tautinį ir pilietinį ugdymą. 

MISIJA 

Sudaryti saugias, sveikas sąlygas vaikams augti iniciatyviems, kūrybiškiems, žingeidiems. 

Supažindinti vaikus su etnokultūra ir tradicijomis, vertybėmis.  

Teikti individualią pedagoginę pagalbą vaikams, tėvams. 

VIZIJA 

Lopšelis-darželis - tai šiuolaikiška, moderni ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga, 

suteikianti vaikui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir realizuoti specialiuosius 

poreikius, kurioje dirba aukštos kultūros ir kvalifikacijos pedagogai. 

VERTYBĖS 

Šeima; 

Sveikata; 

Pagarba. 

FILOSOFIJA 

Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,  

nesvarstydami - kodėl ir kam.  

Jeigu šita žemė kam priklauso,  

tai pirmiausia, žinoma, vaikams. (Justinas Marcinkevičius) 

 

Strateginiai tikslai 

 

1. Siekti vaiko ugdymo(si) kokybės.  

2. Siekti profesinio tobulėjimo. 

3. Stiprinti metodinę ir materialinę įstaigos bazę. 
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II. S T R A T E G I J O S  R E A L I Z A V I M O  P R I E M O N I Ų  P L A N A S 

 

1. TIKSLAS. Siekti vaiko ugdymo(si) kokybės. 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Tikslai 

 

Laukiami 

rezultatai 

Vykdytojai 

 

Lėšos Laikas 

1 2 3 4 5 6 

Esama padėtis 

Lopšelį-darželį lanko vaikai ir iš socialiai remtinų, nepilnų šeimų. Daugiausiai vaikų tėvų tėra 

įgiję vidurinį ar aukštesnįjį išsilavinimą, todėl patys neturi stiprios motyvacijos mokymuisi. 

Pastebima tendencija, kad tėvai vis mažiau laiko praleidžia su savo vaikais. Dėl sunkių 

materialinių sąlygų šeimose trūksta vaikams meilės, bendravimo ir žaislų atitinkančių vaikų amžių. 

Lopšelyje-darželyje sudaromos vaikų amžių atitinkančios ugdymo sąlygos, tam sukurta 

reikiama aplinka, dirba kvalifikuoti specialistai, kurie suteikia vaikams ne tik žinių, bet ir globos, 

meilės, tenkinamas bendravimo poreikis. 

 

Tobulinti vaikų 

pažangos ir 

vertinimo sistemą. 

1. Įgyvendinti 

ugdymo 

turinio 

planavimą, 

atliepiantį 

dabartinius 

reikalavimus. 

  

Vaikų, lankiusių 

ikimokyklinio 

ugdymo grupes 

ir perkeltų į 

priešmokyklinio 

ugdymo grupes, 

sėkmingas 

ugdymasis, 

dalis (proc.). 

Vaikų sėkminga 

adaptacija, 

žingeidumo 

skatinimas. 

Direktorė  Iki  

gruodžio 

1d. 

Įtraukti tėvus į vaiko 

ugdymo (si) 

vertinimo sistemą, 

pažangos stebėseną. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

100 Eur. 

 MK 

2016-

2018 

Aprūpinti pratybų 

sąsiuviniais, 

vadovėliais 

priešmokyklinio 

ugdymo grupių 

vaikus. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

700 Eur. 

MK 

2016-

2018 

Organizuoti 

edukacines išvykas 

vaikams, 

mokytojams. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

1000 

Eur. 

MK 

2016-

2018 

Organizuoti 

pedagoginę pagalbą 

individualių vaikų 

ugdymo(si) poreikių  

tenkinimui. 

Direktorė  2017 

Rengti projektus, 

organizuoti akcijas 

ir juos įgyvendinti. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 2016-

2018 

Atlikti tėvų ir 

pedagogų apklausą 

apie vaikų 

ugdymo(si) kokybę.  

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 2016-

2018 
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Nustatyti tikslias 

pasiekimų 

patikrinimo terminų 

ir procedūrų 

taisykles. 

2. Tirti ir 

analizuoti 

priešmokykli

nukų 

pasiekimus 

bei brandos 

mokyklai 

lygį. 

Veiks efektyvi 

vaikų pasiekimų 

atitikties 

patikrinimo, 

analizavimo ir 

vertinimo 

sistema, kuri 

sudarys 

palankias 

sąlygas 

mokytojams, tė-

vams bei moky-

klos 

administracijai 

greitai ir tiksliai 

nustatyti, kokių 

dalykų ir kokios 

dalies vaikų 

pasiekimai 

atitinka vaikų 

pasiekimų 

aprašo 

reikalavimus, 

padarys 

pažangą. 

Direktorė  2016 

Tobulinti vertinimo 

sistemą. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 2017 

Organizuoti 

ugdytinių brandos 

mokyklai tyrimus 

(piešinio testas). 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 2016-

2018 

Inicijuoti 

bendradarbiavimą su 

PPT. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 2016 

Individualizuoti 

ugdomąją veiklą ir 

užduotis. 

3. Užtikrinti 

pagalbą 

mokytojams 

siekiant 

maksimaliai 

efektyvios 

ugdomosios 

veiklos. 

Stebėtų 

efektyvių 

pamokų dalis 

(proc.). 

Mokytojų, 

teigiančių, kad 

jiems pakanka 

kompetencijos 

efektyviai 

organizuoti 

veiklą, dalis 

(proc.). 

Padariusių 

pažangą vaikų 

dalis (proc.). 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 2016-

2018 

Sukurti mokytojų 

gerosios darbo 

patirties sklaidos 

sistemą. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 2016-

2018 

Naudoti 

informacines 

technologijas 

ugdomojoje 

veikloje. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

4000 

Eur. 

MK 

2016-

2018 

Į ugdomosios 

veiklos planavimą 

įtraukti specialiojo 

ugdymo specialistus, 

tėvus. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

400 Eur. 

Spec. 

lėšos 

2016-

2018 
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2 TIKSLAS. Siekti profesinio tobulėjimo. 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Tikslai 

 

Laukiami 

rezultatai 

Vykdytojai 

 

Lėšos Laikas 

1 2 3 4 5 6 

 

Esama padėtis 

Kolektyve dirba didelę patirtį turintys pedagogai, bet savo patirtimi dalijasi retai ir nereguliariai. 

Vyresnio amžiaus mokytojai nenoriai savo darbe taiko naujas informacines technologijas. Dėl 

darbo specifikos ir finansinės situacijos retai organizuojamos profesinės išvykos į kitus rajonus.  

Įstaigoje yra vaikų folkloro studija, rankų darbų studija, mokytojų lėlių teatras ,,Seku seku 

pasaką“. Šie kolektyvai rengia pasirodymus, dalyvauja įvairiose rajoninėse ir respublikinėse 

šventėse, konkursuose. Siekiant gerų rezultatų siekiama nuolat tobulėti, plėsti kompetencijas, 

dalintis gerąja patirtimi. 

 

Kelti kvalifikaciją 

ruošiasi 2 

pedagogės. 

1. Įvairinti 

gerosios 

patirties 

sklaidos 

formas. 

Pedagogai nuolat 

dalinsis savo 

patirtimi. 

ugdomojoje 

veikloje taikys 

informacines 

technologijas. 

Nuolat susipažins 

su ikimokyklinio 

ugdymo 

naujovėmis. 

Beveik visi 

mokytojai 

pripažins, kad 

jiems žinių ir 

gebėjimų 

organizuoti 

efektyvią pamoką 

pakanka ir tą 

kompetenciją 

nuolatos taikys 

savo praktinėje 

veikloje. 

Direktorė 1500 

Eur. 

Spec. 

lėšos 

2017 

Dalyvauti rajono 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

metodinių tarybų 

veikloje. 

Direktorė 500 Eur. 

Spec. 

lėšos 

2016-

2018 

Nuolat atnaujinti 

įstaigos elektroninę 

svetainę. 

Direktorė 1000 

Eur. 

B 

2016-

2018 

Organizuoti 

ugdytinių 

pasirodymus 

bendruomenėje ir 

už įstaigos ribų. 

Direktorė 400 Eur. 

Spec. 

lėšos 

2016-

2018 

Rengti etninės 

veiklos projektus 

bendruomenei. 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

2 proc. 

GM 

lėšos   

2016-

2018 

Sudaryti sąlygas 

folkloro studijai, 

lėlių teatrui, rankų 

darbų studijų 

ugdytiniams 

dalyvauti 

renginiuose, 

konkursuose ir kt. 

 

 

Direktorė  450 Eur. 

B 

2016-

2018 
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3 TIKSLAS. Stiprinti metodinę ir materialinę įstaigos bazę. 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Tikslai 

 

Laukiami 

rezultatai 

Vykdytojai 

 

Lėšos Laikas 

1 2 3 4 5 6 

Esama padėtis 

Turimų informacinių technologijų išteklių nepakanka pedagogų kompiuteriniams gebėjimams 

sėkmingai ugdyti ir tobulinti. 

Lauko aikštelėse dar yra priemonių pagamintų iš metalo, jas reiktų pakeisti šiuolaikiškesnėmis, 

saugesnėmis ir labiau atitinkančiomis šių dienų vaikų poreikius. Kiemo aikštelės neatitinka 

higienos ir saugumo reikalavimų. 

Dalis Lopšelio-darželio sanitarinių mazgų neatitinka higienos normų reikalavimų (dušas, tualetas, 

personalo kambarys). 

Ugdymo priemonės greitai susidėvi, sensta ir neatitinka higienos normų reikalavimų. Ugdymo 

turiniui, ugdymui trūksta šiuolaikinių ugdymo priemonių, įrankių ir įrengimų. 

Tobulinti 

kompiuterinių 

programų valdymą 

ir pritaikymą 

kasdienėje 

veikloje. 

1. Atnaujinti 

informacinių 

technologijų 

priemones. 

Ugdymo procese  

bus naudojamasi 

naujausiomis 

technologijomis, 

kompiuteriais (1 

kompiuteris – 30 

vaikų). Beveik 

visi mokytojai 

gebės naudotis 

kompiuteriais. 

Dauguma (> 

75proc.) 

Lopšelio-darželio 

kabinetų ir 

ugdymo erdvių 

atitiks higienos 

normų 

reikalavimus. 

Beveik visoms 

ugdymo turinio 

temoms mokyti 

bus pakankamai 

tinkamų mokymo 

priemonių. 

Direktorė MK, B 2016-

2018 

Įsigyti 

kompiuterius ir jų 

priedus, būtinus 

ugdymo procesui 

grupėse 

organizuoti. 

Direktorė 4000 

Eur. 

MK, B 

2proc. 

GM 

lėšos   

2016-

2018 

Įsigyti foto aparatą. Direktorė 400 Eur. 

MK, B 

2016-

2018 

Įsigyti šviesos 

stalus grupėms. 

Direktorė 400 Eur. 

MK, B 

2016-

2018 

Įsigyti 

spausdintuvą- 

skenerį. 

Direktorė 1000 

Eur. 

MK, B 

2018 

Pastatyti naujas 

pavėsines grupių 

aikštelėse. 

2. Atnaujinti 

teritoriją, 

patalpas ir 

inventorių.  

Lopšelio-darželio 

ugdymo erdvių, 

atitinkančių 

higienos ir 

saugumo 

reikalavimus, 

dalis (proc.). 

Direktorė Projekto 

lėšos 

2016-

2018 

Pasodinti 

gyvatvores. 

Direktorė Projekto 

lėšos 

2016-

2018 

Teritoriją aptverti 

tvora. 

Direktorė Projekto 

lėšos 

2016-

2018 
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Renovuoti pastatą 

(pakeisti grindų 

dangą, duris). 

3.Užtikrinti 

higienos ir 

saugumo 

normas 

atitinkančias 

ugdymo 

sąlygas. 

 Direktorė ES 

projektas 

2016-

2018 

Įsigyti kabinetams 

inventoriaus 

(stalai, kėdės, 

spintos, rašymo 

lentos, baldai). 

Direktorė 5000 

Eur. 

ES 

projektas 

2016-

2018 

Renovuoti lauko 

aikštynus 

(gyvatvorių 

atnaujinimas, 

sporto aikštyno 

užbaigimas, 

žaidimo aikštelių 

sutvarkymas). 

Direktorė Projekto 

lėšos 

2016-

2018 

Renovuoti dušo ir 

WC patalpas 

darbuotojams. 

Direktorė 2000 

Eur. 

ES 

projektas 

2016-

2018 

Laiptinių ir salės 

remontas. 

Direktorė Spec. 

lėšos 

2016-

2018 

Kiemo takelių 

dangos pakeitimas 

trinkelėmis. 

Direktorė Projekto 

lėšos 

2016-

2018 

 

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“  

tarybos 2016m. sausio mėn. 27d. 

protokolas Nr. T-1. 


