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VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „KREGŽDUTĖ“ 

 

STRATEGINIS ŠVIETIMO PLANAS 
2015-2017 M. 

 

 

I. ĮVADAS 

 

Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“ – Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

turinti savarankiško asignavimų valdytojo statusą. 

Steigėjas – Vilkaviškio rajono savivaldybė. 

Mokyklos grupė – neformaliojo ugdymo įstaiga. 

Mokyklos  tipas –  ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 

Mokomoji kalba – lietuvių kalba. 

Adresas: J.Basanavičiaus 82 A, Kybartai, LT-70424, Vilkaviškio r., elektroninis paštas –  

kybartukregzdute@gmail.com, interneto svetainė – www.kybartukregzdute.lt; telefonas.8 342 58161. 

Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“ savo veiklą pradėjo 1988 m. Tada veikė 6 grupės: 2 

lopšelio ir 4 vyresnio amžiaus vaikų grupės. Ilgus metus darželyje veikė 5 grupės. Nuo 2011 m. 

rugsėjo mėn. Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“ yra 6 grupių įstaiga, kurioje vykdomos šios 

veiklos rūšys: ikimokyklinis ugdymas, kodas 801010, vykdant ikimokyklinio ugdymo programą „Metų 

žingsneliai“, ir priešmokyklinis ugdymas, vykdant „Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. 

Joje veikia 1 lopšelio grupė, 4 ikimokyklinio amžiaus ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupės. 

Vidutiniškai  lopšelį-darželį lanko apie 103 ugdytiniai. 2014-2015 mokslo metus Kybartų lopšelyje-

darželyje „Kregždutė“ pradėjo 103 ugdytiniai, iš jų 20 priešmokyklinio amžiaus vaikų. Įstaigoje 

sukurta pakankamai patraukli priešmokyklinio ugdymo sistema. Tai įtakoja pedagogų kompetencijos 

plėtrą ir ikimokyklinio ugdymo struktūros Kybartuose pokyčius.  

 

2. STRATEGINIO PLANO RENGIMAS 

 

Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ strateginio švietimo plano tikslas – numatyti 

tolimesnę įstaigos veiklą, įstaigos valdymą, sutelkti bendruomenę sėkmingam veiklos tikslų  

įgyvendinimui.  

Strateginį švietimo planą rengė darbo grupė, sudaryta iš administracijos, pedagogų, bei tėvų 

atstovų, patvirtinta direktorės 2014-12-17, įsakymu Nr. R-ĮV-61. Strateginio švietimo plano projektas 

http://www.kybartukregzdute.lt/
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buvo svarstomas Mokytojų tarybos posėdyje 2015-01-05, protokolas Nr. 1 ir Įstaigos tarybos posėdyje 

2015-01-12, protokolo Nr. 1. 

Lopšelio-darželio „Kregždutė“ strateginis švietimo planas sudarytas 2015-2017 metams ir nusako 

pagrindinius įstaigos siekius bei numatomą įgyvendinimo laikotarpį. 

Planas parengtas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, kvalifikacinių vadybos seminarų 

metu įgyta patirtimi. 

Rengiant strateginį planą vadovautasi:  

• Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu; 

• Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija; 

• Vilkaviškio rajono savivaldybės 2014–2016 metų strateginiu veiklos planu; 

• Vilkaviškio rajono savivaldybės 2011-2018 m. strateginiu plėtros planu; 

• Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendruoju planu; 

• Kybartų lopšelio-darželio „Kregždutė“ nuostatais; 

• 2014 m. „Plačiojo“ audito išvadomis. 

Konsultuotasi su Vilkaviškio rajono švietimo skyriaus specialistais. 

 

3. 2012–2014 METŲ STRATEGINIO PLANO VEIKSMINGUMO ANALIZĖ 

 

    Kybartų miesto vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“ yra vienas iš dviejų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo(si) paslaugas teikiančių švietimo įstaigų Kybartuose. Tokią veiklą dar vykdo 

Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas“. Jis yra pagrindinis mūsų konkurentas, nes įsikūręs miestelio 

daugiabučių namų mikrorajone. Tačiau vadovaujamės Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2005 

m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. B-TS- 689 „Dėl mokyklai-darželiui „Ąžuoliukas“ ir rajono 

savivaldybės lopšeliams-darželiams aptarnavimo teritorijų priskyrimo“ ir ugdytinių stygiaus 

nejaučiame. Kaip galimą konkurentą matome ir Kybartų pagrindinę mokyklą. Mažėjant mokinių 

skaičiui, pradinių klasių komplektai gali būti pakeisti į priešmokyklinio ugdymo(si) klases.  

Lopšelis-darželis „Kregždutė“ bendrauja ir bendradarbiauja su Kybartų mokykla-darželiu 

„Ąžuoliukas“, Virbalio, Alvito ikimokyklinių skyrių pedagogais, Kybartų Kristijono Donelaičio 

gimnazija, Kybartų „Saulės“ progimnazija. Glaudžius ryšius palaikome, dalyvaudami projektinėje 

veikloje su Kybartų kultūros centru ir Vilkaviškio muzikos mokykla. Kaip veiklos partnerius galime 

įvardinti  Kybartų m. seniūniją, Kybartų biblioteką, Pirminės sveikatos priežiūros centrą, Vilkaviškio 

vaikų teisių apsaugos tarnybą, Kybartų policijos nuovadą, ŠPT. Nuolatiniai ir kompetentingiausi mūsų 

patarėjai yra Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos švietimo bei finansų ir biudžeto  skyriaus  

vyriausieji specialistai.  

Lopšelis-darželis „Kregždutė“ turi savo nuostatus, tvarkas, finansinės apskaitos politiką. Įstaigoje 

veikia savivaldos institucijos: mokytojų taryba, įstaigos taryba bei grupių tėvų komitetai. Yra sudaryta  

pedagogų atestacijos komisija, suburta auklėtojų metodinė grupė. 

        Įstaigoje yra 28,46 etatai, dirba 30  darbuotojų, iš jų – 15 pedagogų, ir 15 aptarnaujančio 

personalo darbuotojų. 

        Aukštąjį išsilavinimą įgiję 9, aukštesnįjį – 6 pedagogai. 

        Aštuoni  pedagogai įgiję vyresniųjų auklėtojų kvalifikacines kategorijas, direktorė ir direktorės 

pavaduotoja ugdymui – trečias vadybines kategorijas.      

Pedagogų amžiaus lentelė: 

Amžius metais Pedagogų  skaičius 

30-35 m. 1 

36-40 m. - 

41-45 m. 5 

46-50 m. 5 

51-55 m. 2 

56-60 m. 2 
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   Nuo 2012 m. sausio mėn. įsteigta logopedo ir socialinio pedagogo etatai, todėl gerės pagalba 

specialiųjų poreikių turintiems vaikams bei pagalba tėvams. Nuo 2014 m. tėvų pageidavimu veikia 

dailės ir šokių būreliai, kuriuose atsiskleidžia vaikų kūrybiškumas ir saviraiška. 

Pedagogės nuolat tobulinasi respublikiniuose, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro 

bei Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus organizuojamuose seminaruose, 

dalinasi gerąja darbo patirtimi su rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogais. 

Kvalifikacijos kėlimo klausimai sprendžiami mokytojų atestacijos komisijos posėdžiuose, 

metodinio ratelio pasitarimuose. Skatinama pedagogų savišvieta. 

Vienas iš pagrindinių Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ plėtros uždavinių – gerinti 

ugdymo kokybę. Tai pasiekti galima vystant pedagogų ir kitų bendruomenės narių kompetencijas. 

Sudaryti sąlygas profesinei saviugdai, užtikrinti darbo patirties ir žinių sklaidą, plėsti profesinės 

partnerystės tinklus su pedagogų kvalifikacijos kėlimo institucijomis.  
Nors vaikų lopšelis-darželis yra bendros paskirties, jį gali lankyti vaikai su specialiais poreikiais, 

pateikę pedagoginės-psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos sutrikimą. Kuriame atviras 

visiems vaikams grupes, diferencijuojame ir individualizuojame ugdymą, siekiame sudaryti 

maksimaliai priimtinas ir saugias ugdymo(si) sąlygas visiems ikimokyklinio amžiaus  vaikams.  

Kybartų lopšelis-darželis „Kregždutė“ siekia kokybiškų ugdymo rezultatų ir stengiasi sudaryti 

palankias ir patrauklias ugdymo(si) sąlygas. Mūsų veikla nukreipta į tautos tradicijų puoselėjimą, savo 

krašto pažinimą, kūrybiško ir aktyvaus vaiko ugdymą. Savo veikla stengiamės aktyvinti visą 

bendruomenę ir formuoti teigiamą įstaigos įvaizdį.  Nors pastatėme keletą naujų sūpynių, uždengėme 

smėlio dėžes, tačiau to maža.  Negalime sutvarkyti žaidimo aikštelių todėl, kad neapsiginame nuo 

praeivių, romų tautybės vaikų ir paauglių. Naudojame tik mobilias lauko žaidimų priemones, kurias 

galime išsinešti ir parsinešti. Teritoriją reikia aptverti aukšta  tvora. 

Ugdymo įstaigos veikla yra planuojama. Tam kiekvieniems mokslo metams rengiama veiklos 

programa, kur numatomi tikslai, uždaviniai ir priemonės tikslams pasiekti. Lopšelyje-darželyje 

rengiami ir organizuojami tradiciniais tapę „Rudenėlio“, Vaikų gynimo ir  Mokytojo dienai skirti 

renginiai, dainų dainelės ir giesmių konkursai. Dalyvaujame Kybartų kultūros centro projektuose ir  

įsiliejam į bendrą koncertinę veiklą Motinos dienos proga. Produktyvi draugystė vyksta su Vilkaviškio 

muzikos mokykla, vaikams atsiveria galimybės meninių gebėjimų tęstinumui. Aktyviai dalyvaujame 

ikimokyklinių įstaigų šventėje „Vaikystės takeliu“. Mūsų ugdytinių darbai dalyvavo rajoniniuose, 

respublikiniuose ir tarptautiniuose parodose-konkursuose. 

Nuo 2004 metų rugsėjo mėnesio lopšelis-darželis savarankiškai tvarko finansinius išteklius. Tapus 

savarankišku asignavimų valdytoju, pagerėjo ugdymo bazė, kuriama aprūpinimo ugdymo priemonėmis 

ir aplinkos gerinimo programa. Siekiame kuo racionaliau naudoti finansinius išteklius. Vilkaviškio 

rajono savivaldybės 2009 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimas  Nr. B-TS-1011 „Dėl užmokesčio už 

vaikų išlaikymą lopšeliuose-darželiuose, bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo grupėse dydžių nustatymo“ (0,7 Lt už kiekvieną lankytą dieną),  2% paramos  lėšos, MK 

leidžia gerinti ikimokyklinio ugdymo aplinką ir apsirūpinti ugdymo priemonėmis. Priešmokyklinio 

ugdymo sąlygos gerinamos iš moksleivio krepšelio. Dalyvaujame projektuose, kurių metu gautos lėšos 

prisideda prie ugdymo kokybės gerinimo. 

 

4. SITUACIJOS ANALIZĖ 

4.1. POLITINIŲ, EKONOMINIŲ, SOCIALINIŲ IR TECHNOLOGINIŲ APLINKOS 

VEIKSNIŲ (PEST) ĮVERTINIMAS 

 

Politiniai veiksniai 

Lietuvos švietimo politika formuojama atsižvelgiant į Europos Sąjungos švietimo gaires ir 

prioritetus. Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, 

Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos aktais, Civiliniu kodeksu, Darbo kodeksu, Lietuvos 

higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, steigėjo ir jo institucijų teisės aktais ir nuostatais. 
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Valstybinėje  švietimo 2013–2022 metų strategijoje išsakyti lūkesčiai – „kad mokykla drauge su 

tėvais ugdytų kūrybiškus žmones, asmenybes, aktyvius Lietuvos valstybės piliečius...“ Siekiame 

glaudaus bendradarbiavimo su tėvais, teikiame etninei kultūrai  reikšmingą vaidmenį, siekiant išugdyti 

tautiškai sąmoningą, patriotišką ir pilietišką asmenybę. Švietimo įstatyme teigiama, kad ikimokyklinio 

ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, 

pažintinius poreikius. Savo veikla to ir siekiame. 

Dirbdami darželyje ypatingai atsižvelgiame į Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo bendrųjų 

nuostatų 1 straipsnį, t.y. „puoselėti asmens dvasines ir fizines galias, padėti tvirtus dorovės ir sveikos 

gyvensenos pagrindus, ugdyti jo intelektą, sudarant sąlygas individualybės plėtotei.“ 

Pagal Lietuvos švietimo koncepciją ikimokyklinio ugdymo uždavinys – „skatinti vaiko 

savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą bei saugoti ir stiprinti vaiko sveikatą“. Įgyvendinant 

keliamus švietimui uždavinius, būtina užtikrinti ugdymo kokybę, kurią sąlygoja Bendroji 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, išsilavinimo standartai, Kybartų vaikų lopšelio-

darželio programa „Metų žingsneliai“, intelektualiniai ištekliai. 

Ekonominiai veiksniai 

Kybartai yra pasienio miestelis, besiribojantis su Kaliningrado sritimi, tai byloja tiek 

geležinkelio, tiek kelio posto muitinė, atitinkanti Europos standartus. Per Kybartus kasdien pravažiuoja 

daug užsieniečių. Kybartai yra pasieniečių, muitininkų ir mokytojų miestas. Be minėtų 2-jų muitinių 

yra: darželis-mokykla „Ąžuoliukas“, „Saulės“ progimnazija, Kybartų K. Donelaičio gimnazija, 

Kybartų specialioji „Rasos“ mokykla, Kybartų vaikų globos namai. Su jomis pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys, vyksta kultūrinis, metodinis bendradarbiavimas. Kybartuose gausu 

prekybos centrų ir privačių parduotuvių. Taip miestelėnai  užsidirba pajamas pragyvenimui.  

Kokybišką įstaigos veiklą taip pat sąlygoja Lietuvos valstybės biudžetas, mokinio krepšelio 

skaičiavimo metodika, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetas, taip pat lopšelio-darželio vadovybės 

gebėjimas paskirstyti lėšas, gautas pagal mokinio krepšelio skaičiavimo metodiką.  Labai svarbu, kad 

bendruomenė dalyvautų įvairiuose finansuojamuose projektuose, būtų gauta socialinių partnerių 

parama, gautos lėšos efektyviai panaudojamos. 

                Metai 

Lėšų šaltiniai 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 

0,7 Lt 6656,30 Lt 5541,90 Lt 6577,20 

2 % 1086,76Lt 2875,80  Lt 2081,56 Lt 

MK 233600 Lt 255555 Lt 270600 Lt 

Projekto lėšos - 1800 Lt 1400 Lt 

2014 m. Europos lėšomis įgyvendintas projektas „Pastato renovavimas ir energetinių sistemų 

modernizavimas“.  

 

Socialiniai veiksniai 

Bendra Lietuvos ekonominė padėtis lemia ir mūsų miestelio socialinius veiksnius. Augant 

bedarbystei didėja emigracija, ženkliai sumažėjo gyventojų. Pagal statistinius duomenis Kybartų 

seniūnijoje gyventojų: 
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  Darbo biržoje užsiregistravę Kybartų seniūnijoje gyvenančių darbingo amžiaus žmonių: 
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Dėl nedarbo didėja emigracija į užsienį, kartu su tėvais išvyksta ir vaikai. 

Mažėja gimstamumas, daugėja vaikų, augančių nepilnose šeimose. 

Vaikų gimstamumas pagal 2014 m. gruodžio16 d. duomenis: 
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       Šeimos priverstos prašyti socialinės pašalpos. Neretai tai tampa vieninteliu pragyvenimo šaltiniu.   

Tokioms šeimoms už darželio lankymą mokėti nereikia. Todėl vis dažniau atsiranda socialiai remtinų 

šeimų vaikų,  be priežasties nelankančių  darželio, nukenčia jų ugdymas. Galime pasidžiaugti, kad 

mūsų įstaigą pradėjo lankyti ir romų tautybės vaikai. Romų tautybės vaikų integracija į lietuvių 

bendruomenę padės jiems lengviau adaptuotis mokykloje ir visuomenėje. Lopšelį-darželį lanko 

socialiai remtinų, nepilnų, daugiavaikių šeimų vaikai. Galime pasidžiaugti, kad  socialiai remtinų 

šeimų, priešmokyklinio amžiaus vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą mažėja. (žr. lentelę):     

Metai Daugiavaikių 

šeimų  

vaikai 

Vienas iš 

tėvų dirba 

užsienyje 

Socialiai  

remtinų šeimų  

vaikai 

 

Romų  

tautybės 

vaikai 

Nemokamą 

maitinimą 

gaunantys 

priešmokyklinio 

a. vaikai 

2012 20 16 25 1 15 

2013 18 3 22 2 9 

2014 23 4 12 - 4 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kaita per praėjusį laikotarpį:  
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Technologiniai veiksniai 

          Spartūs visuomenės socialiniai ir ekonominiai pokyčiai formuoja naują švietimo sampratą, 

keičia mokyklos, mokytojo ir mokyklos bendruomenės uždavinius. Visuomenės pokyčiai, technologijų 

plėtra ir įvairovė verčia naujai žvelgti į mokymą kaip visuotinį procesą. Šiuolaikines informacines 

priemones ir technologijas skatinama vartoti visuose mokomojo proceso lygmenyse, mokant ir 

besimokant. Naudojimasis IKT ugdymo procese padeda sukurti naują mokymosi aplinką, kurioje 

galima taikyti naujus ugdymo metodus, užtikrinti efektyvesnį ugdymą(si) ir pasiekti geresnių rezultatų.  

Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje yra numatyta stiprinti motyvaciją suteikiant 

galimybių mokytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją didinant šiuolaikinių technologijų išmanymą; 

užtikrinti, kad institucijos naudotųsi visomis integruotų informacinių valdymo sistemų galimybėmis; 

sudaryti sąlygas asmenims savarankiškai valdyti karjerą teikiant individualizuotą įvairių formų pagalbą 

realioje ir virtualioje aplinkoje; švietimo sistemą orientuoti į kūrybiškumo, šiuolaikinių technologijų 

išmanymo, verslumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymą. 

Šiuo metu mūsų įstaigos pedagogai naudojasi 6 kompiuteriais. Prieiga prie interneto yra trijuose. 

Visose grupėse yra magnetolos, keturiose grupėse televizoriai. Įsigyta Multimedia, video kamera, du 

skaitmeniniai fotoaparatai. Įstaiga turi internetinę svetainę (www.kybartųkregzdute.lt), kurioje 

pateikiama informacija visuomenei apie lopšelio-darželio teikiamas paslaugas. 

http://www.kybartųkregzdute.lt/
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 Visi  pedagogai išklausę kompiuterinio raštingumo kursus, nes informacinis raštingumas tampa 

neatskiriama atitinkamų kompetencijų dalimi. 

 Ugdymo planavimo kokybei gerinti, informacinei sistemai tobulinti, vaikų ir bendruomenės 

narių kūrybiškumui, saviraiškai, komunikavimo problemų sprendimui reikalingas modernių 

šiuolaikinių technologijų diegimas. Reikėtų, kad visose grupėse būtų kompiuteriai, spausdintuvai, 

įvestas  internetas.  

 Siektina, kad šiuolaikinės technologijos taptų efektyvia priemone ugdymo(si) procese, bei 

padėtų įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą strategiją. 

 

4.2. 2013-2014 MOKSLO METŲ ĮSIVERTINIMO ATASKAITA 

 

Lietuvai integruojantis į Europos švietimo erdvę, vaikų lopšelio-darželio uždavinys – laiduoti 

ugdymo(si) kokybę. Sistemingai atliekama pedagoginė savianalizė, fiksuojamos silpnos ir stiprios 

pusės, lopšelyje-darželyje atliktas įsivertinimas.  

Apklausoje dalyvavo 15 respondentų: 2 vadovai, 9 pedagogai, dirbantys ikimokyklinio ugdymo 

grupėse, 2 - priešmokyklinio ugdymo grupėje bei logopedė ir socialinė pedagogė. 

Buvo vertinamos 6 veiklos sritys: „Etosas“, „Vaiko ugdymas ir ugdymas(is)“‚ „Vaiko 

ugdymo(si) pasiekimai“‚ „Parama ir pagalba vaikui, šeimai“, „Ištekliai“, „Mokyklos valdymas“. 

„Etoso“ srities pagalbinių rodiklių įvertinimai parodė, kad geriausiai įvertintos „Tradicijos“, 

„Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas“. Taip pat aukštą lygį pasiekė „Aplinkos svetingumas, 

saugumas, estetika“, „Įvaizdžio kūrimo kultūra“. Tai rodo, kad pedagogai savo darbu kuria jaukią 

aplinką ir didžiuojasi savo įstaiga. 

„Vaiko ugdymo ir ugdymo(si)“ srityje „Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas ugdymo 

procese“, pedagogų nuomone, yra nepakankamas. Didesnis dėmesys turi būti skirtas sričiai „Šeimos 

įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje“. Šioje srityje aukščiausiai įvertinta „Programų 

atitiktis vaikų ugdymo(si) poreikiams ir interesams“ bei „Programų tarpusavio dermė“. Pedagogų 

nuomone, vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais aukšto lygio. Tai rodo, kad auklėtojos 

gerai pažįsta savo vaikus, stebi vaiko pažangą bei pasiekimus, pritaiko ugdymą kiekvienam vaikui 

individualiai ir kryptingai planuoja ugdymo(si) procesą.  

Analizuojant „Paramos ir pagalbos vaikui, šeimai“ veiklos sritį aiškėja, kad visi pagalbiniai 

rodikliai įvertinti labai gerai. Aukštu lygiu įvertinta „Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos 

dokumentuose“; „Vaiko teisių garantavimas mokykloje“; „Individualių vaiko saugumo, emocinių, 

fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas“, „Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas“ bei „Paslaugų 

tikslingumas“. Žemiausiai įvertintas rodiklis “Pagalba specialiųjų poreikių vaikams“. 

Srities „Ištekliai“ pagalbinis rodiklis „Galimybių tobulėti sudarymas“ yra aukščiausiai įvertintas, 

aukšti įvertinimai –  „Personalo kompetencija ir jos panaudojimas“, „Veiklos erdvė ir jos būklė 

mokykloje“. Žemiausiai įvertintas rodiklis „Finansavimas“. Džiugu, kad darbuotojai išnaudoja 

galimybes tobulėti, kelia savo kvalifikaciją. Jų išsilavinimas ir kvalifikacija leidžia užtikrinti mokyklos 

uždavinių įgyvendinimą ir vaikų ugdymo(si) poreikių tenkinimą. 

„Mokyklos valdymo“ srityje aukščiausiai įvertinta: „Vadovo profesinė kompetencija“. Labiau 

turime pasistengti mokyklos savivaldos veikloje.  

Pagal mokyklos įsivertinimą, nustatytos veiklos stipriosios ir tobulintinos pusės: 

Privalumai  

Tradicijos (1.1.5.)  

Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas (1.2.1.)  

Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas (4.2.2.) 

Paslaugų tikslingumas (4.3.2.)  

Galimybių tobulėti sudarymas (5.1.3.) 

Trūkumai 

Vaikų kultūra (1.1.1.) 

Atvirumas pokyčiams (1.3.2.) 

Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje (2.4.1.) 

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) pažanga (3.2.3.) 
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Vaiko sveikatos stiprinimas (4.2.4.) 

Pagalba specialiųjų poreikių vaikams (4.2.5.) 

Tobulintinos sritys 

Vaikų kultūra (1.1.1.) 

Atvirumas pokyčiams (1.3.2.) 

Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje (2.4.1.) 

Vaiko sveikatos stiprinimas (4.2.4.) 

Pagalba specialiųjų poreikių vaikams (4.2.5.) 

 

4.3. SSGG ANALIZĖ 

 

Parengus įsivertinimo analizę, atlikta SSGG analizė, nustatytos stiprybės, silpnybės, numatytos 

galimybės, grėsmės: 

Stiprybės 

• Savitos mokyklos tradicijos. 

• Geras mokyklos mikroklimatas ir įvaizdis bendruomenėje, 

ryškus tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas. 

• Ugdymo(si) aplinka, priemonės atitinka vaikų amžių ir 

poreikius. 

• Kompetentingi vadovai. 

• Lėšų panaudojimas atitinka mokyklos tikslus ir poreikius.  

Silpnybės 

• Psichologinė ir socialinė pagalba. 

• Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje. 

• Atvirumas pokyčiams. 

• Vaikų kultūra. 

Galimybės 

• Dalyvavimas įvairiuose finansuojamuose projektuose. 

• Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą. 

• Vaikų sveikatos stiprinimas 

Grėsmės 

• Mokinių skaičiaus mažėjimas. 

• Gyventojų emigracija. 

• Socialiai remtinų ir nepilnų šeimų skaičiaus didėjimas. 

 

Vadovaudamiesi „Plačiojo“ audito išvadomis, lopšelis-darželis renkasi šias veiklos strategijas: 

gerinti ugdymo(si) kokybę, tobulinant kvalifikaciją, plečiant kultūrinį akiratį; įtraukti šeimą į ugdymo 

procesą, siekiant ugdymo pagalbos veiksmingumo. 

 

5. KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ VIZIJA, MISIJA, 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

Filosofija – vaikas kaip asmenybė. 

Vizija – atvira visuomenei ir pokyčiams ikimokyklinė įstaiga, užtikrinanti prieinamumą ir lygias 

galimybes, suteikianti palankias sąlygas išskleisti individualius gebėjimus.  

Misija – kokybišku ugdymu tenkinti prigimtinius, socialinius, pažintinius ir kultūrinius vaiko 

poreikius bei laiduoti ugdymo(si) tęstinumą bei vaiko gyvenimo ugdymo įstaigoje gerovę.  

Prioritetas –  į vaiką orientuotas, visuminis ugdymas(is). 

Tikslas: Gerinti ugdymo(si) kokybę.  

1. Užtikrinant lygias galimybes, suteikti ugdytiniams palankias galimybes išskleisti 

individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymo(si) poreikius. 
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2. Stiprinti motyvaciją suteikiant galimybių mokytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją 

plečiant kultūrinį akiratį. 

3. Siekti  mokyklos konkurencingumo. 

 

1. Užtikrinant lygias galimybes, suteikti ugdytiniams palankias galimybes išskleisti individualius 

gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymo(si) poreikius. 

Uždaviniai Priemonė Rezultatas Laikas Atsakingas Lėšos 

1.1. Užtikrinti 

pagalbą 

vaikams, 

turintiems 

specialiųjų 

poreikių. 

1.1.1. Vaikų, 

turinčių 

specialiųjų 

poreikių 

atpažinimas ir 

įvertinimas. 

98% atpažinti ir 

įvertinti vaikai, 

turintys specialiųjų 

poreikių. 

Konsultacijos su 

ŠPT. 

2017 m. 

II ketv. 

R.Kurtinaitienė Žmogiškieji 

 ištekliai 

1.1.2. Logopedo 

kabineto 

aprūpinimas 

ugdymo 

priemonėmis. 

30% pagerės vaikų, 

turinčių kalbos ar 

kalbėjimų 

sutrikimus, kalba. 

2015 m. 

IV 

ketvirtis 

R.Kurtinaitienė MK 

1.1.3. 

Psichologo etato 

įsteigimas. 

Suteikiama 

psichologinė 

pagalba. 

2016 m. 

III 

ketvirtis 

L. Mačiulienė MK 

1.2. Tenkinti 

vaikų 

poreikius, 

atsižvelgiant į 

tėvų lūkesčius. 

 1.2.1. Vaiko 

asmeninės 

raiškos 

tenkinimas. 

60% vaikų 

atsiskleidžia 

kūrybiškumas ir 

saviraiška dailės 

bei šokių 

būreliuose. 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

R. 

Kurtinaitienė 

I. Mikalainienė 

Žmogiškieji 

 ištekliai 

1.2.2. Bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymas etninės 

kultūros 

pagrindu. 

Etnokultūra   

integruojama į 

ugdymą, vaikai 

susipažįsta su 

kultūros 

vertybėmis. 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

  

1.2.3. Vaikų 

kultūros 

kėlimas. 

Parengta ir 

įgyvendinta 

kultūros elgesio 

programa. 

2015 m. 

III 

ketvirtis 

R. 

Kurtinaitienė 

Žmogiškieji  

ištekliai 

1.2.4. Sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių 

formavimas. 

Įgyvendinama 

sveikatos 

saugojimo ir 

prevencijos 

programa, kuri 

integruota į 

kasdieninę veiklą. 

2015 m. 

III 

ketvirtis 

R. Keidošienė Žmogiškieji 

 ištekliai 

1.3. Įtraukti 

tėvus į 

ugdymo(si) 

procesą. 

1.3.1. Atvirų 

durų dienų 

organizavimas. 

Dalyvaus 30% tėvų 

atvirų durų dienose. 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

L. Mačiulienė Žmogiškieji 

ištekliai 

1.3.2. 

Netradicinių 

būdų 

naudojimas 

ugdomajame  

procese.  

Edukacinės išvykos 

į tėvų darbovietes. 

2017 m. 

III ketv. 

R. 

Kurtinaitienė 

Žmogiškieji  

ištekliai 
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1.3.3. Vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimas bei 

analizavimas, 

informacijos 

perteikimas 

tėvams. 

Pagerės 25 % 

bendradarbiavimas 

su tėvais siekiant 

bendrų tikslų vaiko 

gerovei. 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

R. 

Kurtinaitienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2. Stiprinti motyvaciją suteikiant galimybių mokytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją plečiant 

kultūrinį akiratį. 

Uždaviniai Priemonė Rezultatas Laikas Atsakingas Lėšos 

2.1. Siekti 

veiksmingo 

komandinio 

darbo. 

2.1.1.Mokyklos 

įsivertinimo 

atlikimas.  

Mokyklos 

įsivertinime 

mokytojai 

dalyvauja 100 %. 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

R. 

Kurtinaitienė 

Žmogiškieji  

ištekliai 

2.1.2.Tikslų 

iškėlimas, 

prioritetų 

nustatymas ir 

įgyvendinimas. 

Parengti mokyklos  

metiniai veiklos 

planai. 

2017 m. 

I ketv. 

L. Mačiulienė 

R. 

Kurtinaitienė 

Žmoniškieji 

 ištekliai 

2.1.3. Tobulinti 

ikimokyklinio 

ugdymo 

programą 

„Metų 

žingsneliai“. 

Atnaujinta 

ikimokyklinio 

ugdymo programa.  

2015 m. 

II 

ketvirtis 

R. 

Kurtinaitienė 

Žmoniškieji 

 ištekliai 

2.2. Tobulinti 

pedagogines 

kompetencijas 

2.2.1. Savo 

stipriųjų ir 

tobulintinų 

sričių 

įsivertinimas. 

Mokytojas 

atsižvelgdamas į 

įsivertinimo 

rezultatus planuoja 

profesinį 

tobulėjimą, įgytas 

žinias pritaiko 

praktinės veiklos 

veiksmingumui. 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

L. Mačiulienė 

R. 

Kurtinaitienė 

MK 

2.2.2. 

Domėjimasis 

švietimo 

naujovėmis. 

Švietimo naujoves 

analizuoja, vertina 

ir įgyvendina 

ugdymo procese.  

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

L. Mačiulienė Žmogiškieji  

ištekliai 

2.2.3. 

Informacinių 

technologijų 

panaudojimas 

ugdymo 

procese. 

Grupės 100% 

aprūpintos 

kompiuterine 

įranga, yra 

galimybė ugdymo 

procese panaudoti 

informacines 

technologijas. 

 2017 m. 

 IV 

ketvirtis 

L. Svobonienė MK 

2.2.4. 

Dalyvavimas 

nuotoliniuose 

mokymuose. 

Mokytojai 

išnaudoja 

galimybes tobulinti 

kompetencijas, 

atviri pokyčiams. 

2017 m. 

II ketv. 

R. 

Kurtinaitienė 

MK 
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2.3. Dalyvauti  

mokyklos 

socialiniame 

kultūriniame 

gyvenime. 

2.3.1. 

Kultūrinių, 

prevencinių, 

pilietinių akcijų 

ir renginių 

organizavimas. 

Vyksta renginiai, 

kaupiamas 

edukacinis bankas. 

Pagerės 

bendradarbiavimas 

su tėvais 70%. 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

R. 

Kurtinaitienė 

I. 

Mikalainienė 

Žmoniškieji 

 ištekliai 

2.3.2. 

Bendradarbiavi

mas su 

socialiniais 

partneriais. 

Dalyvauta 

bendruose 

projektuose, 

renginiuose, 

pasidalinta gerąja 

patirtimi. 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

L. Mačiulienė 

R. 

Kurtinaitienė 

Žmogiškieji  

ištekliai 

2.3.3. 

Bendradarbiavi

mas su pradinių 

klasių 

mokytojais. 

Aptarta 

priešmokyklinio 

ugdymo programa, 

siekiama 

priešmokyklinio ir 

pradinio 

ugdymo(si)  

dermės. 

2015 m. 

II 

ketvirtis 

R. 

Kurtinaitienė 

Žmogiškieji  

ištekliai 

2.4. Kelti 

vadybinę 

kvalifikaciją. 

2.4.1. 

Dalyvavimas 

švietimo centrų 

organizuojamuo

se seminaruose. 

Įgyjamos ir 

tobulinamos 

vadovo 

kompetencijos. 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

L. Mačiulienė 

R. 

Kurtinaitienė 

MK 

2.4.2. Vadovų 

vadybinės 

kategorijos 

gynimas. 

Vadovai įsivertina 

veiklą, rengia  

kvalifikacinį 

portfelį. 

2015 m. 

I 

ketvirtis 

L. Mačiulienė 

R. 

Kurtinaitienė 

Žmogiškieji 

 ištekliai 

 

3.Siekti mokyklos konkurencingumo. 

Uždaviniai Priemonė Rezultatas Laikas Atsakingas Lėšos 

3.1. Kurti 

mokyklos 

įvaizdį. 

3.1.1. 

Informavimas 

apie įstaigos 

veiklą. 

Straipsniai 

rajoniniame 

laikraštyje. 

Sistemingai 

informacija 

pateikiama 

mokyklos 

internetiniame 

puslapyje. 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

L .Mačiulienė Žmogiškieji  

ištekliai 

3.1.2. Mokyklos 

dainos ir  

vėliavos 

kūrimas. 

Sukurta daina, 

vėliava. Keliamas 

mokyklos prestižas, 

pasididžiavimo 

mokykla jausmas. 

2015 m. 

II 

ketvirtis 

R. 

Kurtinaitienė 

Žmogiškieji  

ištekliai,  

MK 

3.2. Turtinti 

grupes 

kabinetus 

ugdymo 

priemonėmis. 

3.2.1. Parengta 

aprūpinimo 

ugdymo 

priemonėmis ir 

aplinkos 

gerinimo 

programa.   

Parengta programa, 

įsigytos reikalingos 

ugdymo priemonės 

atitinkančios 

mokyklos 

aprūpinimo 

standartus. 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

R. 

Kurtinaitienė 

Žmoniškieji 

 ištekliai  

MK 
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3.3.Užtikrinti 

saugią darželio 

aplinką. 

3.3.1. Darželio 

naujos tvoros 

įgijimas. 

Užtverta tvora, 

saugomas 

inventorius. 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

L. Mačiulienė Specialiosios   

lėšos 

3.3.2. Grupių ir 

salės grindų 

dangos 

perdengimas. 

Dvejose grupėse 

pakeista grindų 

danga. 

2015 m. 

IV 

ketvirtis 

E. 

Svobonienė 

2 % 

3.3.3. Pavėsinių 

stogo dangos 

atnaujinimas. 

Ekologiškas saugus 

pavėsinių stogas. 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

E. 

Svobonienė 

Specialiosios  

 lėšos 

3.4. Ieškoti 

mokyklos 

finansavimo 

šaltinių. 

3.4.1. 

Dalyvavimas 

projektinėje 

veikloje. 

Gautos projektų 

lėšos panaudojamos 

kokybiškoje 

ugdymo veikloje. 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

L. Mačiulienė Žmoniškieji 

ištekliai, 

projekto lėšos 

3.4.2. Tėvų ir 

darbuotojų 

skatinimas 2 % 

pajamų 

mokesčių 

pervesti į 

mokyklos 

fondą. 

Gautos lėšos 

panaudojamos 

edukacinių erdvių 

kūrimui ir 

atnaujinimui. 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

L. Mačiulienė 2 % 

3.4.3. 

Bendradarbiavi

mas su 

vietiniais 

verslininkais. 

Gautos lėšos 

panaudojamas 

koncertinių rūbų 

siuvimui. 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

L. Mačiulienė Specialiosios  

 lėšos 

 

           _____________________ 

 

 

 

 


