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KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „KREGŽDUTĖ“ 

 

STRATEGINIS ŠVIETIMO PLANAS 

2012-2014 m. 
 

 

1. 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 –  darzeliskregzdute@one.lt, interneto svetainė – 

www.kybartukregzdute.lt; telefonas.8 342 58161. 

 

http://www.kybartukregzdute.lt/
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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, ir priešmokyklinis ugdymas, 

vykdant priešmokyklinio ugdymo programą. Joje veikia 1 lopšelio grupė, 3 ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. 

Vidutiniškai kasmet lopšelį-darželį lanko apie 90 ugdytinių. 2011-2012 mokslo metus Kybartų lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ pradėjo 93 

ugdytiniai, iš jų 23 priešmokyklinio amžiaus vaikai. 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, finansininkės bei tėvų atstovų, patvirtinta direktorės 

2011–05–30, įsakymu Nr. R-ĮV- 47. Strateginio švietimo plano projektas buvo svarstomas Mokytojų tarybos posėdyje 2012-01-04, protokolas 

Nr. 3, ir Įstaigos tarybos posėdyje 2012-01-09, protokolo Nr. 2. 

Lopšelio-darželio „Kregždutė“ strateginis švietimo planas sudarytas 2012-2014 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; 

 Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatomis; 

 Vilkaviškio rajono savivaldybės 2010–2012 metų strateginiu veiklos planu; 

 Vilkaviškio rajono savivaldybės 2011-2018 m. strateginiu plėtros planu; 
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 Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendruoju planu; 

 Kybartų lopšelio-darželio „Kregždutė“ nuostatais; 

 2011 m. „Plačiojo“ audito išvadomis. 

Konsultuotasi su Vilkaviškio rajono švietimo skyriaus specialistais. 

 

3. 2007–2011 METŲ STRATEGINIO PLANO VEIKSMINGUMO ANALIZĖ 

 

Kybartų miesto vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“ yra vienas iš dviejų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) paslaugas teikiančių 

švietimo įstaigų. 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“, Kybartų Kristijono Donelaičio 

gimnazija, Kybartų „Saulės“ progimnazija, Paežerių mokykla-darželiu „Ežerėlis“. 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, PPT. 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. 
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Kybartų vaikų lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ dirba 15 pedagogų. Iš jų 8 pedagogės apsigynusios vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę 

kategoriją, muzikos pedagogė – vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją, direktorė ir direktorės pavaduotoja ugdymui – III vadybinės 

kategorijos vadovai. Taip pat direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, muzikos pedagogė, logopedė ir 4 ikimokyklinio ugdymo auklėtojos turi 

aukštąjį universitetinį išsilavinimą, socialinė pedagogė- aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. Nuo 2012 m. sausio mėn. įsteigta logopedo ir 

socialinio pedagogo etatai, todėl gerės pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams.  

Pedagogės nuolat tobulinasi respublikiniuose, Marijampolės 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 nuolat tobulintis darželyje, 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, uždavin iai ir 

priemonės tikslams pasiekti. Lopšelyje-darželyje rengiami ir organizuojami tradiciniais tapę „Rudenėlio“, Vaikų gynimo ir  Mokytojo dienai 
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skirti renginiai, dainų dainelės ir giesmių konkursai. Dalyvaujame Kybartų kultūros centro projektuose ir  įsiliejam į bendrą koncertinę veiklą 

Motinos dienos proga, Užgavėnių  ir Kalėdinės eglutės įžiebimo šventėse. Produktyvi draugystė vyksta su Vilkaviškio muzikos mokykla. 

Rengiame muzikinį projektą „Pažinkime muzikos instrumentus“, kurį vainikuoja bendras muzikos mokyklos mokinių ir darželinukų koncertas. 

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 ugdymo priemonių įsigijimo ir atnaujinimo 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. 

 

                Metai 

Lėšų šaltiniai 

2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

0,7 Lt 6710 Lt 2662 Lt – 693 Lt 

2 % 2182 Lt – 2144 Lt 2496 Lt 

MK 10687 Lt – 44754 Lt 17157 Lt 

 

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 
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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. 

Lietuvos Respublikos seimo nutarime „Dėl valstybės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų“ teigiama, jog švietimui tenka „padėti 

asmeniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu, atsakingu žmogumi, norinčiu ir 

gebančiu nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą“; taip pat „laiduoti tautos ir krašto kultūros tęstinumą, nuolatinį kūrimą, 

tapatybės išsaugojimą, puoselėti šios kultūros atvirumą ir dialogiškumą.“ 

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“, pagrindinė mokykla, 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. Kybartų seniūnijoje pagal statistinius duomenis 

gyvena 8422, o Kybartuose 5671 gyventojas. (Mūsų įstaigą lanko ir vaikai iš aplinkinių kaimų.) Darbo biržoje užsiregistravę 830 Kybartų 

seniūnijoje gyvenančių darbingo amžiaus žmonių. Dėl nedarbo didėja emigracija į užsienį, kartu su tėvais išvyksta ir vaikai. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kaita per praėjusį laikotarpį:  
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 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Priešmokyklinio ugdymo 

grupių vaikai 

25 28 24 23 

Ikimokyklinio ugdymo 

grupių vaikai 

56 60 58 63 

 

Socialiniai veiksniai 

Bendra Lietuvos ekonominė padėtis lemia ir mūsų miestelio socialinius veiksnius. Augant bedarbystei didėja emigracija, mažėja 

gimstamumas, daugėja vaikų, augančių nepilnose šeimose. Vis daugiau šeimų 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 nemažai 

socialiai remtinų, nepilnų, daugiavaikių šeimų vaikai (žr. lentelę): 

 

           

Metai Daugiavaikių šeimų 

vaikai 

Vienas iš tėvų 

dirba užsienyje 

Socialiai 

remtinų šeimų 

 

Romų tautybės 

vaikai 

Nemokamą 

maitinimą 

gaunantys 

priešmokyklinio 

a. vaikai 

2008 6 12 6 0 6 

2009 8 8 12 1 8 

2010 9 7 21 0 12 

2011 11 3 25 4 13 

 

Technologiniai veiksniai 
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Lopšelio-darželio priešmokyklinėse grupėse yra  kompiuteriai, multimedia, filmavimo kamera, foto aparatai. Pedagogai turi kompiuterinio 

raštingumo pažymėjimus, sudarytos sąlygos naudotis kompiuteriu ir internetu. 

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 lėsos 

efektyviai panaudojamos. 

4.2. 2007–2011 MOKSLO METŲ VIDAUS AUDITO 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 platusis auditas. Pagal jo rezultatus geriausiai 

vertinamos šios sritys – ištekliai, mokyklos valdymas ir etosas. Labiau atkreipti dėmesį reikėtų į mokyklos vaiko ugdymą(si) bei vaiko ugdymosi 

pasiekimus. Vykdoma ugdomojo proceso priežiūra leidžia siekti tobulesnės kokybės ir kryptingai organizuoti veiklą. 

Lopšelyje-darželyje kasmet yra atliekamas vidaus auditas. Išanalizavus 2010-2011 mokslo metų vidaus įsivertinimo duomenis, pedagogų 

susitarimu nustatyti šie įstaigos veiklos privalumai, trūkumai ir prioritetai: 

 

4.3. „PLAČIOJO“ AUDITO ATASKAITA 

 

2011 metų lapkričio mėn. įstaigoje atliktas platusis auditas, nustatyti veiklos stipriosios ir tobulintinos pusės: 

Privalumai 

 Mokyklos mikroklimatas, tradicijos (1.1.3., 1.1.5.). 

 Atvirumas pokyčiams  (1.3.3.). 

 Galimybių sudarymas tobulėti (5.1.3.). 

 Biudžeto tvarkymo sistema (5.3.2.).  
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 Tinkama ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis vaikų amžiui, poreikiams bei interesams (2.1.4.) 

 Vadovai kompetentingi ir įsipareigoję mokyklai (6.3.1.) 

 

Trūkumai 

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

 Vaiko daromos pažangos sistema (3.1.1.). 

 Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) pažanga (3.2.3). 

 Psichologinė ir socialinė pagalba, pagalba specialiųjų poreikių vaikams (4.2.3., 4.2.5.)   

 

Prioritetai 

 Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas (2.3.1.) 

 Vaiko daromos pažangos sistema (3.1.1.). 

 Teikiamų paslaugų kokybė (4.3.2.). 

 

4.4. SSGG ANALIZĖ 

 

Parengus „plačiojo“ 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. 
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 Ugdymo(si) aplinka, priemonės atitinka vaikų amžių ir poreikius. 

 Kompetentingi vadovai. 

 Lėšų panaudojimas atitinka mokyklos tikslus ir poreikius.  

Silpnybės 

 Psichologinė ir socialinė pagalba. 

 Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė.  

Galimybės 

 Socialinių partnerių paramos gavimas ir jos panaudojimas. 

 Dalyvavimas įvairiuose finansuojamuose projektuose. 

 Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą. 

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; sudaryti 

sąlygas švietimo paslaugų plėtotei, panaudojant išteklius. 

 

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

 

Filosofija – vaikas kaip asmenybė. 

Vizija – atvira visuomenei ikimokyklinė įstaiga, grįsta tautinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas. 
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Misija – puoselėti visas vaiko galias, lemiančias jo asmenybės vystimosi ir socializacijos sėkmę, sukuriant saugią edukacinę aplinką, kuri padėtų 

atsiskleisti vaikų gebėjimams, saviraiškai. 

Strateginiai tikslai:      

1. Gerinti ugdymo(si) ir gyvenimo kokybę, tenkinant ugdytinių saviraiškos poreikius. 

2. Sudaryti sąlygas švietimo paslaugų plėtotei, panaudojant išteklius 

 

1. Gerinti ugdymo(si) ir gyvenimo kokybę, tenkinant ugdytinių saviraiškos poreikius. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti ugdomąjį procesą. 

2. Ieškoti patrauklių ir efektyvių ugdymo metodų. 

3. Plėtoti vaiko saviraiškos kompetencijas. 

Uždaviniai Priemonė Rezultatas Laikas Atsakingas  Lėšos  

1.Tobulinti 

ugdomąjį 

procesą. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas.  

1.2.  Gerosios patirties sklaida. 

 

1.3. Ugdomojo proceso 

priežiūra. 

 

1.4. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

Kursuose ir seminaruose įgytos žinios 

55 % panaudos ugdymo procese. 

Per metus planuojamos 2 atviros 

veiklos.  

Užtikrintas tinkamas ugdymo proceso 

organizavimas bei ugdomojo proceso 

vertinimas ir įsivertinimas. 

85 % vertinimo metu surinktos 

informacijos naudojamos ugdymui 

2012-2014 m. 

 

2012-2014 m. 

 

2012-2014 m. 

 

 

2012-2014 m. 

 

Vadovai, 

pedagogai 

Pedagogai  

 

Vadovai 

 

 

Direktorė, 

direktorės pav. 

Žmogiškieji 

ištekliai, MK 

Žmogiškieji 

ištekliai, MK 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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2. Ieškoti 

patrauklių ir 

efektyvių 

ugdymo 

metodų. 

 

3. Plėtoti vaiko 

saviraiškos 

kompetencijas. 

 

 

vertinimo sistemos 

tobulinimas. 

1.5. Vaiko gerovės komisijos 

pasitarimai. 

 

2.1. Projektinio darbo metodo 

taikymas. 

 

2.2. Informacinių technologijų 

panaudojimo galimybių 

plėtimas ugdymo(si) procese.   

3.1. Prevencinės veiklos 

tobulinimas. 

 

 

3.2. Pilietinių, tautinių, 

kultūrinių projektų, akcijų 

organizavimas. 

 

3.3.  Tradicinių renginių 

organizavimas. 

planuoti ir koreguoti. 

 

Suteikta pagalba ugdytiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių. 

Projektinė veikla skatins ieškoti naujų 

edukacinių erdvių, skatins motyvaciją. 

 

60 %  pedagogų pritaikys šiuolaikinius 

ugdymo metodus.  

 

Saugios socialinės aplinkos 

užtikrinimas, sveikos gyvensenos 

propagavimas. 

 

Rengiami projektai, akcijos. Sudarytos 

galimybės mokinių saviraiškai. 

 

 

Puoselėjamos darželio tradicijos, 

ruošiamasi darželio 30-ečiui. 

 

 

2012-2014 m. 

 

 

2012-2014 m. 

 

 

2012-2014 m. 

 

 

2012-2014 m. 

 

 

 

2012-2014 m. 

 

 

 

2012-2014 m. 

ugdymui 

 

VGK 

 

 

Pedagogai  

 

 

Vadovai, 

pedagogai 

 

Socialinis 

pedagogas 

 

 

Vadovai, 

pedagogai 

 

 

Vadovai, 

pedagogai 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

rėmėjai 

Žmogiškieji 

ištekliai, MK 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

projektinės 

lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

projektinės 

lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

projektinės 
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lėšos 

 

2. Sudaryti sąlygas švietimo paslaugų plėtotei, panaudojant išteklius. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti bendruomenių sąveikos sistemą. 

2. Kurti mokyklos įvaizdį. 

3. Gerinti materialią bazę.  

Uždaviniai Priemonė Rezultatas Laikas  Atsakingas  Lėšos 

1.Tobulinti 

bendruomenių 

sąveikos 

sistemą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Tėvų apklausa apie 

teikiamą paslaugų kokybę. 

1.2. Socialinių partnerių 

paieška, bendradarbiavimo 

sutarčių pasirašymas. 

 

1.3. Tėvų įtraukimas į 

mokyklos gyvenimo 

kasdienybę ir šventes. 

1.4. Bendruomenės narių 

įtraukimas į darbo grupes 

planuojant veiklą. 

1.5. Įsteigti psichologo etatą 

Atliktas tyrimas, išsiaiškinta tėvų 

lūkesčiai. 

Sudarytos sutartys, rengiami bendri 

projektai. Abipusiškai dalyvaujant 

bendruose projektuose bus vykdoma 

veikla, 45 % pagerės ugdymo kokybė. 

Aktyvus tėvų dalyvavimas įstaigos  

veikloje. Bendruomenės telkimas. 

 

Veikla taps 30-35% įvairesnė, 

efektyvesnė. 

 

Suteikiama psichologinė pagalba. 

2012-2014 m. 

 

2012-2014 m. 

 

 

 

2012-2014 m. 

 

 

2012-2014 m. 

 

 

2012-2014 m. 

Socialinė 

pedagogė 

Vadovai  

 

 

 

Vadovai, 

pedagogai 

 

Vadovai 

 

 

Vadovas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

MK 
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2. Kurti 

mokyklos 

įvaizdį. 

 

 

 

 

 

 

3. Gerinti 

materialią bazę.  

 

2.1. Internetinio puslapio 

nuolatinis atnaujinimas. 

2.2. Informacijos apie įstaigos 

veiklą skleidimas rajoninėje 

spaudoje. 

2.3. Estetinės aplinkos 

puoselėjimas. 

2.4. Mokyklos ir grupių 

vėliavų kūrimas. 

3.1. Logopedo kabineto 

įrengimas. 

 

3.2. Įrengti „Boružiukų“ 

grupėje langų žaliuzes. 

3.3. Sutvarkyti įstaigos 

aplinkos zonas. 

3.4. Virtuvės grindų dangos 

pakeitimas. 

3.5. Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų grupių apšvietimo 

atnaujinimas. 

3.6. Reikiamo sportinio 

Visuomenė sužinos apie įstaigos 

teikiamas paslaugas, veiklą. 

Straipsniai spaudoje supažindins 

bendruomenę su mokyklos veikla ir 

tradicijomis. 

Vaikų darbų parodos. 

 

Kuriamas mokyklos įvaizdis ir 

tradicijos. 

Suteikiama pagalba vaikams, 

turintiems kalbos sutrikimų. Pagerės 

15 % vaikų komunikavimas. 

Tinkamos darbo sąlygos. 

 

Uždėta tvora, saugūs vaikai ir 

inventorius. 

Atitiks HN reikalavimus. 

 

Visų grupių apšvietimas atitiks 

higienos normas ir reikalavimus. 

 

Pagerės 40% sportinės veiklos 

2012-2014 m. 

 

2012-2014 m. 

 

 

2012-2014 m. 

 

2012 m. 

 

2012 m. 

 

 

2013 m. 

 

2012-2014 m. 

 

2012-2014 m. 

 

2012-2014 m. 

 

 

2012 m. 

Vadovai 

 

Vadovai, 

pedagogai 

 

Pedagogai  

 

Pedagogai 

 

Direktorės pav. 

ūkiui 

 

Direktorės pav. 

ūkiui 

Direktorės pav. 

ūkiui 

Direktorės pav. 

ūkiui 

Direktorės pav. 

ūkiui 

 

Direktorės pav. 

Žmogiškieji 

ištekliai, MK 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, MK 

Žmogiškieji 

ištekliai, MK 

Spec. lėšos, 

rėmėjai 

 

Spec. lėšos, 

rėmėjai 

Spec. lėšos 

 

Spec. lėšos 

 

Spec. lėšos 

 

 

MK 
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inventoriaus įgijimas. 

3.7. Ikimokyklinio amžiaus 

vaikams pritaikytų baldų 

įsigijimas. 

3.8. Edukacinių žaidimų ir 

veiklos zonų atnaujinimas. 

kokybė.  

Pagal amžių pritaikyti baldai 100% 

atitiks higienos normas. 

 

Pagerės 30 % ugdymo(si) motyvacija.  

 

 

2012-2013 m. 

 

 

2012-2014 m. 

ugdymui 

Direktorės pav. 

ūkiui 

 

Direktorės pav. 

ugdymui 

 

Spec. lėšos 

 

 

MK 

 

           ______________________________________________ 

 

 

PRITARTA                                                                                                                                                           SUDERINTA 

Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų                                                                                                                         Vilkaviškio rajono savivaldybės 

lopšelio-darželio „Kregždutė“ tarybos                                                                                                                   administracijos direktoriaus 

2012 m. sausio 4 d.   protokoliniu nutarimu                                                                                                          2012 m. balandžio 13     d.                                      

(protokolas   Nr. 1.5.-2)                                                                                                                                          įsakymu Nr. B-ĮV- 426 

 


