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I. 2019-2021m. strateginio plano analiz6.
Lop5eliui - darleliui tenka ypatingas vaidmuo uZtikrinant vien4 i3 pagrindiniq Lietuvos

Respublikos Svietimo politikos uZdaviniq - teikti kokybi5k4 ankstyvqii ikimokyklini ir prie5mokyklini
ugdym4 ir j! pritaikyti prie nuolat besikeidiandiq aplinkos ir Seimos poreikiq. Siekiant geriau tenkinti
vaikq prigimtinius, kulttros, socialinius, paZintinius poreikius, padeti vaikui pasirengti sekmingam
startui i mokykl4, rengiant 2022-2024 m. strategini plan4 atsiZvelgeme i pastaryjq metq lop5elio-
darZelio veiklos isivertinimo ir 2019-2021 m. strateginio plano igyvendinimo rezultatus. 2019-2021 m.
strateginiame veiklos plane buvo i5kelti trys prioritetai:

Pirmas prioritetas: {staigos paLanga link integralaus ugdymo.
Antr as pr i o r it e t as : Mokymosi kulturos kurimas.
Treiias prioritetas ; Strateginis valdymas.
Strateginiame plane buvo itvirtintas siekis diegti patirtini ugdymg kreipiant STEAM linkme,

ugdl'ti sveik4 vaik4, siekti savivaldaus mokymosi. Ugdytiniq paZangos ir vaiko brandumo mokyklai
analize parode, kad visi prie5mokykliniq grupiq ugdytiniai pasieke paZang1, kitose amZiaus grupese

taip pat fiksuoti teigiami pokydiai.

Pasiekta laimejimq etnokultflros puoselejimo srityje, pletotas neformalus vaikq ugdymas pagal

tevq pageidavimus (ankstyvojo anglq kalbos ugdymo, liaudies ir ritminiq Sokiq , futbolo, Sachmatq).

Pletota specialios pagalbos teikimo vaikui, atsiZvelgus ijo individualius poreikius ir gebejimus,

paslauga, igytos naujos ir sukurtos specialios metodines priemones darbui su vaikais, vykdytas tevq

Svietimas.

Antram prioritetui - mokytojai kele kvalifikacij4 IT priemoniq naudojimo ugdomajai veiklai
klausimais: konsultantai moke kaip naudotis interaktyviosios lentos, interaktyviq grindq galimybemis,

dalyvavo nuotoliniuose IT programeliq taikymo ugdymui mokymuose. Mokytojai kele kvalifikacij4 ir
vaikq itraukties, darbo su turindiais SPP, kalbos sutrikimq Salinimo, meninio ugdymo kompetencijq
pletojimo klausimais.

Aptarnaujandio personalo darbuotojai dalyvavo ,,Dokumentq rengimo ir archyvavimo", ,,Vie5qjq
pirkimq organizavimo ir vykdymo" mokymuose. Pedagogai ne tik aktyviai dalyvavo respublikinese ir
rajoninese konferencijose, pristatd prane5imus, bet ir prisidejo prie Siq renginiq organizavimo.

Vykdyta sklaida-publikacijos Svietimo naujienose, ,,Tel5iq Ziniose" ir ,,Kalvotoj e Zemaitijoje".

[gyvendinant strategini ir metinius veiklos planus fiksuota:
- ugdymo paslaugq kokybe ir Zmogi5kqjq bei materialiqjq istaigos i5tekliq racionalus valdymas;
-teikiant bendrojo ikimokyklinio ir prie5mokyklinio bei meninio etnokulturinio ugdymo

programas pasiekti kokybiniai pokydiai, pelnyta apdovanoj imq;
-vaikq ugdymo ir darbuotojq darbo aplinka, kurianti prideting vertg kokybi5kam ugdymui ir

motyvuotam darbui, papildyta inovatyviomis priemonemis ir vertybiniais estetiniais akcentais.
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Strateginio valdymo efektyvumui uZtikrinti vadybiniai siekiai orientuoti i darbuotojq telkimq

istaigos tikslams ir uZdaviniams igyvendinti, ne tik siekta kokybiniq pokydiq ugdyme ir itvirtintas
nuoseklaus planingo veikimo principas, bet uZtikrintos brltinosios ir saugios s4lygos ugdytiniams ir
darbuotojams, kurta esteti5ka vidaus ir i5ores aplinka, atspindinti istaigos krypti ir i5skirtinum4.

GlaudDs socialines partnerystes rySiai vystyti su redakcija ,,Tel5iq Ziniosoo, Tel5iq rajono
savivaldybes Kulturos centru ir K. Praniauskaites vie5qf a biblioteka", Zemaidirq muziejumi ,,Alka",
Tel5iq trediojo amZiaus universitetu, AB "1emaitijos pienas", TelSiq Svietimo centru, Vaiko teisiq
apsaugos tamyba ir ikimokyklinemis istaigomis.

Ugdymo tikslus ir uZdavinius sekmingai igyvendinti padejo savivaldos institucijos: Mokyklos
taryba, Mokyojrl taryba, Metodine grupe, direktoriaus isakymu sudarytos darbo grupes ir Vaiko
geroves komisija.

II. I5orinds aplinkos analwil

2.l.Politiniai - teisiniai veiksniai. Lietuvos Svietimo politika yra orientuota i pamatines

humani5kumo, demokrati5kumo, lygiq galimybiq, pilieti5kumo, tolerancijos, tradicijos tgstinumo ir
atvirumo kultUrq ivairovei vertybes ir yra formuojama pirmiausia atsiZvelgiant i Europos Sqjungos

Svietimo gaires ir prioritetus, kurie atsispindi Lietuvos Svietimo pletotes 2013-2022 m. strateginese

nuostatose. Ikimokyklinis ir prie5mokyklinis ugdymas yra pirmine Lietuvos Svietimo pakopa,

uZtikrinanti lygias starto galimybes mokymuisi visiems vaikams. Ikimokyklinis ugdymas yra labai

svarbus blsimam Salies piliediui, asmenybei ugdyi, tadiau jau valstybiniu lygiu buvo pripaZinta, kad

ikimokykliniam ugdymui politiniu ir visuomeniniu lygmeniu skirta per maiu demesio.

Keliami vis auk5tesni ivairiapusiSko ugdymo kokybes standartai, taip pat profesine mokytojq
kompetenctjq (lygiq) kartele, dideja reikalavimai ugdymo ir mokymo aplinkai. [kimokyklinio ugdymo

istaigai keliamas tikslas pasiruo5ti itraukiajam ugdymui, privalomam vaikq i5 socialines rizikos Seimq

ugdymui, pradeti penkiq metq vaikus ugdyti pagal prie5mokyklinio ugdymo program4. Tam reikia
kompleksinio pasiruo5imo: tiek Zmogi5kqjq i5tekliq kompetencijq tobulinimo, tiek istaigq materialinio
aprupinimo (pritaikymo) neigaliesiems, tiek teikiamq paslaugq perZi[rejimo ir profesionalaus,
patrauklia forma teikiamo tevq Svietimo didinant jq tolerancij4 specialiq poreikiq vaikq ugdymui.
Reikalingos ir inovatyvios ugdyrno priemones bei profesionalios metodines rekomendacijos naujoms
programoms lgyvendinti.

{staiga savo veiklq organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo istatymu, Vaiko teisiq
konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybes Svietimo ir kitais istatymais, Svietimo ir mokslo
ministro isakymais, Tel5iq rajono savivaldybes sprendimais, Tel5iq rajono savivaldybes
administracijos Svietimo ir sporto skyriaus vedejo isakymais bei lop5elio-darLelio,,Mastisoo nuostatais.

{staigos veiklai gali tureti itakos istatymq ir norminiq teises aktq pokydiai.

2.2.Ekonominiai veiksniai.
Stabilus istaigos finansavimas (i5 specialios tikslines dotacijos ir savivaldybes biudZeto) sudare

s4lygas siekti vaikq ugdymo kokybes, kurti edukacing aplink4. Paramos istaigai galimybiq maZeja, vis
maLiau ugdytiniq tevq remia lstaig4 pervedant gyventojq pajamq mokesdio 1,2 proc.

2.3. Ry5iq, informacinds ir komunikacinds sistemos
Kompiuteriq, dirbandiq mokyklos tinkle yra 18, i5 jq visi turi prieigq prie interneto. Grupiq

mokytojai turi po 1-2 ne5iojamus kompiuterius (i5 viso - 9) ir bevieli intemeto ry5i, taip pat
multimedijos projektorius. Kompiuterizuoti administracijos kabinetai, metodinis kabinetas



Naudojamasi elektroninio pa5to paslaugomis, mokiniq ir mokytojq duomenq bazemis, Svietimo
informacine sistema SVIS ir ikimokykliniq bei prie5mokyklines grupiq elektroniniu dienynu ,,M[sq
darZelis". Komunikacij ai pasitelkiamos sukurtos Messenger grupes.

2.4. Socialiniai veiksniai
LopSelio - darZelio veiklai ir jo strateginio plano kryptims itakos turi bendroji Salies ir rajono

socialine situacija. Dabarting demografing padeti Tel5iq mieste lemia neigiamas migracijos saldo,
gyventojq skaidiaus sumaZejimas ir to pasekoje maZejantis vaikq skaidius. Dideja socialiai remtinq,
vaikq i5 nepilnq Seimq skaidius. Labai dideja vaikq, turindiq specialiqjq poreikiq, kuriq ugdymui
reikalinga papildoma pagalba, skaidius.

Tel5iq rajono savivaldybes strategines pletros iki 2030 metq plane socialine politika nukreipta i
paramos Seimai ir vaikams sistemos tobulinimq. Todel netolimoje perspektyvoje bus siekiama

igyvendinti Svietimo infrastrukturos modernizavimo ir profesionalios pagalbos Seimai teikimo
programas.

{staig4 lanko Tel5iq miesto ir aplinkiniq gyvenviediq vaikai. Blogeja vaikq sveikatos indeksas.
Daugeja pedagogi5kai apleistq vaikq ir vaikq, turindiq psichologiniq, elgesio problemq. Siems
ugdytiniams ir jq tdvams reikalinga speciali parama. Tarp ikimokyklinio amZiaus vaikq sveikatos
sutrikimq daZniausi kalbos ir artikuliaciniai, neLymfrs ir vidutiniai raidos, laikysenos sutrikimai,
skolioze, autizmo poZymiai.

Tel5iq l. d. ,,Mastis" 2022-01-01 duomenimis, istaigoje yra4 vaikai, turintys raidos sutrikimq, 54
vaikai, turintys kalbos ir kalbejimo sutrikimq, iS kuriq logopedo pagalba teikiama 45 (del darbo kr[vio
apimties). Augandiq nepilnose Seimose yra 15, ugdomas 1 vaikas i5 socialing rizikq patiriandios
Seimos. Seimose augandiq vaikq, kuriems teikiama nuolaida uZ maitinimq yra 18,70 proc. lengvat4
gauna 3 vaikai, nemokam4 maitinim4 - 19.

2.5. Technologiniai veiksniai
Valstybes ilgalaikes strategijos tikslas yra vykdyi informacines ir Ziniq visuomenes pletros

program4. 2018 m. birZelio 25 d. lsakymu Nr. V-598 patvirtintas ,,Reikalavimq mokytojq ir pagalbos
mokiniui specialistq skaitrneninio ra5tingumo programoms apra5as"

fstaigoje kompiuterizuotos 8 darbo vietos: direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui,
direktoriaus pavaduotojui flkio ir bendriesiems klausimams, ra5tines administratoriui, logopedui,
prie5mokyklines grupes vaikams, pedagogams. 86 % istaigos ugdytiniq teveliq turi kompiuterius
namuose. Visi pedagogai geba naudotis informacinemis technologijomis. Suprasdami kokybi5kai
besikeidiandiq IT technologijq galimybes, pedagoginiai darbuotojai ir kiti specialistai nori tapti
paZengusiaisiais vartotojais periodiSkai tobulindami savo igUdZius IT skaitmeniniq technologijq
naudojimo mokymuose.

Taikomos modernios technologijos pades kaupti mokomqj4 vaizding medZiag4 duomenq banke,
perduoti pedagogams informacij4, skleisti gerq1 patirti ir dalintis su kitomis ugdymo istaigomis,
analizuoti, tobulinti, vertinti pedagogines veiklos efektyvum4, supaZindinti tevus su lop5elyje -
darZelyje vykdoma veikla, pades suteikti vaikams informacijos apie juos supandi4 aplink4.

III. Vidinds aplinkos analiz6
3. 1. Teisin b b az6. Lop Sel is-darZeli s veikl4 grindLia:
3. 1. l.Vaiko teisiq konvencija;
3. 1 .2.Lietuvos Respublikos (toliau-LR) Konstitucij a;

3.1.2.LR Svietimo ir kitais istatymais;
3.1.3.LR darbo kodeksu ir kitais istatymais;
3.1.4.LR Vyriausybes nutarimais ir norminiais aktais;
3.1.5.LR Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais;
3. I .6.LR visuomends sveikatos prieZiiiros isakymais;
3.1.7.Tel5iq rajono savivaldybes tarybos sprendimais, Tel5iq rajono savivaldybes administracijos,
Svietimo ir sporto skyriaus vedejo isakymais;



3.l.8.Paramos gavejo statusu ir kitais teisiniais dokumentais;
3.1.9.Lop5elio-darZelio nuostatais, darbo tvarkos taisyklemis, kolektyvine darbo sutartimi, pareigybiq
apra5ymais;
3.1 .1O.Lop5elio-darZelio direktoriaus isakymais, patvirtintomis tvarkomis.

3.2. Organizacind struktflra
Organizacing struktflr4 ir etatq sqraS4 nustato ir tvirtina direktorius pagal steigejo patvirtintus

normatyvus. Lop5elis-darZelis yra bendros paskirties, vykdomas ikimokyklinis ir prie5mokyklinis
ugdymas.

Molqtklos taryba - aukidiausia savivaldos institucija, telkianti tevus, pedagogus ir kitus
bendruomenes socialinius partnerius visq istaigos veiklos sridiq klausimams kolegialiai nagrineti ir
sprgsti.

MolEtojr4 taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojq profesiniams bei
bendriems ugdymo klausimams sprgsti. Ugdymo institucijos uZdavinius taip pat padeda igyvendinti
metodine grupe, mokytojq ir pagalbos mokytojui specialistq atestacijos komisija, vaiko gerovds
komisija, grupiq tevq komitetai.

Valdymas. fstaigai vadovauja direktorius. Ugdymo proces4 koordinuoja direktoriaus
pavaduotojas ugdymui ir metodine grupe.

Direktoriaus pavaduotojas ukiui ir bendriesiems klausimams atsakingas uL, pastato, patalpq
eksploatavim4, jq prieli0rrq, nematerialiojo, materialiojo ilgalaikio bei trumpalaikio turto apskait4,
prieLiur 4, aptarnauj andio personal o darb o or ganizav im4.

Veikia 1 lop5elio grupe 2-3 metr4vaikams, 4 ikimokyklinio ugdymo grupes 3-5 metq vaikams, jq
tarpe miSri, 1 prie5mokyklinio amZiaus grupe 5-6 metq vaikams. Vietq skaidius visose grupese - 115.

ORGANIZACINES STRUKTUROS SCHEMA

3 3. LmogiSkiej i i5tekliai
Tel5iq lop5elyje - darZelyje ,,Mastis" patvirtinta etato, dirba29 darbuotojai.

fstaigoje dirba 3 vadovai, 14 aptarnaujandio personalo darbuotojq, 15 pedagogq. IS jq 11 -
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojq, 1 logopede, 2 meninio ugdymo mokytojos. 12

mokytojq turi mokytojo metodininko kvalifikacing kategorrjQ, 1- vyresniojo mokytojo kvalifikacing
kategorij4, 2 - mokytojo kvalifikacing kategorijq.

Kol kas istaigoje specialistq mokytojq ir jq padejejq uZtenka, tadiau personalo amZiaus vidurkis
yra vir5 50 metq, vis daZnesni jq ligos/nedarbingumo atvejai. Del to sudetingiau uZtikrinti kokybi5k4
pavadavimq,, organizuoti sklandq pradeto ugdymo ir projektq tgstinum4. Lop5elio - darhelio darbuotojq

Savivalda
Mokvklos tarvba

Administracija:
direktorius, direktoriaus pavaduotojas

ugdymui (0,5), direktoriaus pavaduotojas
flkiui ir ra5tines administratorius (0,5)

Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
mokytoj ai, Svietimo pagalbos specialistai,

meninio ugdymo mokytojai

Aptarnauj antis personalas :

ikimokyklinio ugdymo mokytojo
padej ej ai, valyoj as, kiemsargis,

darbininkas



kvalifikacija tobulinama pagal turimas finansines galimybes, atsiZvelgiant i istaigos tikslus ir
uZdavinius.

Medicinini Svietim4 istaigoje organizuoja visuomenes sveikatos prieZiiiros specialiste atvykstanti
2 kartus per savaitg.

3. 4. Plan avimo sistema. Lop5elyj e{arLelyj e,,Masti so' rengiami :

3.4.l.Strateginis veiklos (3 metq) planas;

3 .4.2.Metiniai veiklos planai.

3.4.3.Vykdoma ikimokyklinio ugdymo programa ,,Mondriejam sulig deina", prie5mokyklinio
ugdymo bendroji programa ,,Opa paoo, etnines kulturos ugdymo programa ,,Cynrliokams", grupiq
teminiai savaitiniai ir metiniai planai;

3.4.4.Vaikq, turindiq kalbejimo ir kalbos sutrikimq, grupiniq, pogrupiq ir individualiq
logopediniq pratybq planai,

3.4. S.Meninio ugdymo pedagogo veiklos planas.

3.4.6. Visuomenes sveikatos prieZiuros specialisto, vykdandio sveikatos prieZiDr4 TelSiq

lop Selyj e-d arlelyj e,,Mastis", veiklo s planas.

3.4.7. Neformaliojo Svietimo, papildandio ugdymo programQ, planai.

3.4.8. Metinis mokyklos biudZeto planas;v' 
3.4.9. Mokyklos savivaldos institucijq (Mokyklos tarybos, Mokytojq tarybos, Metodines

tarybos) planai;

3.4.10. Vaiko geroves komisijos planas.

Planai ir programos derinami, siekiant dermes tarp prisiimtq tikslq siekiniq bei veiklq
integravimo. Planavimo dokumentai nuolat perZilrimi ir tikslinami.

3.5. F inansiniai iStekliai
3.5.l.Programa ,,ISsilavinusios bendruomends ugdymas(-sis)", ugdymo proceso ir aplinkos

uZtikrinimas B[ ,,Mastis" lop5elyje - darLelyje, finansavimo Saltinis - Specialioji tiksline dotacija
ugdymo reikmems finansuoti.

3.5.2.Programa ,,I5silavinusios bendruomends ugdymas(-sis)", ugdymo proceso ir aplinkos
uZtikrinimas ,,Mastis" lop5elyje - darlelyje, finansavimo Saltinis - Savivaldybes biudZeto leSos

savaranki5kosioms funkcij oms vykdyi.
3.5.3.Taip pat specialiosios leSos, valstybes deleguotos funkcijos (nemokamo mokiniq maitinimo

le5os), l,2o/o gyvenlojq pajamq mokesdio, projektq ir remejq leSos.

Tiesioging itak4 Svietimo istaigos veiklai, tinkamoms darbo s4lygoms sudaryti ir tiesioginiq
funkcijq vykdymo kokybei turi Salies ir ypad savivaldyb€s ekonomine padetis. Didesne biudZeto
asignavimq dalis tenka personalo darbo uZmokesdiui, o materialinei bazei palaikyti, renowoti ar plesti
le5q nepakanka.

3.6.Ry5irt sistema, informacin6s ir komunikavimo sistemos
Lop5elis-darZelis yra strategi5kai patogioje vietoje, viename pastate su Tel5iq Svietimo centru,

Centralizuota buhalterija. Netoli yra Ateities progimnazijos ,,Sauletekio" skyrius, lop5eliai-darZeliai

,,Nyk5tukas ", ,,BerZelisoo. Su visomis ikimokyklinemis istaigomis palaikomi kultflriniai socialiniai
rySiai, vykdomi bendri projektai, rengiamos Sventes. Nuolat palaikomi bendradarbiavimo ry5iai su
Zemaidit4 muziejumi ,,Alka", Kulturos centru, K. Praniauskaites biblioteka, Psichologine-pedagogine
tarnyba bei kitomis institucij omis.

[staiga naudojasi ivairiomis rySiq priemonemis, modernia technine iranga:
Telia telefono abonentas * I, Tele2 mobilts telefonai * 1, kompiuteriai -18, plan5etiniai kompiuteriai

-l 1.

Naudojamasi Mokiniq ir mokytojq duomenq bazdmis, Svietimo valdymo informacine sistema
SVIS. Elektroninis dienynas ,,Miisq darZelis" (prisijungti gali ir tevai). Tevams Zinios apie istaigos



veikl4 papildomai skelbiamos vietos ir Salies Ziniasklaidoje, interneto tinklapyje www.ldmastis.lt,
Facebook paskyroje ,,Tel5iq lop5elis -darZelis 

ooMastis" 
.

Lop5elis-darZelis ,,Mastis" turi savo veliavq, logotip4, himn4.

3.7.Vidaus kontrol6s sistema.

[staigos veikl4 kuruoja Tel5iq rajono savivaldybes administracijos Svietimo ir sporto skyrius
Bendryjq Svietimo istaigq prieZi[ros nuostatq nustatyta tvarka. Finansines veiklos kontrolg vykdo
igaliota valstybes kontroles institucija bei Tel5iq savivaldybes kontroles ir audito tarnyba, istaigos
vadovas. Lop5elio-darLelio darbo tvark4 reglamentuoja direktoriaus isakymu patvirtintos darbo
tvarkos taisykles

Lop5elio - darZelio vidaus kontrole apima visas veiklos sritis.
Ugdomojo proceso prielinrqvykdo direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Stebesenos

rezultatai aptariami individualiai bei mokytojq tarybos posedZiuose. Siekiant garantuoti ugdymo (si)
kokybg bei darbuotojq profesionalum4, kiekvienais metais vykdomas lop5elio-darZelio veiklos
kokybes isivertinimas. Veiklos isivertinim4 istaigoje atlieka lsakymu patvirtinta darbo grupe. Ataskaita
apie lopSelio - darZelio veikl4 teikiama Mokyklos tarybai bei Mokytojq tarybai.

3.8. Poreikiai:
3.8.1. Saugios aplinkos uZtikrinimui botina pastato renovacija: i5oriniq sienq Siltinimas, iejimo

tambiiry kapitalinis remontas, teritorijos ap5vietimo atnaujinimas, privaZiavimo aik5teles sutvarkymas
(dangos asfaltavimas) siekiant irengti automobiliq parkavimo vietas.

3.8.2. Ugdymo modernizavimui, siekiant atliepti Siuolaikinius ugdymo poreikius, reikalingas
informaciniq kompiuteriniq technologijq atnaujinimas ir papildymas. Svarbus mokytojq kompiuterinio
ra5tingumo kompetencijq didinimas darbui su inovatyviomis priemonemis, darbui su specaliqjq
poreikiq turindiais vaikais.

3.8.3.Reikalinga aktyvinti savivaldos organq : Metodines tarybos, Vaiko geroves komisijos
darb4, ypad keisti darbo su Seima- tevq Svietimo formas ltraukties tikslu.

IV. SSGG (sti biu, silpnybiu, galimybiu ir sresmiu) anallzb
Stipryb6s

{gyvendinamas ikimokyklinis ir prie5mokyklinis ugdymas praturtintas neformalaus ugdymo
veiklomis pagal tevq pageidavimus.

[staigoj e dirba kvalifikuoti, didelg patirti turintys pedagogai.

Teikiama Svietimo pagalba vaikui: logopedo, spec. pedagogo, soc. pedagogo.

Istaigoje puoselejama etnokultfrra, suformuoti turimi ry5kts prioritetai, tradicijos ir vertybes.

Igytos inovatyvios, modernios ugdymo priemones ugdymo procesui.

Stipriai i5reik5ta ir puoselejama menine rai5ka ne tik ugdymo procese.

fstaiga Zinoma ir teigiamai vertinama Tel5iq mieste ir rajone.

Silpnybds
Del le5q stokos neatlikta pastato iSorine renovacija ir neirengtas atvykimo i istaig4 kelio
apSvietimas.

Nepakankamos vyresnio amZiaus personalo IT Zinios, Zemas kompiuterinio ra5tingumo lygis.
Nepakankamas turimq IT priemoniq naudojimas ugdymui.
Didelis personalo sergamumas.

Del individualizmo ne visada dirbama komandoje, stinga i5silavinusiq aukletojq padejejq,
siekiandiq vieningo rezultato.

Personalas nepasirenggs vaikq su specialiaisiais poreikiais, turindiq kalbos, sveikatos sutrikimq
itraukties procesui.
Tevai daLnai ignoruoja akivaizdlius vaiko raidos neatitikimus ir nesikreipia del kvalifikuotos spec.
pagalbos bei eydytoiu rekomendaciiu pateikimo istaieos personalui.

Galimyb6s
Modernizuoti ugdymo procesA diegiant informacines technologii as.



Pedagogams organizuoti mokymus.tobulinant Zinias del inovatyviq priemoniq diegimo ir naudojimo
veiklose su ugdyiniais.
Stiprinti ir plesti lstaigos rySius su kitomis institucijomis ir socialiniais partneriais organizuojant
Seimq pedagogini Svietim4.
Organizuoti mokymus personalui vaikq su SPP ugdymui siekiant sekmingos jq itraukties.
Dalyvauti Salies, tarptautiniuose projektuose, renginiuose, konkursuose.
Papildomai veiklas ugdymui planuoti ir vykdyti kitose erdvese (lauke bei socialiniq partneriq
patalpose).

Vaiko gerovds komisiiai teikti iniciatwas Seimos itraukimo serinimui.
GrOsm0s
Nuolatiniai pokydiai Svietimo sistemoj e,,i5balansuoj a" nuoseklq darb4.
Vaikq su specialiaisiais poreikiais, turindiq kalbos, sveikatos sutrikimq itrauktis reikalauja
motyvuotos ir pasirengusios procesui bendruomen€s.
Nekvalifikuotas pagalbinis personalas neuZtikrins sekmingos SPP turindio vaiko itraukties.
Didejantis atsiskaitomybes ir bendruomenes informavimo poreikis malinapedagogq ir vadovq laiko
sqnaudas, butinas vaikq ugdymo proceso ir projektq veiklos ktrimui.
Del teisinio reglamentavimo pokydiq galimai neliks (sumaZes) tevq skiriamos 1,2 proc. paramos.
Tevq uZimtumas didina vaikq pedagogini apleistum4.
Nepakankamas vaikq tevq bendruomeni5kumo poreikis ir galimybe dalyvauti bendruose
renginiuose..

V. Misija
Tenkinti vaiko prigimtinius, socialinius, kulturinius, paZinimo poreikius siekiant vaikq smalsumo

Zadinimo pasitelkiant STEAM ir kitas tyrinejimo veiklas ugdymui.
Saugoti ir stiprinti vaiko frzing ir psiching sveikat4, tenkinti judejimo poreikius, sudaryti s4lygas

vaikq specialiqjq ugdymo (si) poreikiq tenkinimui.
Pozityviai vertinti kiekvien4 vaik4, tenkinant vaiko krirybos ir saviraiSkos poreikius.

Stiprinti bendruomenes s4veik4, kurti pozityvius vaiko - Seimos - pedagogo santykius,
grindZiamus pozityvia partneryste, bendradarbiavimu, pagarba vienas kitam.

Padeti vaikams i5saugoti ir gilinti rySi su gimtuoju kra5tu, puoselejant Zemaidiq kalb4, tautines
kultDros tradicijas, paprodius, supaZindinant su folkloru ir tautosaka.

VI. Vizija
Saugi, atvira ikimokyklinio ugdymo istaiga, taikanti i vaik4 orientuoto ugdymo pedagogines

idejas, paZangius ugdymo modelius, siekianti pailinti ir puoseleti Zemaitijos regiono tradicing
kulttr4, paprodius, etninio paveldo unikalum4, sveikos gyvensenos ir ekologi5ko m4stymo idejas.

VII. Vertyb6s, filosofija
Sambiivio esm€:

[l nryniSmmas - sugebejimas kelti ir igyvendinti naujas idejas.

I tvirumas - tiesumo pasirei5kimas, abipusis pasitikejimas.

ll eiklumas - neatsiejama kiekvieno bendruomenes nario savybe.

I olerancija - mokejimas pripaZinti ir gerbti skirtumus.

l! nikalumas - kiekvieno i5 m[sq prigimtine savybe.

VIII. Prioritetin6s sritys
Pirmas prioritetas: [staigos palangalink integralaus ugdymo.
Antras prioritetas: Mokymosi kulturos kurimas.
Treiias prioritetas: Veiklos veiksmingumo: lyderystes, komandinio darbo, bendradarbiavimo

tobulinimas.



STRATEGINIU TIKSLU IR UZDAVINIV IGYVENDINIMO PRIEMONIU PLANAS
2022-2024N.{..

Pirmas prioritetas: fstaigos paianga link integralaus ugdymo.
Tikslas 1. KokybiSko ir efektyvaus ugdymo (si) uitikrinimas.
l.l.UZdaviniai:

1.l.1.Organizuoti darnq, orientuot4 i vaik4 ugdymo (osi) procesq.

Priemone Terminas LeSq poreikis
ir Saltiniai

Vykdytojai ir
partneriai

Laukiamas
rezultatas,
kriteriius

1. 1. 1. l.Pasiruo5ti igyvendinti
atnauj into turinio ikimokyklinio
ir prie3mokyklinio ugdymo
programas:
naujos programos,
5 -mediai prie5mokyklinej e)

2022 m. Mokymo
le5os,
intelektualini
ai i5tekliai

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodine
gruPe,
grupiq
mokytojai

Naujq bendryjq
ugdymo progamq
,,Zaidimr4laukasoo
ir Patirdiq erdv6"
metodiniq
rekomendacijq
diegimas.

I.I.l.z.ULtikrinti
ankstyvojo,
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
visapusiSk4
socializacijos
sekmg vykdant tikslines
socializacij os prevencines
programas.

Nuolat
pagal
patvirtint

Q plan4

Mokymo
le5os, lstaigos
leSos

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodine
grupe,
grupiq
mokytojai

Integruojamos
socialinio
ugdymo(si)
programos

,,Kimochi",
,,Zipio draugai".

,,Terapinis"
procesas vaikui,
pagerejusi jo
komunikavimo
kompetenciia.

1.1.1.3. Stiprinti vaiko suvokim4
apie tapatum4 (asmenin!, etnini,
pilietini) per tikslingai pritaikyt4
ugdym4(si).
Pletoti vaikq savirai5k4,
puoseleti Zemaidiq kalb4 per
etnokultfrini muzikini ugdym4,
tautosakos, folkloro, kra5to
tradicijq paZinim4.

2022-
2024m.

Mokymo
leSos, istaigos
leSos

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
meninio
ugdymo
mokyojai,
grupiq
mokytojai

Vykdoma etninio
ugdymo programa

,,Cynrliokams".
Puoselejamos
savitos istaigos
vertybes ir
kult0ra.
Pletojamas vaikq
pilietiSkumas,
Zemaiditl kalbos
mokeiimas.

1. 1. 1.4.Stiprinti vaikq sveikat4,
ekologi5ko m4stymo ir
gyvensenos, atliekq rfr Siavimo

ig[dZius per pasirinktq ugdymo
projektq igyvendinim4, sporto
rungtyniq ir spartakiadq
organizavim4.

Pagal
paskelbtu
S

konkursu
sir
metines
ugdomo-
sios
veiklos
programa
s

Intelektiniai
iStekliai,
projektines
leSos

Direktorius,
sudarytos
darbo grupes

[gyvendinti vaikq
sveikat4 ir
ekologiSk4
gyvensen4
ugdantys
projektai.



1.1.1.5 Vykdyi ugdym4
papildandius teminius proj ektus
grupese, skatinandius paZinti
artim4 aplinkq, Salinti kalbos
trikdZius, ugdyti sqmoning4
vartoiima.

2022-
2024m.

Intelektiniai
iStekliai,
projektines
leSos

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
grupiq
mokytojai

Geres vaikq
kompetencijos,
aplinkos reiSkiniq
suvokimas ir
paianga.

1. l. 1.6. Plesti neformaliojo
Svietimo prieinamum4 ir
ivairovg ugdytiniams pagal tevq
poreikius

2022-
2024m.

Intelektiniai
iStekliai

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,

Geres vaikq
kalbiniai lgiidZiai,
loginis m4stymas,
muzikos ir ritmo
(5okiq) deka -
kiino laikysena ir
koordinaciia.

1.1.2. Didinti Svietimo pagalbos prieinamumq ir efektyvum4

Priemone Termina
S

LeSq poreikis
ir Saltiniai

Vykdytojai ir
oartneriai

Laukiamas
rezultatas. kriteriius

I.l.2.l.Suformuoti
komunikuojandi4 ir veiksmingai
veikiandi4 Svietimo pagalbos
teikejq komandq.

2022 -
2024 m.

Mokymo
le5os,

intelektualnia
i i5tekliai

Spec.pedagog
&S,

logopedas,
mokyojai,
padejejai

Aktyvi Vaiko
gerovds komisijos
veikla. Parengti ir
vykdomi
individualaus
ugdymo planai,
siekiama
individualios
paZangos.

l.I.2.2.Organizuoti
profesionalios pagalbos teikim4
spec. poreikiq vaikams ir teikti
konsultacijas jq tevams.

2022 -
2024 m.

Intelektualini
ai
iStekliai

Vaiko gerovds
komisija,
PPT
specialistai

Pritaikytas
ugdymas, vaikq
elgesio korekcija,
pagerejusi s4veika
su tevais ir
mokvtoiais.

l.l.2.3.Gabiq vaikq ugdymui
teikti individualias savivaldZiu
mokymusi ir kUryba gristas
uZduotis.

2022 -
2024 m.

Intelektualini
AL

istekliai

Ikimokyklinio
ir
prieSmokykli
nio ugdymo
mokvtoiai

Pedagogo darbas
orientuotas i
i5skirtiniq gebejimq
turindius vaikus.

Lt.2.4. Vaikq ugdomosros
veiklos planavimas remiantis
vaiko stebejimu ir refleksija e

dienyne,,MDsq darZelis".

2022 -
2024 m.

Intelektualini
ai
istekliai

Ikimokyklinio
ir
prieSmokyklin
io ugdymo
mokytojai

Nuoseklus
planavimas
uZtikrina sklandq
ugdymo proceso
vykdym4 ir
laukiamus
rezultatus.

1. 1 .2.5.Nuolat stebeti vaikq
paLangqir dukart per
metus atlikti vaikq
pasiekimq vertinim4.

2022 -
2024 m.

Intelektualini
ai
istekliai,

Ikimokyklinio
ir
prieSmokyklin
io ugdymo
mokvtoiai

,,Terapinisoo
procesas vaikui,
pagerejusi jo
nuotaika.
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Tikslas 2. fstaigos bendradarbiavimo su Seima pl6tot6
UZdaviniai:

Antras prioritetas : Mokymosi kultiiros ktirimas.
Tikslas 1. Stiprinti besimokandios istaigos bendruomenes idej4.
2.l.l.ULdavinys: Tikslingai tobulinti darbuotojq kompetencijas strateginiams istaigos
tikslams igyvendinti.

2.1.1. Ptdsti ir serinti Svietimo pagalba vaikui ir Seimai.
Priemone Terminas LeSq poreikis

ir Saltiniai
Vykdytojai ir

partneriai
Laukiamas

rezultatas, kriterii us
2.I.I.I.Efektyviai
komunikuoj andios Vaiko
geroves komisijos veiklos
organizavimas.

Nuolat Intelektualini
ai i5tekliai

Direktorius,
Vaiko geroves
komisijos
pirmininkas

Geresne mokytojq
ir tevq s4veika
aktualiais vaikq
ugdymo ir elgesio
atveiais.

2.I.1 .2. Bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais : PPT,
VTAT skyriumi, Socialines
paramos ir rupybos skyriumi ir
kt.

Nuolat Intelektualini
ai istekliai

Direktorius,
Vaiko geroves
komisijos
pirmininkas

Situacijos analizd,
dokumentq
tvarkymas,
informacijos
teikimas tevams.

2.1.1.3. Tobulinti tevq
(globejq) informavimo
ir Svietimo sistem4,
tenkinandi4 jq poreikius,
liikesdius, rengiant
pozityvios tevystes
paskaitas, ktirybinius,
sportinius projektus.

Nuolat Intelektualini
ai i5tekliai

Direktorius,
grupiq
mokytojai

Efektyvesnis

istaigos ir Seimos

bendradarbiavimas,
geresni ugdymo
rezultatai.
Visuotiniai, grupiq
susirinkimai, atviry
dury dienos,
bendros Sventds,
parodos,
vakarones.

Priemone Terminas LeSq poreikis
ir Saltiniai

Vykdytojai ir
oartneriai

Laukiamas
rezultatas. kriteriius

2.1.1.1. Kryptingas
(orientuotas iigyjamq
kompetencijq ir istaigos
tikslq bei uZdaviniq
dermg) mokytojq
kvalifikacijos
tobulinimas.

2022-
2024 m.

Klases
krepSelio,
savivaldybes
biudZeto le5os

Direktorius,
metodine grupe,
administracija

Kryptingas
kvalifikacijos
tobulinimas skatins
asmening ir
institucing
motyvacij4. Igytos
Zinios panaudotos
veiklos kokybei
gerinti.

2.1.1.2. Organizuoti IT
mokymq cikl4
mokytojams igUdZiq
dirbti su naujomis IKT
priemonemis ieiiimui.

2022 m. Mokymo leSos Direktorius,
metodine grupe,
mokytojai

Mokytojai
efektyviau taikys
skaitmenines
priemones vaikq
usdyme.

2.1.1.3. Kasmet vykdyti
mokymus mokytojq
padejejams emocinio
socialinio ra5tingumo,
streso valdvmo. vaiko

2022-
2024 m.

Savivaldybes
biudZeto le5os

Direktorius,
mokytojq
padejejai

[gyti kvalifikacijos
tobulinimo
paZymejimai,
pagerejg igudZiai ir
kompetenciios.

10



raidos srityse.
2.l.l.4."Pedagogines
veiklos vertinimo bei

isivertinimo (saviaudito)
tobulinimas.

2022-
2024 m.

Intelektualiniai
istekliai

Direktorius,
mokytojai

Mokytojq veiklos

isivertinimo rezultatq
pristatymas
metiniame
pokalbyje. Savo
veikl4 isivertina 100
proc. mokytoiu

lies ir I mis
Priemone Terminas LeSq poreikis

ir Saltiniai
Vykdytojai ir

partneriai
Laukiamas rezultatas"

kriteriius
2.1.2.1.Rengti
bendradarbiavimo
projektus su Salies ir
uZsienio darZeliais
(ETwinning ir kt.)
naudojantis rySiq ir
informacinemis
priemonemis.

20r9-
2021m.

lntelektualiniai
iStekliai

Direktorius,
suburtos
komandos

Parengti ir ivykdyti
projektai, gauti
ETwinning
paZymejimai. Vaikq
galimybe bendrauti iu
kitoje kulttirineje
aplinkoje
swenandiais vaikais.

2.1 .2.2.Pletoti nauj as

bendradarbiavimo
praktikas su ivairiq
sridiq specialistais
siekiant vykdyi ugdym4
netradicinese erdvdse.

Nuolat lntelektualiniai
iStekliai

Direktorius,
suburtos
komandos,
partneriai

Vaikq paZinimo ir
tyrinejimo galimybiq
naturalioje aplinkoje
tenkinimas.

2,I.2.3.Inicijuoti ir
vykdyti Salies mastu
ugdyiniq klrybiniq
darbu konkursus

Kas 2
metus

Intelektualiniai
iStekliai,
ML le5os

Direktorius,
suburtos
komandos,
oartneriai

fvykdytos parodos,
paskelbti ir
apdovanoti laureatai,
sklaida Ziniasklaidoi e.

2.l.2.Inicijuoti pedagogq naujos patirties igijima per bendradarbiavimo praktikas su
Salies ir uZsienio

Treiias prioritetas. Veiklos veiksmingumo: lyderystds, komandinio darbo,
bendradarbiavimo tobulinimas.

Tikslas 1. Kurti nuolat modernOjaniiq, saugi4 ir sveik4 ugdymo(si) aplink4.

3.1.1. Atnauiinti i5orines
Uidaviniai:

.1. Atnauiinti iSorines erdv es ir nritaikvti ias natirtiniam vaiku usdvmui (si

Priemone Terminas LeSq poreikis
ir Saltiniai

Vykdytojai ir
oartneriai

Laukiamas rezultatas.
kriteriius

3. 1. 1. l.Siekti lstaigos
pastato i5ores
renovacijos.

2022-
2024 m.

ES fondq
ldSos, skirtos
mokyklq
aplinkos
proiektams

Direktorius,
Savivaldybes
strateginis
skyrius

Renovuotas i5oreje

lstaigos pastatas.

Suremontuotas
stogas.

3. 1. 1.2.fkurti ir irengti
nauj4 edukacing erdvg
ugdytiniams teritorij oj e.

2022 m. Projektines
leSos, istaigos
leSos

Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,
pavaduotojas
tikio ir
bendriesiems
klausimams

frengta ir pritaikyta
erdve vaikq
muzikiniams
uZsiemimams ir
gamtamoksliniams
tyrinejimams vykdyi.

3.1,2. Modernizul. oti vidaus erdves.
Priemone Terminas LeSu poreikis Vvkdvtoiai ir Laukiamas
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ir Saltiniai partnerral rezultatas. kriteriius
3.1.2.1. Prailgintoje
grupeje (ir kitose) irengti
ugdytiniq poilsio zon4.

Direktorius,
Mokyklos taryba

3.L2.2.Kurti
funkcionali4
STEAM veikloms ir
tyrinejimams skirtq
priemoniq bibliotek4.

2022-
2024 m.

Mokymo
le5os,

istaigos leSos,

SB le5os

Direktorius,
Mokyklos taryba,
Pavaduotojas
flkiui ir
bendriesiems
klausimams

fsigytos
priemonds,
pletojandios vaikq
savivaldq mokym4si
iriq
paZintines
kompetenciias.

3 .l .2.3. Pletoti elektroninio
dienyno,,Mtsq darZelis",
kitq Siuolaikiniq
komunikacijos ir vidaus
tinklaveikos priemoniq
galimybes.

2022-
2024 m.

Tikslines
klases
krepSelio,
steigejo,

istaigos le5os

Administracija,
grupiq mokytojai

Sisteminga ir
operatyvi
informacija (su
griZtamuoju ry5iu)
apie ugdytiniq
veiklas, palangq,
aktualiausi4 veikl4
pateikiama tevams.
Efektyvi vidaus ir
i5ores komunikaciia.

Tikslas 2. Pldsti pozityviu bendradarbiavimu grist4 bendruomen6s kulttrr4.
UZdaviniai:
3.2.l.Tobulinti ir taikyti asmeninds lyderyst6sn komandinio darbo kompetencijas veiklose.

Priemone Terminas LeSq poreikis
ir Saltiniai

Vykdytojai ir
partneriai

Laukiamas
rezultatas, kriterii us

3.2.l.I.Stiprinti ir pletoti
pasidalintqj q lyderystg
bendruomeneje ir su
socialiniais partneriais.

2022-
2024 m.

Zmogi5kieji
iStekliai,
1,2 ptoc.
le5os,
projektines
leSos

Administracija,
darbuotojai,
soc. partneriai

fgyvendintos
bendruomenei
aktualios iniciatyvos.

3.2.1.2. Organizuoti
tikslingas iSvykas,

bendrus renginius,
kaledines pasidalij imo
akcijas bendruomeneje
edukaciniais, labdaros ir
bendradarbiavimo
tikslais.

2022-
2024 m.

Zmogi5kieji
iStekliai,
1,2 proc.
le5os,
projektines
leSos

Administracija,
darbuotojai,
soc. partneriai

Papildoma
ZmogiSkqjq i5tekliq
pridetine verte:
emocine-socialine,
materialine,
psichologine.

3.2.L3. Dalytis
metodiniais pasiekimais ir
gerqapatirtimi tarp
ikimokyklinio ugdymo

istaigq rajone ir Salies
mastu.

2022-
2024 m.

Intelektualiniai
iStekliai,
ML le5os

Administracija,
mokytojai

Metodiniai
uZsiemimai ir
praneSimai
konferencijose.
Asmeninis
veiksmingumas,
auga kvalifikacijos
lvqmuo.

3 .2. 1 .4.8 endradarbiauti su Nuolat Intelektualiniai Direktorius. Stebimu rodikliu ir
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sveikatinimo veiklas
vykdandiais ir maitinim4
teikiandios istaigos
specialistais. Atlikti
sergamumo analizE,
stebeti maitinimo kokvbe.

istekliai visuomenes
sveikatos
prieZiiiros
specialistas

situacijos analize, jos
pristatymas
bendrame tevq
susirinkime.

3.2.2. Stiprinti lop5elio - darZelio aizdiir Li
Priemone Terminas LeSq poreikis

ir Saltiniai
Vykdytojai ir

oartneriai
Laukiamas

rezultatas. kriteriius
3 .2.2.1 .F ormuoti istaigos
identitetq.

2022-
2024 m.

Intelektualiniai
iStekliai

Direktorius,

lvaizd1io k$rimo
komanda

Sukurti naujas

istaigos intemetinis
tinklalapis,
Facebooko prieiga,
suvenyrai,
atspindintys istaigos
krvoti ir vertvbes.

3.2.2.2. Suburti mokytojq
vokalini ansambli ir
dalyvauti rajono
konkursuose. koncertuose.

2022-
2024 m.

Intelektualiniai
iStekliai

Meninio ugdymo
mokytojai

Emocines patirtys,

istaigos garsinimas.

Strateginio plano igyvendinimo prieZiiira
Strateginio plano igyvendinimo prieZi[ra atliekama plano igyvendinimo proceso metu visais

lygiais. UZ strateginio plano igyvendinim4 atsako istaigos direktorius, kuris kontroliuoja ir stebi, ar

lstaiga igyvendina strateginius tikslus, ar darbuotojai efektyviai vykdo patvirtintus planus,
uZdavinius ir priemones. Strateginio plano ktirimo darbo grupe pristato strateginio plano

igyvendinimo rezultatus mokyklos tarybos posedZio metu bei bendro tevq susirinkimo metu vien4
kart4 per metus. Tokiu btidu bendruomene turi galimybg stebeti, dalyvauti ir vertinti, kaip
igyvendinami strateginiai tikslai, teikti sitilymus bei pageidavimus.

[staigos direktorius organizuoja veiklos kokybes vertinim4 kart4 per metus, sudarant vertinimo
darbo kuri atlieka vertinima vadovaudamasi pateikiama lentele :
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