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2020−2022 METŲ KLAIPĖDOS RAJONO PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIO-

DARŽELIO STRATEGINIS PLANAS 
 
  I SKYRIUS 

BENDROS NUOSTATOS 
 

Priekulės vaikų lopšelio-darželio strateginio plano tikslas – efektyviai valdyti mokyklos 
veiklos procesą, telkti mokyklos bendruomenę sprendžiant aktualias vaikų ugdymo(si) ir socialumo 
problemas. Strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 
Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Valstybine švietimo strategija 2013−2022 metams, 
Klaipėdos rajono savivaldybės 2019−2021 metų strateginiu veiklos planu, Priekulės vaikų lopšelio-
darželio (toliau – Lopšelis-darželis) nuostatais, veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis. 

2020−2022 metų strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta direktoriaus 2019 m. 
lapkričio 27 d. įsakymu Nr. I-56. Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo, atvirumo ir 
partnerystės principų. 

II SKYRIUS 
BENDROS ŽINIOS APIE LOPŠELĮ-DARŽELĮ 

 
Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelis-darželis įsteigtas 1978 m. kovo 23 d. 

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 
Priklausomybė – savivaldybės mokykla. 
Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė. 
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės taryba. 
Lopšelio-darželio buveinė: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341, Klaipėdos r. sav. 
Institucijos grupė: ikimokyklinio ugdymo mokykla. 
Institucijos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla. 
Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis. 
Mokymo kalba – lietuvių kalba. 
Mokymo forma – grupinio mokymo proceso organizavimo būdas – kasdienis. 
Lopšelyje-darželyje vykdoma ikimokyklinio ugdymo programa. 

Priekulės vaikų lopšelio-darželio Derceklių skyrius: 
Skyrius įsteigtas 2016 m. rugpjūčio 1 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 
d. sprendimu. 
Buveinė: Pavasario g. 79, Derceklių k., LT-96376, Klaipėdos r. sav. 
Institucijos grupė: ikimokyklinio ugdymo mokykla. 
Institucijos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla. 
Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis. 
Mokymo kalba – lietuvių kalba. 
Mokymo forma – grupinio mokymo proceso organizavimo būdas – kasdienis. 
Derceklių skyriuje vykdoma ikimokyklinio ugdymo programa. 

Priekulės vaikų lopšelio-darželio Drevernos skyrius: 
Buveinė:  Žvejų g. 2, Drevernos k., LT-96240, Klaipėdos r. sav. 
Institucijos grupė: ikimokyklinio ugdymo mokykla. 
Institucijos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla. 
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Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis.  
Mokymo kalba – lietuvių kalba. 
Mokymo forma – grupinio mokymo proceso organizavimo būdas – kasdienis. 
Drevernos skyriuje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. 
            

III SKYRIUS  
SITUACIJOS ANALIZĖ 

 
1. IŠORĖS KONTEKSTAS (PEST ANALIZĖ) 
1.1. POLITINIAI IR TEISINIAI VEIKSNIAI 

 
Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ iškeltos vizijos „Lietuvai tapti modernia, 

veržlia, atvira pasauliui, puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą šalimi“ įgyvendinimui bus siekiama 
vadovautis pažangos vertybėmis: atvirumu, kūrybingumu, ir atsakomybe. Strategijoje raginama 
visose švietimo įstaigose įdiegti kūrybingumui, ieškojimams ir tobulėjimui atviras mokymo 
programas ir kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo sistemą. Gerinti vaikų ugdymosi proceso ir 
rezultato kokybę, siekti ugdymosi patrauklumo ir prieinamumo vaikams. Ugdymo įstaigos 
kviečiamos  kurti šeimai palankią aplinką plečiant kompleksinių paslaugų ir infrastruktūros šeimai 
sistemą. 

Valstybės švietimo 2013−2022 metų strategijos aplinkos analizės dalyje analizuojami 
švietimo klausimai, kurie aktualūs Lopšeliui-darželiui: 

Būtina švietimo sistemoje  plėtoti alternatyvas, kurios būtų prieinamos, patrauklios ir 
vertingos. Visais švietimo lygiais pernelyg menkai išplėtota įsivertinimo kultūra, mokyklų 
bendruomenės nėra aktyviai įsitraukusios į kokybės kūrimo procesus kaip sprendimų siūlytojai ir 
priėmėjai. Todėl reikia plėtoti tokią kultūrą, kad tyrimai, vertinimai būtų nukreipiami tam, kad rastųsi 
įrodymais, patirtimi bei žiniomis grįsta lyderystė, atsakomybė bei įsitraukimas. 

Norima, kad mokykla drauge su tėvais ugdytų kūrybiškus žmones, asmenybes, 
išmanančias valstybės bei kaimyninių šalių istoriją bei kultūrą, norinčias siekti naujų žinių ir tobulėti, 
gebančias prisiimti atsakomybę už save bei valstybę. Šie tikslai daug labiau nei anksčiau susiję su 
išskirtiniais reikalavimais mokytojams, pedagogams, dėstytojams. Jų asmeninės savybės, motyvacija, 
kūrybiškumas bei noras nuolat tobulėti, gebėjimas perimti gerąją praktiką yra pagrindinis Lietuvos 
švietimo sėkmės laidas. 

  Klaipėdos rajono strateginiame veiklos plano 2020−2022 projekte taip pat didelis 
dėmesys skiriamas švietimui. Žinių visuomenės plėtros programos projekte iškeltas tikslas – 
užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, jų įvairovę. Numatyta priemonė „Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymų programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas 
Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje“. 

  
1.2. EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

 
        2013−2022 metų valstybinėje švietimo strategijoje pažymima, kad ikimokyklinio 

ugdymo aprėptis Lietuvoje sparčiai auga. Švietimo ir mokslo ministerija 2011 m. ėmėsi iniciatyvos 
šių įstaigų prieinamumui didinti – įvestas ikimokyklinio ugdymo krepšelis, t. y. principas „pinigai 
paskui mokinį“. Taip pat sukurtos palankesnės teisinės sąlygos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms 
steigtis. 

        Klaipėdos rajono ikimokyklinės įstaigos yra finansuojamos iš valstybės ir savivaldybės 
biudžetų bei tėvų mokomo dalinio mokesčio. Tai švietimo sritis, reikalaujanti daugiausiai Klaipėdos 
rajono savivaldybės biudžeto lėšų. 2020−2022 m. Žinių visuomenės plėtros programos projekte 
numatyta skirti 26 023,40 tūkst. Eur. Lopšeliui-darželiui pagal priemonę „Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas bei tinkamos ugdymo aplinkos užtikrinimas 
Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje“ numatyta skirti: 2020 m. – 765,60 tūkst. Eur, 2021 m. – 805,00 
tūkst. Eur, 2022 m. – 805,00 tūkst. Eur. 
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1.3. SOCIALINIAI VEIKSNIAI 

 
 Valstybinėje švietimo 2013−2022 metų strategijoje numatyta užtikrinti švietimo 
prieinamumą ir lygias galimybes, tenkinti specialiuosius ugdymo poreikius. Ikimokyklinio ugdymo 
aprėptis Lietuvoje sparčiai auga, tačiau pagal vaikų nuo 4 metų iki privalomo mokytis amžiaus 
dalyvavimą ikimokykliniame ugdyme Lietuva vis dar yra ES šalių eilės gale. Vietų ikimokyklinėse 
ugdymo įstaigose stoka yra opi problema.  
 Priekulės seniūnijoje taip pat aktuali ikimokyklinio ugdymo prieinamumo problema. 
2016 m. rugpjūčio 1 d. atidarytame Lopšelio-darželio Derceklių skyriuje įkurtos trys grupės. 
Priešmokyklinis ugdymas perkeltas į Priekulės Ievos Simonaitytės gimnaziją. Tačiau to nepakanka, 
kad būtų patenkinti visi tėvų prašymai vaikams lankyti ikimokyklinę įstaigą. 
 Nerimą kelia ir ugdymo įstaigas skatina koreguoti savo veiklą nuolat augantis specialiųjų 
ugdymo(si) poreikių vaikų skaičius. Jie yra integruojami į bendrąsias ugdymo grupes, kas kelia 
papildomų iššūkių veikloje. Daugėja vaikų, kuriems reikalinga logopedo, specialiojo pedagogo, 
psichologo pagalba ugdant kalbą, komunikaciją ir socialinius gebėjimus. 
 Kitas svarbus socialinis veiksnys yra iš užsienio šalių grįžtantys lietuviai, kurie nori kuo 
greičiau socializuotis, vaikams suteikti visapusišką ir kokybišką ugdymą. Vietų stoka ikimokyklinėse 
įstaigose apsunkina ikimokyklinio ugdymo prieinamumą. 
 

1.4. TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI 
 
 Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas turi įtakos ugdymo įstaigos 
elektroninės erdvės veiksmingam palaikymui, informacinės kultūros stiprinimui, ugdymo(si) 
kokybės gerinimui. Pažangių technologijų plėtra reikalauja keisti mokymo metodiką, atnaujinti 
technologinę mokymo bazę. Tobulesnės ir plačiau naudojamos ugdytinių ir pedagogų duomenų 
bazės, prieinami pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi renginiai internete. Mokytojai savo darbe taiko 
interaktyviąją lentą, interaktyviąsias grindis. Visos ugdymo grupės yra aprūpintos kompiuteriais, 
todėl dokumentavimas atliekamas elektroniniu būdu. Nuo 2020 metų planuojama įdiegti elektroninio 
dienyno sistemą.  
 Informacija apie įstaigą ir jos veiklą teikiama Lopšelio-darželio internetinėje svetainėje, 
kurioje tėvai patogiai ir greitai  gauna visą informaciją apie įstaigos vykdomas funkcijas, teikiamas 
paslaugas, įstaigos veiklos rezultatus ir kitą informaciją. 
 

2. VIDINIŲ IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 
2.1. REGLAMENTAVIMAS 

 
 Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas 
sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, savo veikloje vadovaujasi pagrindiniais 
norminiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, 
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko gerovės 
valstybės politikos koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, kitų 
ministerijų įsakymais ir norminiais aktais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, 
Administracijos direktoriaus įsakymais, Administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, 
Lopšelio-darželio nuostatais, mokytojų atestacijos programa, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, 
Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais, Įstaigos tarybos, Mokytojų tarybos, Vaiko gerovės 
komisijos nutarimais. Savininko teises įgyvendina Klaipėdos rajono savivaldybė.  
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2.2. ORGANIZACIJOS STRUKTŪRA IR ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 
 
                  Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal patvirtintą organizacijos valdymo 
struktūrą. 

 
                  1 pav. Lopšelio-darželio organizacinė valdymo struktūros schema. 
 
                  Lopšelis-darželis, kaip vientisa sistema, ir visi organizacijos elementai aprašomi įstaigos 
nuostatuose, patvirtintuose Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu 
Nr. T11-639. Lopšelio-darželio valdymo struktūroje nustatomos: kompetencijos sritys, 
bendradarbiavimo ir atskaitomybės principai ir procedūros. 
                  Lopšeliui-darželiui patvirtinti 52,85 etatai, dirba 49 darbuotojai, iš jų 21 pedagogas, 3 
mokytojų padėjėjai. Pedagogai pagal kvalifikacines kategorijas: 2 pedagogai atestuoti mokytojo 
metodininko kvalifikacinei kategorijai, 12 – vyresniojo mokytojo kvalifikacinei kategorijai, 5 turi 
mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Psichologo funkcijas atlieka Klaipėdos rajono pedagoginės 
psichologinės tarnybos psichologas. Sveikatos priežiūros funkcijas atlieka Klaipėdos rajono 
visuomenės sveikatos biuro darbuotojas. 

 
                   

2 pav. Lopšelio-darželio specialistų pasiskirstymas pagal ugdymo sritis. 
 

2.3. PLANAVIMO SISTEMA 
 
      Lopšelyje-darželyje yra rengiamos šios planų grupės: 
                   Lopšelio-darželio bendrieji planai: strateginis planas, metinis veiklos planas, mėnesio 
veiklos planas. 

Mokytojų 
(specialistų) 

pasiskirstymas pagal 
ugdymo sritis

Ikimokyklinio 
ugdymo 

mokytojos

Mokytojų 
padėjėjos su 

spec. poreikių
vaikais

Logopedas Spec. 
pedagogas Psichologas

Visuomenės 
sveikatos 

priežiūros 
specialistas

Meninio 
ugdymo

mokytojas
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                   Specialieji planai: ugdymo planas, Vaiko gerovės komisijos planas, Sveikatingumo 
programos planas, projektinės veiklos planai. 
 Individualūs ikimokyklinio ugdymo mokytojų planai: ilgalaikis metinis ugdomosios 
grupės planas, savaitės planas, vaiko pasiekimų aprašas. 
                   Individualūs logopedo, spec. pedagogo ir meninio ugdymo mokytojo planai. 
                   Planuojama nuo 2020 mokslo metų planų vykdymo procesą perkelti į elektroninį dienyną. 
                   Ugdymo medžiagos, priemonių įsigijimo planavimo procesas vyksta pasitarimuose, 
planas neformalus dėl kintančio finansavimo. 
 

2.4. FINANSINIAI IŠTEKLIAI 
 
                   Lopšelio-darželio finansiniai ištekliai valdomi vadovaujantis rajono tarybos sprendimu, 
pritarta ir Lopšelio-darželio direktoriaus patvirtinta biudžeto programa kalendoriniams metams. Metų 
pabaigoje atliekama įstaigos finansinė analizė, kuri pristatoma Įstaigos tarybai ir rajono tarybai, 
teikiant vadovo ataskaitą. 
                   Lopšelis-darželis finansuojamas iš šių šaltinių: specialiosios tikslinės valstybės biudžeto 
dotacijos mokymo reikmėms finansuoti, savininko (savivaldybės) asignavimų ir specialiosios 
programos. Ugdymo priemonių įsigijimui, ugdomosios aplinkos gerinimui, lauko aikštelių 
atnaujinimui, turtinimui ir kitoms svarbioms priemonėms įsigyti įstaiga gauna iš fizinių asmenų 2 
proc. pajamų mokesčio paramos. 
                   Įstaiga dalyvauja ES programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų 
vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. 
 

2.5. INFORMACINĖS IR KOMUNIKACINĖS SISTEMOS 
 
                   Lopšelyje-darželyje vykdomi informacijos sklaidos procesai: 
                  Visuomenės informavimas vykdomas elektroninėje svetainėje www.priekulesdarzelis.lt, 
pranešimais ir straipsniais rajono spaudoje, informaciniais leidiniais (skrajutės, lankstinukai). 
                  Ugdytinių tėvų (globėjų, juos atstovaujančių asmenų) informavimas vykdomas 
elektroninėje erdvėje – svetainėje,  grupių forumuose. Pateikiama informacija individualių pokalbių 
metu. Vyksta bendri ir grupiniai tėvų (globėjų, juos atstovaujančių asmenų) teminiai susirinkimai, 
įvairios specialistų paskaitos vaiko ugdymo ir kitais klausimais. Informacija raštu pateikiama įstaigos 
stenduose, lankstinukuose, vaiko pasiekimų aplanke. 
                  Vidiniam personalo informavimui veiksmingai naudojami šie metodai: atsiliepimai žodžiu 
ir raštu, apklausos. Komunikacijai ir informavimui naudojamas elektroninis paštas.  
                  Lopšelyje-darželyje naudojamos buhalterinės apskaitos, pagal VSAFAS standartus, 
elektroninės programos: „Finalga“, „Finas“, „Finetas“. Žinios apie ugdytinius ir pedagogus 
kaupiamos ir pateikiamos suinteresuotoms institucijoms programose „Mokinių registras“ ir 
„Pedagogų registras“. 
                  Siekdama užtikrinti kokybišką ir inovatyvų ugdymo procesą, įstaiga kasmet atnaujina IKT 
bazę. Lopšelyje-darželyje įrengtas metodinis kabinetas su kompiuterine įranga, daugiafunkciniu 
projektoriumi, vaizdo kamera, internetine prieiga. Visos grupės yra aprūpintos kompiuterine technika 
(10 nešiojamų kompiuterių, 10 spausdintuvų). Įstaigoje įrengta 11 interneto prieigų.  
                  Siekiant gerinti komunikacijos tarp bendruomenės narių procesus numatyta: 
                  plėsti mokytojų kompiuterinio raštingumo kompetencijas, kurios leis sklandžiai pereiti 
prie planavimo ir informavimo elektroninėje erdvėje (elektroninio dienyno); 
                  plėsti komunikacijos formas bei aktyvinti tėvų grįžtamąjį ryšį (organizuoti internetinius 
tėvų susirinkimus panaudojant internetinės konferencijos technologijas). 
                   
 
 
 

http://www.priekulesdarzelis.lt/
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IV SKYRIUS 
2015−2019 METŲ STRATEGINIO PLANO VEIKSMINGUMO ANALIZĖ 

                   
1. TIKSLAS. SIEKTI FIZINĖS IR DVASINĖS VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS 

UŽDAVINYS PASIEKTAS REZULTATAS 
1.1. Kurti jaukią, 
judėjimą ir sveiką 
gyvenseną skatinančią 
aplinką. 

 
 
 
 
 

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikėme kokybiškas švietimo 
paslaugas, tenkinome vaikų saugumo, sveikatos, judėjimo, žaidimo 
poreikius. Kasmet vykdėme tarptautinius, respublikinius sveikatingumo 
projektus, kurių veiklos aprašytos ir išleistos albumo forma. Kad veiklos 
būtų visapusiškos ir kokybiškos, atitiktų vaiko fizinio pasirengimo 
rekomendacijas, įsigijome papildomo inventoriaus: kamuolių, lankų, 
parašiutą, bėgiojimo kopėtėles, sporto čiužinius, šokdynes, priemones, 
reikalingas estafetėms atlikti. Sutvarkyta ir atnaujinta lauko aplinka: 
pašalinti HN neatitinkantys įrenginiai, inventorius. Įsigijome naujos 
įrangos, inventoriaus, užtikrinančio vaiko sveikatą ir saugumą. Lauko 
aikštelėse įsigyta krepšinio lenta „Žirafa“, lopšelio grupėje judėjimo 
koordinacijos įrenginys „Namelis-tiltelis“, sukurta ištvermės ir 
koordinacijos erdvė „Linksmosios gyvatėlės“,  sveikatingumo erdvė 
„Pramogų parkas“. 
2018 m. Lopšelis-darželis tapo mokyklų edukacinių erdvių konkurso 
nugalėtoju, gautas Klaipėdos rajono savivaldybės padėkos raštas „Už 
savito teritorijos tvarkymo stiliaus ieškojimą, kūrybingą vaikų veiklą 
skatinančios aplinkos sukūrimą bei tapus šalies konkurso nugalėtojais“. 
Siekdama skatinti sveiko maitinimosi įpročius, įstaiga dalyvauja ES 
programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo 
skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. Užtikrindama kokybišką vaikų 
maitinimą, atliko dalinį virtuvės remontą. Įsigyta: elektrinė viryklė, 
šaldiklis, šaldytuvas, mikseris, termosai maisto transportavimui, 
nerūdijančio plieno puodai, 5 maisto ruošimui skirti nerūdijančio plieno 
stalai. 
Lopšelis-darželis siekia, kad sveikatos ugdymas turėtų tęstinumą  
šeimose, todėl kiekvieną pavasarį organizuojame sveikatingumo šventę 
„Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima siekiant vaiko aktyvumo ir 
judėjimo poreikio tenkinimo integruojant lauko edukacines erdves“. 
Renginio metu tėvai kartu su savo vaikais išbando visas sukurtas 
sveikatingumo erdves. 
Tėvai aktyviai dalyvavo ne tik sveikatingumo renginiuose, bet ir 
sveikatingumo programose, projektuose: „Jaunasis atletas“, 
„Sveikatiada“, „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“. 
Lopšelis-darželis dalyvauja respublikinėje ikimokyklinių įstaigų 
darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje. Nuo 2019 m. 
gruodžio 10 d. įstaiga priimta į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. 

1.2. Sukurti 
veiksmingą 
psichologinių ir 
socialinių poreikių 
tenkinimo sistemą. 

Organizuodami ir vykdydami Vaiko gerovės komisijos veiklą, kėlėme 
klausimus ir analizavome situacijas kartu su specialistais: psichologe, 
sveikatos priežiūros specialiste, logopede, spec. pedagoge. Organizuotos 
tėvų grupės pagal STEP programą, spręsti iškilę klausimai, susiję su vaikų 
ugdymu, tėvų ir vaikų santykių gerinimu.  
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė nuolat vykdė sveikatos 
priežiūrą, šviečiamąją ir konsultacinę veiklą. Rugsėjo mėnesiais 
organizuoti susirinkimai tėvams, kurių vaikai pradės lankyti ugdymo 
įstaigą. Susirinkimų metu direktorė pristatė Lopšelio-darželio veiklą, 
psichologė rekomendavo, kaip paruošti vaiką ugdymo įstaigai, 
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visuomenės sveikatos priežiūros specialistė informavo apie vaikų 
maitinimą, pristatė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuro sudarytą perspektyvinį valgiaraštį, informavo apie bendruosius 
sveikatos saugos reikalavimus įstaigoje.  
Įstaigoje įsteigti 3 mokytojų padėjėjų etatai darbui su specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Įgyvendintos socialinių emocinių 
įgūdžių ugdymo programos: „Zipio draugai“. „V. Šerborn vystymo 
judesiu metodo taikymas“, „Kimochis“. 
Organizuoti seminarai tėvams: „Vaiko emocinis ugdymas“, „Ko tikėtis 
būsimam priešmokyklinukui mokykloje“, „Auklėjimas be dramų“. 
 

2. TIKSLAS. PUOSELĖTI ETNINĖS KULTŪROS TRADICIJAS 
UŽDAVINYS PASIEKTAS REZULTATAS 

2.1. Stiprinti lopšelio-
darželio tradicijas, 
siekiant aktyvaus 
šeimos dalyvavimo 

 
 
 
 

Užtikrintas visapusiškas Ikimokyklinio ugdymo programos 
įgyvendinimas, į kurios turinį sėkmingai integruotas etnokultūrinis 
ugdymas. Kasmet organizuota tradicinė šventė „Močiutės skrynia“. 2018 
m. renginys sulaukė didelės gausos šeimos narių, šventėje dalyvavo apie 
100 močiučių, senelių, prosenelių. Renginys organizuotas Priekulės 
kultūros centre, šventės atgarsiai viešinti rajoninėje spaudoje.  
Siekdami ieškoti kuo įvairesnių priemonių Mažosios Lietuvos kultūros 
propagavimui, dalyvaujame Klaipėdos rajono savivaldybės remiamose 
etnokultūros programose. 2015 m. įgyvendinome rajono finansuotą 
projektą „Mažom pėdutėm po Mažąją Lietuvą“, 2017 m. finansuotas ir 
įgyvendintas projektas „Ką pasakoja lietuvininkų skrynios turtai“. 2019 
m. gautas finansavimas projektui „Laiko tilteliais – maži ir dideli 
žmogeliai“. Iš viso gauta lėšų etnoprojektams – 711,00 Eur. 
Meninio ugdymo mokytojos suburtas vaikų etnografinis ansambliukas 
dalyvauja tradicinėse miestelio šventėse, bendruomenės renginiuose. 
Lopšelio-darželio lauko erdvėje atnaujinta etnografinė „Lauko sodybėlė“, 
kuri pritaikyta vaikų etnokultūriniam ugdymui, įrengtas daržas 
„Bitinėlis“, pastatytas šiltnamis. 

2.2. Plėtoti 
partneriškus santykius 
su kitomis įstaigomis, 
propaguojant etnines 
tradicijas 

Siekdami dalintis sukaupta metodine patirtimi, organizavome metodinius 
renginius rajono pedagogams:  
2015 m. „Tradicijų perteikimas kaip kūrybiškumo ugdymas 
ikimokykliniame amžiuje. Turgaus diena senojoje Priekulėje“;  
2019 m. „Vaiko aktyvumo ir judėjimo poreikio tenkinimas integruojant 
lauko edukacines erdves; 
2018 m. su Klaipėdos miesto lopšeliu-darželiu „Traukinukas“ 
įgyvendinome projektą „Vydūno 150-ųjų gimimo metinių ir Lietuvos 
šimtmečio paminėjimas“; 
2019 m. su Klaipėdos miesto lopšeliu-darželiu „Puriena“ įgyvendinome 
kūrybinę veiklą „Kartu su tėveliu žaislą kuriu“. 
Siedami darnaus vaiko ugdymo ir lengvo perėjimo į mokyklą, kartu su 
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos mokytojais kasmet 
įgyvendiname projektą „Kaip palengvinti vaikų perėjimą iš darželio į 
mokyklą“. 
Puoselėdama Klaipėdos krašto tradicijas, darželio bendruomenė aktyviai 
dalyvauja miesto renginiuose: „Šiupinio virimo čempionate“, „Miesto 
šventėje“, Lietuvos pirtininkų šventėje „Pirties diena“, Priekulės 
bendruomenės „Ainiai“ šventėje „Sodo diena“.  
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3. TIKSLAS. SIEKTI VEIKSMINGO ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMO , 
ĮSIVERTINIMO IR PLANAVIMO 

UŽDAVINYS PASIEKTAS REZULTATAS 
3.1. Skatinti 
komandinį darbą 
vertinant ir planuojant 
įstaigos veiklą. 

Planuodama ir vertindama įstaigos darbą, dirbo vadovo suburta pedagogų 
komanda. Pedagogai buvo nuolat skatinami imtis iniciatyvos, siūlyti savo 
idėjas, kaip praturtinti lopšelio-darželio ugdomąjį procesą ir edukacinę 
aplinką. 90 procentų mokytojų dirbo komandose.  
Siekdami pagerinti įstaigos mikroklimatą ir kasdienį pedagogų darbą su 
tėvais, organizavome seminarą „Atsparumas stresui ir streso valdymas“. 
Komandinio darbo kompetencijoms gerinti skirtas seminaras  
„Komandinio darbo organizavimas“. 
Kasmet pedagogai savo profesinę veiklą įsivertina atlikdami savianalizę. 
Pažymi savo profesinius pasiekimus ir numato siektinus rezultatus 
ateinančiais metais.  
Vadovai kasmet vykdė ugdomosios veiklos priežiūrą, vyko pedagogų 
tarpusavio veiklos vertinimas, aptarimas bei savo veiklos įsivertinimas 
pagal parengtus protokolus.  

3.2.  Siekti 
veiksmingo veiklos 
kokybės rezultatų 
panaudojimo veiklai 
tobulinti. 

Siekiant sukurti veiksmingą ir efektyvią įstaigos veiklos kokybės 
įsivertinimo (vidaus audito) sistemą, direktoriaus įsakymu sudaryta darbo 
grupė − „plačiojo“ ir „giluminio“ veiklos kokybės įsivertinimo. Ji nuolat 
atlieka lopšelio-darželio įsivertinimo procedūras ir teikia siūlymus 
tolimesniam veiklos planavimui. Parengti įstaigos metiniai veiklos planai 
siejami su išsikeltais strateginiais tikslais, veiklos kokybės įsivertinimo 
rodikliais. Atsižvelgdami į strateginio plano prioritetus ir tikslus, ištyrėme 
šiuos pagalbinius rodiklius:  
4.2.4. vaiko sveikatos stiprinimas;  
1.3.1. IUM bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo 
kokybė;  
1.1.1. vaikų kultūra.  
Gerindami veiklos kokybės įsivertinimo ir planavimo kompetencijas, 
vadovai vidutiniškai 5 dienas per mokslo metus dalyvavo seminaruose. 
 

4. TIKSLAS. SIEKTI PEDAGOGŲ AUKŠTESNĖS KVALIFIKACIJOS, STIPRINTI 
PROFESINĘ KOMPETENCIJĄ 

UŽDAVINYS PASIEKTAS REZULTATAS 
4.1. Siekti profesinės 
kompetencijos 
augimo. 

Vyko kryptingas kvalifikacijos tobulinimas. Sudarytos sąlygos 
kiekvienam pedagogui vidutiniškai 5 d. per mokslo metus dalyvauti 
seminaruose, konferencijose, diskusijose, metodiniuose renginiuose, 
atvirose veiklose. 
Naujai pradėjusiems dirbti mokytojams skirti mentoriai, patyrę, turintys 
aukštą kvalifikaciją mokytojai, kurie teikė pagalbą jauniems, mažiau 
patirties turintiems pedagogams. 
Įstaigos vadovai skatino pedagogus kelti aukštesnę kvalifikaciją. 2 
mokytojai įgijo mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 2 
mokytojai – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Siekdami, kad 
lopšelyje-darželyje dirbtų profesionalūs, motyvuoti, keliantys savo 
kvalifikaciją pedagogai, numatoma, kad 1 mokytojas įgis mokytojo 
metodininko kvalifikacinę kategoriją, 3 mokytojai – vyresniojo mokytojo 
kvalifikacinę kategoriją. 
Įstaigos pedagogai  dokumentavimą atlieka kompiuterių pagalba, savo 
darbe taiko IKT. Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais vyksta 
informacinių technologijų pagalba. 
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4.2. Vykdyti 
pedagoginės patirties 
sklaidą. 

Kiekvienais metais įstaigos veikla buvo aprašoma rajono ir respublikos 
spaudoje.  
Organizuotos atviros veiklos, metodiniai renginiai rajono pedagogams:  
2017 m. atvira veikla „Vaiko aktyvumo ir judėjimo poreikio tenkinimas 
integruojant lauko edukacines erdves“;  
2018 m. metodinis renginys „Bendravimas ir bendradarbiavimas su 
šeima, siekiant vaiko ugdymosi pažangos „Aukime kartu“;  
2019 m. atvira veikla „Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima, 
siekiant vaiko aktyvumo ir judėjimo poreikio tenkinimo integruojant 
lauko erdves“; Jurbarko rajono mokytojams metodinė diena „Ugdymo 
erdvių ir veiklų pritaikymas, ugdant skirtingų gebėjimų vaikus“.  
Mokytojos pedagoginę patirtį pristatė Priekulės I. Simonaitytės 
gimnazijos pedagogams atvirose veiklose „Karpinių stebuklai“, 
„Lankstiniai – kuriu pasaką“. 
Lopšelis-darželis aktyviai dalyvauja rajono metodinėje veikloje, siūlo 
savo idėjas būrelio veiklai tobulinti.  

 
V. SKYRIUS 

SSGG ANALIZĖ 
 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 
● Sukurta jauki, estetiška, saugi aplinka, 
    pritaikyta bendruomenės narių poreikiams. 
● Edukacinės erdvės kūrybiškos, estetiškos,    
    funkcionalios. 
● Susiformavusios įstaigos tradicijos yra  
    pripažįstamos ir puoselėjamos. 
● Stipri įvaizdžio kūrimo kultūra. 
● Patirtis projektinėje veikloje. 
● Lopšelis-darželis yra Sveikatą stiprinančių  
   mokyklų tinkle. 
● Kvalifikuotų mokytojų komanda. 

● Įstaigos teikiamos paslaugos netenkina   
   visų šeimų, norinčių gauti įstaigos  
   paslaugas, prašymų. 
● Neišnaudojamos IKT galimybės ugdymo  
   procese. 
● Trūksta patalpų vaikų visavertei sportinei ir  
   meninei veiklai. 
● Tobulintina mokytojų darbo  planavimo ir 
vaiko pasiekimų vertinimo sistema. 
● Didėja specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų  
   skaičius. 
● Nepakankamas tėvų aktyvumas ir jų siekis    
   dalyvauti ugdymo procese. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 
● Galimybė panaudoti fizinių asmenų 2 proc.   
   pajamų mokesčio paramos lėšas. 
● Lopšelio-darželio rėmėjų paieška. 
● Bendradarbiauti su socialiniais partneriais. 
● Ieškoti inovatyvių bendradarbiavimo formų   
   su ugdytinių tėvais. 
● Projektinės partnerystės ryšių su užsienio   
   mokyklomis plėtra. 

● Daugėja vaikų su kalbos, komunikacijos,   
   elgesio ir kitais raidos sutrikimais, skaičius. 
● Nepatenkinti tėvų prašymai dėl vaikų   
   priėmimo į lopšelį-darželį. 
● Tėvų užimtumas – ribotos galimybės  
   dalyvauti ugdomajame procese. 
● Blogėjantis ikimokyklinio amžiaus vaikų  
   sveikatos indeksas.  
● Pedagogų senėjančio amžiaus ir sveikatos      
   problemos. 
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VI SKYRIUS 
LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS STRATEGIJA 

 
VIZIJA 

 
  Atvira ir bendruomeniška, dialogu ir susitarimų kultūra siekianti asmeninio tobulėjimo, 
mokymosi su kitais ir iš kitų atsakinga bendruomenė, gebanti atpažinti ir tenkinti kiekvieno vaiko ir 
jo šeimos poreikius, ugdymą grindžianti patyriminiais metodais dinamiškoje ir funkcionalioje 
aplinkoje, skatinanti vaiko nuolatinę ugdymo(si) pažangą, asmeninį tobulėjimą. 
 

MISIJA 
 

                   Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, tenkinti vaiko 
prigimtinius, socialinius, pažintinius, saviraiškos poreikius, glaudžiai bendradarbiauti su šeima ir 
socialiniais partneriais. 

FILOSOFIJA 
 

                   Visuminis, humanistinis vaiko galių puoselėjimas įgyvendinant geros mokyklos 
koncepciją ir stiprinant partnerystės ryšius su šeima. 
 

VERTYBĖS 
 

Kūrybiškumas, atsakomybė, saugumas, bendradarbiavimas. 
 

STARTEGINIAI PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

                   1. PRIORITETAS. Tobulinti ugdymo(si) procesą, taikant kokybišką ir inovatyvų 
ugdymą(si). 
                   1.1. Tikslas. Sudaryti sąlygas vaikų saviraiškos, fiziniams, socialiniams, emociniams 
poreikiams tenkinti. 
                   Uždaviniai: 
                   1.1.1. Modernizuoti lopšelio-darželio vidines erdves, sukuriant laikinąsias ar 
stacionarines tyrimų erdves eksperimentavimui, stebėjimui, tyrinėjimui, kūrybiškumo ugdymui. 
   1.1.2. Modernizuoti lauko edukacinę aplinką. 
                   1.1.3. Sudaryti sąlygas įvairesnei saviraiškos kūrybinei veiklai. 
                   1.1.4. Modernizuoti pedagogų darbą, sukurti savalaikę, įvairiapusę ir skaidrią tėvų ir 
bendruomenės narių informavimo sistemą. 
                   1.2. Tikslas. Skatinti profesinę lyderystę, komandinį darbą, siekti būti besimokančia 
organizacija. 
                   Uždaviniai: 
                   1.2.1. Sudaryti sąlygas darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimui, patirties 
sklaidai. 
                   1.2.2.  Siekti ugdymo įstaigos bendruomenės komandinio darbo. 
                   1.2.3. Dalyvauti rajono, respublikos, ES lygio projektuose, siekiant gauti papildomą 
finansavimą. 
                   1.3. Tikslas. Sukurti ugdymo įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo sistemą. 
                   Uždaviniai: 
                   1.3.1. Taikyti IQES online Lietuva instrumentus veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti. 
                   1.3.2. Tikslingai panaudoti įsivertinimo duomenis ugdymo įstaigos veiklai tobulini. 
                   2. PRIORITETAS. Siekti vaiko, šeimos ir ugdymo įstaigos bendruomenės emocinės 
gerovės. 
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                   2.1. Tikslas. Tenkinti ugdytinių poreikius, siekiant individualios jų pažangos 
emocijų suvokime ir raiškoje. 
                   Uždaviniai: 
                   2.1.1. Vykdyti darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo 
veiklas. 
                   2.1.2. Formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, stiprinti vaikų sveikatą, kurti sveikatai 
palankią fizinę ir psichologinę aplinką. 
                   2.1.3. Vykdyti projektinę veiklą. 
                   2.1.4. Visose ikimokyklinio ugdymo grupėse diegti SEU programas. 
                   2.1.5. Siekti glaudaus bendradarbiavimo su šeima. 
                   2.2. Tikslas. Puoselėti etnines kultūros tradicijas. 
                   Uždaviniai: 
                   2.2.1.  Parengti ir įgyvendinti savivaldybės finansuojamą etnoprojektą. 

  2.2.2.  Parengti ir įgyvendinti tradicinį įstaigos etnoprojektą. 
  2.2.3. Dalyvauti rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų organizuojamuose projektuose. 
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VII. SKYRIUS 
STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 
Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Rodiklis, rezultatas Planuojamas 

pasiekimo 
laikas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Lėšų poreikis 
ir numatomi 
finansavimo 
šaltiniai 

PRIORITETAS. Tobulinti ugdymo(si) procesą, taikant kokybišką ir inovatyvų ugdymą(si). 
 
1. Tikslas. Sudaryti sąlygas vaikų saviraiškos, fiziniams, socialiniams, emociniams poreikiams tenkinti. 
 
1.1. Modernizuoti 
lopšelio-darželio 
vidines erdves, 
sukuriant laikinąsias 
ar stacionarines 
tyrimų erdves 
eksperimentavimui, 
stebėjimui, 
tyrinėjimui, 
kūrybiškumo 
ugdymui.  
 
 

1.1.1. Papildyti grupių bei kitų 
specialistų ugdomąsias aplinkas 
naujomis priemonėmis. 

Įsigytos naujos, modernios 
ugdymo priemonės. Sudarytos 
sąlygos ugdytiniams realizuoti 
saviraiškos, kūrybiškumo 
poreikius. 

2020−2022 
metai 

Direktorius 
 

ML lėšos 

1.1.2. Įrengti mobilią 
laboratoriją-biblioteką. 

Įrengta mobili laboratorija. 
Sudarytos sąlygos tyrinėjimams, 
stebėjimams. 

2020−2022 
metai 

Direktorius ML lėšos 

1.1.3. Įdiegti STEAM veiklas 
ikimokyklinio ugdymo grupėse. 

Priekulės vaikų lopšelyje-
darželyje, Derceklių ir 
Drevernos skyriuose įdiegtos 
STEAM veiklos. Sudarytos 
sąlygos gamtosauginiam, 
technologiniam, inžineriniam, 
matematiniam, meniniam 
patyriminiam ugdymui. 

2020−2022 
metai 

Direktorius Žmogiškieji 
resursai, ML 
lėšos, 2 proc. 
gyventojų 
pajamų 
mokesčio, 
projektinės 
lėšos. 

 1.1.4. Dalyvauti Lietuvos EKO 
mokyklų tinklo veikloje. 

Priekulės vaikų lopšelyje-
darželyje, Derceklių ir 
Drevernos skyriai aktyviai 
dalyvaus EKO mokyklų 
veikloje. Bus plėtojami vaikų 
gebėjimai stebėti, tyrinėti, 

2020−2022 
metai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
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ugdomos ekologijos 
aplinkosaugos nuostatos, 
kuriama sveika ir darni aplinka. 

1.2. Modernizuoti 
lauko edukacinę 
aplinką. 

1.2.1. Įrengti lauko klasę 
meniniam ugdymui. 

Įrengta lauko klasė meniniam 
ugdymui. Tenkinamas vaiko 
saviraiškos poreikis. 

2021 metais Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkio 
reikalams 

ML lėšos,  
2 proc.  
gyventojų 
pajamų 
mokesčio 
lėšos. 

1.2.2. Įrengti žaliąjį labirintą. Įrengtas žaliasis labirintas. 
Sukurta erdvė žaisti. 

2021−2022 
metai 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkio 
reikalams 

ML lėšos 

1.2.3. Įrengti lauko mini sporto 
aikštelę. 

Įrengta lauko mini sporto 
aikštelė. Sudarytos sąlygos 
vaikų fiziniam ugdymui. 

2020−2021 
metai 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkio 
reikalams 

Rėmėjų lėšos 

1.3. Sudaryti sąlygas 
įvairesnei saviraiškos 
kūrybinei veiklai. 
 
 

1.3.1. Įgyvendinti grupėse 
projektinę veiklą. 

Projektinė veikla sudarys 
sąlygas įvairesniam ugdomajam 
procesui.  
 

2020−2022 
metai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Žmogiškieji 
resursai 

1.3.2. Organizuoti edukacijas. Surengtos edukacijos, sudarytos 
sąlygos atrasti, pažinti, kurti. 
 

2020−2022 
metai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

ML lėšos 

1.3.3. Ieškoti galimybių būrelių 
įvairovei. 

Atlikta tėvų apklausa dėl 
papildomos veiklos 
organizavimo. Nustatytas 
poreikis, sudarytos sąlygos 
būrelių organizavimui. 

2020−2022 
metai 

Direktorius 
 

Žmogiškieji 
resursai 

1.4. Modernizuoti 
pedagogų darbą, 

1.4.1. Grupėse įrengti internetinę 
prieigą. 

Grupėse įrengta internetinė 
prieiga. 

2020 metai Direktorius 2 proc. 
gyventojų 
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sukurti savalaikę, 
įvairiapusę ir skaidrią 
tėvų ir bendruomenės 
narių informavimo 
sistemą. 

pajamų 
mokesčio 
lėšos. 

1.4.2. Grupėse įdiegti elektroninį 
dienyną. 

Grupėse įdiegtas elektroninis 
dienynas. 

2020 metai Direktorius 2 proc. 
gyventojų 
pajamų 
mokesčio 
lėšos. 

1.4.3. Organizuoti mokymus 
pedagogams darbui su 
elektroniniu dienynu. 

Pedagogai išmoks dirbti su 
elektroninio dienyno sistema. 
Savo darbe sėkmingai naudojasi 
elektroniniu dienynu. 

2020 metai Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

ML lėšos 

2. Tikslas. Skatinti profesinę lyderystę, komandinį darbą, siekti būti besimokančia organizacija. 
 
2.1. Sudaryti sąlygas 
darbuotojų profesinės 
kvalifikacijos 
tobulinimui, patirties 
sklaidai. 
 

2.1.1. Pedagogų kvalifikacijos ir 
profesinės kompetencijos 
tobulinimas. 

Pedagogai 5 dienas per metus 
tobulins kvalifikaciją ir savo 
kompetenciją. 

2020−2022 
metai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

ML lėšos 

2.1.2. Pedagogų atestacija. 1 pedagogas įgis metodininko 
kvalifikaciją, 2 pedagogai 
vyresniojo mokytojo 
kvalifikaciją. 

2020−2022 
metai 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

 
 
 
 

2.1.3. Gerosios patirties sklaida 
rajono, šalies pedagogams. 

Pristatyta lopšelio-darželio 
veikla, pasidalinta gerąja 
pedagogine patirtimi. 

2020−2022 
metai 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Žmogiškieji 
resursai 
 
 

2.2. Siekti ugdymo 
įstaigos 
bendruomenės 
komandinio darbo. 

2.2.1. Organizuoti seminarą 
komandinio darbo gerinimui. 

Organizuotas seminaras. 
Seminaro metu įgytos 
komandinio darbo metodikos 
bus taikomos praktikoje. 

2021 metai Direktorius ML lėšos 
 
 
 

2.2.2. Komandinio darbo 
organizavimas. 

90 procentų pedagogų dirbs 
komandomis, įsijungs į 
projektinę įstaigos veiklą. 

2020−2022 
metai 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

 
− 
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2.3. Dalyvauti rajono, 
respublikos, ES lygio 
projektuose, siekiant 
gauti papildomą 
finansavimą. 

2.3.1. Dalyvauti ES programoje 
„Vaisių ir daržovių bei pieno ir 
pieno produktų vartojimo 
skatinimas vaikų ugdymo 
įstaigose“. 

Ne mažiau kaip 3 kartus per 
savaitę vaikai gaus nemokamai 
vaisių, daržovių bei pieno 
produktų. 

2020−2022 
metai 

Direktorius ES lėšos 
 
 
 

2.3.2. Dalyvauti Lietuvos 
mokinių neformaliojo švietimo 
centro finansuojamuose 
projektuose. 

Kasmet parengti po 1 projektą. 2020−2022 
metai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Projekto lėšos 
 
 

 2.3.3. Dalyvauti Klaipėdos r. 
savivaldybės finansuojamuose 
projektuose. 

Kasmet parengti po 1-2 
projektus. 

2020−2022 
metai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Projekto lėšos 

3. Tikslas. Sukurti ugdymo įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo sistemą. 

3.1. Taikyti IQES 
online Lietuva 
instrumentus veiklos 
kokybei įsivertinti ir 
tobulinti. 
  
 
 
 

3.1.1. Pedagogams organizuoti 
seminarą apie darbą su IQES 
online Lietuva sistema. 

Pedagogai  išmoks dirbti su 
IQES online Lietuva sistema, 
naudosis parengtomis 
rekomendacijomis. 

2020 metai Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

ML lėšos 
 

3.1.2. Parengti Priekulės 
lopšelio-darželio „Veiklos 
kokybės įsivertinimo“ tvarkos 
aprašą.  

Bus sukurta veiksminga ir 
efektyvi įstaigos veiklos 
kokybės įsivertinimo sistema. 

2020 metai Darbo grupė Žmogiškieji 
resursai 

3.1.3. Veiksmingų planų 
parengimas (strateginis, metinis, 
grupių planai). 

Parengti planai bus veiksmingi, 
jų tikslai siesis su įstaigos 
strateginiais, metiniais ir grupių 
planais. 

2020−2022 
metai 

Darbo grupė Žmogiškieji 
resursai 

3.2. Tikslingai  
panaudoti 
įsivertinimo 
duomenis ugdymo 

3.2.1. Kokybiško, tikslingo ir 
šiuolaikiško ugdymo 
užtikrinimas. 
 
 

Parengti metų, savaitės planai 
bus integralūs, orientuoti į vaiką. 

2020−2022 
metai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Žmogiškieji 
resursai 
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įstaigos veiklai 
tobulinti. 

3.2.2. Vaiko pasiekimų ir 
individualios pažangos 
stebėjimas, fiksavimas ir 
planavimas elektroniniame 
dienyne. 

Kokybiškas ugdymas 
orientuotas į vaiko ir tėvų 
poreikius. Pedagogų planavimas, 
atliepiantis vaikų ugdymosi 
pasiekimus. 

2020−2022 
metai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Žmogiškieji 
resursai 

PRIORITETAS. Siekti vaiko, šeimos ir ugdymo įstaigos bendruomenės emocinės gerovės. 

1. Tikslas. Tenkinti ugdytinių poreikius, siekiant individualios jų pažangos emocijų suvokime ir raiškoje. 

1.1. Vykdyti 
darbuotojų gebėjimų 
visuomenės psichikos 
sveikatos srityje 
stiprinimo veiklas. 

1.1.1. Klaipėdos r. savivaldybės 
bendrojo ugdymo mokyklų 
darbuotojų gebėjimų 
visuomenės psichikos sveikatos 
srityje stiprinimas. 

Lopšelio-darželio darbuotojų 
komanda dalyvaus mokymuose, 
įgis gebėjimų visuomenės 
psichikos sveikatos srityje. 

2020 metai Darbuotojų 
komanda 

Visuomenės 
sveikatos 
biuro lėšos. 

1.1.2. Ugdymo įstaigos 
specialistų pagalba 
bendruomenei. 

Pagal poreikį lopšelio-darželio 
bendruomenei bus teikiama  
psichologo ir visuomenės 
sveikatos specialistų pagalba. 

2020−2022 
metai 

Ugdymo 
įstaigos 
specialistai 

Žmogiškieji 
resursai. 

1.2. Formuoti sveikos 
gyvensenos 
nuostatas, stiprinti 
vaikų sveikatą, kurti 
sveikatai palankią 
fizinę ir 
psichosocialinę 
aplinką. 

1.2.1. Įgyvendinti 2019−2024 
metų „Sveikos mokyklos“  
programą.  

Lopšelio-darželio bendruomenė 
aktyviai dalyvaus sveikatingumo 
renginiuose. Bus rengiamos 
sveikatos valandėlės, susitikimai 
su sveikatos specialistais. 

2020−2022 
metai 

Direktorius, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
resursai, 
ML lėšos. 

1.2.2. Saugios, kryptingą fizinį 
aktyvumą skatinančios lauko 
aplinkos kūrimas. 

Atnaujintos lauko pavėsinės, 
atitinkančios Lietuvos higienos 
normos reikalavimus.  

2020−2022 
metai 

Direktorius, 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkio 
reikalams 

ML lėšos, 
2 proc. 
gyventojų 
pajamų 
mokesčio, 
projektinės 
lėšos. 
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1.3. Vykdyti 
projektinę veiklą. 
 

1.3.1. Dalyvauti Lietuvos vaikų 
ir jaunimo centro 
finansuojamuose projektuose.  

Aktyvus šeimų dalyvavimas 
sveikatingumo renginiuose. 
Sudarytos galimybės vaikams 
mėgautis fizine veikla. 

2020−2022 
metai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
mokytojai 

Projekto lėšos 
 

1.3.2. Plėtoti sveikos 
gyvensenos projektus grupėse. 

Kiekviena grupė kasmet parengs 
ir įgyvendins sveikatos ugdymo 
projektą. Projektinėje veikloje 
aktyviai dalyvaus šeima. 

2020−2022 
metai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
mokytojai 

Žmogiškieji 
resursai 

1.4.Visose  
ikimokyklinio 
ugdymo grupėse 
įdiegti SEU 
programas. 

1.4.1. Įgyvendinti tarptautinę 
prevencinę programą „Zipio 
draugai“. 

Kasmet įgyvendinama 
programa. Stiprėjanti vaiko 
emocinė sveikata. 

2020−2022 
metai 

Mokytojai ML lėšos 

1.4.2. Įgyvendinti tarptautinę 
„Kimochi“ programą. 

Kasmet įgyvendinama 
programa. Stiprėjanti vaiko 
emocinė sveikata. 

2020−2022 
metai 

Mokytojai ML lėšos 

1.4.3. Taikyti V. Šerborn 
vystymo judesiu metodą. 

Kasmet taikomas metodas. 
Stiprės vaiko emociniai ir 
fiziniai ryšiai. 

2020−2022 
metai 

Mokytojai ML lėšos 

1.5. Siekti glaudaus 
bendradarbiavimo su 
šeima. 
 

1.5.1. Įsteigti tėvų klubą. Suburta tėvų komanda. Stiprės 
tėvų, pedagogų, vaikų ryšys. 
Vyks glaudus 
bendradarbiavimas. 

2020-2021 
metai 

Direktorius Žmogiškieji 
resursai 

1.5.2. Organizuoti atvirų durų 
dienas lopšelyje-darželyje. 

Tėvams suteikta galimybė 
stebėti ir dalyvauti ugdymo 
procese.  

2020-2022 
metai 

Mokytojai Žmogiškieji 
resursai 

2. Tikslas. Puoselėti etninės kultūros tradicijas. 

2.1. Parengti ir 
įgyvendinti 
savivaldybės 
finansuojamą 
etnoprojektą. 

2.1.1. Parengti ir įgyvendinti 
savivaldybės finansuojamą 
projektą „Laiko tilteliais – maži 
ir dideli žmogeliai“. 

Sukurtos edukacinės erdvės 
„Metų laikų tiltai“, organizuota 
šeimos šventė „Graži mūsų 
šeimynėlė pyragėlį kepė“, 
surengtos vasaros edukacijos. 

2020−2021 
metai 

Direktorius, 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Savivaldybės 
biudžeto 
lėšos, 300 
Eur 
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2.2. Parengti ir 
įgyvendinti tradicinį 
įstaigos etnoprojektą. 

2.2.1. Organizuoti tradicinę 
šventę „Močiutės skrynia“. 

Suburta įstaigos bendruomenė, 
aktyvus šeimos dalyvavimas. 
Krašto tradicijų tęstinumas.  

2020−2022 
metai 

Meninio 
ugdymo 
mokytojas 

Žmogiškieji  
resursai 

2.3.1. Įsigyti Mažosios Lietuvos 
krašto tautinius kostiumus. 

Įsigyti 2 vnt. suaugusiųjų ir 6 
vnt. berniukų tautiniai 
kostiumai. Viešuose miesto ir 
rajono renginiuose pristatytas 
Mažosios Lietuvos tautinis 
kostiumas. 

2020−2022 
metai 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2 proc. 
gyventojų 
pajamų 
mokesčio, 
projektinės 
lėšos. 

2.3. Dalyvauti rajono 
ikimokyklinių 
ugdymo įstaigų 
organizuojamuose 
projektuose. 

2.4.1. Dalyvauti Veiviržėnų 
Jurgio Šaulio gimnazijos 
etnokultūriniame projekte 
„Pelytės pyragas“. 

Parengta ir pristatyta muzikinė 
programa. Pristatytas Mažosios 
Lietuvos krašto tautinis 
kostiumas, rateliai, dainos. 

2020 metai Meninio 
ugdymo 
mokytojas 

Žmogiškieji  
resursai 

2.4.2. Dalyvauti Gargždų 
lopšelio-darželio „Naminukas“ 
projekte-konkurse „Mažieji 
sodeliai“. 

Sukurti etnografiniai sodeliai 
Priekulės vaikų lopšelyje-
darželyje, Derceklių ir 
Drevernos skyriuose.  

2020-2022 
metai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
mokytojai 

ML lėšos, 
žmogiškieji 
resursai 

 
VIII. SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA 
 

                     Lopšelio-darželio strateginio plano tikslai įgyvendinami kasmet rengiant metinius veiklos planus. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo 
stebėsena ir vertinimas vykdomas visos Lopšelio-darželio veiklos metu ir visais lygiais. Analizė atliekama kartą per metus, įvertinami įgyvendinti 
metiniai tikslai. Analizės rezultatai aptariami Mokytojų tarybos posėdžiuose ir pristatomi Lopšelio-darželio tarybos posėdyje. Strateginio veiklos plano 
uždaviniai gali būti pildomi, o priemonės koreguojamos ir keičiamos kasmet. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai teikia pasiūlymus, rekomendacijas 
tolimesniam strateginio plano įgyvendinimui. 

____________________________________ 
 
 
SUDERINTA 
Lopšelio-darželio tarybos 2020 m. kovo 2 d. 
Protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. P2-3) 


