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ĮVADAS 
 

Lentvario vaikų lopšelio-darželio „Šilas“ 2020─2022 m. strateginis planas atliepia Lietuvos Respublikos valstybinės švietimo 

2013─2022  m.  strategijos  ir  Valstybės  pažangos  strategijos  „Lietuva  2030“  nuostatas,  Trakų  r.  savivaldybės  2016–2025  metų 

strateginio plėtros plano nuostatas ir nusako vaikų lopšelio-darželio „Šilas“ 2020─2022 m. veiklos tikslus, uždavinius bei laukiamus 

rezultatus, veiksmingai ir kryptingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius. 

Lentvario  vaikų  lopšelis-darželis  „Šilas“  savo  veiklą  grindžia  Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  Lietuvos  Respublikos 

švietimo  ir  mokslo,  socialinės  apsaugos  ir  darbo,  sveikatos  apsaugos  ministrų  įsakymais,  Vaiko  teisių  konvencija,  Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Trakų r. savivaldybės tarybos sprendimais, Trakų r. savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymais, Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ nuostatais ir kitais teisės aktais. 

Įgyvendinant vaikų lopšelio-darželio „Šilas“ 2020─2022 m. strateginio plano tikslus bus siekiama pagerinti vaikų ugdymo 

sąlygas, ugdymo kokybę, vaikų pasiekimų ir pažangos bei veiklos efektyvumo vertinimą, tobulinti pedagogų kvalifikaciją. Rengiant 

strateginį planą atsižvelgta į plačiojo veiklos įsivertinimo rezultatus, naujausias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 

Europos sąjungoje tendencijas. Įgyvendinant vaikų lopšelio-darželio „Šilas“ strateginio plano 2020─2022 m. tikslus bus telkiami 

pedagogai, tėvai, kiti bendruomenės nariai. 
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II SKYRIUS MOKYKLOS 

PRISTATYMAS 
 

Lentvario vaikų lopšelis-darželis „Šilas“ – savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti 

neformalųjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas nuo 2 iki 6 (7) metų amžiaus. 

Lentvario vaikų lopšelis-darželis „Šilas“  palaiko glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Trakų r. ikimokyklinėmis įstaigomis, Lentvario 

pradine mokykla. 

Vaikų lopšelį-darželį „Šilas“ lanko 236 vaikai, veikia 12 grupių: 7 ikimokyklinio ugdymo grupės, 3 priešmokyklinio ugdymo grupės. 

Ugdymas vykdomas pagal individualią darželio ikimokyklinio ugdymo programą ,,Pažinimo takeliu“ ir „Priešmokyklinio ugdymo 

bendrąją programą“. Ugdymo turinio įgyvendinimui sukurta ir pritaikyta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų poreikius ir 

galimybes atitinkanti saugi aplinka. Įstaigoje įrengtos edukacinės erdvės vaikų meninio, pažinimo, sveikatos kompetencijų ugdymui. 

Yra sporto salė, dailės studija, muzikos salė, logopedo kabinetas, lauko aikštelės. Patalpos aprūpintos ugdymo priemonėmis vaikų 

savarankiškai, kūrybinei, aktyviai ir kitai veiklai. Priemonės sistemingai atnaujinamos, atsižvelgiant į besikeičiančius vaikų poreikius. 

Darželio darbo trukmė:  10,5 valandos. Veikia pailginto buvimo grupė. 

Dirba 48 darbuotojai, iš jų 22 pedagogai. 

Įstaigoje dirba meninio ugdymo mokytojas, logopedas,  socialinis pedagogas,  kūno kultūros auklėtoja. 

Lopšelis-darželis yra respublikos sveikatą stiprinančių ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys. 

Įgyvendinant 2017-2019 m. strateginius tikslus, darželyje pasiekti pokyčiai: atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa ,,Pažinimo 

takeliu“, pagilintos pedagogų kompetencijos diegiant į vaiką orientuoto ugdymo metodą; pagerėjo vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimo kokybė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse; pagerinta įstaigos materialinė bazė: sukurtos kiemo edukacinės 

erdvės, sensorinis kambarys (mažojo mokslininko laboratorija, knygynėlis, sodas, daržas, vaistažolių kiemelis, žaidimų su tikrais 

daiktais erdvė, Sebastiano Kneipo takas ir kt.), 8 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse įrengtos interaktyvios lentos. 

Atlikta lauko žaidimo aikštelių įrengimų patikra, visi įrengimai yra saugūs naudoti. Įrengtas modulinis pastatas, kuriame veikia dvi 

lopšelio grupės. 
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1.   Išorinės aplinkos analizė PESTE: 

III SKYRIUS 
SITUACIJOS ANALIZĖ 

Išoriniai 

veiksniai 

 

Politiniai, teisiniai Švietimo sistemos politikų svarbiausias uždavinys – stiprinti švietimo kokybę. Tam turime reikiamus teisinius 
pagrindus: Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Valstybinę švietimo 2013─2022 metų strategiją, 

bendrą Europos Sąjungos augimo strategiją „Europa 2020“. 

Vadovaudamiesi šiomis strategijomis turime keisti požiūrį į švietimą ir siekti tokio pedagoginės bendruomenės 

lygio: 

 kurio pagrindą sudarytų tobulėjantys, mąstantys, rezultatyviai dirbantys mokytojai; 

 bendruomenė, kurioje dalinamasi patirtimi ir bendradarbiaujama, siekiant kokybės; 

 kurios kultūra būtų grindžiama duomenų analize ir įsivertinimu; 

 kurioje vaikams suteiktos palankiausios galimybės išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti 

specialiuosius poreikius; 

 kurioje būtų stiprinama mokytojų motyvacija nuolat tobulinti kvalifikaciją, didinamas šiuolaikinių 

technologijų išmanymas, orientuojantis į kūrybiškumą, lyderystę; 

 skatinama ugdymo turinio įvairovė, atveriant naujas edukacines erdves vaikų socializacijai, 

kūrybiškumui, saviraiškai; 

 bendradarbiaujama su socialiniais partneriais ir skatinamos tėvų iniciatyvos. 

Nemažiau svarbus vietinių politikų dėmesys švietimui. Trakų r. savivaldybės švietimo strategija skatina kurti 
darnią, veržlią visuomenę. 

Ekonominiai Lopšelio-darželio  finansinę  padėtį  pagerino  LR  Vyriausybės  2010  m.  gruodžio  22d.  nutarimu  Nr.  1823 
patvirtintas Mokinio krepšelio metodikos principas, kuris pagerino darželio materialinę bazę, ugdymo proceso 

kokybę, mokytojų kvalifikaciją. 

Trakų r. savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. S1-82 „Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų 

pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas“ 

nustatė 10 eurų tėvų mokestį aplinkos kūrimui. Tai padidino darželio finansinius išteklius. 

Vaikų lopšelyje-darželyje „Šilas“ įgyvendinama taupymo programa. Savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšos, 

2 procentų nuo GPM lėšos, paramos lėšos bus naudojamos racionaliai ir tikslingai. 

Socialiniai Švietimas atlieka ir daugybę socialinių funkcijų: ne tik ugdymo, bet ir socialinės atskirties mažinimo, pilietinio 

gyvenimo, tradicijų ir papročių išlaikymo, kultūros kūrimo, bendradarbiavimo, sveikatos stiprinimo. Darželyje 
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 pastebėta  tendencija,  kad  daugėja  socialiai  remtinų  šeimų,  iš  užsienių  grįžtančių  šeimų  vaikams  reikia 

specialistų pagalbos (logopedo, socialinio pedagogo), sunkesnė vaikų adaptacija. 

Darželyje stengiamės patenkinti visų priešmokyklinio amžiaus vaikų poreikius. Visi vaikai (100%) patenka į 

priešmokyklinio ugdymo grupę, ugdomi pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, taikomos 

prevencinės programos („Zipio draugai“, „Alkoholio, tabako ir kt. psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencinė programa“), gauna reikalingą specialistų pagalbą (logopedo, socialinio pedagogo). 6-mečiai gali 

pasirinkti jų gebėjimus ir poreikius atitinkantį papildomą ugdymą – krepšinį, šokius, dailę, muziką, anglų 

kalbą. 

Lentvario seniūnijoje ikimokyklinės įstaigos negali sutalpinti visų norinčių lankyti ikimokyklinio amžiaus 

vaikų, todėl 2016 metais mūsų įstaigoje vietoje priešmokyklinio ugdymo grupės įkurta nauja ikimokyklinio 

ugdymo grupė, kurioje priimta papildomai 20 ikimokyklinio amžiaus vaikų. 

2019 m. sausio mėn. moduliniame pastate įrengtos 2 lopšelio grupės. Sumažėjo laukiančiųjų eilėje vaikų 

skaičius. 

2014 m. įsteigus socialinio pedagogo etatą, pagerėjo socialinio darbo su vaikais ir su šeimomis kokybė. 
Įstaiga rūpinasi vaikų sveikata ir socialine gerove. Dalyvaujame „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ bei 

„Pienas vaikams“ paramos programose. 

Darželis priklauso respublikos sveikatą stiprinančių ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ 

tinklui ir 2019 m. pripažintas sveika mokykla. 

SUP turinčių vaikų ugdymu rūpinasi Vaiko Gerovės komisija, tačiau didėjant jų skaičiui trūksta logopedo, 

spec. pedagogo etatų. 

Technologijos Šiuolaikinėje, nuolat kintančioje aplinkoje naujos technologijos ir jų pokyčiai labai svarbūs organizacijai: 
-  jie  skatina  ir  sukuria  naujų  poreikių  įstaigos  pedagogų  tobulėjimui.  Naujos  žinios  pritaikomos  darbe, 

atsiranda nauji ugdymo metodai, tobulėja aplinka; 

- neįvertinus technologinio veiksnio įstaiga gali tapti nekonkurencinga. 

Vienu iš pagrindinių Valstybės ilgalaikės raidos strategijos tikslų yra vykdyti informacinės ir žinių visuomenės 

plėtros programą. Informacinės ir komunikacinės technologijos tampa svarbiu veiksniu modernizuojant 

ikimokyklinio ugdymo įstaigą, siekiant naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, teikiant informaciją visuomenei ir 

socialiniams partneriams, diegiant šiuolaikinius įsivertinimo ir vertinimo kriterijus. 

Darželyje įdiegta viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (VSAKIS). 

Nors technologinių ir inovacinių veiksnių sferoje padaryta žymi pažanga, tačiau šis progresas mūsų įstaigoje 

dar yra nepakankamas, nauja technika ir jos teikiamos plėtros galimybės reikalauja aukštesnės pedagogų 

kvalifikacijos, darželio bendruomenei stinga kompetencijų veiksmingai taikyti informacines komunikacines 

technologijas. Būtina aprūpinti grupes kompiuterine technika, įsigyti naujų edukacinių programėlių vaikų 

ugdymui. 

2019 m. įdiegtas elektroninis dienynas ,,Mūsų darželis“. 
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Edukaciniai 
(centriniai/ 

vietiniai) 

Atsižvelgdami į LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymą Nr. V-898 „Dėl mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų vadovų nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo“ 

pakeitimo, sieksime stiprinti ir tobulinti pedagogų profesines kompetencijas, siekiant vaikų pasiekimų gerinimo ir 

atsižvelgiant  į  individualius  vaikų  ugdymosi  poreikius,  tobulinsime  pradedančių  mokytojų  profesines 

kompetencijas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo galimybes. 

Respublikoje yra sukurta lanksti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistema. Pedagogai gali pasirinkti įvairias 
perkvalifikavimo programas ar turimos kvalifikacijos tobulinimo seminarus pagal savo poreikius. Ikimokyklinės 

įstaigos  turi  galimybę  organizuoti  teorinius  ir  praktinius  seminarus,  rengti  metodinius  renginius,  vesti  atviras 

veiklas. Lopšelis-darželis bendradarbiauja su Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu, kitomis įstaigomis ir 
organizacijomis, dalinasi sėkminga patirtimi ir gražias idėjas pedagogai diegia savo įstaigoje. 

Vilniaus mieste yra plati edukacinių aplinkų pasiūla. Mūsų įstaigos pedagogai išnaudoja visas galimybes jose 

apsilankyti su vaikais, tėvais. Tai planetariumas, įvairūs muziejai, Saugaus eismo klasė, Vornikų regioninis parkas, 

priešgaisrinė  tarnyba.  Šios  įstaigos  ir  organizacijos  yra  parengusios  ir  sėkmingai  vykdo  edukacinę  funkciją: 

praplečia vaikų pažinimo, socialinę, meninę ir kitas kompetencijas. 
 

2.   Vidinių išteklių analizė: 

Vidiniai veiksniai  

Mokyklos kultūra/ 
Etosas 

Veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, Etoso vertinimo vidurkis siekia 98,2%.   Stipriosios Etoso sritys yra: 

Vaikų kultūra; Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika; Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas; Tradicijos 

(100% - 4 lygis). Mokyklos įvaizdžio vertinimo vidurkis siekia 100%. Stipriosios Mokyklos įvaizdžio sritys yra: 

Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas; Mokyklos vieta bendruomenėje; Įvaizdžio kūrimo kultūra (100% - 4 

lygis). Partnerystės ir viešųjų ryšių vertinimo vidurkis siekia 97,6%. Stipriosios Partnerystės ir viešųjų ryšių sritys 

yra:  Bendravimas  ir  bendradarbiavimas  su  socialiniais  partneriais;  Atvirumas  pokyčiams  (100%  -  4  lygis). 

Tobulintinos sritys: Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė (93% - 4 lygis); 
Mikroklimatas (91% -4 lygis). 

Vaikų lopšelio-darželio „Šilas“ bendruomenė vadovaujasi bendruomenės „Etikos kodeksu“, patvirtintu direktoriaus 

2018-05-15 įsakymu Nr. V-35. Etikos kodeksas papildo bendruomenės teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas, 

kurios yra reglamentuojamos LR Švietimo įstatyme, įstaigos nuostatuose, vidaus darbo tvarkos taisyklėse ir kituo se 

norminiuose aktuose. 

Šios vertybės reiškiasi per bendruomenės narių bendravimą, tradicijas: bendruomenės nariai pasveikinami jubiliejaus 
proga, organizuojamos edukacinės  išvykos,  iniciatyvūs pedagogai apdovanojami padėkos raštais, organizuojami kiti 

su metinėmis šventėmis susiję renginiai: Mokslo žinių diena, Mokytojų diena, Rudenėlio šventė, Advento vakaronė, 

Kalėdos ir Senųjų metų palydos, Trys Karaliai – atsisveikinimas su Kalėdų eglute, Vasario 16-oji, Vaikų Velykėlės. 

Kūrybinio bendravimo ir bendradarbiavimo saviraiškos ir savirealizacijos poreikio dėka užgimė ir suklestėjo „Teatro 
dienelės“, Vaikų gynimo diena, Kaziuko mugė, Sporto šventės, Užgavėnių šventė. Šios tradicijos išryškina įstaigos 
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 savitumą, puoselėja etninę kultūrą ir tautinį identitetą. 

Lopšelis-darželis   užmezgė   ir   plėtoja   sociokultūrinius   ryšius   su   kitomis   ugdymo   įstaigomis,   draugijomis, 
organizacijomis. Šie įvairiapusiai ir tikslingi ryšiai turi teigiamą poveikį ugdymo kokybei: 

- bendradarbiavimo sutartys su  Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetu, VK Pedagogikos fakultetu , Trakų 

pedagogine psichologine tarnyba, Trakų švietimo centru sudaro pedagogams galimybę gilinti profesines, dalykines 

bei asmenines kompetencijas; 

- ryšiai su Trakų policijos komisariatu, Saugaus eismo klase, Gaisrine tarnyba, Lietuvos geležinkeliu, 
Alpakų ūkiu, Daugeldų sodyba, Trakų neįgaliųjų centru, Planetariumu orientuoti į vaikų edukaciją; 

- ryšiai su Trakų sveikatos biuru orientuoti į sveikatos kompetencijos lavinimą; 

- ryšiai su VšĮ ,,eMundus“ Erasmus+ vykdomi tarptautiniai projektai; 

- dalinamės gerąja darbo patirtimi su Trakų r. ir šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigomis; 

- kultūriniai, edukaciniai mainai vyksta su mokyklomis: Trakų lopšeliu-darželiu ,,Ežerėlis“ , Lentvario lopšeliu – 

darželiu ,,Svajonėlė“, Lentvario pradine mokykla. 

Darželio vaikai ir pedagogai yra nuolatiniai Lentvario miesto organizuojamų renginių dalyviai, nugalėtojai. Apie juos 
rašo regioninė spauda, nuotraukos talpinamos internetiniame puslapyje, stenduose. 

Įgyvendinti  dideli respublikiniai ir tarptautiniai projektai: 

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų inovatyvių idėjų lauko erdvėse projektai: ,,Rudens 
mozaika“, ,,Žiemos burtai“, ,,Pavasari, eime pažaisti“, ,,Kieme šoka vasara“. 

Tarptautinis  projektas  Erasmus+  ,,Lietuvos  sveikatai  palankios  mitybos  inovatyvaus  mokymo  metodologijos 

vystymas ir praktika ikimokykliniame ugdyme“. 

Tarptautinis projektas Erasmus+ ,,Edukaciniai vaizdo žaidimai“. 

Tarptautinis projektas Erasmus+ ,,Tradicinės pasakos vaikų darželyje“. 

Vaiko ugdymas ir 
ugdymasis 

Veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, pedagogai aukščiausiu lygiu 100% vertina Vaiko ugdymas ir ugdymasis. 

Stipriausios sritys:   Programų atitiktį pagal valstybės nustatytus reikalavimus;   Programų atitiktis vaikų ugdymosi 

poreikiams ir interesams;   Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis pagal vaikų amžių, poreikius bei interesus; 

Metodinę pagalbą planavimui ugdymosi; Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, 

sistemingumas; Auklėtojo ir vaiko sąveika;  Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė. Tobulintinos sritys: 

Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje 97%; Šeimos gaunamos  informacijos kokybė 91%; 
Planavimo procedūrų kokybė 97%; Ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos planavimas 97%; Ugdymosi motyvacijos 

palaikymas 98%. 

Lentvario vaikų lopšelyje-darželyje „Šilas“ ugdymas organizuojamas vadovaujantis įstaigos parengta Ikimokyklinio 

ugdymo programa ,,Pažinimo takeliu“, „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programa“. Specialiųjų poreikių vaikams 

pagal poreikius rengiamos pritaikytos programos. 

Įstaiga jau 15 metų dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje „Zipio draugai“. Atsižvelgdamos į 

individualius ugdymo poreikius, į ugdymo tikslus, auklėtojos ieško naujų ugdymo formų. Dažnai taikomas ugdymo 

procese projektinio ugdymo metodas, kuriamos naujos edukacinės erdvės darželio vidaus patalpose. Organizuojamos 
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 išvykos, ekskursijos, vyksta edukaciniai renginiai, kuriuos veda kitų įstaigų ir organizacijų edukologai. 

Puikius renginius vaikams organizuoja suburtos pedagogų kūrybinės grupės: ekologinio ugdymo, sveikatingumo ir 
meno. Vyksta pramogos, viktorinos, konkursai, parodos darželio viduje ir už jo ribų. 

Pagrindinis ugdymo metodas darželyje – žaidimas. Be jo – darbas grupelėmis, organizuota veikla, individualus 

darbas. 

Ugdymo procese  taikomos informacinės technologijos (interaktyvios lentos,  kompiuteriai, šviesos stalai). 
Įdiegtas elektroninis dienynas ,,Mūsų darželis“, suteiktos prieigos tėvams. 

Vaiko ugdymosi 
pasiekimai 

Veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis,  Vaikų ugdymosi pasiekimų vertinimo vidurkis siekia 97,5%. Srities 

stipriausios pusės yra: Vaiko pasiekimų kokybė; Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema. Tobulintinos pusės yra: 
Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant 95% - 4lygis. 

Darželyje atliekamas vaiko pasiekimų vertinimas pagal direktoriaus 2015-08-17 įsakymu Nr. V-40   patvirtintą 
„Vaikų  pažangos  ir  pasiekimų  vertinimo  tvarką“  bei  2019-09-02  įsakymu  patvirtintus  ,,Elektroninio  dienyno 
tvarkymo nuostatus“. Siekiame, kad vaiko pasiekimų vertinimo procese dalyvautų šeima. 

Auklėtoja įvertina vaiko ugdymo ir ugdymosi galimybes mokslo metų pradžioje ir pabaigoje. Įvertinusios vaiko 

gebėjimus, pasiekimus, daromą pažangą, žinodamos jo poreikius, pomėgius, auklėtojos planuoja veiklą, kuria 

ugdomąją aplinką, pasirenka tinkamiausias priemones, būdus bei metodus ir siekia pažangos. 

Pagal vaiko pasiekimus ir pažangą specialistai padeda specialiųjų poreikių vaikus auginančioms šeimoms. 
Darželyje  vaikų  pasiekimus fiksuoja  visi  specialistai:  logopedai,  socialinis pedagogas,  kūno  kultūros auklėtoja, 

meninio ugdymo pedagogai. 

Parama ir pagalba 

vaikui, šeimai 

Veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, Parama ir pagalba vaikui ir šeimai  aukščiausiu lygiu  100% - 4 lygis. 

Stipriosios pusės: Vaiko teisių atspindėjimas veiklos dokumentuose; Vaiko teisių garantavimas; Pagalba specialiųjų 
poreikių vaikams; Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė. 

Įstaigą lanko 11 vaikų, turinčių didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Lopšelyje-darželyje veikia Vaiko gerovės 
komisija, kuri sprendžia klausimus, susijusius su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymu. Vaikams 
paslaugas teikia stipri specialistų komanda:  logopedas,  socialinis pedagogas, meninio ugdymo mokytojai, kūno 

kultūros auklėtoja. 

Vaikai yra ugdomi bendros paskirties grupėse, kuriose sutelkta vaikui reikalinga specialistų pagalba. Specialistai seka 
vaiko pasiekimus ir pažangą, vaikai yra integruojami į bendrojo ugdymo grupes. Specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikų pasiekimai ir pažanga labai individuali. 

Visi specialistai aktyviai dirba su šeima, konsultuoja tėvus rūpimais klausimais. Tėvai skatinami dalyvauti ugdymo 

procese. Didėjant vaikų, turinčių emocinių ir elgesio sutrikimų, skaičiui būtina  nuolatinė  psichologinė pagalba. 

Mokyklos 

valdymas 

Bendras mokyklos valdymo vertinimas siekia 99,5%. Stipriosios sritys: Veiklos įsivertinimas; Vadovavimo stilius 

100% - 4 lygis. Tobulintinos sritys: Veiklos planavimas, Veiklos plano įgyvendinimas ir jo poveikis 99% - 4 lygis; 

Materialinių išteklių valdymas 99,5% - 4 lygis, Patalpų naudojimas 99% - 4 lygis. 

Įstaigoje patvirtinti 52,2 etato. Iš jų: 26,7 etato pedagogų, 25,5 etato techninio personalo darbuotojų. 

13 pedagogų (84%) (auklėtojos ir kiti specialistai) turi aukštąjį, 5 auklėtojos turi aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą. 
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 100  proc.  auklėtojų  įgiję  ikimokyklinio  ugdymo  specialybę.  7  pedagogai  yra  įgiję  mokytojo  metodininko 

kvalifikacinę kategoriją, 4 – vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją. 

Darbo stažas: daugiau kaip 20 metų – 9, iki 10 metų – 9 ir nuo 10 iki 15 metų –2 pedagogai. 

Techninį personalą sudaro – sandėlininkas, auklėtojų padėjėjai, virėjai, pagalbiniai darbininkai, kiemsargis, valytojas. 

Medicinos personalas – slaugytojas-dietistas. 

Pedagogai kvalifikaciją tobulina atsižvelgiant į parengtą kvalifikacijos tobulinimo perspektyvinę programą, kuri 

sudaroma atsižvelgiant į darželio tikslus, individualius poreikius. 

Atsižvelgiant į „Nacionalinius mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus“ darželyje sudarytos palankios sąlygos 

pedagogų tobulėjimui, mokymuisi, veiklos kokybės ir pažangos siekiui. Dauguma seminarų organizuojama darželyje, 

todėl juose dalyvauja visi pedagogai. Auga auklėtojų padėjėjų kvalifikacija. 

Lopšelyje-darželyje „Šilas“ veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Metodinė grupė. 

Įstaigoje priimami sprendimai derinami su Mokyklos taryba. Direktorė atsiskaito Trakų rajono savivaldybei, 

Mokyklos tarybai, Mokytojų tarybai. 

Įstaigos planavimo sistemą sudaro: strateginis   planas, metinis veiklos planas, įstaigos ikimokyklinio ugdymo 

programa,  bendroji  priešmokyklinio  ugdymo  programa.  Šie  įstaigos  veiklos  dokumentai  aptariami  Mokyklos 

taryboje, suderinami su Trakų r. savivaldybės taryba ir tvirtinami lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu. 

Lopšelyje-darželyje vertinimas ir įsivertinimas, vykdomas taikant ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito 
metodiką“ (Žin., 2005, Nr. 94-3522). 

Įstaigos finansinė veikla kontroliuojama vadovaujantis įstaigos parengtomis finansų kontrolės taisyklėmis. 

Lopšelio-darželio „Šilas“ siekis – sukurti naują veiklos kokybės vertinimo sistemą pagal išorės vertinimo rodiklius, 

kuri skatintų darbuotojus tobulėti, siekti pažangos. 

Finansiniai 

ištekliai 

Vaikų lopšelio-darželio  „Šilas“ veikla  finansuojama  iš Valstybinių  funkcijų  vykdymo  programos,  Savivaldybės 

finansuojamų įstaigų veiklos programos, įstaigos pajamų lėšų (spec. lėšos), GPM 2 proc. lėšų. Lopšelis-darželis 
dalyvauja „Vaisių vartojimo skatinimo “ ir „Pienas vaikams“ paramos programose. 

Įstaigos finansavimas priklauso nuo šalies ir Trakų r. ekonominės būklės. Šiais metais skirta: 
1. Savivaldybės biudžeto lėšos – 448700 Eur; 

2. Valstybės biudžeto lėšos (mokinio krepšelis) – 208800 Eur; 

3. Įstaigos pajamos už suteiktas paslaugas –110000 Eur. 

Darželyje didėja socialiai remtinų šeimų, kurios gauna lengvatas – tokiu atveju reikalingas didesnis finansavimas iš 

savivaldybės biudžeto apmokant maisto tiekėjams. 

Įstaigos finansiniai ištekliai geri, tenkina  būtiniausius įstaigos veiklos poreikius. 

Patalpos ir kiti 
materialiniai 

ištekliai 

Lopšelio-darželio patalpos atitinka sanitarines normas. Įstaiga pilnai renovuota. Pakeista sena, susidėvėjusi kiemo 
danga. Seni lauko aikštelių įrengimai pakeisti naujais. Atlikta sporto aikštelės renovacija. 

Įstaiga naudojasi įvairiomis ryšio priemonėmis: UAB ,,Telia“ išoriniu  telefono ryšiu, interneto paslauga, elektroniniu 
paštu. Šiuo metu įstaigoje kompiuterizuotos administracijos darbuotojų, specialistų ir auklėtojų darbo vietos, 8 

ikimokyklinio ir   priešmokyklinio ugdymo grupėse įrengtos interaktyvios lentos, darbuotojams sudarytos sąlygos 
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prisijungti prie bevielio ryšio, 1 įstaigos darbuotoja turi elektroninio parašo teisę. 

Tobulintinos sritys: pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. 
 
 
 
 
 

 
3.3. SSGG analizė: 

 
STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 
 Modernizuota įstaigos materialinė bazė: 

- įstaigos pastatas, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą 
bei gerinti pastato išorinių atitvarų ir inžinierinių sistemų būklę, 

ugdymo sąlygas; 

- renovuotas įstaigos nuotekų, šalto vandens vandentiekis, siekiant 

pagerinti ugdymosi sąlygas; 

- pakeista sena kiemo danga; 

- moderniomis ugdymo priemonėmis, šiuolaikiškais vaikiškais 
baldais atnaujintos visų darželio grupių edukacinės erdvės; 

- visos grupės ir kabinetai aprūpinti IKT; 
   Stipri materialinė bazė: 

- inovatyvi, saugi, patraukli grupių ir lauko žaidimo aikštelių 
aplinka; 

-įrengtos edukacinės  erdvės (mažojo mokslininko laboratorija, 

daržas, sodas, vaistažolių kiemelis, knygynėlis ir kt.) 

- daugiafunkcinis sporto aikštynas, atskira sporto salė, daug naujų 

priemonių ir sporto inventoriaus; 

- sveikatingumo takas  pagal S. Kneipo metodiką. 

  Sveikatos stiprinimo programos vykdymas, 

įstaiga dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir 

respublikinės ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacijos 

,,Sveikatos želmenėliai“ veikloje. 

- kūrybiškai organizuojama veikla (ryto mankšta, kūno kultūros 

valandėlės, sporto pramogos, šventės) leidžia sklandžiai 



  Didėjantis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 
skaičius: 

- dalies tėvų atsakomybės stoka; 

- nenoras kreiptis pagalbos į specialistus dėl specialiųjų 

ugdymosi poreikių nustatymo. 

  Mažas  pagalbos specialistų etatų skaičius: 

-siekiant užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikų ugdymą trūksta mokytojo padėjėjo, spec. 

pedagogo, logopedo  etatų; 

  Mažas darbo užmokestis: 

- neužtikrina darbuotojų motyvacijos; 

- jaunų specialistų stoka (ši problema jaučiama visoje šalyje). 

  Didelis vaikų skaičius grupėse. 

  Neišnaudojamos įkurtos edukacinės erdvės lauko 

žaidimo aikštelėse. 

-netinkamas vaikų užimtumas pasivaikščiojimų metu (rudens, 

žiemos laikotarpiu). 
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įgyvendinti  ,,Judėjimo džiaugsmo“ programą. 
  Projektinė veikla 

- aktyvus dalyvavimas įstaigos, rajono, šalies ir tarptautiniuose 

projektuose. 

  Demokratiškas įstaigos valdymas: 

- komandinis darbas; 

- iniciatyvi tėvų bendruomenė, noriai įsitraukianti į bendrų 

sprendimų priėmimą bei vaikų ugdymo(si) procesą; 

-vaikai jaučiasi fiziškai ir emociškai saugūs, laisvai bendrauja. 

  Įstaiga šiuolaikiška, atitinka HN reikalavimus 

- visa žaidimo aikštelių įranga yra tinkama saugiai naudoti. 

-įdiegtas elektroninis dienynas ,,Mūsų darželis“. 

  Dirba kvalifikuoti specialistai 

(pedagogai, logopedė, socialinis pedagogas, psichologas). 

- kryptingas darbuotojų  kvalifikacijos tobulinimas. 

  

GALIMYBĖS  GRĖSMĖS/ PAVOJAI 

 
10–15 % daugiau pritraukti 2% nuo GPM lėšų, kryptingai jas 

nukreipiant modernioms ugdymo priemonėms įsigyti, ugdymo 

aplinkai modernizuoti; 

 Modernizuojant darželio ugdymosi aplinkas, labiau jas 
pritaikyti savarankiškam vaikų ugdymui(si), tiriamajai veiklai ir 

atradimams; 

 Efektyvinti tėvų informavimą ir švietimą, išnaudojant 

elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ sistemą; 

 Kelti įstaigos pedagogų kompetenciją, skatinti pedagogus siekti 

aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, siekiant kokybinės kaitos, 

pažangos, ugdymo kokybės, įgyvendinant besimokančios 

organizacijos strategiją; 

  Plėtoti darželio bendradarbiavimą Respublikoje, Europoje 

naudojantis IKT, tarptautinių projektų teikiamomis 

galimybėmis; 

 Plėtoti gerosios patirties edukacinių aplinkų kūrimo idėjas 
miesto, rajono, respublikos pedagogams, stiprinti 

bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

 
 Dėl švietimo politikos nestabilumo, kaitos, mažų atlyginimų 

kvalifikuotų pedagogų ir specialistų stoka. 

Dėl etatų trūkumo nepakankama pagalba didėjančiam 

specialiųjų poreikių turinčių vaikų skaičiui, kuriems būtina 

individuali pagalba. 

Didėja tėvų atsakomybės perleidimas darželiui bei kartais 

aukšti tėvų reikalavimai personalui kuria papildomas įtampas. 
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IV  SKYRIUS 

MOKYKLOS VIZIJA 

 
Nuolat besimokanti, atvira kaitai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo įstaiga, kurioje: 

- teikiamos kokybiškos, vaikų ir tėvų poreikius atitinkančios ugdymo(si) paslaugos; 

- dirba atvira, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė; 

- sukurta moderni, individualumą, kūrybingumą ir pilietiškumą ugdanti aplinka; 

- sukurta ir diegiama atvira vertinimo ir įsivertinimo sistema. 
 

 
 

V  SKYRIUS 

MOKYKLOS MISIJA 
 

Puoselėti kiekvieno vaiko individualius gebėjimus ir kompetencijas, lemiančias asmenybės socializacijos sėkmę. Ugdyti visuomenei 

kūrybingą,  atsakingą,  laisvą,  dorą,  iniciatyvią  asmenybę,  turinčią  teigiamas  nuostatas  mokytis  visą  gyvenimą.  Sudaryti  sąlygas 

ugdytinių sveikatos, meninių, socialinių, pažinimo, saviraiškos poreikių tenkinimui. Suburti įstaigos bendruomenę užtikrinant švietimo 

prioritetų įgyvendinimą. 
 
 

 
VI  SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 
Vaikas – unikalus gamtos reiškinys. Jo vystymosi raidos negalima nei skubinti, nei lėtinti – vaiko galios turi skleistis natūraliai. Pažinti 

vaiką nėra lengva, tačiau kasdien jį stebint, laikantis paprastų, bet tikslių gamtos dėsnių, sveikos gyvensenos – vaiko gyvenimą galima 

padaryti pilnavertį, džiaugsmingą ir laimingą. Svarbiausios pedagoginės veiklos nuostatos: Pagarba, tolerancija, dėmesys vaiko 

individualumui; Sąžiningumas, nuoseklumas, aiškumas ir objektyvumas priimant sprendimus;  Bendravimas ir bendradarbiavimas 

dalijantis patirtimi, siekiant ugdymo kokybės bei pažangos;  Nuolatinis mokytojų motyvacijos stiprinimas ir kvalifikacijos tobulinimas, 

didinant šiuolaikinių technologijų išmanymą, orientuojantis į kūrybiškumą, lyderystę. 
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VII  SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 
A KLIENTO PERSPEKTYVA 

(Susivok) (organizacijos kultūra, bendrasis ugdymo 

organizavimas, pasiekimai bei rezultatai) 

B ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA 
(Organizuok) (mokymas, mokymasis, pagalba mokiniui, 

mokyklos strategija, įsivertinimas, vadovavimas) 

Sukurti vaikams palankias sąlygas atskleisti individualius 
gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymo(si) poreikius. 

Patobulinti vertinimo ir įsivertinimo išvadų panaudojimą, 
planuojant ir tobulinant įstaigos veiklą, įtraukiant bendruomenę į 

įstaigos valdymą. 

C PARAMOS PERSPEKTYVA 
(Pasitelk) (įstaigos materialinių ir finansinių išteklių valdymas) 

D MOKYMOSI PERSPEKTYVA 
(Augink) (įstaigos personalo komplektavimas, jo darbo 

organizavimas, dėmesys personalui) Atnaujinti 

Pagerinti įstaigos materialinę bazę siekiant atnaujinti ugdymo(si) 
aplinkas. 

Patobulinti  mokytojų kvalifikaciją IKT srityje, siekiant ugdymo 
turinio inovacijų. 
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VIII  SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 
1 tikslas – Sukurti vaikams palankias sąlygas atskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymo(si) poreikius. 

Uždaviniai Įgyvendinimo 
priemonės 

Esama padėtis Planuojami 
rezultatai 

Planuojamas 
pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 
numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Modernizuoti 
darželio vidines 

edukacines 

erdves, 

ugdymo(si) 

aplinką, kad ji 

atitiktų 

individualius 

vaikų gebėjimus 

bei poreikius. 

1.1. 
Vadovaujantis į 

vaiką orientuoto 

ugdymo metodo 

aplinkos kūrimo 

reikalavimais 

nuolat vertinti 

esamą 

ugdymo(si) 

aplinką. 

Pedagogės 
atsižvelgia į 

individualius vaikų 

gebėjimus bei 

poreikius kurdamos 

edukacines erdves. 

Mobili aplinka 
atitiks 

individualius 

vaikų gebėjimus ir 

poreikius, gerės 

ugdymo(si) 

kokybė. 

2020m. Direktoriaus 
pav. ugdymui, 

Pedagogai 

Specialistai 

MK lėšos. 

1.2. Stebėti 
ugdomosios 

aplinkos 

funkcionalumą 

ir atlikti analizę. 

Nesistemingai 
atliekama 

ugdomosios 

aplinkos 

funkcionalumo 

analizė. 

Sisteminga 
ugdomosios 

aplinkos  analizė 

padės kurti 

mobilią, vaikų 

veiklą skatinančią 

aplinką. 

2020m. Direktoriaus 
pav. ugdymui, 

Pedagogai 

Žmogiškieji 
ištekliai. 
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 1.3. Papildyti 

grupių bei 

specialistų 

kabinetų 

ugdomąsias 

aplinkas 

naujomis 

priemonėmis. 

Atnaujinamos 
edukacinės erdvės 

naujomis 

priemonėmis. 

12 grupių  ir kita 
ugdomoji aplinka 

atitiks sėkmingai 

besiugdančio 

vaiko aplinką. 

2020m. Direktoriaus 
pav. ugdymui, 

Direktorė 

Ugdymosi 
aplinkai skirtos 

lėšos. 

2. Patobulinti 
pedagogų 

kvalifikaciją, 

siekiant pagerinti 

ugdymo(si) 

individualizavimą 

ir pasiekimų 

vertinimą. 

2.1. Įvertinti 
pedagogų 

gebėjimus ir 

galimybes 

tinkamai 

individualizuoti 

ir diferencijuoti 

ugdymo(si) 

procesą. 

Ugdymo(si) proceso 
individualizavimą 

sistemingai atlieka 

90 proc. pedagogų. 

Išanalizuoti 4 
sėkmingiausi 

individualizavimo 

procesai. 10 proc. 

pedagogų 

pagerins ugdymo 

individualizavimą. 

2021m. Direktoriaus 
pav. ugdymui, 

Direktorė 

Žmogiškieji 
ištekliai. 

2.2. Tobulinti 
priešmokyklinio 

ir ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimą. 

Vaikų  pasiekimų ir 
pažangos vertinimas 

89 proc. atskleidžia 

programoje 

numatytus 

ugdymosi rezultatus 

Vaikų daroma 
pažanga ir 

rezultatai padės 

tikslingiau 

planuoti  tolesnę 

veiklą, atrinkti 

tinkamesnį 

ugdymo turinį. 

2021m. Direktoriaus 
pav. ugdymui, 

Auklėtojos, 

Specialistai 

Žmogiškieji 
ištekliai. 

2.3. Tobulinti 
mokytojų 

kompetencijas. 

Asmeninis poreikis. Visi pedagogai 
patobulins vaikų 

pasiekimų 

vertinimo 

kompetenciją. 

2021m. Direktoriaus 
pav. ugdymui, 

Auklėtojos, 

Specialistai 

Žmogiškieji 
ištekliai. 

Kvalifikacijos 

kėlimo lėšos. 

2 tikslas – Patobulinti vertinimo ir įsivertinimo išvadų panaudojimą, planuojant ir tobulinant įstaigos veiklą, įtraukiant bendruomenę į 
įstaigos valdymą. 
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Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 
Esama padėtis Planuojami 

rezultatai 
Planuojamas 
pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 
numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Patobulinti 
darželio veiklos 

kokybės 

įsivertinimą 

1.1. Parengti 
atskirų veiklos 

sričių kokybės 

įsivertinimo 

kriterijus, 

panaudojant 

išorės vertinimo 

rodiklius 

Turimi vertinimo 
kriterijai neleidžia 

pilnai išanalizuoti 

veiklos kokybės 

įsivertinimo 

Bus atnaujinti 
darželio veiklos 

kokybės 

vertinimo 

kriterijai 

2020m. Direktorė , 
Direktoriaus 

pav. ugdymui 

MK lėšos, 
Žmogiškieji 

ištekliai. 

 1.2. Organizuoti 
pedagogų 

mokymus 

veiklos kokybei 

vertinti. 

Asmeninis poreikis Bus organizuoti 
mokymai. 

Pedagogai įgys 

vertinimo 

kompetencijų. 

2020-2021 Direktoriaus 
pav. ugdymui, 

Auklėtojos 

500 € MK 
lėšos. 

3 tikslas - Gerinti įstaigos materialinę bazę siekiant atnaujinti ir kurti naujas ugdymo(si) erdves. 

Uždaviniai Įgyvendinimo 
priemonės 

Esama padėtis Planuojami 
rezultatai 

Planuojamas 
pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 
numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1.Atnaujinti ir 
modernizuoti 

lauko edukacinę 

aplinką 

sukuriant 

vaikams 

palankesnę 

1.1. Atnaujinti 
lauko žaidimo 

aikšteles 

įsigyjant naujos 

žaidimų aikštelės 

įrangos. 

1.2. Įrengti 

Ne visos žaidimų 
aikštelės išnaudotos 

edukacinei veiklai. 

Visose žaidimų 
aikštelėse vaikai 

atras juos 

dominančios 

veiklos. 

 
Įrengta žalioji zona 

2022 m. 
 
 
 
 
 
 
 

2022 m. 

Direktorė 
 
 
 
 
 
 
 

Direktorė 

8000 € 
2 proc. lėšos 

 

 
 
 
 
 

7000 €. MK 
infrastruktūrą. estetinę erdvę, ją 

pritaikant 

edukacinei 

 ir gėlynai, kurie 
naudojami 

ugdomajai veiklai. 

  lėšos, ugdymosi 
aplinkai skirtos 

lėšos. 
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 veiklai. 

Kūrybinių 

dirbtuvių 

įrengimas lauko 

pavėsinėje: 

lentynos, dėžės, 

stalai gamtinei 

medžiagai, 

įrankiams ir 

kitiems daiktams 

susidėti. 

 Įrengti ratinių 
priemonių kiemelį. 

Įrengti žaidimų su 

vandeniu erdvę. 

   

1.3. Lauko 
terasų sienų 

įrengimas, 

pastatant 

manipuliacines, 

magnetines ir 

piešimo lentas 

smulkiosios ir 

stambiosios 

motorikos, 

laikysenos ir 

koordinacijos 

lavinimui. 

 Manipuliacinės, 
magnetinės ir 

piešimo lentos leis 

lavinti  vaikams 

smulkiąją ir 

stambiąją 

motoriką. 

2022 m. Direktorė 3000€. MK 
lėšos, ugdymosi 

aplinkai skirtos 

lėšos. 

2. Atnaujinti ir 
modernizuoti 

vidaus patalpų 

būklę. 

2.1. Kasmet 
suremontuoti 

2 grupių 

patalpas. 

Grupių patalpoms 
reikalingas 

kosmetinis 

remontas. 

Atlikus remontą 
grupėse pagerės 

estetinis vaizdas, 

atitiks higienos 

reikalavimus. 

2022 m. Direktorė 20 000 € 
Savivaldybės 

lėšos. 
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 2.2. Atlikti 

valgyklos ir 

koridoriaus 

remonto darbus 

Valgyklos 
patalpoms būtinas 

kosmetinis 

remontas. 

Atnaujinti 

koridoriaus 

interjerą, įrengti 

edukacinę erdvę. 

Valgyklos aplinka 
atitiks HN 

reikalavimus. 

 
Pasikeis 

koridoriaus 

estetinis vaizdas, 

bus įrengta dar 

viena edukacinė 

erdvė. 

2020-2021 m. Direktorė 10 000€ 
Savivaldybės 

lėšos. 

2.3. 
Modernizuoti 

virtuvės įrangą 

Dalis virtuvės 
įrengimų yra 

pasenę, neatitinka 

saugos reikalavimų 

(bulvių skutimo ir 

bulvių tarkavimo 

mašina) 

Atnaujinti virtuvės 
įrengimai suteiks 

galimybę pagerinti 

maisto gamybos 

procesą. 

2020m. Direktorė 9000 €. 
Savivaldybės 

lėšos. 

 
4 tikslas – Patobulinti mokytojų kvalifikaciją IKT srityje, siekiant ugdymo turinio inovacijų. 

Uždaviniai Įgyvendinimo 
priemonės 

Esama padėtis Planuojami 
rezultatai 

Planuojamas 
pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 
vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 
numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1. Patobulinti 
mokytojų IKT 

panaudojimo 

ugdymo procese 

kompetencijas 

1.1. Išanalizuoti 
pedagogų 

gebėjimus 

panaudoti IKT 

ugdymo procese. 

60 proc. pedagogų 
naudojasi naujomis 

mokomosiomis 

programėlėmis 

įvairių vaiko 

kompetencijų 

ugdymui. 

90 proc. pedagogų 
ugdymo procese 

taikys IKT. 

2022 m. Direktoriaus 
pav. ugdymui 

Žmogiškieji 
ištekliai 
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 1.2. Apmokyti 

pedagogus 

naudotis 

naujomis 

mokomosiomis 

programėlėmis 

įvairių vaiko 

kompetencijų 

ugdymui 

 Darželyje bus 
įsigyta 

programėlių, kurias 

taikys visi 

pedagogai 

2022m. Direktoriaus 
pav. ugdymui 

500€ ,  MK, 
Savivaldybės 

lėšos. 

1.3.  Organizuoti 
darbo su 

interaktyviąja 

lenta mokymus. 

60 proc. pedagogų 
moka naudotis 

interaktyviąja lenta. 

90 proc. pedagogų 
išmoks naudotis ir 

naudosis 

interaktyviąja lenta. 

2020-2022m. Direktoriaus 
pav. ugdymui 

4000€, MK, 
ugdymosi 

aplinkai skirtos 

lėšos 

2. Išplėtoti 
projektinio darbo 

metodą. 

2.1. Parengti ir 
įgyvendinti 

sveikatos 

saugojimo ir 

stiprinimo bei 

ekologinio 

ugdymo 

projektus su 

socialiniais 

partneriais. 

Tik 60 proc. 
pedagogų rengia 

tokius projektus. 

90 proc. pedagogų 
dalyvaus projektų 

rengime. 

2020-2022m. Direktoriaus 
pav. ugdymui 

Žmogiškieji 
ištekliai. 
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IX SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 
1 tikslas - 

 Planuotas 
rezultatas 

Pasiektas rezultatas Planuoti 
finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 
finansiniai 

ištekliai 

Planuota 
įgyvendinti 

(data) 

Įgyvendinta 
(data) Pasiektas 

rezultatas 

2020m. 

Pasiektas 
rezultatas 

2021m. 

Pasiektas 

rezultatas 

2022m. 

1 uždavinys         

2 uždavinys         

Išvada apie pasiektą tikslą 

 

 
 
 
 

Direktorė Irena Nižauskienė 
 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Marcinkienė 
 

PRITARTA 

Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ tarybos 

2019 m. lapkričio 26 d. posėdžio protokolu Nr. 4. 


