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SUDERINTA
Trakų rajono savivaldybės Administracijos 
direktoriaus įsakymu Nr. 

PATVIRTINTA
Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ 
direktoriaus įsakymu Nr. 

PRITARTA
Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ 
tarybos posėdžio nutarimu Nr. 3

1. VEIKLOS KONTEKSTAS

Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ (toliau – Lopšelis-darželis) 2023-2025 metų strateginis
veiklos planas – detalus institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Trakų
rajono švietimo situacijos analizę, suformuluota Lopšelio-darželio misija, vizija, nustatyti
strateginiai  tikslai,  uždaviniai  ir  priemonės,  aprašomos  Lopšelio-darželio  vykdomos  programos,
numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.

Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus
gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius misijai vykdyti ir užsibrėžtiems tikslams

pasiekti.
Lopšelio-darželio strateginis planas 2023-2025 metams parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija 
Lietuva 2030“, Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatomis, Trakų rajono 
savivaldybės 2016-2025 m. strateginiu plėtros planu. Rengiant Lopšelio-darželio strateginį planą,
atsižvelgta į priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programas, įstaigos vidaus įsivertinimo 
rezultatus, įstaigos vykdomą veiklą, turimus išteklius, įstaigos bendruomenės narių pasiūlymus, 
įstaigos socialinės
aplinkos ypatumus.

Sėkmingai įgyvendinus Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ 2019-2022 metų strateginį
veiklos planą ir atlikus išsamią kasmetinę plano įgyvendinimo analizę, parengtas strateginio  veiklos
plano dokumentas trejiems metams.

Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ strateginį veiklos planą rengė darbo grupė, sudaryta
Lopšelio-darželio direktoriaus 2022 m. kovo 30d. įsakymu Nr.V-15 „Dėl darbo grupės sudarymo
Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ 2023-2025metų strateginiam veiklos planui parengti“.

2. VIDINĖ ANALIZĖ

2.1. Bendros žinios

Bendros žinios apie Lopšelį-darželį pateiktos 1 lentelėje:

1 lentelė

Pavadinimas Trakų r. Lentvario lopšelis-darželis ,,Šilas“

Steigėjas Trakų rajono savivaldybės taryba

Teisinė forma Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, pelno nesiekianti švietimo, 
vaikų ugdymo institucija, teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

Teisinis statusas Juridinis asmuo, kodas 190647522
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Tipas Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Paskirtis Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Mokomoji kalba Lietuvių

Pagrindinė 
veiklos rūšis

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, rūšis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis 
ugdymas, kodas 80.10.10

Įkūrimo data 1978m. vaikų l/d priklausė ,,Kaitros“ gamyklai, veiklą pradėjo 1980m.

Adresas Gėlių g., 2a, LT – 25114 Lentvaris, Trakų r. 

Telefonai 8528 28992

Elektroninis
paštas,
internetinės
svetainės adresas

silasdarzelis@gmail.com

www.lentvariosilas.lt

2.2. Įstaigos savitumas

Lopšelyje-darželyje veikia 12 grupių. Vaikų skaičius nekinta, iš viso ugdomi 227 vaikai.
Duomenys apie grupių komplektaciją (2022-09-01) pateikti 2 lentelėje:

2 lentelė
Ankstyvojo 
ikimokyklinio 
amžiaus grupės

Ikimokyklinio
amžiaus 
grupės

Jungtinė 
ikimokyklinio
amžiaus grupė

Priešmokyklinio
ugdymo
grupės

Grupių skaičius 2 6 1 3
Grupių darbo
laikas

7.00-17.30 val. 7.00-17.30 val.
1 pailginto 
buvimo grupė 
6.30-18.30 val.

7.00-17.30 val. 7.00-17.30 val.

Vaikų skaičius 30 119 18 60

Lopšelis-darželis yra pelno nesiekianti biudžetinė vaikų ugdymo įstaiga. Lopšelio-darželio
veiklos tikslas – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius,
pažintinius poreikius ir padėti pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

http://www.lentvariosilas.lt/
mailto:silasdarzelis@gmail.com
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2.3. Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas

Lopšelio-darželio valdymo struktūra pavaizduota 1 paveikslėlyje:

1 pav. Valdymo struktūra.
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Pedagoginis personalas: ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, meninio ugdymo pedagogas,  kūno  kultūros  mokytojas, logopedas,  psichologas,
socialinis pedagogas.  Mokytojų kvalifikacinės kategorijos pateiktos paveikslėlyje Nr. 2:

2 pav. Mokytojų kvalifikacinių kategorijų pasiskirstymas.

Kitas personalas:  raštvedė, auklėtojos padėjėja, mokytojo padėjėja, kiemsargis, pastatų
techninės priežiūros darbininkas, valytoja, virėjos sandėlininkė. Vaikų sveikatinimu rūpinasi Trakų
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Lopšelyje-darželyje patvirtinti 62,22 etatai: iš jų 2 etatai – vadovai, 4,5 – pagalbos vaikui 
specialistai, 23,22 etato – pedagogai,  32,5 etato –  nepedagoginis personalas.

Įstaigoje veikia šios savivaldos institucijos:
– Lopšelio-darželio taryba;
– Mokytojų taryba;
– Darbo taryba.
Lopšelio-darželio  taryba  – aukščiausia  savivaldos institucija,  telkianti  Lopšelio-darželio

pedagogų ir vaikų tėvų (globėjų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Lopšelio-
darželio valdymui, padeda spręsti Lopšeliui-darželiui aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems
įstaigos interesams.

Mokytojų taryba –  nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Darbo taryba –  darbuotojų renkamas organas, atstovaujantis darbuotojų interesams
profesiniais, darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais.

Lopšelyje-darželyje nuolat veikia Vaiko gerovės komisija, Mokytojų ir pagalbos vaikui
specialistų atestacijos komisija, Metodinė taryba, Grupių tėvų komitetai.

2.4. Planavimo struktūra

Planavimo  struktūrą  sudaro  Lopšelio-darželio  strateginis  veiklos  planas,  metinis  veiklos
planas,  mokytojų  ir  pagalbos  vaikui  specialistų  atestacijos  programa,  ikimokyklinio  ir
priešmokyklinio ugdymo grupių ilgalaikiai  ir savaitiniai ugdymo planai, individualūs planai spec.
Ugdymosi poreikių turintiems vaikams.  Planams parengti sudaromos darbo grupės, pasiūlymai ir
idėjos planams teikiami įvairių susirinkimų ir pasitarimų metu. Su strateginiu planu, metiniu veiklos
planu supažindinama Lopšelio-darželio taryba, kuri pristato juos darbuotojams, ugdytinių tėvams
visuotiniuose bendruomenės susirinkimuose.  Kasmet atliekama tų metų Lopšelio-darželio  veiklos
stebėsena ir analizė, įsivertinimas, nustatomi prioritetai kitiems metams.
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Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ ikimokyklinio ugdymo
programą ,, Pažinimo takeliu“ priešmokyklinis    ugdymas    organizuojamas    pagal atnaujintą
„Priešmokyklinio  ugdymo  bendrąją  programą“, į ugdymą integruojama sveikatingumo ugdymo
programa 2019-2022 m. „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“, prevencinės programos, projektai.

Planai ir programos derinami, siekiama dermės tarp programų ir planų. Planavimo formos
ir procedūros nuolatos tobulinamos, siekiama kuo didesnio visos įstaigos bendruomenės įsitraukimo
į planavimo procesą. Su planavimo dokumentais galima susipažinti Lopšelio-darželio internetinėje
svetainėje www.lentvariosilas.lt         ir elektroniniame dienyne https://musudarzelis.lt/

2.5. Finansiniai ištekliai

sąmatas;

Lopšelio-darželio finansinius išteklius sudaro:
– Valstybės biudžeto mokymo lėšos;
– Trakų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų lėšos, skiriamos pagal patvirtintas

– Tėvų mokesčio lėšos už vaiko išlaikymą Lopšelyje-darželyje;

– 1.2 proc. GPM paramos lėšos;
– Tikslinės projektų įgyvendinimo lėšos;
– Fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais

perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus.
Siekiant efektyvaus finansinių išteklių valdymo, tikslingai naudojami finansiniai ištekliai

pagal numatytą išlaidų klasifikaciją, vedama papildomai pritraukiamų lėšų apskaita, su Lopšelio-
darželio taryba derinamas papildomai pritrauktų lėšų skirstymas, reguliariai atsiskaitoma Lopšelio-
darželio bendruomenei dėl panaudotų lėšų.

Lėšų paskirstymo per ketverius metus duomenys pateikti 3 lentelėje:
3 lentelė

Metai Savivaldybės biudžeto lėšos
savarankiškoms funkcijoms

vykdyti

Mokymo lėšos

Darbo 
užmok
esčiui

Prekėms
ir
paslaugoms

Iš viso Darbo 
užmok
esčiui

Kvalifika
cijos
kėlimui

Ugdymo 
priemonėms

Iš viso

2019 368000,00 80700,00 448700,00 208270,00 1600,00 6700,00 216570,00
2020 393536,78 59675,31 453212,09 270460,00 1800,00 7300,00 279560,00
2021 500639,15 102071,94 602711,09 338590,00 1156,00 7704,00 347450,00
2022 663400,00 117300,00 780700,00 372020,00 1800,00 8720,00 382540,00

2.6. SSGG analizės suvestinė

Stiprybės Silpnybės
1. Kompetentingi, profesionalūs pedagogai,
vadovai, švietimo pagalbos specialistai.
2. Geras  įstaigos mikroklimatas.
3. Sudaromos sąlygos visiems darbuotojams
kelti kvalifikaciją.
4. Didelis dėmesys ugdymo inovacijų diegimui,
estetiškos ir funkcionalios  edukacinės aplinkos
kūrimui.
5. Plėtojama  ir vykdoma projektinė veikla.
6. Sveikos gyvensenos programos 

įgyvendinimas.
7. Išskirtinis dėmesys socialiniam 
emociniam ugdymui.

1.Trūksta  ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo mokytojų bei švietimo pagalbos 
specialistų darbui        su specialiųjų poreikių 
vaikais.

2. Tobulintina pedagogų veiklos planavimo 
kokybė.

https://musudarzelis.lt/
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Galimybės Grėsmės.
1. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais, ieškoti rėmėjų.
2. Įstaigos vidaus ir lauko erdvių, priemonių
panaudojimas STEAM mokymui.
3. Gerinti bendradarbiavimą su tėvais, teikti 
pagalbą organizuojant tėvų švietimą.
4. Gerinti ugdymo kokybę modernizuojant 
aplinkas, atnaujinant priemones.
5. Gerosios patirties sklaida, 
bendradarbiavimas įdiegiant ugdymo naujoves.
6. Tobulinti vaikų mokymą, siekiant kiekvieno
vaiko asmeninės pažangos.

1.Tinkamų sąlygų, saugumo užtikrinimo stoka 
didėjančiam vaikų, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių, skaičiui. 
2. Epidemijos ir pandemijos.
 

3. MOKYKLOS STRATEGIJA

VIZIJA

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

           - teikiamos kokybiškos, vaikų ir tėvų poreikius atitinkančios ugdymosi paslaugos;
           - dirba atvira, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė;
           - sukurta moderni, individualumą, kūrybingumą ir pilietiškumą ugdanti aplinka;
           -  diegiama atvira vertinimo ir įsivertinimo sistema.

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.

VERTYBĖS

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;
Bendradarbiavimas dalijantis patirtimi, siekiant ugdymo kokybės bei pažangos;
Nuolatinis mokytojų motyvacijos stiprinimas ir kvalifikacijos tobulinimas.
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4. STRATEGINIAI TIKSLAI

VEIKLOS STRATEGIJA
2023-2025 M.

PRIORITETAI

Ugdymosi kokybės 
tobulinimas

Sveikos gyvensenos ugdymas Ugdymosi aplinkų turtinimas

TIKSLAI

1. Tobulinti kokybišką 
vaikų ugdymąsi – 
stiprinant 
bendradarbiavimą, 
skatinant lyderystę, 
plėtojant tradicijas.

1. Ugdyti vaikų 
sveikos gyvensenos 
pradmenis, 
įgyvendinant 
sveikatos stiprinimo
programas,

įtraukiant bendruomenę.

1. Plėtoti ir kurti saugią,
inovatyvią, vaiko ugdymąsi 
skatinančią aplinką.

UŽDAVINIAI

1.1. Gerinti ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo 
programų įgyvendinimą, 
kūrybiškai ir veiksmingai
integruojant sveikos 
gyvensenos, STEAM 
ugdymąsi, siekti ugdytinių    
pažangos.
1.2. Teikti efektyvią pagalbą 
specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems vaikams ir jų
šeimoms.
1.3. Plėtoti šeimos įtraukimo
galimybes į ugdymo procesą.
1.4. Aktyvinti 
bendradarbiavimą su 
socialiniais partneriais.
1.5. Stiprinti įstaigos 
bendruomenės mokymosi ir 
pasidalijimo gerąja patirtimi
tradicijas.

2.1. Stiprinti vaikų fizinę ir  
psichinę sveikatą, į ugdymą
integruojant               sveikatos 
stiprinimo programą, 
projektines veiklas.
2.2. Bendradarbiauti su 
socialiniais partneriais, skleisti
savo gerąją darbo patirtį.

3.1. Modernizuoti ugdymosi 
erdves, įsigyjant  naujų 
mokymosi priemonių.
1.1. Įrengti ir įveiklinti
erdves orientuotas į 
STEAM  ugdymą. 
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5. PLANO STEBĖSENOS SISTEMA

Strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Direktorius ir
pavaduotojas ugdymui stebi ir įvertina, ar Lopšelis-darželis įgyvendina strateginius tikslus, ar
darbuotojai efektyviai vykdo suderintų uždavinių ir priemonių įgyvendinimą. Vyriausiasis
buhalteris, ūkio dalies vedėjas stebi, analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai planuojamos ir naudojamos
lėšos, ir pristato administracijos pasitarimuose.

Direktorius sudaro strateginio plano stebėsenos darbo grupę, kuri, kartą per metus, pristato
strateginio  plano  įgyvendinimo  rezultatus  Lopšelio-darželio  tarybai  bei bendruomenės nariams.
Lapkričio mėnesį vyksta     praėjusių metų veiklos ataskaitos analizė. Darbo grupė įvertina strateginio
plano įgyvendinimą ir remdamasi   gautais duomenimis bei vidinio veiklos kokybės įsivertinimo
rezultatais, teikia rekomendacijas metiniam veiklos planui parengti.

Po metinio įvertinimo strateginis planas, jo tikslai, įgyvendinimo priemonės  gali  būti
keičiami.
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6. PROGRAMOS

I PROGRAMA. UGDYMO KOKYBĖS TOBULINIMAS.

Tikslas – Tobulinti kokybišką vaikų   ugdymąsi – stiprinant bendradarbiavimą, skatinant lyderystę, plėtojant tradicijas.
1.1. uždavinys: Gerinti ikimokyklinio ir                        priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, kūrybiškai ir veiksmingai

integruojant sveikos gyvensenos, STEAM ugdymąsi, siekti ugdytinių    pažangos.
Eil. Nr. Priemonės Pasiekimo indikatorius Planuojamas 

pasiekimo 
laikas

Atsakingi asmenys Finansavimo
šaltiniai*

1.1.1. Vadovaujantis šiuolaikinio 
ugdymo kaitos 
tendencijomis,                           
užtikrinti kokybišką vaikų 
ugdymąsi.

Kasmet įgyvendinant  programas, 
rengiami ilgalaikiai ir savaitiniai 
pedagogų veiklos planai. 
Atliekama kasmetinė analizė, 
ataskaitos, kurios skatina  ugdymo
proceso tobulinimą.

2023-2025 Mokytojai

Savivaldybės lėšos, 
mokymo  lėšos, kiti 
šaltiniai1.1.2. Edukacinių išvykų ir  

tikslinių edukacinių 
renginių organizavimas.

Dauguma vaikų kasmet dalyvauja 
organizuotuose renginiuose,           
išvykose. Tikslingos  edukacinės 
ekskursijos ir renginiai gerina visų 
vaikų ugdymosi kokybę, suteikia 
teigiamas emocijas,
pažinimo džiaugsmą.

2023-2025 Mokytojai

1.1.3. STEAM ugdymo
metodikų ir technologijų 
integravimas.

Į ugdymo turinį integruojamos 
STEAM ugdymo metodikos ir 
technologijos, skatina aktyvią, 
patirtinę veiklą.

2023-2025 Mokytojai

1.1.4. Vaikų pasiekimų ir pažangos
vertinimas.

Veikianti vaiko pasiekimų ir pažangos
vertinimo sistema užtikrina neformalų 
vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą. 
Dera šeimos ir įstaigos ugdomojo 
proceso įgyvendinimas. 

2023-2025 Direktoriaus 
pavaduotojas
ugdymui, 
mokytojai, tėvai

1.2. uždavinys: Teikti efektyvią pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių  turintiems vaikams ir jų šeimoms.

Eil. Nr. Priemonės Pasiekimo indikatorius Planuojamas 
pasiekimo
laikas

Atsakingas asmuo Finansavimo
šaltiniai
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1.2.1. Visapusiškos pagalbos
teikimas specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems  
ugdytiniams ir jų šeimoms.

Konsultacijos su Trakų r. 
pedagoginės psichologinės tarnybos 
specialistais,  organizuojami Vaiko 
gerovės komisijos posėdžiai, 
individualios specialistų 
konsultacijos ugdytinių  šeimoms.

2023-2025 Vaiko gerovė 
komisija

Savivaldybės lėšos,
mokymo  lėšos, kiti
šaltiniai

1.2.2. Mokytojų padėjėjų, teikiančių
pagalbą specialiųjų poreikių 
turintiems ugdytiniams, 
kvalifikacijos tobulinimas.

Dauguma mokytojų padėjėjų 
dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo 
seminaruose,           mokymuose.

2023-2025 Vadovai

1.2.3. Individualių vaiko ugdymo
programų rengimas.

Kasmet pagal poreikį rengiamos 
individualios programos, 
vadovaujantis Trakų r.  pedagoginės 
psichologinės tarnybos specialistų 
rekomendacijomis.

2023-2025 Vaiko gerovės 
komisija, 
mokytojai

1.3. uždavinys: Plėtoti šeimos įtraukimo                          galimybes į ugdymo procesą.

Eil. Nr. Priemonės Pasiekimo indikatorius
Planuojamas 
pasiekimo 
laikas

Atsakingas asmuo
Finansavimo šaltiniai

1.3.1. Šeimos ir įstaigos 
bendradarbiavimas 
ugdomajame procese.

Pedagogų ir tėvų abipusis 
pasitikėjimas, ugdant vaikų  vertybines 
nuostatas.

2023-2025 Vadovai, 
mokytojai, tėvai

Savivaldybės lėšos, 
mokymo  lėšos, kiti 
šaltiniai

1.3.2. Tradicijų tęsimas 
organizuojant                          projektus, 
šventes,                 akcijas, teminius 
renginius, bendradarbiaujant 
su  ugdytinių šeimomis.

Dauguma šeimų dalyvauja darželio 
veikloje,            kartu įgyvendina projektus.

2023-2025 Vadovai, 
mokytojai, tėvai

1.3.3. Naujų bendradarbiavimo 
formų su ugdytinių tėvais 
paieška.

Dauguma ugdytinių tėvų dalyvauja 
apklausose, teikia pasiūlymus 
bendroms veikloms.

2023-2025 Mokytojai, tėvai

1.4. uždavinys: Aktyvinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

Eil. Nr. Priemonės Pasiekimo indikatorius Planuojamas 
pasiekimo 
laikas

Atsakingas asmuo
Finansavimo šaltiniai

1.4.1. Tęsti bendradarbiavimą su  Kasmet dalyvaujama regioniniuose, 2023-2025 Vadovai
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šalies ir užsienio socialiniais 
partneriais, ieškoti  naujų 
bendradarbiavimo krypčių.

respublikiniuose ir užsienio šalių,  
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų                   projektuose.

Savivaldybės lėšos, 
mokymo  lėšos, kiti 
šaltiniai

1.4.2. Bendradarbiavimas su 
ikimokyklinio ir 
neformalaus ugdymo
įstaigomis.

Tęsiamas bendradarbiavimas su 
Lentvario miesto,  Trakų rajono, šalies 
ikimokyklinėmis įstaigomis. 

2023-2025 Vadovai, mokytojai

1.4.3. Bendradarbiavimas su 
Vilniaus universiteto  bei 
Vilniaus kolegijos  Vaikystės 
pedagogikos katedrų  
dėstytojais, praktikų vadovais, 
studentais.

Studentus pedagoginių praktikų  metu 
globoja geriausi ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo pedagogai-
mentoriai. 

2023-2025 Vadovai, mokytojai

1.1.1.5. uždavinys: Stiprinti įstaigos bendruomenės mokymosi ir   pasidalijimo gerąja patirtimi   tradicijas.

Eil. Nr. Priemonės Pasiekimo indikatorius Planuojamas
pasiekimo laikas

Atsakingi 
asmenys

Finansavimo šaltiniai

1.5.1. Puoselėti įstaigos gerą 
mikroklimatą.

Tęsiamos ir plėtojamos 
bendruomenės tradicinės šventės,    
edukacinės išvykos.  

2023-2025 Vadovai, 
mokytojai

Savivaldybės lėšos,   
mokymo  lėšos, kiti 
šaltiniai

1.5.2. Darbuotojų dalyvavimas
įstaigos savivaldoje, 
darbo  grupėse.

Darbuotojai nuolat veikia darbo 
grupėse planuojant įstaigos veiklą. 

2023-2025 Vadovai, 
psichologas

1.5.3. Mokymosi mokytis 
kompetencijos stiprinimas.
Nuolatinis asmeninis ir 
profesinis tobulėjimas.

Mokymų organizavimas darželio 
bendruomenei.
Kiekvienas darbuotojas tobulina
kvalifikaciją pagal asmeninį  poreikį.

2023-2025 Vadovai

1.5.4. Pedagogų profesionalumo ir
lyderystės skatinimas,
taikant STEAM metodą.

Visi mokytojai bendradarbiaudami 
dalijasi patirtimi, pristato savo gerąją 
darbo        patirtį.

2023-2025 Mokytojai

1.5.5. Naudojimasis profesinio 
tobulinimo tinklais, portalais
e.mokykla, pedagogas.lt 

Visi mokytojai kelia savo profesinę 
kvalifikaciją, dalis renkasi nuotolinį 
mokymąsi.        

2023-2025 Mokytojai
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II PROGRAMA. SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMAS

Tikslas – Ugdyti vaikų sveikos           gyvensenos pradmenis, įgyvendinant sveikatos stiprinimo programas, įtraukiant bendruomenę.
2.1. uždavinys: Stiprinti vaikų fizinę ir  psichinę sveikatą, į ugdymą integruojant               sveikatos stiprinimo programą, projektines veiklas.

Eil. Nr. Priemonės Pasiekimo indikatorius Planuojamas 
pasiekimo 
laikas

Atsakingas asmuo Finansavimo šaltiniai

2.1.1. Sveikatingumo ugdymo 
programos „Sveikas vaikas – 
laimingas vaikas“ 2023-2027m.
įgyvendinimas.

Bendromis mokytojų bei 
bendruomenės pastangomis kuriama 
integruota, visa apimanti,   sveikatos 
stiprinimo sistema bei sveikatai 
palanki aplinka.
Formuojami sveikos gyvensenos 
įgūdžiai. 

2023-2025 Mokyklos 
bendruomenė

Savivaldybės lėšos, 
mokymo lėšos, kiti 
šaltiniai

2.1.2. Socialinio emocinio 
ugdymo programų, 
projektų įgyvendinimas.

Priešmokyklinio ugdymo grupėse 
įgyvendinama tarptautinė vaikų 
socialinių gebėjimų ugdymo 
programa „Zipio draugai“.
Ikimokyklinio ugdymo grupėse 
vykdomi socialinio-ugdymo 
programos ,,Dramblys“ projektai.

2023-2025 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
psichologė, 
socialinė 
pedagogė, 
mokytojai

2.1.3. Kūno kultūros veiklų, sporto 
popiečių, švenčių              
organizavimas.

Kasdienėje veikloje  (rytmetinėje 
mankštoje, kūno kultūros 
valandėlėse) naudojami  
inovatyvūs pratimai, žaidybinė 
veikla.
Kartu su tėvais, 2-3 kartus per 
metus, organizuojamos sporto 
šventės, pramogos, akcijos. 

2023-2025 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
mokytojai, tėvai
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2.1.4. Ekologinio švietimo,
sveikatingumo
puoselėjimo programų ir 
projektų įgyvendinimas.

Įgyvendinami ekologinio
ir aplinkosauginio švietimo, sveikatingumo 
puoselėjimo projektai. 
Dalyvauja visa darželio bendruomenė.

2023-2025 Mokytojai

2.1.5. Trakų r. pedagoginės 
psichologinės  tarnybos 
specialistų pagalba, 
konsultacijos.  

Savalaikė specialistų pagalba tiriant 
specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus 
(vertinimas, išvados, rekomendacijos).

2023-2025 Trakų r. 
pedagoginės 
psichologinės 
tarnybos 
specialistai,
darželio 
pagalbos 
vaikui 
specialistai,
mokytojai

1.1. uždavinys: Bendradarbiauti su socialiniais partneriais, skleisti savo gerąją darbo patirtį.

Eil. Nr. Priemonės Pasiekimo indikatorius Planuojamas 
pasiekimo laikas

Atsakingas 
asmuo

Finansavimo šaltiniai

2.2.1. Dalyvavimas kitų 
institucijų 
organizuojamose 
sveikatos stiprinimo 
projektuose.

Kasmet dalyvaujama Lietuvos  
tautinio olimpinio komiteto ir 
RIUKKPA organizuojamo projekto 
„Mažųjų žaidynės“ įgyvendinime, 
įsitraukiama į kitų  respublikos ir 
užsienio įstaigų sveikatos stiprinimo 
projektus.

2023-2025 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
mokytojai

Savivaldybės lėšos,
mokymo lėšos, kiti 
šaltiniai2.2.2. Renginių, skatinančių vaikų

sveiką  gyvenseną, 
organizavimas.

Kasmet organizuojami tradiciniai                 
vaikų sveikatinimo renginiai lopšelio-
darželio, miesto, rajono  vaikams.

2023-2025 Vadovai, 
mokytojai

2.2.3. Bendradarbiavimas su 
Trakų r. visuomenės 
sveikatos biuru.

Kasmet organizuojamos 1-3 paskaitos, 
renginiai ir edukaciniai                     užsiėmimai 
sveikatos klausimais.

2023-2025 Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistė
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III PROGRAMA. UGDYMOSI APLINKŲ TURTINIMAS

Tikslas – Plėtoti ir kurti saugią, inovatyvią, vaiko ugdymąsi skatinančią aplinką.
3.1. uždavinys: Modernizuoti ugdymosi  erdves, įsigyjant  naujų mokymosi priemonių.

Eil. Nr. Priemonės Pasiekimo indikatorius Planuojamas 
pasiekimo 
laikas

Atsakingas
asmuo

Finansavimo šaltiniai

3.1.1. Lauko ir grupių edukacinių 
erdvių papildymas 
inovatyviomis ugdymosi 
priemonėmis.

Nuolat atnaujinamos edukacinės erdvės 
papildant interaktyviomis, 
programavimui skirtomis priemonėmis. 
Įrengta lauko šaškių žaidimo erdvė, lauko
muzikos instrumentų kiemelis papildytas 
naujais instrumentais, atnaujinta 
daugiafunkcinė sporto aikštelė.

2023-2025 Vadovai

Savivaldybės lėšos, 
mokymo lėšos, kiti 
šaltiniai

3.1.2. Darželio pastato priežiūros 
darbai,              patalpų 
modernizavimas.

Kasmet 2 grupių patalpose atliekamas
kosmetinis remontas. 
Aplinka atitinka HN reikalavimus.

2023-2025 Vadovai

3.2. uždavinys: Įrengti ir įveiklinti erdves orientuotas į STEAM  ugdymą.

Eil. Nr. Priemonės Pasiekimo indikatorius Planuojamas 
pasiekimo 
laikas

Atsakingas
asmuo

Finansavimo šaltiniai

3.2.1. Edukacinių erdvių 
pritaikymas STEAM – 
gamtamoksliniam, 
technologiniam, inžineriniam 
ir meniniam ugdymuisi.

Kasmet organizuojamos STEAM mugės, 
kuriuose ugdytiniai savo veiklos metų 
patirtį pateikia darželio bendruomenei.  

2023-2025 Vadovai, 
ūkio dalies 
vedėjas

Savivaldybės lėšos, 
mokymo lėšos, kiti 
šaltiniai

Pastaba * - Finansavimo šaltiniai nurodomi priede.
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Priedas Nr. 1

STRATEGINIAM 2023-2025 METŲ PLANUI ĮGYVENDINTI SKIRTI ASIGNAVIMAI

Projektas 2023-iesiems metams  
(Eur)

Projektas 2024-iesiems metams  
(Eur)

Projektas 2025-iesiems metams 
(Eur)

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO:
1.1. išlaidoms 1550000 1680000 1800000
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 1200000 1300000 1400000
1.1.2. turtui įsigyti ir finansiniams 
įsipareigojimams vykdyti
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ 
VISO:

1070000 1170000 1255000

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 5 
(SFA)

950000 1050000 1135000

2.1.2. Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų 
programų pajamos (pajamos už vaikų
išlaikymą ugdymo įstaigose) 5 (SP)

120000 120000 120000

2.2. VALSTYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: 480000 510000 545000
2.2.1. Valstybės tikslinė dotacija 
mokymui finansuoti 4 (ML)

460000 490000 520000

2.2.2. VB Specialiosios tikslinės dotacijos 
lėšos 4 (PM)

20000 20000 25000

2.3. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:
2.3.1.Kiti finansavimo šaltiniai 6 (KT)
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