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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ (toliau – lopšelis-darželis) 2021–2025 metų strateginis planas – penkerių metų trukmės strateginio 

planavimo dokumentas, detalizuojantis lopšelio-darželio veiklos iki 2025 metų tikslus, uždavinius, priemones, numatomus rezultatus, atsižvelgiant į 

planuojamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius. 

Lopšelio-darželio 2021–2025 metų strateginis planas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybės pažangos 

strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Kėdainių rajono savivaldybės 2021–2023 metų 

strateginiu veiklos planu, 2018–2020 metų lopšelio-darželio strateginio plano įgyvendinimo ataskaita, lopšelio-darželio bendruomenės narių 

pageidavimais ir pasiūlymais, lopšelio-darželio veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymais bei kitais teisės aktais. 

2021–2025 metų strateginį planą rengė Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. 

 

II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

 2.1. Išorinės aplinkos analizė: 

  

Veiksniai Situacijos įvertinimas 

Politiniai ir teisiniai  Kėdainių lopšelis darželis „Pasaka“ yra biudžetinė švietimo įstaiga, priklausoma nuo šalyje ir rajone formuojamos 

švietimo politikos. Lietuvos švietimo sistemai keliami tikslai, uždaviniai ir tobulinimo kryptys išdėstyti svarbiausiuose 

šio meto valstybės strateginiuose dokumentuose – Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ bei Valstybinėje 

švietimo 2013–2022 metų strategijoje ir Kėdainių rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginiame veiklos plane. 

Ekonominiai  Lopšelio-darželio finansavimą lemia Lietuvos Respublikos ir Kėdainių rajono savivaldybės lopšeliui-darželiui skiriamos 

lėšos švietimo programoms įgyvendinti. Valstybės skiriamos lėšos (mokymo lėšos) priklauso nuo vaikų skaičiaus 

http://esavadai.lt/dokumentai/6225/
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lopšelyje-darželyje, savivaldybės lėšos (aplinkos lėšos) skiriamos įstaigai vadovaujantis rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais. 

Socialiniai Gimstamumo mažėjimas rajone įtakos lopšelį-darželį lankančių vaikų skaičiui neturėjo. Lankančių įstaigą vaikų 

skaičiaus mažėjimą 2020 m. sąlygojo vaikų skaičius grupėse, integruojant į bendro pobūdžio grupes vaikus, turinčius 

labai didelių, didelių bei vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių.  

Lopšelio-darželio socialinis kontekstas yra geras, dauguma vaikų gyvena palankioje socialinėje aplinkoje. 16 vaikų (10 

proc. visų lopšelį-darželį lankančių vaikų) auga daugiavaikėse šeimose, 8 vaikai (5 proc.) turi negalią. Visiems 

priešmokyklinio amžiaus vaikams nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. skirti nemokami pietūs, 29 ikimokyklinio amžiaus vaikams 

(23 proc. visų ikimokyklinukų) sumažintas 50 proc. mokestis už maitinimą.  

Technologiniai Informacinės technologijos tampa itin reikalingos pastaruoju laikotarpiu, siekiant vykdyti kokybišką ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą ne tik įprastu kasdieniu mokymo proceso organizavimo, bet ir nuotoliniu būdu. Organizuoti 

ugdymą ir visą lopšelio-darželio veiklą padeda turima IKT bazė: visos pedagogų, specialistų, administracijos darbo vietos 

yra kompiuterizuotos, visi minėti darbuotojai turi prieigą prie interneto. Vaikų ugdymui naudojamos 3 išmaniosios lentos, 

12 planšetinių kompiuterių, 3 projektoriai ir vaizdo kameros. Įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“. 

 

 

 2.2. Vidinės aplinkos analizė: 

 

Teisinė bazė Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Kėdainių rajono 

savivaldybės teisės aktais, lopšelio-darželio nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais lopšelio-darželio veiklą. 

Organizacinė struktūra Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius. Veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir ūkvedys. Įstaigoje 

veikia  savivaldos institucijos (lopšelio-darželio taryba, mokytojų taryba), vaiko gerovės komisija, krizių valdymo 

komisija, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija.  

Lopšelis-darželis teikia priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą. Įstaigoje yra 9 grupės: 7 ikimokyklinio ugdymo (iš jų – 

2 ankstyvojo ir 2 mišraus amžiaus), 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.  

Finansiniai ištekliai Lopšelio-darželio veikla finansuojama iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto lėšų. Papildomos 

lėšos gaunamos iš specialiųjų programų, paramos, projektinių lėšų. Lopšelis-darželis turi paramos gavėjo statusą.  

Mokymo lėšų pakanka pedagogų atlyginimams ir socialinio draudimo įmokoms. Pedagogams sudarytos galimybės kelti 

kvalifikaciją. Savivaldybės suformuotas aplinkos lėšų biudžetas nėra pakankamas.  

Žmogiškieji ištekliai Lopšelyje-darželyje dirba 46 darbuotojai (43,5 et.): 2 vadovai (2 et.), 21 pedagoginis darbuotojas (18,5 et.), 6 specialistai 

(4,75 et.),18 aptarnaujančio personalo darbuotojų (18,75 et.). 12 mokytojų turi daugiau nei 30 metų pedagoginio darbo 

stažą, 5 – daugiau nei 20 metų, 1 – daugiau nei 10 metų, 5 – mažiau nei 10 metų. Mokytojų kvalifikacija: 4 mokytojai 

metodininkai, 13 vyresniųjų mokytojų ir 6 mokytojai.  
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Lopšelyje-darželyje teikiama pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, turintiems regėjimo, kalbos ir 

komunikacijos, judesio ir padėties bei kompleksinių raidos sutrikimų. Vaikai, turintys vidutinių, didelių bei labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių yra integruojami į bendro pobūdžio grupes. Juos ugdyti mokytojui padeda mokytojų 

padėjėjai, specialusis pedagogas, psichologas, logopedai. Medicininę korekcinę pagalbą teikia kineziterapeutas, 

masažuotojas, ortoptistas. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos 2019 m. birželio 27 d. išdavė Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 4051 Kėdainių lopšeliui-

darželiui „Pasaka“ verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti bendrąsias licencijuojamas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas. 

Planavimo sistema Lopšelio-darželio planavimo sistemą sudaro: lopšelio-darželio strateginis planas, metinis veiklos planas, lopšelio-

darželio mėnesiniai veiklos planai, grupių ilgalaikiai ir trumpalaikiai ugdomosios veiklos planai, savivaldos institucijų 

planai. Lopšelio-darželio pagalbos mokiniui specialistai, pedagogai rengia savo metinius veiklos planus, derindami juos 

su lopšelio-darželio strateginiu veiklos planu ir kitais planais. Ugdomoji veikla planuojama vadovaujantis lopšelio-

darželio parengta ikimokyklinio ugdymo programa „Visa, kas geriausia – vaikui“ ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja 

programa. 

Veiklos stebėsena Lopšelio-darželio veiklos kontrolė planuojama metams. Kontrolės funkcijas atlieka lopšelio-darželio vadovai, savivaldos 

institucijos, pedagogai. Lopšelio-darželio veiklos kontrolė grindžiama išorės (LR vyriausybės, ŠMSM ir kt.) ir vidaus 

norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė, yra 

lopšelio-darželio nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai.  

Vadovaujantis Geros higienos praktikos taisyklėmis (GHPT), kartą metuose atliekamas lopšelio-darželio patalpų, 

susijusių su maisto gamyba bei išdalijimu, valymo ir dezinfekavimo vykdymo specialiųjų reikalavimų vidaus auditas.  

Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro patvirtinta „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“. Atlikus giluminį auditą pasirinkti 

tobulinti ir patobulinti rodikliai: 

2018 m. – 2.3.4. „Ugdymosi motyvacijos palaikymas“, 2.4.1. „Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą 

mokykloje“, 2.4.2. „Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė“, 2.4.3. „Šeimos gaunamos informacijos 

kokybė“; 

2019 m. – 4.3.1. „Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė“, 4.3.2. „Teikiamų paslaugų kokybė“ ir 4.3.3. „Paslaugų 

tikslingumas“; 

2020 m. – 3.1.1. „Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema“ ir 3.1.2. „Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko 

pasiekimus ir juos vertinant“. 

Vidaus audito išvados naudojamos ikimokyklinio ugdymo programai atnaujinti, lopšelio-darželio metiniams veiklos 

planams rengti, 2021–2023 metų strateginio veiklos plano tikslams, uždaviniams ir priemonėms numatyti. 
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 2.3. SSGG analizė: 

 

 

Stiprybės 

 

Silpnybės 

 

Didelę patirtį turintis mokytojų kolektyvas. 

Kūrybiškai vykdomas į vaiką, jo poreikius ir individualią pažangą 

orientuotas ugdymas. 

Lopšelyje-darželyje teikiama medicininė-korekcinė pagalba vaikams, 

turintiems regėjimo, judesio ir padėties sutrikimų.  

Lopšelis-darželis priklauso Sveikų mokyklų tinklui. 

Sėkmingas, nacionaliniu ir Europos lygmeniu įvertintas eTwinning 

projektinės veiklos vykdymas. 

Sudarytos ugdymo sąlygos vaikams mokytis dailės ir anglų kalbos 

pradmenų, bendradarbiaujant su Kėdainių Dailės ir Kalbų mokyklomis. 

Tikslingas ir sėkmingas IKT panaudojimas ugdymo procese. 

Renovuotas lopšelio-darželio pastatas, geros darbo sąlygos.  

 

Lauko teritorijoje esančių įrenginių atnaujinimas, saugios dangos šalia 

įrenginių pakeitimas. 

Nėra sukurtos sistemos, kaip motyvuoti, skatinti lopšelio-darželio 

darbuotojus.  

Panaikinus gydytojo oftalmologo etatą tapo nereguliari vaikų regėjimo 

korekcijos priežiūra, regos įvertinimas.  

Savo pasiekimų viešinimo, dalijimosi gerąja patirtimi stoka. 

Nepakankamas mokytojų užsienio kalbų mokėjimas.  

Emocinis nuovargis.  

Nepakankamas, nereguliarus tėvų (globėjų) informavimas. 

 

Galimybės 

 

Grėsmės 

 

Tobulinti pedagogų ir kitų ugdyme dalyvaujančių darbuotojų 

kompetencijas,  pritaikant ugdymą skirtingiems vaikų poreikiams, jį 

individualizuojant ir diferencijuojant.  

Vidaus ir lauko STEAM erdvių kūrimas, plėtojimas. 

Stiprinti tėvų (globėjų) įsitraukimą į strateginių pokyčių valdymą. 

Užtikrinti reguliarų tėvų (globėjų) švietimą ir informavimą, ieškant 

patrauklesnių bendravimo formų.  

Išorinės partnerystės plėtojimas. 

 

Mokytojų, įgijusių ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją, 

trūkumas.  

Didėjantis vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikius, sveikatos 

problemų, skaičius. 

Žemas mokytojo profesijos prestižas. 

Bendrystės ir pozityvių santykių stoka.  
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III SKYRIUS 

VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Vizija. Šiuolaikiška, atvira naujovėms ikimokyklinė ugdymo įstaiga sėkmingai besiugdančiam vaikui. 

Misija. Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“ teikia kokybišką,  į vaiką orientuotą ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, sėkmingai 

įgyvendinant įtraukųjį ugdymą ir užtikrinant sėkmingo starto mokykloje galimybes. 

 

Vertybės: 

 Atsakomybė – gebėjimas imtis atsakomybės už sprendimus ir veiklos rezultatus. 

 Pagarba sau ir kitiems – pozityvumas, tolerancija socialinei įvairovei, lankstumas: lanksčiai reaguoti į skirtingas situacijas, jose 

prisitaikyti ir efektyviai dirbti, įžvelgti įvairias galimybes. 

 Kūrybingumas – kurti ir pateikti naujas ir unikalias idėjas, mąstyti nestereotipiškai, siekti taikyti naujoves. 

 Bendradarbiavimas – komandinis darbas, empatija, mokymasis grupėse, partneriškumas.  

 

IV SKYRIUS 

STRATEGINIAI VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1 prioritetas. Kokybiško ir inovatyvaus  ugdymo teikimas kiekvienam ugdytiniui. 

Tikslas. Užtikrinti ugdymo turinio, vertinimo ir ugdymo metodų kokybę. 

Uždaviniai: 
1.1. Gerinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant ugdymo(si) turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus. 

1.2. Integruoti STEAM metodiką į ugdymo procesą. 

1.3. Formuoti veiklią, atsakingą ir sutelktą bendruomenę, gebančią kūrybiškai dirbti komandose ir siekiančią nuolatinio asmeninio profesinio 

tobulėjimo. 

 

2 prioritetas. Sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas. 

Tikslas. Stiprinti fizinę, socialinę ir emocinę sveikatą.  

Uždaviniai: 

2.1. Tobulinti sveikatos stiprinimo procesų kokybę. 

2.2. Plėtoti socialinio ir emocinio ugdymo programų vykdymą.  

2.3. Siekti aktyvios mokyklos statuso. 
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V SKYRIUS 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO  

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Prioritetas: kokybiško ir inovatyvaus ugdymo teikimas kiekvienam ugdytiniui. 

 

 

1. Strateginis tikslas: užtikrinti ugdymo turinio, vertinimo ir ugdymo metodų kokybę. 

 

1.1. Uždavinys: gerinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant ugdymo(si) turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Vykdytojai Lėšų šaltiniai Laukiamas rezultatas 

1.1.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų įgyvendinimo 

analizavimas. 

2021– 

2025 

 

Administracija, 

Mokytojų taryba 

 

Mokymo lėšos 

 

Vykdomų programų įsivertinimas garantuos 

ugdymo kokybę ir dermę, sudarys sąlygas 

ikimokyklinio amžiaus vaikų asmeninei 

pažangai ir kiekvieno priešmokyklinio amžiaus 

vaiko brandai mokyklai pasiekti. 

1.1.2. Ikimokyklinio ugdymo programos 

„Visa, kas geriausia – vaikui“ 

atnaujinimas. 

2021 Administracija, 

Mokytojų taryba 

 

Mokymo lėšos 

 

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa 

„Visa, kas geriausia – vaikui“ atlieps 

šiuolaikinius ugdymo tikslus. 

 

1.1.3. Ugdymo programų individualizavimas 

ir diferencijavimas, atsižvelgiant į 

individualius vaiko poreikius ir 

gebėjimus. 

2021– 

2025 

Administracija, 

grupių mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, 

Vaiko gerovės 

komisija 

Mokymo lėšos, 

biudžeto lėšos 

 

Ugdymo metodai taikomi atsižvelgiant į 

individualius vaiko poreikius ir gebėjimus bei 

pasiekimų vertinimo rezultatus. Parengtos 

pritaikytos priešmokyklinio ar ikimokyklinio 

ugdymo programos, vadovaujantis Kėdainių 

pedagoginės psichologinės tarnybos 

rekomendacijomis. 

 

1.1.4. Projektinės veiklos integravimas į 

ugdomąją veiklą. 

2021– 

2025 

Administracija, 

grupių mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Į ugdomąją veiklą integruojami eTwinning 

programos ir kiti edukaciniai projektai skatina 

ieškoti naujų ugdymo metodų ir būdų, plečia ir 

gilinai vaikų kompetencijas. 
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1.1.5. Savalaikės, sistemingos švietimo 

pagalbos kiekvienam vaikui, kuriam 

nustatyti specialieji ugdymosi 

poreikiai, teikimas. 

nuolat Administracija, 

švietimo pagalbos 

specialistai, 

Vaiko gerovės 

komisija 

Mokymo lėšos, 

biudžeto lėšos 

 

Švietimo pagalbos specialistų paslaugų 

prieinamumo didinimas, mokytojų padėjėjų 

įdarbinimas, siekiant geresnių specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymosi rezultatų.  

 

1.2. Uždavinys: integruoti STEAM metodiką į ugdymo procesą. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Vykdytojai Lėšų šaltiniai Laukiamas rezultatas 

1.2.1. Planingas STEAM metodikos 

taikymas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

grupėse. 

2021– 

2022 

 

Administracija, 

grupių mokytojai 

 

Mokymo lėšos, 

specialiosios 

lėšos 

 

STEAM metodikos integravimas į ugdymo 

turinį skatins vaikų ir mokytojų kūrybiškumą, 

tinkamų sąlygų vaikų savaiminei veiklai, 

stebėjimams, tyrinėjimams sudarymą, inovacijų 

diegimą vidaus ir lauko erdvėse. 

Visose grupėse bus taikoma STEAM ugdymo 

metodika ir technologijos. 

 

1.2.2. Priemonių, skirtų STEAM lauko ir 

vidaus erdvių kūrimui ar atnaujinimui, 

įsigijimas. 

2021– 

2025 

 

Administracija, 

pedagogai, 

lopšelio-darželio 

taryba 

Mokymo lėšos, 

projektinės 

lėšos, paramos 

lėšos 

Papildyta STEAM ugdymo priemonių 

materialinė bazė sudarys galimybę sėkmingai 

vykdyti STEAM veiklas lauko ir vidaus 

erdvėse. 

 

1.2.3. STEAM metodikos taikymo seminarų, 

mokymų organizavimas pedagogų 

kompetencijai tobulinti. 

2021– 

2025 

 

Administracija, 

pedagogai 

Mokymo lėšos Įgytos žinios, kompetencijos leis mokytojams 

kokybiškai vykdyti STEAM veiklas, sėkmingai 

integruojant jas į ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, siekti 

naujų tikslų. 

1.2.4. Tobulinti STEAM metodų taikymą 

veiklose, kurios vyksta lauko 

edukacinėse erdvėse. 

2022– 

2023 

Administracija, 

pedagogai 

Mokymo lėšos Ugdomoji veikla įgyvendinama lauko erdvėse, 

taikant lauko pedagogikos elementus, skatinant 

tvarų vartojimą. 

1.2.5. Siekti tapti STEAM tinklo mokykla. 2023–

2025 

Administracija, 

pedagogai 

Mokymo lėšos Parengta STEAM mokyklos strategija, 

vykdomas bendradarbiavimas su kitomis 

STEAM tinklo mokyklomis. 
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1.3. Uždavinys: formuoti veiklią, atsakingą ir sutelktą bendruomenę, gebančią kūrybiškai dirbti komandose ir siekiančią nuolatinio asmeninio 

profesinio tobulėjimo. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Vykdytojai Lėšų šaltiniai Laukiamas rezultatas 

1.3.1. Lopšelio-darželio tradicijų 

puoselėjimas, naujų kūrimas. 

2021–

2025 

Administracija, 

lopšelio-darželio 

taryba 

Paramos lėšos, 

specialiosios 

lėšos 

Stiprės bendruomenės vertybių puoselėjimas, 

bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra, 

lopšelio-darželio įvaizdis. 

 

1.3.2. Sukurta gerai veikianti paramos, 

įvertinimo ir skatinimo sistema. 

2021 m. 

 

Direktorius, 

lopšelio-darželio 

taryba 

Biudžeto lėšos 

 

Dauguma bendruomenės narių gerai vertina 

lopšelio-darželio bendruomenės narių 

skatinimo sistemą. 

 

1.3.3. Tobulinama lopšelio-darželio 

komandų veikla. 

 

2021–

2023 

Sveikatingumo 

komanda, 

etnokultūros 

komanda, 

ekologinė 

komanda 

Mokymo lėšos 

 

Aktyvi, planinga komandų veikla. Komandos 

kasmet parengia 1–2 projektus, organizuoja 

renginius vaikams ir bendruomenei.  

1.3.4. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, informacijos sklaida, 

dalinimasis gerąja patirtimi. 

nuolat 

 

Administracija, 

pedagogai 

Mokymo lėšos 100 proc. pedagoginių darbuotojų kasmet ne 

mažiau kaip 5 dienas dalyvauja kvalifikacijos  

tobulinimo renginiuose. Pedagogai dalinasi 

gerąja darbo patirtimi su savo ir kitų 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų kolegomis ne 

mažiau kaip 2 kartus per metus. Kiti 

darbuotojai gilina savo kompetencijas esant 

poreikiui. 

 

1.3.5. Vykdoma pedagogų atestacija, 

užtikrinant mokytojų profesionalumą. 

2021– 

2025 

 

Atestacijos 

komisija 

Mokymo lėšos 

 

 

 

 

Kasmet parengta ir įgyvendinama „Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

programa“. 

3 pedagogai siekia įgyti aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją. 
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Prioritetas. Sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas. 

 

2. Strateginis tikslas: stiprinti fizinę, socialinę ir emocinę sveikatą. 

 

 

2.1. Uždavinys: tobulinti sveikatos stiprinimo procesų kokybę. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Vykdytojai Lėšų šaltiniai Laukiamas rezultatas 

2.1.1. Nuosekliai įgyvendinama lopšelio-

darželio 2020–2024  m. Sveikatos 

stiprinimo programa „Sveika 

gyvensena nuo mažens“. 

 

2021–

2024 

Sveikatingumo 

komanda 

 

Mokymo lėšos 

 

Sveikatos stiprinimo programa integruojama į 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas. Programoje numatytos priemonės 

sėkmingai įgyvendinamos, siekiant 

bendruomenės įsitraukimo ir aktyvaus 

dalyvavimo. 

 

2.1.2. Vykdomas sveikatos stiprinimo 

veiklos vertinimas. 

2025 m. Direktorius, 

sveikatingumo 

komanda 

Biudžeto lėšos 

 

Dauguma bendruomenės narių pagal savo 

kompetenciją dalyvauja atliekant sveikatos 

stiprinimo veiklos vertinimą. 

 

2.1.3. Aktyvus dalyvavimas respublikiniuose 

renginiuose, projektuose.  

2021–

2025 

Sveikatingumo 

komanda, 

pedagogai 

 

Mokymo lėšos 

 

Dalyvavimas „Sveikatiados“ projekto, 

respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno 

kultūros pedagogų asociacijos inicijuotose 

veiklose skatina fizinį aktyvumą ir formuoja 

sveikos gyvensenos įgūdžius. 

2.1.4. Organizuojama sveikatai palanki 

mityba. 

 

nuolat Direktorius, 

dietistas, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Biudžeto lėšos 

 

Sumažėjęs maisto švaistymas stebint maisto 

atliekų kiekį. Keičiamas valgiaraštis-

reikalavimas. Dauguma bendruomenės narių 

pripažįsta, kad lopšelyje-darželyje maistas 

jiems patinka. 

2.1.5. Lopšelio-darželio direktoriaus 

patvirtintų tvarkų, užtikrinančių 

saugias ir sveikas darbo ir vaikų 

ugdymo sąlygas, atnaujinimas 

 

2022 m. Direktorius 

 

- Lopšelio-darželio bendruomenės nariai žino ir 

laikosi nustatytų tvarkų.  
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2.2. Uždavinys: plėtoti socialinio ir emocinio ugdymo programų vykdymą. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Vykdytojai Lėšų šaltiniai Laukiamas rezultatas 

2.2.1. Socialinio emocinio ugdymo (SEU) 

programų įgyvendinimas.  

2021– 

2025 

 

Administracija, 

grupių mokytojai, 

mokytojų 

komandos 

 

Mokymo lėšos, 

biudžeto lėšos 

 

Integruotos ir sėkmingai įgyvendinamos SEU 

programos „Laikas kartu“, „Kimochis“ gerina 

visuminį vaiko ugdymą.  

Visose ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse 

įgyvendinama SEU programa „Kimochis“, 2 

priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse 

įgyvendinama programa „Laikas kartu“. 

2.2.2. Savalaikės socialinės ir psichologinės 

pagalbos kiekvienam vaikui teikimas. 

2021– 

2025 

Administracija, 

švietimo pagalbos 

specialistai, 

Vaiko gerovės 

komisija 

Mokymo lėšos, 

biudžeto lėšos 

 

Socialinio pedagogo ir psichologo paslaugų 

prieinamumo didinimas, siekiant geresnių 

socialinio ir emocinio vaikų ugdymosi 

rezultatų.  

2.2.3. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas 

vaikų socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymo srityje. 

2022–

2024 

Administracija, 

pedagogai 

Biudžeto lėšos 

 

Mokymuose, seminaruose įgytos žinios leis 

kokybiškai įgyvendinti socialinio ir emocinio 

ugdymo programas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse. 

2.2.4. Savalaikis pagalbos teikimas krizės 

atveju. 

Esant 

poreikiui 

Krizės valdymo 

komanda 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Efektyvi krizės valdymo komandos veikla 

darys teigiamą įtaką lopšelio-darželio 

bendruomenės socialinei ir emocinei sveikatai. 

 

2.3. Uždavinys: siekti aktyvios mokyklos statuso. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Vykdytojai Lėšų šaltiniai Laukiamas rezultatas 

2.3.1. Pasirengimas fizinio aktyvumo 

skatinimo veiklos lopšelyje-darželyje 

įsivertinimui. 

2021–

2022 

Administracija, 

sveikatingumo 

komanda 

Mokymo lėšos 

 

Atliktas fizinio aktyvumo skatinimo veiklos 

lopšelyje-darželyje įsivertinimas, parengtas 

fizinio aktyvumo skatinimo lopšelyje-darželyje 

planas. 

2.3.2. Vaikų fizinį aktyvumą skatinančių 

priemonių įrengimas lauko teritorijoje. 

2021 m. Administracija, 

lopšelio-darželio 

taryba 

Biudžeto lėšos, 

specialiosios 

lėšos 

Atnaujintas dirbtinės dangos aikštynas. 

Sumontuoti 3 įrenginiai, skatinantys vaikus 

judėti.  
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2.3.3. Kokybiškas fizinio ugdymo veiklų 

organizavimas. 

2022–

2025 

Fizinio ugdymo 

mokytojas, 

mokytojai 

Mokymo lėšos 

 

Fizinio ugdymo užsiėmimus veda fizinio 

ugdymo mokytojas. Užsiėmimų metu vaikų 

saugumas užtikrinamas dalyvaujant grupės 

mokytojui ir fizinio ugdymo mokytojui. 

2.3.4. Bendruomenės narių įsitraukimas į 

vykdomas fizinio aktyvumo veiklas. 

2021–

2025 

Sveikatingumo 

komanda 

Mokymo lėšos 

 

Tėvai (globėjai), lopšelio-darželio darbuotojai 

dalyvauja organizuojamuose renginiuose, 

susijusiuose su fiziniu aktyvumu. 

 

VII SKYRIUS 

ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA 

 

Už strateginio plano įgyvendinimą atsako lopšelio-darželio direktorius.  

Direktorius, strateginio plano kūrimo darbo grupė teikia informaciją apie strateginio plano įgyvendinimo rezultatus lopšelio-darželio tarybos 

posėdžio metu bei lopšelio-darželio visuotinio susirinkimo metu 1 kartą metuose. Tokiu būdu lopšelio-darželio bendruomenė turi galimybę stebėti ir 

vertinti kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus. Atsižvelgiant į siūlymus bei pageidavimus strateginis planas, jo tikslai, 

įgyvendinimo priemonės gali būti keičiami. 

2021–2025 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita rengiama ir teikiama lopšelio-darželio tarybai ir bendruomenei 2025 m. 

gruodžio mėnesį. 

____________________________ 

 

PRITARTA 

Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ tarybos 

2021 m. kovo 10 d. posėdžio 

protokolo Nr. 2 nutarimu 

 

 


