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r. IVADAS

MaZeikiq lop5elis - darZelis ,,Linelis" - savivaldybes biudZetine, nesiekianti pelno

ikimokyklinio ugdymo istaiga, teikianti ikimokyklini ir priesmokyklini ugdym4' Loplelis -

darZe lis padecla tevams vykdyti vaikq ugdymo funkcijas nuo 1 iki 6(7) metq amZiaus'

Strateginis planas rengiamas istaigos strateginiq tikslq numatymui, kryptingam veiklos

planavimui, racionalesniam finansiniq, materialiniq ir darbo iStekliq paskirstymui.
^ 

Siuo dokumentu sieksime geriau kontroliuoti kaip igyvendinami istaigos strateginiai

tikslai ir telksime darbuotojus tq tikslq igyvendinimui'

{gyvendinant lopSelio - darLeho ,,Linelis" strategini plan4 2017 -2019 metams, taikant

nau1oves" bus kuriamas savitas istaigos modelis, kuris uZtikrins igyvendinamq programq

lunkcionavim4, edukaciniq ir socialiniq paslaugq kokybg' Institucila taps atvira kaitai'

k[rybingos asmenybes vystymui(-si), ugdys socialiai aktyvq, kulturing4 zmogq, salies, Europos

ir pasauiio pilieti.
MaZeikiq lopselio - darLeho ,,Linelis" 2Ol1 - 2019 metq strateginis veiklos planas

parengtas vadovaui antis :

o Valstybines Svietimo strategijos2013-2022 metq nuostatomis;

o I-ietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministeriios20lT-2019 metq strateginio veiklos

plano proj ekto nuostatomis;

. Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu;

o Projekto "Ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo pldtra" ikimokyklinio,

prie$mokyklinio ugdymo vadybos kokybes vertinimo tyrimo ataskaitos santrauka;

. MaZeikitl rajono savivaldyb es 2014-2020 m. strateginiu pletros planu;

o lopSelio - darZelio ",Linelis" nuostatais;

o lopSelio darZelio ,,Lineiis" ,idaus audito ataskaita 2015 - 2016 m';

. bendruomenes pedagogines ir kult[rines veiklos patirtimi.

Rengiant strategini veiklos planq atsiZvelgta | :

o lop5elio - dar1plio,,Linelis" vykdom4 veikl4 bei turimus Zmogi5kuosius, materialinius

i5teklius;
o lopSelio - darZelio ,,Linelis" bendruomenes nariq pasi[lymus, pageidavimus, poreikius'



II. ISORINES APLII{KOS ANALIZtI

Salies gyventojq i5silavinimas yra lemiamas ivairiq politiniq, socialiniq, ekonominiq

veiksniq, kuriq kontekste funkcionuoja ir savo veikl4 organizuoja visos ugdymo institucijos, tarp

jq ir ikimokyklinio bei priesmokyklinio ugdymo istaigos. Kadangi ikimokyklinis ir

priesmokyklinis ugdymas yra pirmine Lietuvos Svietimo sistemos pakopa, uZtikdnanti lygaus

starto galimybes mokymuisi auk5tesnese Svietimo sistemos pakopose, tai labai svarbu, kokie

reikalavimai ir reik5me Siam ugdymui yru skiriami Salies politiniame, socialiniame,

ekonominiame ir technologiniame - inovacijq lygmenyse.

Ekonominiai veiksniai
Svietimo finansavimas priklauso nuo ekonomines bUkles Salyje, todel istaigos veikl4

itakoj a bendriej i ekonominiai rodikliai.

Kaip pagrindinius dabartines Lietuvos Svietimo politikos tnrkumus galima ivardinti:

o ikimokykliniam ugdymui politiniu lygmeniu skiriama maLai demesio, lyginant su

kitomis Svietimo sistemos pakopomis;

. efektyviai nesprendhiama ikimokyklinio ugdymo pedagogq darbo uZmokesdio problema

(kol kas yra vienas i5 maZiausiai apmokamq pedagoginiq darbq);

. nepakankamai didinamos Svietimo ir mokslo ministerijos biudZeto le5os skiriamos

ikimokykliniam ugdymui;

Socialiniai veiksniai
Salyje auga i5silavinimo prestiZas, daugeja besimokandiqjq visose Svietimo pakopose'

Toliau maLqalietuvos gyventojq skaidius, vadinasi, ir Svietimo paslaugq rinka. Augant

bedarbystei vis daugiau ter,.il nebei5gali pasirinkti institucinio ikimokyklinio ugdymo'

Dideja migracijos rodiklis - 2Ol5 m. i5vykusiqjq i5 Lietuvos skaidius du kartus vir5ija i

Sali atvykusiqlq skaidiq. (Saltinis: Lietuvos statistikos departamentas). Daugeja jaunq Seimq,

isvykstandiq dirbti uZsienyje, kurios neretai issiveZa ir vaikus.

Ugdymo istaigas neramina ir skatina koreguoti savo veiklos kryptis Lietuvoje nuolat

didejantis vaikq su specialiaisiais poreikiais skaidius. Ypad daug Salyje vaikq, turindiq kalbos ir

komunikacij os problemq.

Teigiamais ikimokyklinio ugdymo istaigoms veiksniais galima ivardinti keletq veiksniq:

auganti visuomenes pasitikejim4 ugdymu, Svietimu (pastaruosius penkerius metus svyravo nuo

40 iki 50 procentq, http://vilmorus.lt),); vaikq mirtingumo iki vieneriq metq sumaZejim4.

Technologiniai veiksniai
Salyje spardiai vystosi informacinds, komunikacines technologijos. Gereja aprfipinimas

informacinemis technologijomis ir gebejimai jomis naudotis. Daugeja mokymo ir mokymosi

Saltiniq. Gereja prieigos prie interneto rodiklis. Informacines ir komunikacines technologijos vis

labiau veikia ugdymo ir ugdymosi metodus, daro itak4 visam ugdymo procesui, padeda ugdymo

proces? pritaikyti skirtingq poreikiq ir galimybiq Zmonems. Taikant Siuolaikines informacines

technologijas, sudaroma galimybe greitai gauti ir perduoti informacij4, tadiau sparti

kompiuterines technikos irangos kaita, nepakankami finansiniai i5tekliai, apriboja galimybes

naudotis moderniausiomis technologij omis'



III. ISTAIGOS PRISTATYMAS

fstaigos pavadinimas: MaZeikiq lop5elis-darZelis ,,Lineliso', (toliau tekste - lop5elis -

darZelis).

Adresas : M. Dauk5os -38, LT-89161 MaZeikiai.

Telefonas/faksas: 8 443 20 780'

Tinklapi s : htlp ://www. linelis. er.r/.

Elektroninis pa5tas: dgdarzelislinelis3 8@gmail.com

LopSelis-darZelis isteigtas 1991m. geguZes 1 d. Lop5elio-darZelio veiklos pradlia- l99l
m. rugsejo i d. Lop5elio-darZelio steigejas ir savininkas: MaZeikiq rajono savivaldybe (kodas

1 1 1 103928, adresas: Laisves g. 8/1, LT - 89223 MaZeikiai).

Savininko teises ir pareigas fgyvendinanti institucija - MaLeikiq rajono savivaldybes

taryba. Teisine forma - biudZetine istaiga ir priklausomybe - MaZeikiq rajono savivaldybes

lop5elis - darZelis.

Lop5elis-darZelis finansuojamas i5 MaZeikiq miesto savivaldybes biudZeto ir Lietuvos

Respublikos Valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq ,,Mokinio krep5elio" pagal

asignavimq valdytojo patvirtintas programq s4matas. Numatytas mokestis uZ vaikq iSlaikym4

ugdymo istaigoje pagal MaZeikiq rajono savivaldybes tarybos patvirtint4 tvark4 (2014 m.

lapkridio 28 d. sprendimas Nr. T1 -341). Taip pat inicijuojam as 2o/o gyventojq pajamq mokesdio

gavimas. Gaunamos leSos ir i5 finansuojamq projektq'

Lop5elio - darZelio pagrindine veiklos paskirtis - ikimokyklinis ir prie5mokyklinis

ugdymas. {staigoje veikia 10 grupiq: 2 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio ir 2 priesmokyklinio amZiaus

vaikq ugdymo grupes.

Ugdymo(-si) kalba - lietuviq kalba. Darbo trukme - 10,5 val., budinti grupe - 12 val.

Nuo 2007 m. rugsejo menesio dirbame pagal padiq parengt4, o 2016 m. atnaujintQ,

lopSeliq - darZelio ,,Linelis" ikimokyklinio ugdymo program4 ir bendrqj4 prie5mokyklinio

ug-dymo(si) program4. { ugdymo turini papildomai integruojamos, kfirybiSkai pritaikomos

iriaiiios metoOines rekomendacijos, projektai bei programos (,,Ikimokyklinio ugdymo gaires

i.r*, ir pedagogams", J. Bakfinaites humanistinio vaikq ugdymo programa ,,Auginu gyvybes

medi", Sveikoi gyr"rs.ros ugdymo programa). Priesmokyklinio ugdymo grupiq ugdomoji

veikia organizuojama pagal integruot4 mokymosi priemoniq komplekt4, parengt4 pagal

priesmokyklinio ugdymo program4 - OPA PA! (mokomqiq priemoniq autores Jolanta

Skriduliene ir Vilij a Vy5niauskiene)'
Lop5elio-d arielio tikslas - teikti kokybi5k4, atitinkanti vaiko poreikius ikimokyklini ir

priesmokyklini ugdym4. Padeti vaikui tenkinti prigimtinius, socialinius, paZintinius poreikius,

parengti sekmingam mokymuisi.

{staiga isiklrusi naujausiame miesto mikrorajone, nutolusiame nuo miesto centro, judriq

gatviq sankryZq, netoliese parduotuve, ,,Pavasario" pagrindine mokykla, Juodpelkio tvenkiniai,

mi5kelis, lop3elis-darZelis ,,Delfinas" ir kt. Daugiausia vaikq i ugdymo fstaig4 ateina i5 Sio

rajono, kai kurie atveLamr i5 toliau, nes tevai nori, kad vaikas augtq saugioje ir sveikoje

aplinkoje.

Nuo 2004 metq istaiga itraukta I Lietuvos sveikat4 stiprinandiq mokyklq tinkl4. Pedagogai

yra asociacijos ,,Sveikatos Zelmeneliai" nariai, vykdoma tarptautine socialiniq igUdZiq

prevencijos programa ,,Zipio draugai". Vietos bendruomene propaguoja sveikos gyvensenos

principus ir juos taiko ugdomojoje veikloje. Aktyviai dalyvaujame konkursuose, projektineje

veikloje.



IV. VIDINES APLINKOS ANALIZN

Lopselyje-d arl,elyje veikia 10 grupiit. Po 2: ankstyvojo, jaunesniojo' viduriniojo ir

rryresniojo amZiaus bei 2 priesmokyklinio ugdymo(si)' Nuo Se$eriq metq vaikus ugdo

priesmokyklinio ugdymo pedago gai. Dirbama kompleksinio ugdymo metodu'

{staigoje irengtos edukacines erdves: meninio ugdymo, sporto sales, logopedinis kabinetas'

smelio, saugaus eismo ir statybiniq Zaidimq, sveikatos saugojimo ir stiprinimo ,,Augu sveikas"

kambariai, kaimo seklydia, dailes studija'

Ugdymo istaigoje dirba 46 darbuotojai. LopSelyj e - dat|elyje dirba 22 pedagoginiai

darbuotojai (16 auklJtojq, 2 prie5mokyklinio ugdymo pedagogai, meninio ugdymo pedagogas'

logopedas, direktorius ir direktoriaus pavaduotoj as ugdymui)'

{staigos direktorius igijgs aukst4ji universitetini iSsilavinim4, pedagogo kvalifikacij4 ir turi

II vadybing kategorij4. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui igijusi aukSt4ii magistro i$silavinim4'

Pedagogai kompetentingi, turintys auk$tEii universitetini ar auk$tesn[ji ilsilavinim4' l2-aL

pedagogq suteikta ikimokyktinio ugdymo pedagogo metodininko, o 8-iems vyresniojo

ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacine kategorija.

Menini ugdymq organizuoja meninio ugdymo pedagoge. Klno kult[r4, dailes

uzsiemimus, bei saugq eism4 organizuoja Siam darbui paskirti kompetetingi pedagogai' Kalbos

korekcijos veikl4 organizuoja logopede. Lopsetyje - datLelyie ,,Lineliso' ugdomi specialiqiq

poreikiq vaikai, kurie turi kalbos ir komunikacijos sutrikimq (nesugebejimas priimti, perduoti bei

suprasti s4vokas arba verbalines, neverbalines bei grafines simboliq sistemas)' Logopedas

mokslo metq pradZioje ivertina vaiko kalbos issivystymo lygi, fiksuoja duomenis vaiko kalbos

ivertinimo kortereje. Individuarioje ugdymo programoje numato korekcinio darbo budus. Metq

gale nustato padary,t4 pa?afigE. Tel'q pageidavimu teikiamos choreografo paslaugos'

|staigoje ai.giu*a ,idum audito sistema, tobuliname ugdymo kokybes veiksmingum4'

stipriname istaigos komandini darb4. 2Ol4 m. atliktas ,,Platusis" auditas, vadovaujantis

,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika'o (Svietimo aprlpinimo centras'

Vilnius, 2005 m). 2Ol5 -2016 metais pateikta vidaus audito ataskaita'

Bendradarbiaujame su seima. Lopselio - darZelio siekis - skatinti tevus dalyvauti istaigos

gyvenime. Vyksta tjvq tarpusavio diskusijos, dalijamasi ger4ia ugdymo patirtimi' du kartus

metuose vyksta atvirq durq dienos, dauguma seimq aktyviai daryvauja lopselyje-darLelyie

vykstand,iuose renginiuose. Tevq dalyvavimas lemia vaikq pasiekimus, mofivacij4, savivertg ir

elgesi. Tevq ir peaagogq bendradarbiavimas vadovaujasi principu - viskas daroma vaikq labui'

LopSelis - darZelis atviras visuomenei, vietos bendruomenei. Bendradarbiaujama su

socialiniais partneriais: rajono savivaldybe, Svietimo skyriumi, vaiko teisiq skyriumi, pedagogine

psichologine tarnyba, miesto ikimokyklinemis fstaigomis ir mokyklomis, muzikos mokykla'

moksleiviq namais, jaunqjq gamtininkq stotimi, rajoninio laikrasdio redakcija, MaZeikiq miesto

muziejumi.



FINANSINIAI ISTEKLIAI

Lop5elio - darLelio veikla finansuojama i5 savivaldybes biudZeto le5q.

Lop5elio - darZelio veikla finansuojama i5 valstybes leSq.

Specialiosios le5os.

I5 1op5e1io - darZelio remejq 1e5q finansuojamas 2o/:1.*ros fondas.

Metai Savivaldybds biudieto l6Bos ttrkst. Eur.

20t7 145,70

201 8 174,84

20t9 2009,80

Metai Valstybds l65os (mokinio krepSelio) ttrkst. Eur.

20ll 299,40

201 8 359,28

20t9 43r,14

Metai Specialiosios l65os ttrkst. Eur.

2017 56,80

201 8 62,48

2019 68,73

Metai R€m6jq l65os ttrkst. Eur.

20r7 1,4

2018 1,6

2019 1,8



SSGG (stiprybiq, silpnybiq, galimybiq ir gr6smiq) ANALIZE

StiprybOs Silpnyb0s

Formuojamas pozityvus darZelio ivaizdis.
Aktyviai dalyvauj ama vaikq socialiniq

igudZiq "Zipio draugai" bei sveikatinimo

,,Sveikatos Zelmeneliai" programose.

Sukurta patraukli ir nuolat atnaujinama

intemetine svetaine.

ISlaikyta nusistovejusiq tradicijq t4sa'

[staigoj e dirba patyrg, kvalifikuoti,
kompetentingi sPecialistai.

Dalyvavimas rajono, respublikiniuose
konkursuo se, proj ektuo se.

{vairiapuse ugdomoji veikla ir papildomas

ugdymas atitinka tevq bei vaikq h-rkesdius.

{rengtos atskiros edukacines erdves:

muzikos, sporto, dailes, saugaus eismo,

sveikatos saugojimo, Zaidimams su smeliu'

Teikiama kvalifikuota logopedo pagalba

vaikams, turintiems kalbos sutrikimq.

Mokykla atvira dialogui, nuomones

iSsakymui.

Kasmet prastejanti Pastato bukle
(pastato stogas neatitinka reikalavimq).

Nefunkcionalfs, nesaug[s lauko

aik5tynai.
Tevai nera aktyvls mokyklos ugdymo
proceso dalyviai, mokyklos tatybai
trlksta aktyvumo.
Nepakankamos s4sajos tarp ivairiq
istaigoj e rengiamq Planq.
Neturime specialiqjq pedagogq darbui

su elgesio ir ugdymosi sunkumq
turindiais vaikais.

Skurdi IT ir organizacines technikos

baze, nera galimybiq veiksmingai
naudoti IKT ugdymo Procese'
Tr[ksta patirties rengiant tarptautinius
projektus.

Galimyb6s Grdsmds

Organizuoti sisteming4 ugdomoj o proceso

refleksij4.
Europos strukt[riniq fondq parama suteikia

galimybg dalyvauti konkursuo se,

proj ektuose, skirtuose pritraukti papildomq

leSq istaigos veiklos gerinimui.

Nuolat kelti kvalifikacii4 seminaruose,

metodiniuose renginiuose.

Skleisti genqPatirti.
Vykdyti i tevus orientuot4 Svieteji5k4

veikl4.
Modernizuoti ugdymo(si) proces4'

Dalyvauti gamtosauginiq mokYklq
programos veikloje.
Gerinti edukacing aplink4, panaudojant 2oh

ir kitq remejq le5as.

Rengti vaikq sveikatos ugdymo(si)
program4.

Teikti socialinio pedagogo pasiaugas.

Nesavalaike pastato ir komunikacijq
renovacija.
Perspektyvoj e ikimokyklinio amZiaus

vaikq skaidiaus maZejimas del malo
gimstamumo ir i5vYkimo iuZsieni.
Daugeja vaikq i5 asocialiq Seimq,

nemaZos dalies vaikq Seimos nepilnos

arba tevai dirba uZsienYje.

LeSq trfikumas istaigos darniam
funkcionavimui uZtikrinti, vis maliau
galimybiq motyvuoti Zmones

aktyvumui.

{staigos teritorij os niokojimas del

pa5aliniq intervencij os.

Dideja tevq reiklumas ir tuo Padiu
nepakankamas ruPinimasis savo

vaikais.
Gauseja vaikq, turindiq emociniq,

elgesio, sveikato s sutrikimq.



V. ISTAIGOS STRATBGIJA

VTZTJA

Ikimokykline istaiga, uZtikrinanti kokybi5k4 ugdym4, kurio pagrindas yra sveikas, aktyvus,

klrybingas, brandus mokyklai vaikas, turintis palankias s4lygas perimti etnines kulttlros, sveikos

gyvensenos ir gamtosauginiq vertybiniq nuostatas.

MISIJA

Kurti atvir4 ir lanksdi4 ikimokyklinio bei priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdymo

paslaugq sistem4, kurioje pripaZistami kiekvieno vaiko gebejimai ir poreikiai, pletojamos

kokybi5kos Svietimo pagalbos teikimo galimybes vaikams ir jq Seimoms.

FILOSOFIJA

Vaikams privalome duoti du dalykus - Saknis ir sparnus. (Autorius neZinomas)

LOPSELIO _ OENZNT,IO STRATEGINIS TIKSLAS

Sukurti saugi4 ir atvirqdialogui ugdymo istaig4, gebandi4 uZtikrinti auk5t4 ugdymo(si)

kokybg, pagrfst4 bendradarbiavimu bei vaiko raidos ir paZangos standartais; puoseleti sveikos

gyvensenos, gamtosaugos bei etnines kulturos pletr4 bei sklaid4'

9



VI. STRATEGINIO TIKSLO IGYVENDINIMO PROGRAMA

1 PRIORITETAS - IKIMOKYKLINIO IR PRIESMOKYKLINIO UGDYMO(SD
KOKYBE

I UZdavinys. Siekti profesinio tobul€jimo.

Priemones Rezultatas
Vykdymo
laikotarnis

Atsakingi
wkdvtoiai

Finansavimo
Saltiniai

1.1.Kelti pedagogq
kvalifikacij4,
lankant seminarus,
mokymus,
konferencijas.

Pedagogai kasmet
lankys seminarus
(kiekvienas ne maLiau
kaip 18 ak. val.).

Igytos Zinios bus
taikomos ugdl.rno
procese.

2017 - 2019 m.
Pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

Asmenines,
savivaldybes
biudZeto
(toliau - SB),
Mokinio
krepSelio
(toliau-MK)
le5os

1.2. Dalyvauti
miesto, Respublikos
metodineje veikloje,
perimti ir perduoti
gerqqpatirti.

Pedagogai igis Ziniq,
gebejimq, dalinsis
gerqapatirtimi
miesto, Respublikos
metodineje,
oroi ektinei e veikloie.

2017 - 2019 m.
Pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

Asmenines,
SB, MK leSos

1 .3. Pletoti
pedagogq metoding
ir konsultacing
veikl4.

Organizuosime
pedagoginius bei
metodinius
pasitarimus bent kartq
per savaitg.

2017 - 2019 m.
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

Pedagoginiai
iStekliai

1.4. Bendradarbiauti
su socialiniais
partneriais.

Vesime bendrus
renginius su

,,Pavasario" mokykla,
MaZeikiq muziejumi,
Moksleiviq namais ir
kt. Vykdydami
krypting4 veikl4
sieksime darnaus
bendradarbiavimo.

2017 - 2019 m.

Pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

Pedagoginiai
iStekliai

2 Uidavinvs. UZtikrinti kokybiSka programq igyvendini4a.
2.1. {gyvendinti
ikimokyklinio ir
priesmokyklinio
ugdymo programas.

Parengsime ir
igyvendinsime
ugdymo veiklos
metinius planus,

atsiZvelgsime f vaikq
daroma palanga.

20ll - 2019 m.
Pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

Pedagoginiai
iStekliai

2.2 Atnaujinti
turim4lT bazg.

Modernizuosime
ugdymo(si) proces4 -
kiekvienai grupei

isigysime po
kompiuteri, ivesime
internet4. Logopedei
bus nupirktas nauias

2017 - 2019 m.
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui

SB, MK,
paramos le5os
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kompiuteris.
2.3. Individualizuoti
ugdymo(si) proces4,

rengti individualius
ugdymo(si) planus.

Vykdysime ir
fiksuosime vaikq
paZangos ir pasiekimq
vertinimus 2 kartus
metuose (rugsejo ir
geguZes menesiais).
Tai pades planuoti
savaites veiklas, kurti
individualius ugdymo
planus, atsiZvelgiant i
vaikq stiprybes ir
silpnybes.

2017 - 2019 m,
Pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

Pedagoginiai
iStekliai

2.4.Teikti
papildomojo
ugdymo paslaugas
(Sokiq bDrelis, dailes
studija, statybiniq
Zaidimq, saugaus

eismo, smelio
kambarys).

Vaikai igis daugiau
kompetencijq, bus

suteikta galimybe
veiklos ivairovei.

2017 - 2019 m.
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui

SB, paramos,

tevq le5os

2.5. Teikti logopedo,
psichoiogo ir
socialinio pedagogo

paslaugas,

bendradarbiaujant su

tevais ir pedagogais.

Sieksime sumaZinti
vaikq, turindiq kalbos
ir komunikavimo,
elgesio sutrikimq
skaidiq - bus pa5alinta
(arba pagerinta)
kalbos sutrikimq bent
pusei vaikq.
Iki 2019 metq bus

siekiama isteigti
socialinio pedagogo

irlar psichologo etatus.

2017 - 2019 m.
Logopedas,
socialinis
pedagogas

MK 1e5os,

pedagoginiai
iStekliai

2.6. Pletoti Svietimo
pasalbos tiekim4.

Nutarimai bus VGK
posedZiuose .

2017 - 2019 m. VGK
pirmininkas

Pedagoginiai
iStekliai

2 PRIORITETAS - SVEIKOS IR SAUGIOS GYVF,NSENOS PRINC DIEGIMAS

11

I Uidavinvs. UZtikrinti vaikq prieiiuros paslaugos kokybg i{
SB, paramos
leSos

Direktorius,
direktoriaus
pav. flkiui

Bus suremontuoti
sanitariniai mazgai,
atliktas prausyklq
patalpq remontas
Siose grupese:

,,KregZdutes",
,,KiSkudiai",
,,Vi5diukai",
,,EZiukai" ir
,,Voveriukai'o

2017-2019 m.
1.1. Vykdlti teises

aktq nustatytus
higienos
reikalavimus, gerinti
sanitarines -
higienines s4lygas.

Pedagoginiai
iStekliai

Vykdysime
profilakting vaikq
sveikatos prieLi

l.2.IJLrikrinti vaikq
sveikat4, vykdyti
lisu profllakti



(plok5diapedystes,

dantu karieso ir pan.).

1.3. UZtikrinti
kokybi5k4 vaikq
maitinim4 (produktq
kokybe, Lahav'q
tiekimo ir laikymo
kokybe, patiekalq
gamybos proceso

kokybe, valgiara5diq
kokvbe).

Virtuve bus apnlpinta
trflkstama iranga;
isigyta indq ir kt.

priemoniq stalq
serviravimui grupese.

Kartq metuose bus
patvirtintas naujas

vaikq maitinimo
valsiara5tis.

2017-2019 m.
Direktorius,
direktoriaus
pav.0kiui;
vyr.
slaugytojas

SB, paramos
leSos

1.4. Dalyvauti ES
programose: ,,Pienas
vaikams", ,,Vaisiq
vartojimo
skatinimas vaikq
usdvmo istaigose"

Vaikai bus skatintamr
vartoti daugiau vaisiq,
darZoviq, pieno
produktq.

2017-2019 m.
vyr.
slaugytojas

LeSq nereikia

1.5. Diegti vaikams
sveikos mitybos
pagrindus.

Bus ugdomi sveiko
maitinimosi iprodiai
taip maZinama vaikq
nutukimo nzika.

2017-2019 m.
Sveikatos
ugdymo
kflrybine
grupd, vyr.
slaugytojas

Pedagoginiai
iStekliai

2 lJildav invs. vykdyti p rev encines p ro gram as ir sveikat!4gqlqgIIgJ ektu s

2.1. Sistemingai
vykdyti "Alkoholio,
tabako ir kitq
psichik4 veikiandiq
medZiagq vartojimo
prevencijos
programa".

Pegagogai igis Ziniq
kaip perteikti vaikams
Zinias, tobulins
speciali4sias
kompetencijas. Vaikai

igis sveikatos
sausoiimo Ziniu.

Nuolat
Sveikatos
ugdymo
k[rybine
grupe, vyr.
slaugytojas

Pedagoginiai
iStekliai

2.2. Vykdyti
sveikatos saugojimo
program4,,Augu
sveikas".

Sveikatos saugojimo
programa bus
integruota i istaigos
program4, kaupiant
metoding literatlr4,
sveikatos ugdymo
klausimais.

Nuolat
Sveikatos
ugdymo
k[rybine
grupe, vlT.
slaugytojas

Pedagoginiai
iStekliai

3 UZdavinys. Bendradarbiauti su t6vais, siekti svelBos gyvensenos t9stin

3.1. Analizuoti
vaikq sergamum4.

Bus parengtos vaikq
sergamumo ataskaitos,

analizuojami
rezultatu.

Kiekviena
menesl

vyr.
slaugltojas

LeSq nereikia

3.2. Informuoti
tevus apie sveikatos
ugdymo renginius
istaisoie.

Tevai bus nuolat
supaZindinami su

istaigos veikla grupiq
stenduose.

2017-20t9 m.
Grupiq
aukletojai,
vyr.
slausvtoias

Pedagoginiai
iStekliai

3.3. Vvkdvti tevu Vvkdvsime tevu Socialinis LeSu nereikia
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Svietim4 vaikq
fizines ir psichines
sveikatos
klausimais.

Svietim4 (paskaitomis,
prane5imais,
praktiniais
uZsiemimais ir kt.).

2017-2019 m. pedagogas

3 PRIORITETAS _ ETNOKULTURINIO PAVELDO PUOSELEJIMAS

5ruoL,q,IKrSKA

1 UZdavinvs. Perteikti vaikams tautos istorini - kulturini paveld4

1 .1. UZtikrinti
etnines kultlros bei
tautines savimonds
puoseleiima.

Organizuosime
kalendorines ir Redos
rato Sventes.

Nuolat,
pagal metinius
veiklos planus

Pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

Pedagoginiai
iStekliai

1.2. Vadovautis
etnines kulttros
pletros Svietimo

istaigose strategijos
nuostatomis.

Etning kultUr4
integruosime iugdymo
procesQ, remdamiesi
etnokultlrinio ugdymo
rekomendaciiomis.

Nuolat
Pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

Pedagoginiai
iStekliai

1.3. Skatinti
dometis savo kra5to

etniniu paveldu.

Dalyvausime Salies

etnokultfiriniuose
projektuose,
konkursuose.

Nuolat
Pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

Pedagoginiai
iStekliai

2 UZdavinvs. Sudaryti salysas istaigoie puoselOti liaudies kulttrrines tradicijas
2.1. Atnaujinti
kaimo seklydiq,
muzikos salE.

Bus sutvarkytas kaimo
seklydios stogas, su

mediena i5kalta siena,

irengtas etnografinis
kambarelis. Muzikos
saleje bus naujai
pakeista grindu danga.

2017-2019 m.
Direktorius,
direktoriaus
pav. [kiui

SB, paramos
le5os

2,2.lsigyti
liaudi5kq r[bq
vaikams.

Turesime galimybg
etnines kulturos
renginiq metu rengtis
liaudiSkais drabuZiais.

2017-2019 m.
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui

Projektines,
paramos leSos

2.3.Bendradarbiauti
su MaZeikiq
muziejaus
darbuotojais.

Organizuosime bendrus
renginius, ekskursij as,

edukacing veikl4
derindami jas su

muziejaus darbq
srafiku.

Pagal metinius
veiklos planus

Pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

MK,
pedagoginiai
iStekliai

4 PRIORITII,TAS _ STTIOT,ATKISKA MODERNI UGDYMO(SD APLINKA

1 UZdavinvs. Kurti eraLil, estetiSka ir funkcionali4 aplinkq
1.1. Pakeisti
senus baldus
grupese.

{sigysime naujq vaiki5kq
baldq: stalq, kedudiq,
spinteliq, lovydiq.
Bus sukurta esteti5ka,
jauki ir saugi ugdymo (-
si) aplinka.

2017-2019 m.
Direktorius,
direktoriaus
pav. ukiui,
pavaduotojas
ugdymui

SB, MK,
paramos le5os

1.2. Atnaujinti ir
modernizuoti

DarZelio erdves bus

oritaikytos usdymo 2017-2019 m.
Direktorius,
direktoriaus

SB, MK,
paramos leSos
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edukacines
erdves.

poreikiams, vykdysime

ivairi4 ugdomqj4,
tiriamaia veikla.

pav. [kiui,
pavaduotojas
uedvmui

1.3. Atnaujinti
lauko Zaidimq
aik5teles, sporto
aik5tyn4, darZelio
teritorij4.

Bus sutvarkyti pavesiniq
stogai, perdalytil
impregnuoti suoliukai.

[sigysime irenginiq.
skirtq laipiojimui,
pusiausvyrai, pralindimui
ir kt.
Bus isigyta darLeho
aplinkai Zeldiniq bei kitq
ausalu.

2017-2019 m.
Direktorius,
direktoriaus
pav. Okiui

SB, MK,
paramos le5os

1.4. Pakeisti
langus.

Pakeitus susidevejusius
langus bus maZesnes

Sildvmo sanaudos.

20t7-2019 m.
Direktorius,
direktoriaus
oav. ukiui

SB, ES
paramos leSos

1.5. Atlikti
remont4 istaigos
laiotinese.

Sukursime j auki4 aplink4.
2017-2019 m.

Direktoriaus
pav. Dkiui

SB,
paramos leSos

1.6. Organizuoti
Svaros akcijas,
talkas.

Bus sukurla Svari,
tvarkinga aplinka.
DarZelio aplinka bus
puoSiama Zeldiniais bei
kt. ausalais.

Kasmet
pavasari
rudeni

II
DarZelio
bendruomene

LeBq nereikia

1.7. Atlikti
einam4ji
remont4,
pasiruoSiant
mokslo metams.

Bus uZtikrinami higrenos
normq reikalavimai,
kuriama saugi, sveika ir
jauki ugdymo(si) aplinka.

Kasmet
Direktorius,
direktoriaus
pav. ukiui

SB, paramos
leSos

2 UZdavinvs. Isieyti nauiu ugdymo priemonirf ir SiuolaikiSkq Zaidimq
2.1. Aprupinti
grupes ugdymo
priemonemis
pagal Mokyklq
aprupinimo
standartus.

Isigysime Siuolaikiniq,
kokybi5kq priemoniq

ivairiapusiam vaiko
ugdymui(si).

Nuolat
Pavaduotojas
ugdymui

MK le5os

2.2.[sigtai
priemoniq ir
inventoriaus
aktyviai vaikq
veiklai lauke.

{sigysime priemoniq
sportinei veiklai, Zaislq
Zaidimams su smeliu.

2017 - 2019 m.
Direktorius,
direktoriaus
pav. ugdymui

Paramos le5os

2.3. |sigyti
naujos metodines
literatDros,
kompiuterizuoti
pedagogq darbo
vietas.

Sudarytos s4lygos lers

taikyi nauj as efektyvias
ugdymo(si) formas,
metodus, b0dus.

2017 - 2019 m,
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui

MK, SB,
paramos leSos

3 UZdavinvs. Pl6toti informavimo sistem4.

3.1. Atnaujinti
internetinq

Bus skelbiama istaigos
veiklos programa, Nuolat

Direktorius,
pavaduotoias

Pedagoginiai
iStekliai
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svetaing. dokumentai, ataskaitos,
talpinamos Svendiq ir
renginiu nuotraukos.

ugdymui

3.2. Vie5inti

[staigos veikl4
Ziniasklaidoie.

Kasmet paskelbti 3-5

straipsniai raj oniniuose
laikra5diuose,
savivaldybes intemeto
svetaineie.

2017 - 2019 m.
Pavaduotojas
ugdymui

Pedagoginiai
iStekliai

3.3.Reprezentuoti

istaig4, plesti
ugdytiniq ir
bendruomends
saviraiSkos
galimybes uZ

istaieos ribu.

Atstovausime istaig4
respublikiniuoes,
raj oniniuose proj ektuose,

konkursuose,
koncertuose, varZybose ir
kt.

2017 - 2019 m,
Pavaduotojas
ugdymui;
meninio
ugdymo
pedagogas,
pedagogai

Pedagoginiai
istekliai

{ PRIr)RITF,TAS _ GAMTOSAI]GINIS T GDYMAS(S

I UZdavinvs. Perteikti vaikams gamtosaugines vertybes.

1.1. Skatinti
vaikus dometis
gamta ir
gamtosauginemis
problemomis.

Ugdytiniai igis Ziniq ir
patirties gamtosaugos

klausimais.
Bus vykdomos gamtos

i5tekliq taupymo, atliekq
r[Siavimo akciios.

Nuolat
Pavaduotojas
ugdymui,
gamtosauginio
ugdymo
kflrybine
gnrpe

Pedagoginiai
iStekliai

2Uidavinys.Bendradarbiautisut6vais,siekt
2.1.1, darLeho
renginius, akcijas

itraukti ugdl'tiniq
tevus.
Informuoti tevus
apie
gamtosauginio
ugdymo
renginius
istaieoie.

Sieksime ugdyiniq ir jq
tevq gamtosauginio
tgstinumo vykdymo uZ

darZelio ribq.

20t7 -2019
m.

Pavaduotojas
ugdymui,
gamtosauginio
ugdymo
krlrybine
grupe

Pedagoginiai
iStekliai

VII. STRATEGINIO PLANO IGYVENDINIMO PRIEZIURA

1. PrieZitrros strukttrra.
MaZeikiq lop5elio - darZelio ,,Linelis" strateginis planas parengtas trejiems (2017-2019)

metams. Strategini plana, renge darbo grupe, sudaryta lop5elio dafielio direktores 2017 m.

sausio 9 d. isakymu Nr. V1-25 ,,Del darbo grupes sudarymo MaZeikiq lop5elio-darZelio

'ol-inelis" strateginio plano 2017 -2019 metams rengimo".

Strateginio planavimo darbo grupq sudaro:

Koordinatore - Laima Paulikiene, priesmokyklinio ugdymo pedagoge.

Nariai:
1. Genute Viliu5iene, aukletoja;

2. Daiva Strazdauskiene, aukletoja;
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Strateginio plano fgyvendinimo prieZilros grupq sudaro:

l. GraLinaBarzdeniene, direktore;

2. Jur gitaKarkliuviene, direktoriaus pavaduotoj a ugdymui ;

3. Irena Griciuviene, vyr.buhaltere
4. Dijana Gabaliene, direktoriaus pavaduotoja ukiui.

Grupe ofi cialiai patvirtinama istaigos direktoriaus isakymu'
2. Plano igyvendinimo prieZiuros procesas.

StrateginTo plano stebesena atliekama viso proceso metu ir visais lygmenimis' Strateginis

planas gari uuii tiksiinamas, koreguojamas. Strateginio plano igyvendinimo prieZiura atliekama

li.mi.rq kalendoriniq metq pabaigoje, pateikiant ataskaitas apie igyvendinim4 {staigos ir

Mokyojq taryboms.'Strateginio 
planavimo grupe patvirtint4 plan4 pristato lop5elio - darLelio bendruomenei,

visuotinio susirinkimo -.t r fis it<etUlamas istaigos internetiniame puslapyje. Tokiu bldu

bendruomene turi galimybE stebeti ir vertinti, kaip igyvendinami strateginiai tikslai ir teikti

si[lymus bei pageidavimus.
iop5elio - a*2.6o direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktoriaus pavaduotoja

lkiui stebi ir ivertina, ar istaiga igyvendina strateginius tikslus ir uZdavinius, ar darbuotojai

ivykde pavestus uZdavinius, ar vykdomr+ programq priemones yra efektyvios ir atitinkamai

patikslina strateginius planus. {staigos vyr. buhalteris stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai

planuojamos ir naudojamos biudZeto 1e5os.

3. Pagrindiniq planiniq rodikliq apskaita ir analiz6'

Strateginio plano igyvendinimo prieZilros grupe posedZiauja vien4 ar du kartus per

metus (pagal porei[p. Anatiles duomenys fiksuojami Strateginio plano iglvendinimo prieZiflros

grupes sudarloje lenteleje:

Strateginiq tikslq pasiekimo analize

Si forma pildoma kiekvienam strateginiam tikslui'

4. Plano koregavimas ir pratgsimas.
Strateglnio plan#r.ro grrrp. kiekvienq metq rudeni koreguoja strategini plan4 ir derina

su Strateginio plano igyvendinimo prieZilros grupe'

Tikslas:
Pasiektas
rezultatas

Planuotas
pasiekimas

ULdaviniai

UZdavin
UZdavin
I Svada api e pasi ek ta, r eztltat4:

t6


