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  BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 

                   Juodupės lopšelis-darželis yra biudžetinė įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas. Lopšelis-darželis padeda tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas nuo 1 iki 6 (7) metų 

amžiaus. 

                  Įgyvendinant lopšelio-darželio strateginį planą, taikant naujoves, bus kuriamas savitas įstaigos 

modelis, kuris užtikrins įgyvendinamų programų funkcionavimą, edukacinių, kultūrinių ir socialinių 

paslaugų kokybę. Siekiant įgyvendinti lopšelio- darželio strateginį planą 2016–2018 metams, bus telkiama 

įstaigos bendruomenė ir reikalingi resursai. 

                  Lopšelio-darželio adresas- Tekstilininkų g. 5, Juodupės mstl., LT - 42467, Rokiškio rajonas,  

     tel. 8-458-57162, mob. 8-615-92748, elektroninis paštas juodupesdarzelis@gmail.com. 

 

TRUMPAS ĮSTAIGOS PRISTATYMAS  

 

                  Rokiškio r. Juodupės lopšelis-darželis įsteigtas 1954 m. rugsėjo mėnesį, 1963 m buvo pastatytas 

naujas lopšelio-darželio pastatas įstaiga įsikūrė jame. Juodupės lopšelis-darželis priklausė tuo metu 

veikusiam vilnos audinių fabrikui ,,Nemunas“. Nuo 1991 metų lopšelis-darželis priklausė Juodupės 

seniūnijai. 2005 metais vykdant Juodupės gimnazijos ir Juodupės lopšelio-darželio reorganizavimą, įkurta 

Juodupės pradinė mokykla su  Juodupės lopšelio-darželio skyriumi. 2008 m. balandžio 25 d. rajono 

savivaldybės sprendimu Nr. TS-478 atliktas Juodupės pradinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymas. 

Nuo 2008 m. rugpjūčio 27 d. Juodupės lopšelis-darželis pradėjo funkcionuoti, kaip atskira įstaiga. 

Juodupės  lopšelyje - darželyje  veikia  keturios  grupės: 3 - ikimokyklinio    ugdymo -3 ir viena 

      priešmokyklinio ugdymo. Svarbiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija yra Lopšelio-darželio taryba, 

kurios sudėtyje 7 žmonės: 3 pedagogai, 3 tėvai (3 lopšelį-darželį lankančių vaikų tėvai) bei vienas 

visuomenės atstovas - seniūnijos socialinė darbuotoja. 

                  Pedagogai, jų kvalifikacija. Juodupės lopšeliui-darželiui vadovauja Janė Gavėnienė, turinti trečią 

vadybinę kvalifikacinę kategoriją,  pedagoginio darbo stažas 38 metai, vadybinio darbo stažas - 31 metai. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Rita Bigenienė atestuota, įgijusi trečią vadybos kvalifikacinę. 

     Dirba 7 auklėtojos,  meninio ugdymo mokytoja. Trys auklėtojos įgijusios auklėtojos kvalifikacinę 

kategoriją, trys vyr. auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, viena metodininkės kvalifikacinę kategoriją. 

                 Lopšelyje-darželyje dirba logopedė, turinti aukštąjį išsilavinimą ir logopedės metodininkės 

kvalifikacinę kategoriją. Su aukštuoju pedagoginiu išsilavinimu - 6 pedagogės, 4 pedagogės su 

aukštesniuoju išsilavinimu. Trys pedagogės turi reikalingą kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti 

priešmokyklinio ugdymo pedagogu.   Pedagogės nuolat dalyvauja įvairiuose seminaruose, kvalifikacijos 

tobulinimo kursuose. Auklėtojos dalyvavo Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro 

organizuojamuose kursuose,  buvo išvykę į kitus miestus, tobulinosi nuotolinio mokymo(si) būdu.  



Auklėtoja Reda Jasiūnienė yra Rokiškio r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinio būrelio narė. Prižiūri 

Juodupės lopšelio-darželio svetainę www.juodupesdarzelis,jimdo.com. nuolat papildo vaizdine ir 

informacine medžiaga.                                                                                                                                                                

                      Ugdytiniai.  Lopšelį-darželį lankė vidutiniškai 75 ugdytiniai. Įstaigos socialinis kontekstas 

įvairus, tačiau visos šeimos geba tenkinti vaikų socialinius poreikius, aprūpinti juos būtiniausiomis 

reikmėmis. Įstaigą lankė vidutiniškai 20 priešmokyklinio amžiaus vaikų. Didelė ugdytinių tėvų bedarbystė. 

Yra šeimų, kurių tėvai ar vienas iš tėvų išvykęs dirbti į užsienį. Vaikai palikti su vienu iš tėvų ar  

globėjams. Tėvai ieškodami darbo emigruoja, išsiveždami ir vaikus. Lopšelį-darželį vaikai lankė iš visos 

seniūnijos. Iš kaimų lankė apie 15 ugdytinių. Vaikų pavėžėjimas derinamas su seniūnija bei gimnazija. 

Logopedo pagalba teikta 22 priešmokyklinės ir ikimokyklinių grupių ugdytiniams.  

                    Projektinė veikla. Jau aštunti metai dalyvaujama Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo  projektų atrankos konkurse. Projektui 

,,Sveikatos takeliu - 8“ skirta 130 eurų. Projektą koordinavo auklėtoja Reda Jasiūnienė. Projektas skirtas 

lopšelio - darželio bendruomenei: apie 60 vaikų, jų tėvams, 22 darželio darbuotojams. Organizuoti įvairūs 

su sveikatos puoselėjimu susiję renginiai. Tęsiame dalyvaujamą aplinkosaugos projekte "Mes rūšiuojame". 

Juodupės lopšelio-darželio pedagogės organizavo ugdymo projektą ,,Kalėdų belaukiant“. Ugdytiniams 

organizuotos įvairios veiklos, auklėtojų mainai grupėmis, auklėtojos paruošė žiemos paveikslus, kurie 

papuošė darželio laiptinę, tėvelius įtraukė į įstaigos papuošimo besmegeniais darbus. Užbaigtas projektas 

,,Rokiškio r. Juodupės lopšelio-darželio žaidimų aikštelės atnaujinimas“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2007-2013 metų programos priemonę ,, Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Buvo pateiktos paskutinės 

ataskaitos ir įsipareigota 5 metus įrengimus saugoti ir tausoti.                                                     

                     Auditas. Lopšelyje-darželyje  buvo vykdomas ,,platusis“ auditas. Pedagogai, remdamiesi 

ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika įvertino visas įstaigos veiklos sritis. Apibendrinti 

rezultatai ir išvados.  

                     Renginiai. Lopšelyje - darželyje aktyviai organizuojami tradiciniai renginiai, kviečiami dalyvauti 

tėveliai. Paminėtini: rugsėjo pirmosios šventė -  ,,Linksmučiai“,  sporto šventės, grupių rudens pramogos, 

grupių Kalėdiniai renginiai, ,,Trys karaliai“,   gerumo dienos renginys socialiai remtinų šeimų vaikams, 

užgavėnių linksmybės, ,,Gurgu, gurgu į Kaziuko turgų, velykinis rytmetys ,, Velykų bobutė “. Dalyvavome 

pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“,  kuri skirta paminėti Kovo 11, akcijoje ,, Savaitė be 

patyčių“ .Dalyvavome respublikiniame plenere ,,Sniego karalystė“. Lopšelyje - darželyje organizuotas 

tradicinis renginys balionų šventė penkiamečiam ,, Augo žirnis ir pupa“, kviečiant penkiamečius ir 

nelankančius darželio vaikus. Organizuoti visų grupių renginiai skirti šeimai. Ugdytiniams organizuota 

išvyka į Rokiškio teatro rūmus, Kauno valstybinio lėlių teatro  spektaklį vaikams ,,Sidabrinis fėjos 

šaukštelis“. ,,Drugelių“ grupės ugdytiniams organizuota išvyka į Rokiškio dvarą, edukacinę programą 

,,Rankų gamybos muiliukas“.  ,,Drugelių“ ir ,,Pagrandukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo Juodupės L. 

Sadauskienės kepykloje, grybukų kepimo edukacinėje programoje. ,,Pagrandukų“ grupės pedagogės ir 

ugdytiniai su tėveliais pabuvojo Zarasuose, Šlyninkos malūne edukacinėje programoje ,,Duonos kelias“ bei 

kulinarinėje pramogoje. 

                       Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis. Palaikomi  ryšiai  su Rokiškio švietimo skyriumi, 

Rokiškio pedagogine psichologine tarnyba, Rokiškio socialinės paramos ir sveikatos skyriumi, Juodupės 

socialinės paramos ir sveikatos skyriumi, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Rokiškio kultūros rūmais, 

Juodupės gimnazija, Rokiškio lopšeliu-darželiu ,,Nykštukas“, Kavoliškio lopšeliu- darželiu, Rokiškio 

Visuomenės sveikatos centru, Juodupės biblioteka, Juodupės bendruomene. Lopšelis-darželis dalyvavo 

vaikų brandumo mokyklai įvertinimo metodikos restandartizacijos tyrime, kurį organizavo spec. 

pedagogikos ir psichologijos centras. Atrankos būdu buvo atrinkti keturi vaikai, kurie dalyvavo tyrime. Jau 

tapo lopšelyje - darželyje tradicija organizuoti ,,Gerumo dienos“ Kalėdinį renginį Juodupės seniūnijos 

socialiai remtiniems vaikams.  Vaikai gavo dovanėlių. Bendruomenė skyrė pinigų  saldainiams. Tėveliai 

turėjo progą pasirinkti  labdarai suneštų rūbelių.  Renginyje dalyvavo Juodupės seniūnas ir socialinė 

darbuotoja. Jie pakvietė šeimas, vaikučius,  pasirūpino atvykimu į  renginį, bei grįžimu namo.  

http://www.juodupesdarzelis,jimdo.com/


            Bendradarbiaujama su Juodupės gimnazija, supažindinant ugdytinius su būsima mokytoja 

mokyklos aplinka. Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai, tėvai ir mokytoja artimiau  susipažino 

renginyje ,,Paukštelių linksmybės“. Paminėta Žemės diena. "Drugelių" grupės priešmokyklinukai buvo 

pakviesti į Juodupės gimnaziją pasiklausyti mokytojos pasakojimo apie žemės saugojimą ir šiukšlių 

rūšiavimą. Vaikai patys turėjo atlikti užduotį (išrūšiuoti daiktų nuotraukas). 

           Vykdant projektą ,,Sveikatos takeliu -8“ bendradarbiauta su kaimo lopšeliais-darželiais,  

,,Pagrandukų“ grupės komanda dalyvavo Kavoliškio darželio - mokyklos sporto šventėje ,,Žaisk, judėk 

ir būsi sveikas" . Bendri renginiai suteikia naujų žinių, įspūdžių ir džiugina vaikus.   "Drugelių" grupės 

ugdytiniai su lėlių teatro spektakliuku, paruošti pedagogės Redos Jasiūnienės buvo išvykę į Obelių 

lopšelį- darželį į teatrų festivalį ,,Prijuostės teatras“. 

             Materialinės bazės stiprinimas. Praeitais mokslo metais lopšelio darželio ugdytiniai aprūpinti 

kasdienėmis ugdymo priemonėmis. Įsigyta žaislų, grožinės literatūros knygučių. Savo jėgomis 

paremontuota ,,Drugelių“ grupė, ,,Kiškių“ ir ,,Drugelių“ grupių rūbinėlės. Pirkta elektros prekės 

apšvietimo pakeitimui. Sutvarkyta ,,Kiškių ir ,,Drugelių“ grupių apšvietimas. ,,Pagrandukų“ ir ,,Kiškių“  

grupės aprūpintos naujomis rūbinės spintelėmis.  ,,Iš projektinės veiklos lėšų įsigijome sporto 

priemonių, žaislų.  

             Lopšelyje-darželyje administracinėse patalpose naudojami kompiuteriai. Auklėtojos turi 

sąlygas  naudotis kompiuteriu metodiniame kabinete. Įsigyti du planšetiniai kompiuteriai. Keturi 

kompiuteriai prijungti prie  internetinės  prieigos.  Naudojame nešiojamą kompiuterį ir projektorių, foto 

aparatus.  

             Bendradarbiavimas su tėvais. Vaizdinė ir informacinė medžiaga pateikiama darželio 

svetainėje,  reklamuojamas svetainės adresas www.juodupesdarzelis.jimdo.com. Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė Reda Jasiūnienė sukūrė ,,Drugelių“ grupės svetainę. 

            Tėvams buvo organizuotas visuotinis susirinkimas. Lopšelio-darželio tėvų švietimas, kviečiant 

psichologę tema ,,Ribos ir bausmės“. Planingai organizuoti grupių tėvų susirinkimai. Vyko lopšelio-

darželio tarybos posėdžiai. Nagrinėti įstaigai aktualūs klausimai. Pedagogės, siekdamos daugiau 

sužinoti apie grupę lankančius vaikus, tėvams teikė anketas dėl tėvų lūkesčių, pageidavimų, vaikų 

individualumo, sveikatos klausimais, rinkti duomenys apie šeimas. Daugiausiai informacijos apie 

vaikus auklėtojos gavo bendraudamos su tėvais individualiai, analizuodamos tėvų atsakytas anketas.  

Grupių tėvų stenduose nuolat atnaujino informacinę medžiagą apie vykdomą ugdomąją veiklą. Su 

tėvais bendrauta  vykdant projektus, kviečiant į grupių ir įstaigos organizuojamus renginius. 

 

SITUACIJOS ANALIZĖ  
 

                 Politiniai-teisiniai veiksniai. Lietuvos politiniame gyvenime nuolatos vyksta pokyčiai. 

Paskutiniu metu konstatuojama socialinės atskirties didėjimas, piliečių emigracija. Visa tai turi įtakos ir 

švietimo sistemai. Švietimo politikos prioritetai palankūs ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

institucijoms, siekiant didinti ugdymo prieinamumą, kokybę bei veiksmingumą. Įgyvendinama 

,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011-2013 metų programa, kurios tikslas didinti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (IPU) prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose 

vietovėse, mažinant socialinę atskirtį ir skirtumus tarp savivaldybių; užtikrinti lanksčias ir kokybiškas 

IPU paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymo(si) poreikius. 

Atnaujinta  priešmokyklinio ugdymo bendroji patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. rugsėjo 2 d.  įsakymu Nr. V-779. Siekiama ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo dermės.  Rokiškio rajono plėtros strateginiame plane numatyta optimizuoti švietimo 

įstaigų tinklą, gerinti ugdymo sąlygas bei mokymo paslaugų prieinamumą. Rengiant Lopšelio-darželio 

strateginį 2016-2018 metų planą, remtasi:  

   - Lietuvos respublikos švietimo  įstatymu, Rokiškio rajono plėtros strateginiu planu iki 2022 metų; 

http://www.juodupesdarzelis.jimdo.com/


-Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo duomenimis, jos pedagoginės ir kultūrinės veiklos patirtimi.   

Atsižvelgta į: 

- Lopšelio-darželio socialinės aplinkos ypatumus; 

- Lopšelio-darželio vykdomą veiklą bei turimus išteklius; 

 -Lopšelio- darželio bendruomenės narių pasiūlymus. 

            Lopšelio-darželio strateginį planą rengė direktoriaus 2015 m. spalio 21 d. įsakymu Nr.V-35 „Dėl   

darbo grupės sudarymo 2016-2018 metų strateginiam veiklos planui parengti “ sudaryta darbo grupė. 

Rengiant lopšelio-darželio strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo   

principų.  

             Ekonominiai veiksniai. Pasaulinė finansų krizė įtakojo šalies finansus ir viešąsias išlaidas 

švietimui. Jos nėra pakankamos. Vyriausybės vykdoma politika leidžia tikėtis, kad toliau formuosis 

palankesnės prielaidos ir sąlygos šalies ekonomikos kilimui, naujų darbo vietų kūrimui, veiksmingam 

investavimui į kokybišką švietimą ir mokymą bei jo modernizavimą. Kalbant apie ekonominių veiksnių 

įtaką mūsų įstaigai, svarbi yra ekonominė regiono,  savivaldybės būklė. Rokiškio rajone pakankamai 

aukštas nedarbo lygis. Daugėja socialiai remtinų šeimų bei šeimų, galimų priskirti socialinės rizikos grupei. 

Nemaža dalis jaunų žmonių išvyksta dirbti į užsienį. Dėl gyventojų migracijos, kinta vaikų skaičius. 

Įvertinus rajono ekonominę situaciją, tikėtina, kad ir toliau savivaldybės administracija privalės ieškoti 

taupymo rezervų, sistemingai kontroliuoti lėšų panaudojimą ir užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos kuo 

racionaliau. Lopšelis-darželis dar nėra pakankamai pasirengęs pritraukti ES programų ir struktūrinių 

paramos fondų lėšas. 

              Socialiniai veiksniai.  Dalies gyventojų sunki socialinė padėtis didina socialinius švietimo 

sistemos, taip pat ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų, įsipareigojimus. Tai labiausiai įtakoja ikimokyklinį 

ugdymą. Siekiant įgyvendinti Lietuvos švietimo politikos tikslus ir pagerinti švietimo kokybę bus 

reikalingos didesnės išlaidos švietimui. Per pastaruosius metus Rokiškio rajone gyventojų skaičius smarkiai 

sumažėjo, o rajono gyventojai sensta, palyginti didelis migracijos rodiklis. Vyrauja negatyvūs socialiniai 

išorės veiksniai: sparčiai didėja vaikų dalis iš mažiau išsilavinusių šeimų; vaikų, kurių vienas arba abu tėvai 

yra bedarbiai; daugėja vaikų, kuriems būtina teikti socialinę ir psichologinę pagalbą. Sunkėjanti gyventojų 

socialinė padėtis didina socialinius įstaigos įsipareigojimus.  

               Planavimo sistema. Planavimo struktūrą sudaro: trejų metų strateginis planas, metinis veiklos 

planas, mėnesio planai, Ikimokyklinio ugdymo programa, Priešmokyklinio ugdymo programa, metodinės 

grupės planas, Vaiko gerovės komisijos planas, Mokytojų atestacijos programa, Lopšelio-darželio tarybos 

planas, logopedo, sveikatos priežiūros specialisto veiklos planai. Planams rengti sudaromos darbo grupės, o 

atskirais atvejais pasiūlymai ir idėjos planams teikiami įvairių susirinkimų ir pasitarimų metu. Planai ir 

programos derinami, siekiama dermės tarp įvairių planų tikslų ir uždavinių.  

          Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą pagal 

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal 

Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro. 

               Finansiniai ištekliai. Lopšelio-darželio finansavimo šaltiniai: savivaldybės biudžeto lėšos, 

specialiosios lėšos, Valstybės biudžeto lėšos, tikslinių programų vykdymo lėšos, gyventojų pajamų 2 % 

mokesčio lėšos, projektų finansavimo lėšos. 2013-2014 metais panaudotos ES lėšos lopšelio-darželio 

žaidimų aikštelės atnaujinimui. Įstaigos finansiniai ištekliai riboti, tenkina tik pačius būtiniausius įstaigos 

veiklos, vaikų ugdymosi poreikius. Finansavimo komunalinėms paslaugoms, remontams - nepakanka. 

              Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos. Įstaiga naudojasi įvairiomis ryšio 

priemonėmis: telefoniniu ryšiu, faksu, internetu, elektroniniu paštu. Administracijos kabinetai, metodinis 

kabinetas yra kompiuterizuoti, turi interneto ryšį. Įdiegta ugdytinių ir pedagogų duomenų bazės.  

 

 

 



MOKYKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ 

IR GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ 

 

Stiprybės 
 * Panaudotos ES lėšos lopšelio-darželio žaidimų aikštelės atnaujinimui. 

 *  Pedagogai kelia kvalifikaciją. 

 * Lopšelyje-darželyje įgyvendinama specialiųjų poreikių vaikų integracija. Dirba logopedas. 

 * Racionaliai naudojami lopšelio-darželio ištekliai. 

 * Privalomas priešmokyklinis ugdymas. 

 * Visiems norintiems užtikrintas ikimokyklinis ugdymas. 

 * Bendradarbiavimas su mokykla. 

 * Bendradarbiavimas su Rokiškio rajono kaimo ikimokyklinėmis įstaigomis. 

 * Įvairūs grupių veiklos modeliai, palankus darbo laikas. 

                                                        Silpnybės 
* Finansavimas  neatitinka poreikių. 

*Lopšelis-darželis nėra pakankamai pasirengęs pritraukti ES programų ir struktūrinių paramos 

fondų lėšas. 

* Daug vaikų  turinčių kalbos ir komunikacijos problemų. 

*Lėšų trūkumas aplinkos tvarkymui, sanitarinių-higieninių reikalavimų vykdymui, patalpų 

remontui. 

* Nepakankamas darbuotojų kompiuterinio raštingumo lygis. 

* Prastas įstaigos mikroklimatas.  

* Nepakankama darbuotojų atsakomybė. 

                                                      Galimybės 
 * Darbuotojų skatinimas žodžiu, raštu, finansiškai. 

 * Tėvų pedagoginio švietimo organizavimas. 

 * Pedagogų profesinis tobulėjimas.  

 *  Informacinių ir komunikacinių tecnologijų panaudojimo galimybės. 

 * Dalyvavimas projektuose, siekiant pritraukti lėšų.  

 * Pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas, organizuojant ugdymo procesą.  

 * Pasidalinimas gerąja darbo patirtimi. 

 * Rėmėjų ieškojimas.  

                                                               Grėsmės  
 * Didėjanti bedarbystė. 

 * Žemas pragyvenimo lygis. 

 * Blogėjanti pastatų būklė, nenumatyta renovacija. 

* Daugėja vaikų su spec. poreikiais, lopšelis-darželis neturi švietimo pagalbos specialistų. 

 * Didėjantis vaikų skaičius, augančių probleminėse šeimose. 

STRATEGINĖS IŠVADOS 

  Atsižvelgiant į vidaus ir išorės veiksnius bei mokyklos stiprybes, silpnybes, galimybes, grėsmes 

ir rajono švietimo strategiją 2016- 2018 metais būtina:  

 * Racionaliai naudoti lėšas. 

 * Ieškoti rėmėjų. 

 * Siekti geresnės ugdymo(si) kokybės. 

 * Kelti pedagogų kvalifikaciją.  

 * Plėsti bendradarbiavimą ir partnerystę įstaigoje ir už jos ribų. 

 * Stiprinti prevencinį darbą su šeimomis. 

 * Aktyvinti komandinio darbo plėtrą. 



 

VIZIJA, MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

VIZIJA 

 

              Šiuolaikiška įstaiga, teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį kokybišką ugdymą, 

padedanti tenkinti etninės kultūros, socialinius, pažintinius poreikius, ieškanti naujovių, kurianti 

ir puoselėjanti savo tradicijas.  

 

MISIJA 

 

 * Lopšelis-darželis yra įstaiga aktyvi ir atvira kaitai, organizuoja ikimokyklinį,                 

priešmokyklinį vaikų ugdymą, atliepia pagrindines švietimo nuostatas. 

*  Sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias psichinį,        

fizinį vaiko saugumą, asmenybės raidą, formuoja sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius.  

*   Padeda ugdyti nuo pat mažens suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti gebėjimų ir įgūdžių. 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

1. SIEKTI GERESNĖS UGDYMO(SI) KOKYBĖS. 

2. STIPRINTI LOPŠELIO-DARŽELIO METODINĘ IR MATERIALINĘ BAZĘ. 

 

Programos  
1 tikslas 

SIEKTI GERESNĖS UGDYMO(SI) KOKYBĖS. 

Tikslo iškėlimo argumentai 

    Atsižvelgiant į rajono plėtros strateginį planą iki 2022 metų, iškeltus švietimo prioritetus ir 

lopšelio-darželio audito išvadas, manome, kad būtina siekti įvairiuose lygiuose ugdymo(si) kokybės, 

atkreipiant dėmesį į pedagogų bendradarbiavimą  su ugdytinių šeimomis, specialistais įtraukiant į 

bendrus projektus, akcijas. Susipažindami su vaiko gyvenimo sąlygomis, turėsim artimesnius ryšius 

su šeimomis. Palaikysim glaudžius ryšius su mokykla, socialinėm darbuotojom. Vieningai sręsime 

iškilusias problemas. Siekiama vaiko pažangos įvairiais amžiaus tarpsniais. O tai galima pasiekti 

tobulinant ugdymo turinį, orientuojantis į besikeičiančius vaikų poreikius, individualius jų gebėjimus 

bei tėvų lūkesčius. Labai svarbu, kad vaikų pasiekimai būtų vertinami objektyviai, o gauti rezultatai 

panaudojami tolesnei jų pažangai. 

UŽDAVINIAI 

1.1. Ugdymo organizavimo tobulinimas.  

 Priemonės Laikas Atsakingas Lėšos 

1.1.1. Darbo grupės sudarymas dėl 

ikimokyklinio ugdymo programos 

koregavimo ir atnaujinimo. 

2016 m.  

I ketvirtis 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

 

1.1.2. Ugdytinių  poreikių ir pasiekimų 

vertinimo sistemos tobulinimas: 

tinkamas vaikų raidos ir pasiekimų 

vertinimas; rezultatų aptarimas 

pedagogų pasitarime ir grupių 

susirinkimuose su tėvais. 

Kasmet Metodinės grupės 

pirmininkas 
 

1.1.3. Sveikatos projektų ,,Sveikatos Kasmet Projekto vadovas  



takeliu“ tęstinis organizavimas ir jų 

įgyvendinimas. 

1.1.4. Sistemingas, kūrybiškas kasdienės 

ugdomosios veiklos organizavimas. 

Nuolat Pedagogai MK 

1.1.5. Metodinės grupės veiklos 

tobulinimas:   

 Su vaiko pažangos vertinimo 

sistema supažindinti tėvus 

(susirinkimai, informacija lentoje, 

internetinėje svetainėje, 

lankstinukai, pokalbiai ir kt.) 

gautus vertinimo rezultatus 

sumaniai panaudoti tolesnei 

ugdytinio pažangai.    

 Ugdomosios veiklos grupėse 

stebėjimas ir aptarimas. 

2016 – 

2017 m. 

Metodinės grupės 

pirmininkas 

 

Laukiamas rezultatas 

 Programos atnaujinimas atsižvelgiant į pasikeitusius vaiko poreikius, pomėgius gerins ugdymo 

kokybę, skatins  vaiko gebėjimų lavinimą. Metodinių pasitarimų metu bus aptarti naujojo planavimo 

ypatumai, sukurtos ugdomosios veiklos planavimo formos, diskutuojama, svarstytoma ar planai 

pakankamai orientuoti į vaikų poreikius, interesus, gebėjimus, nukreipti į visuminį vaiko ugdymą. 

Teikiama metodinė pagalba planavimo klausimais. Sudaromos sąlygos dalytis pažangiąja patirtimi. 

Pastovus kūrybingos veiklos su ugdytiniais planavimas ir organizavimas, interaktyvių užduočių 

panaudojimas, tenkins šiuolaikinio vaiko poreikius. Iniciatyvus pedagogų dalyvavimas metodinėje 

veikloje aktyvins pedagogių profesinį tobulėjimą. 

 

 1.2. Plėsti įvairias mokytojų kompetencijas ir įvairinti gerosios patirties sklaidos formas. 

       Priemonės Laikas Atsakingas Lėšos 

1.2.1. Pedagogų dalyvavimas kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose, seminaruose. 

Nuolat Direktorius MK 

1.2.2. Projektinių ir kūrybinių darbo grupių 

sudarymas ir dalyvavimas 

projektinėje veikloje. 

2016 - 

2017 m. 

Direkt. pavaduotojas 

 

Projektų 

1.2.3. Atvirų veiklų organizavimas, 

stebėjimas, gerosios patirties sklaida. 

Kasmet Metodinės gr. 

pirmininkas 

 

1.2.4. Tarpusavio bendradarbiavimas, 

pasitarimų organizavimas 

pedagoginės veiklos klausimais. 

Nuolat Direkt. pavaduotojas  

1.2.5.  Mokytojų pasitarimų organizavimas 

darbo klausimais. 

Nuolat Direktorius  

1.2.6. Bendrų renginių organizavimas su 

kaimų ikimokyklinėmis įstaigomis. 

2017 - 

2018 m.  

Direktorius  

Laukiamas rezultatas 

      Pedagogai nestokos iniaciatyvumo, pareigingumo, sieks aukštesnės kvalifikacijos.Vykdant 

projektinę veiklą vyks bendri renginiai su kitomis įstaigomis. Pedagogai dalinsis gerąja darbo 

patirtimi, organizuos, stebės, aptars atviras veiklas. Aktyvės gerosios patirties sklaida lopšelyje-

darželyje ir rajone. 

 



1.3. Gerinti šeimos ir lopšelio-darželio  bendradarbiavimą. 

 Priemonės Laikas Atsakingas Lėšos 

1.3.1. Renginių organizavimas, įtraukiant 

tėvus į jų veiklas ir įvairius 

kultūrinius projektus.  

Kasmet Grupių auklėtojai  

1.3.2. Susirinkimų, pokalbių, valandėlių, 

vakaronių organizavimas. 

Kasmet Grupių auklėtojai  

1.3.3. Ugdytinių tėvų apklausų 

organizavimas įvairiais klausimais. 

Tyrimų medžiagos panaudojimas 

tėvų švietimui. 

Kiekvienais 

mokslo 

metais 

Metodinės gr. 

pirmininkas 

MK 

1.3.4. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 

Projektų 

1.3.5. Rūpinimasis ir globa probleminių 

šeimų vaikais. 

Nuolat Grupių auklėtojai  

Laukiamas rezultatas 

   Daug vaikų iš probleminių šeimų, su kuriomis reikia ieškoti įvairių bendravimo būdų ir formų, 

padėti vaikams. Siekiama optimalaus bendradarbiavimo su šeimomis. Gera ugdytojų sąveika su 

vaikais, globa, geras ugdytinių pažinimas, refleksija, planavimas.  Realus šeimos ir lopšelio-darželio 

bendradarbiavimo planavimas. 

1.4. Gerinti lopšelio-darželio administracinę veiklą.  

 Priemonės Laikas Atsakingas Lėšos 

1.4.1. Skatinti komandinį darbą: 

organizuoti veiklos planavimą, 

sudarant darbo grupes, įgyvendinimą 

ir atsiskaitymą. 

Kasmet Direktorius, 

Direkt. pavaduotojas 
 

1.4.2. Vidaus audito organizavimas ir 

vykdymas. 

Kasmet Direkt. pavaduotojas  

1.4.3. Vykdyti įvairių komisijų veiklos 

priežiūrą ir konsultavimą.  

Nuolat Direktorius  

1.4.4. Organizuoti direkcinius pasitarimus, 

įvairiais lopšelio-darželio veiklos 

klausimais. 

Nuolat Direktorius  

Laukiamas rezultatas 

       Gerėjantis mikroklimatas įstaigoje. Stiprėjantis tapatumo ir pasididžiavimo lopšeliu-darželiu 

jausmas. Savalaikis, demokratiškas lopšelio-darželio veiklos planavimas, įvairių lopšelio-darželio 

veiklos klausimų aptarimas direkciniuose pasitarimuose, įgyvendinimas įtraukiant lopšelio-darželio 

bendruomenę bei atsiskaitymas.  

                                                                     2 tikslas 

       STIPRINTI LOPŠELIO-DARŽELIO MATERIALINĘ BAZĘ. 

Tikslo iškėlimo argumentai  

       Juodupės loopšelio-darželio žaidimų aikštelės atnaujinimas įpareigoja tinkamai rūpintis ir 

priežiūrėti turimus įrenginius, inventorių. Įsigyti naujų priemonių, žaislų, turimas priemones 

panaudoti ugdomojoje veikloje.  

                                                              UŽDAVINIAI 

   2.1. Ugdymo priemonių ir žaislų įsigijimas. 

 Priemonės Laikas Atsakingas Lėšos 

2.1.1. Priemonių, žaislų įsigijimas. Kasmet Direkt. pavaduotojas  MK 



2.1.2.  Lentynų, indų, staliukų įsigijimas. 2016 m. Ūkvedys  

2.1.3. Įvairių priemonių įsigijimas, 

vykdant projektinę veiklą. 

Kasmet Direkt. pavaduotojas  

Laukiamas rezultatas 

    Užtikrinti normalų įstaigos funkcionavimą, racionaliai naudojant skirtą finansavimą. Vaikams 

užtikrinti sanitarijos ir higienos reikalavimus. Priemonių įsigijimas iš projektinių lėšų. Įvairių 

priemonių kūrybiškas panaudojimas ugdymo procese.  Kokybiškos priemonės kels ugdymo(si) 

motyvaciją ir gerins ugdymo(si) sąlygas. 

   2.2. Lopšelio-darželio aplinkos tvarkymas.  

 Priemonės Laikas Atsakingas Lėšos 

2.2.1. Estetiškos aplinkos kūrimas ir 

atnaujinimas sezonų laikotarpiu. 

Nuolat Direkt. pavaduotojas Spec. 

programų 

2.2.2. Pastovus teritorijos tvarkymas, 

įrenginių atnaujinimas ir priežiūra. 

Pastoviai Ūkvedys Biudžeto 

2.2.3. Ieškoti lėšų ir rėmėjų rūsio kalnelio 

tvarkymui. 

2017 m. Direktorius Rėmėjų. 

Laukiamas rezultatas 

       Vaikų užimtumo, žaidimų gerinimas. Vaikai bus saugūs, priemonės atitinkančios vaikų amžių, 

saugos reikalavimus. 

2.3. Informacinių ir komunikacinių technologinių diegimas į ugdymo procesą. 

 Priemonės Laikas Atsakingas Lėšos 

2.3.1. Plėsti informacinių technologijų 

panaudojimo galimybes. 

2017 m. Direktorius 

Direkt. pavaduotojas 
Spec. 

programų 

2.3.2. Įstaigoje įdiegti belaidį internetą 2017 m. Ūkvedys 

Direkt. pavaduotojas 
Biudžeto 

Laukiamas rezultatas 

 Kompiuteriu naudojimosi  prieinamumas lopšelio-darželio bendruomenei. Pedagogai naudos 

informacines technologijas savo darbe. Ugdymas tenkins šiuolaikinio vaiko poreikius. 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

Pritarta 

Lopšelio-darželio mokytojų tarybos posėdžio 

2016 m. sausio 27 d. protokoliniu nutarimu Nr. 2.         

Protokolas Nr. 1. 

 

Pritarta 

Lopšelio-darželio tarybos posėdžio 

2015 m. sausio 28 d. protokoliniu nutarimu Nr. 2.         

Protokolas Nr. 1. 

 

 


