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ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠELĖ“ 2020-2022 M.  
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 
 
 
 

Asignavimų 
valdytojas(ai) 

 
Šilutės lopšelis-darželis ,,Pušelė“ 190687399 

 
Misija: 
 
 

         
   Vizija 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla, atvira kaitai ir naujovėms, 
siekianti džiugaus, malonaus, prasmingo ugdymo(si) proceso bei nuolatinės 
individualios ugdytinių pažangos, savo veiklą grindžianti į vaiką orientuoto 
humanistinio ugdymo principais, diegiama pasidalytosios lyderystės, 
besimokančios organizacijos kultūra, daugumą mokytojų sudaro reflektuojantys 
ir rezultatyviai dirbantys pedagogai, kuriami lygiaverčiai pedagogų, tėvų, vaikų 
santykiai, pripažįstamas vaiko ir šeimos dalyvavimas bei ekspertinės galios 
priimant įvairiausius sprendimus, taikomi Valdorfo pedagogikos elementai  ir 
etninės kultūros pažinimo pradmenys. 
Misija  
Auginti laimingą, kūrybingą, socialią vaiko asmenybę, pripažįstant kiekvieno 
vaiko unikalumą, tenkinant prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, 
socialinius, pažintinius poreikius, padedant pasirengti sėkmingai mokytis pagal 
pradinio ugdymo programą kuo labiau natūralioje, dinamiškoje, atviroje, 
įgalinančioje aplinkoje per veiklą ir patyrimą. 
Vertybės: 

 Pagarba kiekvienam bendruomenės nariui - dideliam ir mažam, 
pozityvūs, savitarpio pagalba grįsti santykiai; 

 Atsakomybė už žodį, poelgį,, darbą; 
 Atvirumas sau ir pasauliui, kitokiam požiūriui, dialogui, pozityvioms 

iniciatyvoms; 
  Kūrybiškumas kurti vertingas idėjas ir jas įgyvendinti, iššūkius priimti 

kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti. 
Strateginiai veiklos prioritetai: 

1. Veiksmingo, kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas; 
2.  Pagalba specialiųjų poreikių vaikams; 
3.  Naujų ugdymo(si) aplinkų kūrimas; 
4.  Besimokančios organizacijos kultūros puoselėjimas. 

Filosofija 
 Pripažinti vaikų kultūrą kaip vertybę, o vaikus – kaip aktyvius ir išradingus 
savo aplinkos kūrėjus. 
 

 
Situacijos analizė 
Išorinės aplinkos analizė: 
Politiniai–teisiniai veiksniai.  
        Lietuvos švietimo politika yra orientuota į Vakarų šalių vertybes ir formuojama atsižvelgiant 
į Europos Sąjungos švietimo gaires ir prioritetus. Oficialiuose dokumentuose minimi šie Europos 
Sąjungos švietimo politikos prioritetai, kurie  atsispindi ir Lietuvos švietimo plėtotės strateginėse 
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nuostatose. 
Europos Sąjungos švietimo politikos prioritetai: 

 Švietimo kokybės stiprinimas; 
 Švietimo prieinamumo palengvinimas; 
 Turinio reformavimas; 
 Švietimo erdvės atvirumo didinimas; 
 Efektyvus resursų panaudojimas švietime. 

 
Lietuvos švietimo strateginės nuostatos 

2013-2022 m. 
 

Strateginis tikslas: Paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu veržliam ir savarankiškam žmogui, 
atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį. 
Tikslai: 

 Pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų kritinę masę sudaro reflektuojantys, 
nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai ir dėstytojai; 

 Įdiegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kultūrą, užtikrinančią savivaldos, 
socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną; 

 Maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo aprėptį suteikti mokiniams 
bei studentams palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir realizuoti 
specialiuosius poreikius; 

 Sukurti paskatų ir sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksnia pagalba 
atpažįstant save ir renkantis kelią veiklos pasaulyje. 

                   Lopšelis - darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos konstitucija, Švietimo 
įstatymu, Vaiko teisių pagrindų įstatymu, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Lietuvos 
respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos higienos norma HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“,  
,,Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo 
modelio aprašu“ (ŠMM), Švietimo ir mokslo ministerijos strateginiu  veiklos planu, Šilutės rajono 
savivaldybės strateginės plėtros planu 2015-2024 metams, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, 
Lietuvos respublikos Vietos savivaldos įstatymu, kitais teisės aktais, lopšelio-darželio ,,Pušelė“  
nuostatais. 
        Respublikoje priimti ikimokyklinių įstaigų darbą reglamentuojantys dokumentai: 
Ikimokyklinio ugdymo koncepcija, Priešmokyklinio ugdymo koncepcija, ,,Ikimokyklinio amžiaus 
vaikų pasiekimų aprašas“, Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, lopšelio-darželio 
parengta ir savivaldybės tarybos patvirtinta lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa 
,,Pasaulis yra geras ir aš esu geras jame“. 
 
Ekonominiai veiksniai.  

       Lietuva orientuojasi į modernų, žiniomis grindžiamą ūkį, todėl žiniomis besiremianti 
ekonomika tampa prioritetiniu Lietuvos siekiu kaip ir mokytojo profesija. Įstatymiškai įtvirtintos 
švietimo finansavimo nuostatos (mokinio krepšelis), kuris nuo 2010 m. dalinai taikomas ir 
ikimokyklinėms įstaigoms, leidžia įsigyti mokymo priemonių, pakanka lėšų pedagogų 
kvalifikacijai kelti.  

Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų veiklą įtakoja  2014–2020 metų Europos 
Sąjungos (ES) struktūrinė parama. Plėtros tikslų siekiama investuojant į  esmines šios strategijos 
įgyvendinimo prioritetines kryptis: darželiams rekonstruoti, universaliems daugiafunkciniams 
centrams kaimo vietovėse steigti ir pedagogų kvalifikacijai tobulinti. Projekto tikslas yra, 
panaudojant ES fondų lėšas, išplėsti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo galimybes, kad jis 
būtų prieinamas visiems norintiems. 
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        Lopšelis – darželis dalyvauja Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų programoje 
,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“. Programos lėšomis atlikta virtuvės, 
skalbyklos, metodinio kabineto, grupių prausyklų ir tualetų renovacija, kursuose pedagogai ir 
vadovai įgyja naujų profesinių kompetencijų. Investicinių projektų lėšomis 2015 m. renovuotos 
grupių patalpų grindys, lovos-spintos, sporto salė, koridorius, lauko durys, įsigyta virtuvės ir 
skalbyklos įrangos. 2019 m. suremontuota 1 lopšelio grupės žaidimų kambarys ir miegamasis, 
išdažytos 4 laiptinių grindys-laiptai, visų lopšelio-darželio grupių rūbinėlių grindys, 1 darželio 
grupės rūbinėlėje grindys perdengtos laminato danga, užtaisytos  fasadinių plokščių sujungimo 
bei langų angokraščių siūlės (didžiosios ertmės). Įsigyta įrangos bei priemonių: 6 nešiojami 
kompiuteriai, biuro kampinis rašomasis stalas, vaikų lauko žaidimų aikštelė bei sūpuoklė, 1 
darželio grupei mediniai, reguliuojamo aukščio staliukai su kėdutėmis, 2 bevielio ryšio stotelės, 
žoliapjovė (trimeris), motopjūklas. 
 
Socialiniai veiksniai.   

Lopšelį – darželį  lanko įvairių socialinių sluoksnių, įvairia veikla užsiimančių tėvų vaikai. 
Gausėja  socialinę atskirtį patiriančių vaikų, kuriems reikia specialios paramos. Šių šeimų vaikai 
neišgali lankyti darželio dėl lėšų stygiaus. Nuo 2012 m. balandžio 26 d. įsigaliojo privalomo 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas Nr. V-735/A1-
208, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro. Vadovaujantis šiuo aprašu rizikos grupės šeimų vaikai 
privalo lankyti darželį.  

Šiuo metu savivaldybė 60 vaikų (31%)  dotuoja 50 procentų maitinimo išlaidų. 
Blogėja vaikų sveikatos indeksas. Sveikatos ministerijos duomenimis ikimokyklinio 

amžiaus vaikų sveikata nuolat blogėja. Daugėja įvairių  sveikatos sutrikimų turinčių vaikų. 2019 
m. rugsėjo  mėnesį darželį lankė 196 vaikai. Remiantis  „Vaikų sveikatos pažymėjimo“  (forma 
Nr. 027-1/a) duomenimis  I – os sveikatos grupės  yra 123,  II – os 38, III – os 33,  IV – os 2 
vaikai. Sveiki vaikai sudaro 63 %  , tas pats  nuošimtis  kaip ir 2018 metais. Vyrauja kraujotakos 
sistemos bei kvėpavimo sistemos sutrikimai.  

Lopšelyje-darželyje yra 12 vaikų, turinčių specialiųjų ugdimosi poreikių. Teikiamos 
logopedo paslaugos. Dėl specialistų trūkumo neteikiama socialinio pedagogo, psichologo pagalba. 
Logopedo pagalba teikiama priešmokyklinio ugdymo ir specialiųjų poreikių vaikams. Kitiems 4-5 
m. vaikams logopedo pagalba neteikiama.  
 
 
Technologiniai veiksniai.  

Informacinės ir komunikacinės technologijos įtakoja ne tik ugdymo turinį, bet ir visą 
ugdymo procesą. Renovuotame lopšelio-darželio metodiniame kabinete įrengta ,,išmanioji“ lenta, 
įsigyta  skaitmeninė vaizdo kamera, vaizdo projektorius.  

2018 – 2019 mokslo metais įsigijome nešiojamuosius kompiuterius visose grupėse, įdiegta 
elektoninio dienyno valdymo sistema ,,Mūsų darželis“.  

Pedagogai yra išklausę kompiuterinio raštingumo kursus, įstaigos finansinė apskaita ir 
raštvedyba yra kompiuterizuota.  

Dalis administracijos kompiuterių  yra moraliai pasenę, juos būtina pakeisti naujesniais.  
Vidinės aplinkos analizė: 
Teisinė bazė.  

Įstaigos darbą reglamentuoja Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtinti įstaigos 
nuostatai, įstaigos tarybos aprobuoti ir direktoriaus patvirtinti pedagogų ir aptarnaujančio 
personalo pareiginiai aprašai, sveikatos ir darbų saugos instrukcijos, Darbo tvarkos taisyklės,  
Organizacinė struktūra.   
Valdymo struktūra.  
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Lopšelio-darželio  administraciją sudaro: direktorius,  direktoriaus pavaduotojai ugdymui, 
ūkvedys, buhalteris, apskaitininkas-raštvedys. 
Lopšelyje-darželyje veikiančios savivaldos institucijos: 

 Lopšelio-darželio taryba; 
  Mokytojų taryba; 

Lopšelio-darželio valdymo struktūra nusako aiškų administracijos darbuotojų funkcijų 
pasiskirstymą, demokratiškai renkamos savivaldos institucijos veiklą vykdo vadovaudamiesi 
demokratijos ir pasidalintos lyderystės principais.  

Lopšelį-darželį lanko 192 vaikai, veikia 11 grupių: 4 ankstyvojo amžiaus (1–3 m.), 5 
ikimokyklinio amžiaus (3–5/6 m.), tarp jų – Valdorfo pedagogikos grupė, 2 priešmokyklinio 
amžiaus  (5/6–6/7 m.)  vaikų grupės.     
Žmogiškieji ištekliai. 

Lopšelyje-darželyje vaikus ugdo  22 pedagogai, tarp jų 90 % su aukštuoju išsilavinimu. 
Pedagogai, turintys pakankamą darbo stažą ir išsilavinimą, atestuoti, 43 % įgiję metodininko  
kvalifikacinę kategoriją, 5 pedagogės turi  po dvi specialybes: psichologija, pradinis ugdymas,  
Valdorfo pedagogika. Dirba 23 aptarnaujančio personalo darbuotojai. 

2019 m. spalio 1 d. buvo įsteigtas mokytojo padėjėjo etatas. Trūksta švietimo pagalbos 
specialistų:  logopedo, psichologo.   
Planavimo sistema.  

Lietuvos švietimo politikos prioritetus, ilgalaikius švietimo tikslus, švietimo turinio kaitos 
kryptis, finansavimo prioritetus nustato valstybinė švietimo strategija. Vadovaujantis minėta 
strategija, ruošiami ir tarpusavyje derinami valstybės, savivaldybės ir lopšelio - darželio 
strateginiai planai ir tvirtinamos programos. 
          Įstaiga savo veiklą planuoja ruošdama trejų metų strateginį veiklos planą ir metinį veiklos 
planą, kuriuos rengia darbo grupės. Veiklos įsivertinimui  taikome SSGG analizę, plačiojo audito 
rekomendacijas, giluminio kokybės įsivertinimo išvadas, atsakingų institucijų (Savivaldybės 
švietimo skyriaus, Maisto ir veterinarijos tarnybos, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro) 
išvadas ir rekomendacijas,  kūrybinių grupių ir tėvų anketavimo duomenis, pasiūlymus). 
Sistemingai atliekamas veiklos kokybės įsivertinimas. 2018-2019 mokslo metų įstaigos 
giluminiam įsivertinimui pasirinktas veiklos rodiklis - 4.2.3. Pedagoginė ir socialinė pagalba (4 
sritis – Parama ir pagalba vaikui, šeimai, 4.2. tema  - Vaiko poreikių tenkinimas).  
 
Finansiniai ištekliai. 
         Savivaldybės asignavimai, tikslinės valstybės dotacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus grupėms (,,mokinio krepšelis“), specialiųjų programų lėšos ( tėvų mokestis), tėvų, rėmėjų 
ir darbuotojų GPM 2 % parama, įvairių fondų lėšos, socialinės paramos lėšos priešmokyklinio 
amžiaus vaikų nemokamiems pietums, Europos sąjungos ,,Pieno programa“, ,,Vaisių vartojimo 
skatinimo programa“.  

 
Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos.  

Kompiuteriai yra direktoriaus, buhalterio, raštvedžio - apskaitininko, pavaduotojo ugdymui, 
pavaduotojo ūkiui, bendrosios praktikos slaugytojo  kabinetuose, mokytojų kambaryje, visose 
darželio grupėse. Visi kompiuteriai turi interneto prieigą. Įdiegta elektroninio dienyno sistema 
,,Mūsų darželis“. 

Administracijos darbuotojai turi elektroninio pašto dėžutes, turime faksą, 1 telefono 
abonentinį numerį ir 4 telefono aparatus, veikia  lopšelio–darželio interneto svetainė www.pusele-
silute.lt.  

. 
Vidaus darbo kontrolė.  
Mokyklos veiklą reglamentuoja mokyklos nuostatai, darbo tvarkos taisyklės ir pareiginiai aprašai.  
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        Įstaigos finansinę veiklą kontroliuoja savivaldybės kontrolierius ir valstybės kontrolė, 
įstaigos vadovas. 
         Lopšelio-darželio veiklą koordinuoja Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyrius. 
         Įstaigos metiniame plane planuojama ugdomojo proceso priežiūra. 
         Naujomis tvarkomis papildyta „Buhalterinės apskaitos organizavimo politika“ bei „Finansų 
kontrolės taisyklės“. Išankstinę ir einamąją kontrolę vykdo įstaigos vyr. buhalteris, paskesniąją 
kontrolę -  direktorius. 
        Lopšelio-darželio vidaus kokybės įsivertinimas atliekamas pagal ŠMM parengtą 
,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką“. Veiklos kokybės įsivertinimą 
lopšelyje-darželyje atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta vidaus veiklos kokybės įsivertinimo 
grupė iš pedagogų ir specialistų. 
         Lopšelyje-darželyje sėkmingai diegiama  priežiūros sistema, kuri apima administracinės, 
pedagoginės ir ūkinės veiklos priežiūrą. 
SSGG analizė: 
Stiprybės.   
1.Vaikai su SUP poreikiais integruojami į bendrąją ugdomąją veiklą, taikomas individualus 
sunkumų sprendimo modelis. 
2. Įdiegta elektroninio dienyno sistema ,,Mūsų darželis“, pedagogai žymi vaikų lankomumą 
žiniaraštyje, planuoja ugdymo procesą; 
3. Diegiama pasidalytosios lyderystės, besimokančios organizacijos kultūra; 
4. Auklėtojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant. 
5. Etninė kultūra integruojama vaikų meninėje, pažintinėje, judrioje veikoje, kuriant vieningą, 
etninės kultūros principus atitinkantį interjerą  ir lauko aplinką; 
6. Teikiamos papildomos paslaugos: veikia  vaikų ir pedagogų etnografinis ansamblis, teikiamos 
tėvų apmokamos šokių, anglų kalbos, robotikos ir futbolo būrelio paslaugos; 
7. Savivaldybės ir darželio lėšomis atnaujinamos patalpos ir įranga; 
8.Aktyvus pedagogų dalyvavimas tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose. 
 
Silpnybės: 
1.Susidėvėję santechnika, elektros instaliacija, šilumos sistema; 
2.Pasenę grupių baldeliai (stalai, kėdutės, spintelės žaislams ir rūbams); 
3. Grupėse ir lauko teritorijoje trūksta erdvių vaikų eksperimentams, savarankiškai tiriamajai 
veiklai, neišnaudojamos visos galimybės vaikų socialinei ir pažintinei veiklai;  
4. Trūksta švietimo pagalbos specialistų (psichologo, socialinio darbuotojo), nekoreguojami 4-5 
m. vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimai; 
5. Nepakankamos mokytojų ir auklėtojų padėjėjų kompetencijos darbui su speliųjų ugdymosi 
poreikių turinčiais vaikais. 
6. Nepakankamas inovatyvių mokymo priemonių ir būdų taikymas; 
7. Nepakankamas nekontaktinių valandų skaičius kokybiškai pasirengti ugdymo procesui. 
 
Galimybės:   
1. Plėsti bendradarbiavimą su Europos, respublikos, rajono ikimokyklinėmis įstaigomis, dalintis 
gerąja darbo patirtimi; 
2. Kurti naujas erdves grupėse ir lauko teritorijoje: tyrinėjimų, eksperimentų, meninės veiklos; 
3. Įsteigti pagalbą teikiančių specialistų etatus: socialinio pedagogo, psichologo, logopedo; 
4. Stiprinti ugdytinių tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą;  
5. Atlikti smulkius patalpų remonto darbus, modernizuoti edukacinę aplinką, lauko aikštynus 
pritraukiant Europos Sąjungos fondų investicijas, rengiant projektus, programas, panaudojant 2% 
GMP paramos ir labdaros lėšas.  
Grėsmės: 
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1. Nepakankamas materialios aplinkos finansavimas: eksploatacinių įrengimų atnaujinimui, 
patalpų remontui, leidžia tik iš lėto, paramos ir savarankiškomis lėšomis modernizuoti aplinką, 
nepakankamai taupomi energetiniai resursai, savivaldybės lėšos; 
2. Nepakankama parama ir pagalba socialinės atskirties šeimoms, auginančioms ikimokyklinio 
amžiaus vaikus, netaikomos mokesčio lengvatos vaikams, lankantiems darželius; 
3. Prastėjantys 4-5 m. vaikų sakytinės kalbos gebėjimai nepakankamai tenkina poreikį pažinti 
aplinkinį pasaulį, perimti gimtosios kalbos modelį, bendravimo ir savirealizacijos poreikį;  
4. Prastėjantis vaikų sveikatos indeksas. Daugėja įvairių  sveikatos sutrikimų turinčių vaikų; 
5. Didėjantis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičius. 
 
 
 

Strateginio tikslo pavadinimas.  
Pasiekti, kad Šilutės lopšelis – darželis ,,Pušelė“ taptų visuomenei patrauklia institucija, 
teiktų kokybiškas vaikų ugdymo(si) ir priežiūros paslaugas saugioje, sveikoje, 
funkcionalioje aplinkoje. 
 

Kodas 
01 

Strateginio tikslo aprašymas:   
         Lopšelį-darželį lanko 196 vaikai, dirba 21 pedagogas ir 23 aptarnaujančio personalo 

darbuotojai, kuriems siekiama sudaryti saugias ir sveikas darbo ir ugdymo sąlygas. Per praėjusius 
kelerius metus perdengtas stogas,  pakeisti langai, atlikta virtuvės, skalbyklos, metodinio 
kabineto, grupių tualetų ir prausyklų renovacija, įstaigomis lėšomis atliekami einamieji grupių 
remontai, įsigyta įrangos ir priemonių. 
             Siekdami  toliau optimizuoti įstaigos funkcionavimą, geriau patenkinti bendruomenės 
poreikius ir efektyviau išnaudoti išteklius, ieškodami įvairių finansavimų šaltinių, sieksime atlikti 
šilumos, vandens ir nuotekų, elektros sistemų renovaciją, apšiltinti pastato išorines sienas, atlikti 
grupių patalpų remontą, įsigyti baldų ir įrangos, pakeisti teritorijos tvorą bei atnaujinti ir pakeisti 
lauko žaidimų aikštelių įrenginius, kurie neatitinka higienos normų reikalavimų, grupėse ir lauko 
teritorijoje įrengti erdves vaikų eksperimentams, savarankiškai tiriamajai veiklai.  
Ugdymo procese taikyti į vaiką orientuotus humanistinio ugdymo principus, diegti pasidalytosios 
lyderystės, besimokančios organizacijos kultūrą, didinti pedagogų kompetencijas integruojant  
SUP vaikus, kurti lygiaverčius mokytojų, šeimos, vaikų santykius, įsteigti pagalbos vaikui 
specialisto-logopedo etatą. 
 
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa:   

Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa. 
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ŠILUTĖS LOPŠELIS – DARŽELIS ,,PUŠELĖ“ 
 

  I PROGRAMOS APRAŠYMAS 
 

Biudžetiniai metai  2020 m.  
Asignavimų valdytojas (-
ai), kodas  

Šilutės lopšelis – darželis ,,Pušelė“, 190687399 

Vykdytojas (-ai), kodas Šilutės lopšelis – darželis ,,Pušelė“, 190687399 
 

Programos pavadinimas Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa Kodas 01 
 

Programos parengimo 
argumentai 

  Programa tęstinė. 2020–2022 metų programa parengta siekiant 
įgyvendinti Valstybinės 2013–2022 metų švietimo strategijos bei 
Geros mokyklos koncepcijos nuostatas, sutelkti įstaigos 
bendruomenės pastangas pokyčiams, vertybių puoselėjimui. 
Programa yra vienas pagrindinių dokumentų, numatantis lopšelio-
darželio  esminius kaitos prioritetus ir jų įgyvendinimo kryptis 
trejiems metams. Įgyvendinant programos strateginį tikslą bus 
užtikrinama šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius atitinkanti 
švietimo ir ugdymo kokybė, padidės veiklos efektyvumas 
orientuotas į lanksčias ir kokybiškas ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo paslaugas, reikiamą švietimo pagalbą, 
individualius vaikų ugdymosi poreikius. Programa siekiama 
tenkinti Šilutės savivaldybės bendruomenės švietimo paslaugų 
poreikius.       
Programa parengta, siekiant mobilizuoti  organizacinius, 
finansinius bei žmogiškuosius resursus bendriems tikslams 
įgyvendinti bei numatyti  konkrečias priemones modernios ir 
saugios ugdymo aplinkos kūrimui, pagrindinių funkcijų – 
ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo programų vykdymui. 
Esant nepakankamiems finansiniams ištekliams, kiekvienais 
metais nustatant prioritetus, siekiama planingai paskirstyti 
gaunamas lėšas. 

Švietimo, sveikatos ir 
socialinio sektoriaus 
plėtojimas 
(pagal ŠRSPP) 

3.6. Plėtoti šiuolaikišką, modernią švietimo 
sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę ir užimtumą 

Ko- 
das 

04 
 
 

Šia programa 
įgyvendinamas 
įstaigos/padalinio 
strateginis tikslas: 

Pasiekti, kad Šilutės lopšelis-darželis ,,Pušelė“ 
teiktų kokybiškas vaikų ugdymo ir priežiūros 
paslaugas  sveikoje, saugioje, funkcionalioje, 
estetiškoje aplinkoje 

Ko- 
das 

01 

Programa Tęstinė 
 

Programos aprašymas:  
Teikiamų paslaugų kokybė atitiks visuomenės poreikius ir padės lopšeliui-darželiui siekti 
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savitumo. Sukurta patraukli, šiuolaikiška ir estetiška ugdymo(si) aplinka, tenkinanti lopšelio-
darželio bendruomenės poreikius, ugdomi įgūdžiai, padėsiantys sėkmingai vaikui orientuotis į 
visuomenę. Ugdymo(si) rezultatus lems sveika aplinka, saugūs bendruomenės narių santykiai. 
Pagrindiniai jo vykdytojai – pedagogai. Jie nuolat tobulins pedagoginę kompetenciją, sieks 
aukštesnės kvalifikacijos, taikys įvairias ugdymo formas ir metodus, suteiks vaikams dabarties 
žmogui būtinas kompetencijas.  
Veiksmingai bus panaudojamos mokinio krepšelio ir aplinkos lėšos, bus užtikrintas sėkmingas 
įstaigos funkcionavimas.  
Įgyvendinant programos tikslą vykdomi šie uždaviniai:  
01 Uždavinys - gerinti mokymo(si)  proceso organizavimą siekiant aukštesnės ugdymo(si) 
kokybės. 
02 Uždavinys – telkti bendruomenę plėtoti pasidalintąją lyderystę; 
03 Uždavinys – kurti sveiką, saugią, funkcionalią aplinką. 
 
Programos 
tikslas 

Pasiekti, kad Šilutės lopšelis – darželis ,,Pušelė“ taptų 
visuomenei patrauklia institucija, teiktų kokybiškas vaikų 
ugdymo(si) ir priežiūros paslaugas saugioje, sveikoje, 
funkcionalioje aplinkoje. 
 

Kodas 01 

 

Tikslo aprašymas: Kokybišką vaikų ugdymą galima užtikrinti gerinant švietimo kokybės 
vadybą, lopšelio-darželio materialinę-techninę bazę. Gerinant ugdymo kokybę, sėkmės rodikliu 
bus ugdytinių sveikata, gera vaikų savijauta, kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmė, pažanga ir 
pasiekimai, sėkminga adaptacija mokykloje, pedagogų gebėjimas teikti kokybiškas vaikų 
ugdymo ir priežiūros paslaugas. 
 
 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  
Sudarytos tinkamos sąlygos ugdymo programų vykdymui. Įsigyta šiuolaikiškų, kokybiškų 
priemonių įvairiapusiam vaiko ugdymui, sudarytos palankios sąlygos vaikų gyvenimui, 
atnaujintos žaidimų erdvės, labiau išnaudota teritorija, aplinka taps funkcionalesne, išaugs 
galimybės vaikų kūrybiškumo ugdymui.  
Visos erdvės pritaikomos ugdymo poreikiams, vykdoma įvairi ugdomoji, tiriamoji veikla, 
tobulinamos įvairios vaikų kompetencijos, tobulėja vaikų susipažinimo su istoriniu paveldu 
galimybės. Visa bendruomenė iniciatyvi, kūrybiška ir savarankiška, pilietiškai aktyvi ir atvira, 
puoselėjanti etninę kultūrą. Diegiant inovatyvias idėjas ir ugdymo metodus, pedagogai naudosis 
naujausia metodine ir pedagogine literatūra. Praturtinta ir atnaujinta materialinė bazė skatina 
gyventi sveikiau, gerėja grupių vaikų sveikatingumo rodikliai.  
Ugdymo procesas vyksta saugioje, higienos normas ir taisykles atitinkančioje, estetiškoje aplinkoje.  
Bendradarbiaujama su kitų šalių ikimokyklinėmis įstaigomis, dalijamasi gerąja patirtimi, skatinimas 
novatoriškumas. Lopšelio-darželio bendruomenė įgyvendina tarptautinį Švietimo mainų paramos 
fondo finansuojamą Mokyklų mainų strateginės partnerystės projektą „Travelling Europe by 
Art“pagal „ERASMUS+“ programą. Projektas vykdomas 24 mėnesius 2019.09.01-2021.08.31. 
 
 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:  Europos sąjungos struktūrinių fondų 
lėšos, valstybės ,,mokinio krepšelio lėšos“,  savivaldybės biudžeto lėšos, rėmėjų lėšos, fondų 
lėšos, 2% GPM paramos lėšos. 
 

Veiksmai, numatyti Šilutės rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma 
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programa: 
3.1.2.2. Renovuoti švietimo įstaigų pastatus ir komunikacijas.  
3.1.2.3. Atnaujinti klasių, laboratorijų bei kabinetų įrangą bei baldus.  
3.1.2.4. Atnaujinti ir išplėsti sporto bazę.  
3.1.2.7. Kompiuterizuoti mokyklas.  
3.1.3.4. Įdiegti ugdymo kokybės ir efektyvumo valdymo sistemą švietimo įstaigose.  
4.1.      Plėtoti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę ir užimtumą  
 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:  Švietimo įstatymas, biudžetinių įstaigų veiklą 
reglamentuojantys įstatymai, Lietuvos Respublikos higienos normos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


