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ŠILUTĖS  LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠELĖ“ 
 

2021-2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 
Asignavimų 
valdytojas(ai) 

Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“, kodas 190687399 
 

 
 
 

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. 

 
Situacijos analizė 

Išorinės aplinkos analizė: 
Politiniai – teisiniai veiksniai.  
Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymu, Geros 
mokyklos koncepcija, Vaiko teisių pagrindų įstatymu, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, 
Lietuvos respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos higienos normomis, Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos strateginiu veiklos planu, Šilutės rajono savivaldybės strateginės plėtros planu 
2015-2024 metams, Šilutė rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Švietimo ir mokslo ministro 
įsakymais, Lietuvos respublikos Vietos savivaldos įstatymu, kitais teisės aktais, lopšelio-darželio 
,,Pušelė“  nuostatais. Lopšelio-darželio parengta ir savivaldybės tarybos patvirtinta lopšelio-darželio 
ikimokyklinio ugdymo programa ,,Pasaulis yra geras ir aš esu geras jame“. 
Ekonominiai veiksniai.  
Lietuvos bei rajono ekonominė situacija įtakoja švietimo įstaigų finansavimą. Dėl lėšų stokos buvo 
nepakankamai finansuojami lopšelio-darželio ūkio dalies problemų sprendimai. Pakeitus mokesčio 
už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programas, nustatymo tvarką ir Savivaldybės tarybos nustatytas ugdymo aplinkos išlaikymo 
mokestis, sudaro galimybę ugdymo įstaigoms gauti lėšų ugdymo priemonėms bei ugdymo aplinkai 
gerinti.         
Socialiniai veiksniai. 
Lopšelį – darželį  lanko įvairių socialinių sluoksnių, įvairia veikla užsiimančių tėvų vaikai. 
Valstybinė socialinė politika remia šeimas ir užtikrina ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą. 
Taikomos mokesčio lengvatos socialiai pažeidžiamoms šeimoms, teikiama švietimo pagalba 
specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams. Lopšelyje-darželyje yra 9 vaikai, turintys specialiųjų 
ugdymosi poreikių, kuriems teikiamos mokytojo padėjėjo ir socialinio pedagogo paslaugos. 
Logopedo paslaugos teikiamos tik priešmokyklinio amžiaus vaikams. Kitiems 4-5 m. vaikams 
logopedo pagalba neteikiama. Dėl specialistų trūkumo neteikiama psichologo pagalba. 

Technologiniai veiksniai.  
Informacinės ir komunikacinės technologijos įtakoja ne tik ugdymo turinį, bet ir visą ugdymo 
procesą. Modernizuojant, įdiegiant informacines technologijas, ugdymo procesas padaromas 
įdomesnis, atitinkantis šiuolaikinius vaikų poreikius. 2020 metais atnaujinta kompiuterinė įranga: 
įsigytas naujas modernus spausdintuvas, du stacionarūs kompiuteriai, du planšetiniai kompiuteriai. 
Du pedagogai išklausė kompiuterinių technologijų pritaikymo ugdymo procese kursus, tačiau dėl 
planšetinių kompiuterių trūkumo, negalime mokymuose įgytų žinių pritaikyti praktikoje. 

Vidinės aplinkos analizė: 
Teisinė bazė.  
Vadovaujantis teisine baze, reglamentuojančia švietimo sistemos veiklą, sukurta vidinė teisinė bazė: 
lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantys Nuostatai, Darbo tvarkos taisyklės, lopšelio-darželio 
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direktoriaus įsakymai, lopšelio-darželio tarybos nutarimai, strateginiai planas, priešmokyklinio 
ugdymo planai, darbuotojų pareiginės instrukcijos.  
Organizacinė struktūra.  
Lopšelio-darželio „Pušelė“ organizacinę struktūrą sudaro:  

 pedagoginis personalas; direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, muzikos mokytoja, 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai; 

 administracija; 
 švietimo pagalbos specialistai : socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas; 
 aptarnaujantis personalas: valytoja, teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkai, vyr. 

virėjas, virėjai, maitinimo organizatorius, skalbėja, auklėtojų padėjėjai. 
Lopšelį Lopšelį-darželį lanko 196 vaikai, veikia 11 grupių: 4 ankstyvojo amžiaus (1–3 m.), 5 
ikimokyklinio amžiaus (3–5/6 m.), 2 priešmokyklinio amžiaus  (5/6–6/7 m.)  vaikų grupės.     

Įstaigos veiklos kontrolė 
Lopšelio-darželio veikla, jos efektyvumas ir  rezultatai kontroliuojami įstatymų ir vidaus norminių 
teisės aktų  nustatyta tvarka. Pagrindinę veiklą reglamentuoja Švietimo įstatymas ir lopšelio-
darželio Nuostatai, pareigybių aprašymai. Veikia pedagogų atestacijos komisija. Planingai 
vykdoma ugdymo priežiūra. Ūkinės operacijos pagrįstos apskaitos dokumentais. 
Finansinė atskaitomybė grindžiama teisės aktų nustatyta tvarka. 
Žmogiškieji ištekliai.  
Lopšelyje-darželyje vaikus ugdo 22 pedagogai, tarp jų 90 % su aukštuoju išsilavinimu. 10 - įgyję 
auklėtojo metodininko kvalifikaciją,  1 – vyresniosios auklėtojos kvalifikaciją. Dirba 3 
administracijos darbuotojai, 19 aptarnaujančio personalo darbuotojų. 
2020 m. rugsėjo 1 d. buvo įsteigtas socialinio pedagogo etatas. Trūksta švietimo pagalbos 
specialistų:  logopedo, psichologo.   
Planavimo sistema.   
Planavimo sistemą sudaro mokyklos strateginis planas, metinis veiklos planas, mėnesio veiklos 
planas, ugdymo planas, metodinė grupės veiklos planas, mokytojų atestacijos programa. Strateginį 
veiklos planą, metinį veiklos planą rengia direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės. Planų 
tikslai ir uždaviniai keliami atsižvelgiant į respublikos ir rajono švietimo tikslus ir uždavinius. 
Planų įgyvendinimas analizuojamas mokyklos tarybos ir mokytojų tarybos posėdžiuose. 
Finansiniai ištekliai. 
Savivaldybės asignavimai, tikslinės valstybės dotacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
grupėms (,,Mokinio krepšelis“), specialiųjų programų lėšos (tėvų mokestis), tėvų, rėmėjų ir 
darbuotojų GPM 1,2% parama, socialinės paramos lėšos priešmokyklinio amžiaus vaikų 
nemokamiems pietums, dalyvaujame „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo 
skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programoje. 
Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos.  
Visi lopšelio-darželio pedagogai aprūpinti kompiuteriais, įdiegta elektroninio dienyno sistema 
,,Mūsų darželis“. Įstaigoje kompiuterizuotos darbo vietos: direktoriaus, pavaduotojo ugdymui, 
vyr.buhalterio, raštvedžio, ūkvedžio, socialinio pedagogo, maitinimo organizatoriaus. Visoje 
įstaigoje veikia interneto ryšys. Informacija apie darželio-lopšelio veiklą skelbiama vietos 
žiniaskalaidoje, internetinėje svetainėje www.pusele-silute.lt ir Facebook paskyroje. 

SSGG analizė: 
Stiprybės.   
1. Kūrybiškas, bendraujantis, pasitikintis ir metodinę patirtį turintis kolektyvas, noriai dalijasi savo 

patirtimi su naujais pedagogais. 
2. Vaikų meninės saviraiškos skatinimas, per gerosios praktikos perdavimą Tarptautinio Projekto 

„Traveling Europe by Art“ pagal ERAMUS+“  programą metu. 
3. Įstaigos veikla stabili, atvira, nuolat tobulinama, turi ryškius veiklos prioritetus. 
4. Tikslingas lėšų panaudojimas. 
5. Sudarytos sąlygos ugdyti asmenines bei profesines kompetencijas. 



 4

6. Sukurtos savitos tradicijos, saugant ir puoselėjant Pamario krašto tradicijas. 
Silpnybės.   
1. Tobulintina ugdomojo proceso planavimo kokybė. 
2. Seni neestetiški suolai muzikos salėje, baldai, lovos grupėse, spintelės grupių rūbinėse. 
3. Trūksta lėšų žaidimų aikštelių sutvarkymui, žaislų, ugdymo priemonių įsigijimui. 
4. Dalies tėvų neaktyvus įsitraukimas į lopšelio-darželio veiklą. 
5. Nepakankamai išnaudojama socialinė partnerystė, siekiant ugdymo kokybės ir įvairovės. 
6. Trūksta lėšų įsigyti informacinėms technologijoms ir programinei įrangai grupėse. 
7. Trūksta psichologo, neteikiama profesionali psichologinė pagalba.  

Galimybės. 
1. Dėkingos gamtinės aplinkos panaudojimas ugdymo procese - mokymasis iš patirties ir per 

patirtį.  
2. Lauko ir vidaus ugdymo aplinkos gerinimas.  
3. Naujų metodikų taikymas ugdymo(si) procese. 
4. Ugdymo(si) proceso kokybės tobulinimas.  
5. Siekti tėvų ir pedagogų aktyvaus bendradarbiavimo.  
6. Tradicijų išlaikymas ir tęstinumas   
Grėsmės.  
1. Nepakankamos kokybės ugdymo priemonės, baldai. 
2. Grupių apšvietimas neatitinka higienos normų reikalavimų. 
3. Didėja vaikų su raidos sutrikimais, hiperaktyvių vaikų skaičius. Pedagogams, auklėtojų 

padėjėjams trūksta žinių darbui su tokiais vaikais. 
4. Tėvų, globėjų (rūpintojų) atsakomybės, pareigos jausmo, pedagoginių, psichologinių žinių, 

socialinių įgūdžių stoka. 
 

Strateginio tikslo pavadinimas:  
Plėtoti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę ir užimtumą 

Kodas 
4.1. 

 
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os): 
Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa 

Kodas 
01 
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ŠILUTĖS  LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠELĖ“ 
 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 
 
Biudžetiniai metai 2021 m. 
Asignavimų valdytojas (-
ai), kodas  

Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“, kodas 190687399 

Vykdytojas (-ai), kodas Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“, kodas 7.28 

 
Programos pavadinimas Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa. Kodas 01 

 
Programos parengimo 
argumentai 

Remiantis Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų strateginiu 
plėtros planu, siekiama užtikrinti ugdymo įstaigos kryptingus 
esminius kaitos prioritetus ir jų įgyvendinimo kryptis. 

  
Strateginės srities 
pavadinimas (pagal 
ŠRSPP) 

Švietimo sveikatos ir socialinio sektoriaus 
plėtojimas. 

Kodas 4 

Šia programa 
įgyvendinamas 
įstaigos/padalinio 
strateginis tikslas: 

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

Kodas 4.1. 

Programa Tęstinė 
Programos aprašymas:  
Šia programa siekiama  gerinti ugdymo(si) kokybę ir ugdymo(si) aplinką. Atsižvelgiant į 
pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijos, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti 
prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Padėti vaikui pasiekti 
numatytų ugdymosi rezultatų. Garantuoti vaikui saugią, sveiką ir turiningą ugdymosi aplinką, 
sudaryti sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimui. 
Programos tikslas Užtikrini ugdymo paslaugų kokybę, siekiant 

ugdymo(si) turinio įvairovės 
Kodas 01 

Tikslo aprašymas:   
Ugdymo turinio įvairovė priklauso nuo pedagogų kompetencijos ir profesionalumo, modernių 
ugdymo(si) priemonių ir kokybiškų paslaugų teikimo. 
Siekiant šio tikslo vykdomi du uždaviniai: 
01 Uždavinys. Tobulinti pedagogų kompetencijas, užtikrinant sėkmingą ugdymo turinio 
įvairovę ir jo įgyvendinimą, integruojant naujus metodikos ugdymo elementus į ugdymo(si) 
veiklas. 
Įgyvendinant šį uždavinį būtina sudaryti sąlygas pedagogams kelti kvalifikaciją, įgyti žinių apie 
naujas ugdymo metodikas ir jas įdiegti į ugdymosi veiklas.  
02 Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdymo turinio naujovių įgyvendinimui. 
Užtikrinant ugdymo turinio įvairovę, būtina modernizuoti ugdymo procesą ir įsigyti ugdymo 
kokybę užtikrinančių priemonių, atsižvelgiant į vaikų raidos galimybes atitinkančius 
šiuolaikinius vaiko poreikius.  
 
Programos tikslas Įrengti vidaus ir lauko erdves, pritaikant jas vaikų 

poreikiams 
Kodas 02 

Tikslo aprašymas:  
Norint pasiekti išskeltą tikslą būtina racionaliai naudoti gaunamas lėšas. Nes dabartinė vidaus ir 
lauko erdvių būklė, neatitinka vaikų ugdymo(si) poreikių. 
Siekiant šio tikslo numatytas vienas uždavinys: 
01 Uždavinys. Atnaujinti lauko ir vidaus aplinkas, užtikrinti Lietuvos higienos normų 
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reikalavimus. 
Įgyvendinant šį uždavinį būtina atnaujinti apšvietimą visose įstaigos vidaus erdvėse, baldus ir 
žaislus grupėse. Įsigyti naujų įrenginių lauko aikštelių atnaujinimui. 

 
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  
Sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją pedagogams, skiriant dėmesį naujovių įgyvendinimui 
praktikoje. Ugdymo įstaigoje atnaujinamas apšvietimas, baldai, kitos modernios ugdymui 
reikalingos priemonės ir įranga. 

 
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:  
Savivaldybės biudžeto lėšos, ugdymo aplinkos išlaikymo mokesčio lėšos, mokinio krepšelio 
lėšos, gyventojų pajamų mokesčio ir rėmėjų lėšos. 

 
Veiksmai, numatyti Šilutės rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma 
programa:  
Plėtoti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę ir užimtumą. 
Modernizuoti švietimo paslaugas teikiančias įstaigas. Plėtoti neformalųjį švietimą, suteikti 
palankias galimybes individualių gebėjimų plėtrai ir specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimui.  

 
Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:  
LR švietimo įstatymas, LR higienos normos, Šilutės rajono strateginės plėtros planas, Šilutės 
rajono savivaldybės švietimo strategija 2015-2024 metams. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


