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BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“  2020-2022 METŲ 

 STRATEGINIS  VEIKLOS  PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

        Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ (toliau-Lopšelis-darželis) 2020-2022 m. strateginis 

veiklos planas (toliau – Strateginis planas) nusako įstaigos strategines kryptis, tikslus, 

laukiamus rezultatus. Jis parengtas vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės 2020-2022 m. 

strateginiu veiklos planu, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. 

sprendimu Nr. T-31, Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745, Strateginio planavimo 

metodika, patvirtinta  Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 

827.  

        Strateginiu planu siekiama įgyvendinti Biržų rajono savivaldybės strateginio plano 2020-

2022 metams prioriteto „Sumanios, socialiai saugios, sveikos, naujovėms imlios, pilietiškos ir 

patriotiškos visuomenės formavimas“ uždavinį „Užtikrinti aukštą švietimo ir ugdymo paslaugų 

kokybę ir prieinamumą“, įgyvendinant „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo 

programą“. 

        Strateginį veiklos planą rengė darbo grupė, sudaryta  ir patvirtinta direktoriaus 2020 m. 

kovo 30 d. įsakymu Nr. V-33, į kurią įtraukta Lopšelio-darželio administracija, pedagogai, 

Lopšelio-darželio tarybos nariai. Rengiant strateginį planą vadovautasi viešumo, atvirumo, 

demokratiškumo, pasitikėjimo, objektyvumo, nuoseklumo principais. 
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II SKYRIUS 

IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

        Socialiniai demografiniai veiksniai. Biržų rajono savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, dėl 

neigiamos natūralios gyventojų kaitos ir neigiamo neto migracijos gyventojų skaičius mažėja. 

Darbingo amžiaus gyventojų skaičius irgi turi mažėjimo tendenciją, o pensijinio amžiaus 

žmonių – didėjimo. Rajone miršta daugiau žmonių nei gimsta. Savivaldybėje gyventojų 

skaičius mažėja ne tik dėl neigiamo gyventojų prieaugio, bet ir emigracijos. 

        Lopšelyje-darželyje vaikų skaičius kito nežymiai. Sukomplektuotos 8 grupės: 2 

ankstyvojo, 4 ikimokyklinio, 2 priešmokyklinio amžiaus vaikams: 

 

Ugdytiniai 2017m. 2018 m. 2019 m. 

Ankstyvasis amžius 24 30 28 

Ikimokyklinis amžius 79 70 67 

Priešmokyklinis amžius 19 25 30 

                                                Iš viso: 122 125 125 

 

        Technologiniai ir edukaciniai veiksniai. Informacinės ir komunikacinės technologijos 

(toliau-IKT) tampa svarbiu veiksniu modernizuojant ikimokyklinio ugdymo įstaigą, daro įtaką 

ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui. IKT taikymo švietime galimybės keičia 

kvalifikacijos tobulinimo sampratą. 

        Lopšelyje-darželyje IKT diegimo į ugdymo procesą srityje padaryta didelė pažanga. 

Įstaigoje veikia belaidis internetas. Kompiuterizuotos visos specialistų ir mokytojų darbo 

vietos. Lopšelyje-darželyje įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“, sukurta internetinė 

svetainė https://azuoliukas.birzai.lm.lt. Įstaigoje yra 11 nešiojamų ir 5 stacionarūs  

kompiuteriai, 9 spausdintuvai, 2 daugiafunkciai kopijavimo aparatai, 2 multimedijos, 10 garso 

kolonėlių komplektų,  fotoaparatas, 1 išmanioji lenta, 3 robotukai „Bitutės“. IKT sėkmingai 

naudojamas Lopšelio-darželio valdyme, metodinės veiklos koordinavime. Lopšelis-darželis 

teikia duomenis ir naudojasi Švietimo ir mokslo ministerijos Mokinių ir Pedagogų registru. 

        Žmogiškieji ištekliai. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu įstaigai patvirtinti 40 

etatų ir 20 pareigybių. Lopšelyje-darželyje dirba 39 darbuotojai: 18 pedagoginių, 21 

aptarnaujančio personalo. Visi pedagogai turi reikiamą išsilavinimą ir yra atestuoti: 4-mokytojo 

metodininko, 2-logopedo metodininko, 8-vyresniojo mokytojo, 4-mokytojo kvalifikacinei 

kategorijai.  

        Finansiniai ir materialiniai ištekliai. Lopšelis-darželis yra asignavimų valdytojas, turi 

finansinį savarankiškumą ir paramos gavėjo statusą. Pagrindiniai lopšelio-darželio finansavimo 

šaltiniai: valstybės (MK) ir savivaldybės biudžeto lėšos (SB), tėvų įmokų, GPM 1,2 proc., 

https://azuoliukas.birzai.lm.lt/
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projektų finansavimo, labdaros ir paramos lėšos. Lopšelis darželis stengiasi racionaliai planuoti 

lėšas ir tikslingai jas panaudoti. Finansinių išteklių tvarkymas įstaigoje  yra viešas ir skaidrus. 

        Valdymas ir planavimo sistema. Lopšelis-darželis savo veiklą organizuoja vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos įstatymais, Švietimo įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Biržų rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, 

švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, Lopšelio-darželio nuostatais, darbo 

tvarkos taisyklėmis, savivaldos institucijų (Lopšelio-darželio tarybos ir Mokytojų tarybos) 

nutarimais, Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais, metodinės grupės, Vaiko gerovės 

komisijos, pedagogų atestacinės komisijos nutarimais. 

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

planas ir jo priedai ( lopšelio-darželio tarybos planas, Vaiko gerovės komisijos planas, 

pedagogų atestacijos planas, mokytojų tarybos planas), grupių ilgalaikiai ir trumpalaikiai 

planai, specialistų veiklos planai. Planams sukurti sudaromos darbo grupės, o atskirais atvejais 

pasiūlymai ir idėjos planams teikiami įvairių susirinkimų metu. Planai rengiami naudojant 

Lopšelio-darželio įsivertinimo duomenis.  

        Veiklos kontrolė. Ugdomojo darbo stebėsena vykdoma pagal parengtą metinį 

pedagoginės veiklos stebėsenos planą. Stebėseną vykdo Lopšelio-darželio direktorius ir 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Pastato priežiūrą vykdo ūkvedys,  higieninę ir maisto 

kokybės priežiūrą-dietistas. Lopšelio-darželio vidinį įsivertinimą atlieka lopšelio-darželio 

direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Lopšelis-darželis kasmet atlieka veiklos kokybės 

įsivertinimą. Finansinė veikla kontroliuojama vadovaujantis Finansų kontrolės taisyklėmis. 

Taip pat finansinės veiklos priežiūrą atlieka įstaigos direktorius, Biržų rajono savivaldybės 

vidaus audito skyrius, Valstybės kontrolierius. Lopšelio-darželio atitikimą higienos normoms ir 

Bendriesiems sveikatos saugos reikalavimams kontroliuoja Visuomenės sveikatos centras bei 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Taip pat priežiūrą vykdo Biržų švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius bei Biržų Priešgaisrinė saugos tarnyba. 

 

III SKYRIUS 

BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 2016-2020 METŲ STRATEGINIO 

PLANO VEIKSMINGUMO ANALIZĖ 

 

        Įgyvendinant 2016-2020 metų Strateginį veiklos planą išskirti prioritetai: ugdymo (-si) 

modernizavimas, kokybės siekis, vaikų sveikatos stiprinimas,  inovatyvių ugdymosi aplinkų 

kūrimas. Siekdama ugdymo programos turinio ir šiuolaikinių ugdymo metodų dermės, įstaiga 

2017 m. atnaujino Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą „Auga ąžuoliukai“. 

Naujoji programa atitinka vaikų amžių ir poreikius, įgalina ugdyti sveiką ir saugų, bendraujantį 

ir geranorišką, kuriantį ir išradingą, smalsų, aktyvų ir sėkmingai besiugdantį vaiką. 
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        Lopšelis-darželis yra sveikatą stiprinanti mokykla, kuri integruotai vykdo sveikatos 

stiprinimo programą 2018-2022 m. „Sveikas ir saugus darželis“. Įstaiga integruotai vykdo 

tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą „Zipio draugai“, kuri padeda vaikams įgyti 

socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus.                 

        Lopšelis-darželis kasmet dalyvauja Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo programoje rengdamas finansuojamus projektus: 2017 m. „Šypsenėle, nepabėk“ – 300 

Eur., 2018 m. „Aktyviai judu, sveikas esu“ – 250 Eur., 2019 m. „Augu laimingas ir sveikas“ – 

200 Eur. Už projektų lėšas kieme įrengtas „Basakojų takas“ bei  aptverta futbolo aikštelė, 

įsigytas sportinis inventorius, mokymo priemonėmis praturtintas logopedinis kabinetas.  

        2019 m. įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“, kurio teikiami privalumai leidžia 

mokytojams glaudžiau bendrauti su tėvais, pateikti jiems daugiau informacijos, palengvina ir 

paspartina informacijos prieinamumą. 

        2016-2018 m. Lopšelis-darželis sėkmingai įsijungė į VšĮ „Tatulos programa“ 

šviečiamosios veiklos projektą „Ugdykime sveiką ir harmoningą žmogų, kartu kurkime 

sveikatai palankią aplinką karstiniame regione“ (gautas 1181 Eur finansavimas). Šis ilgalaikis 

projektas padėjo vaikams suvokti Biržų krašto gamtos savitumą ir unikalumą, ugdyti vaikų 

ekologinio mąstymo pagrindus. 

        Sėkmingai vyksta gamtamokslinių tyrinėjimų erdvių kūrimas: „Žalioji palangė“, „Zuikio 

ūkis“, „Drugelių sodas“. Darželio kieme įrengtos lysvės daržovių, prieskoninių žolelių, gėlių 

auginimui. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų projekto – konkurso ,,Auginu Lietuvai!“ 

pagalba 2018 m. pastatytas šiltnamis, kuriame auginamos daržovės. Tai suteikia galimybę 

vaikams stebėti augalų augimo procesą ir skanauti savo užaugintus vaisius ir daržoves.  

        Lopšelis-darželis dalyvavo ES programose „Pienas vaikams“  ir „Vaisių ir daržovių 

vartojimo skatinimas mokyklose“. Vaikai skatinami sveikai maitintis, vartojant kuo daugiau 

vaisių ir pieno produktų. 

        Kasmet atliekamas lopšelio-darželio veiklos įsivertinimas, išvados aptartos su lopšelio-

darželio bendruomene. Įsivertinimo duomenys naudojami rengiant Lopšelio-darželio 2020–

2022 metų strateginį veiklos planą.  

        Mokinio krepšelio lėšų panaudojimas ugdymo priemonių įsigijimui: 

 

Mokinio krepšelio lėšos Metai 

2017 m. (Eur.) 2018 m. (Eur.) 2019 m. (Eur.) 

Prekės ugdymui, spaudiniai 3430 1309 2660 

Kvalifikacijos kėlimas 371 585 598 

Kitos paslaugos 320 320 340 

 

 

SSGG ANALIZĖ 
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STIPRYBĖS 

 Diegiamos ugdymo turinio naujovės. 

 Sudarytos sąlygos pedagogų kvalifikacijai ir profesionalumui tobulinti. 

 Dėmesys kiekvienam vaikui. 

 Užtikrinama logopedo pagalba.  

 Nuolat atnaujinamos, tobulinamos įstaigos vidaus ir lauko edukacinės erdvės. 

 Lopšelis-darželis yra Sveikatą stiprinanti mokykla, kurioje ugdymo procesas orientuotas 

į sveikos gyvensenos ugdymą. 

 Didėjantis sveikatingumo renginių dalyvių skaičius.  

 Geras įstaigos mikroklimatas, bendruomenės nariai jaučiasi saugiai. 

 Lopšelio-darželio tradicijos ir renginiai. 

 Informatyvi lopšelio-darželio internetinė svetainė https://azuoliukas.birzai.lm.lt 

 

SILPNYBĖS 

 Prasta pastato techninė būklė. Reikalinga renovacija, šaligatvių sutvarkymas ir vidaus 

erdvių modernizavimas.  

 Nusidėvėjusi įstaigos materialinė bazė. 

 Nepakankama mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencija.  

 Mokytojų motyvacijos stoka pokyčių įgyvendinimui. 

 Nepakankamas mokytojų užsienio kalbos mokėjimas neleidžia pasinaudoti tarptautine 

patirtimi, dalyvauti projektuose, išvykti tobulintis. 

 

GALIMYBĖS 

 Dalyvavimas projektuose, programose, siekiant pritraukti įvairių fondų lėšas. 

 Bendradarbiavimo su tėvais, socialiniais partneriais plėtojimas bei iniciatyvų skatinimas. 

 Dalijimasis gerąja patirtimi. 

 Ugdymo organizavimas netradicinėse aplinkose. 

 Lyderystės įgūdžių tobulinimas, inicijuojant ir vykdant bendrus projektus. 

 Vaikų saviraiškos poreikių tenkinimas teikiant įvairių būrelių paslaugas. 

 Veiksmingos personalo skatinimo sistemos sukūrimas, motyvuojant darbuotojus 

profesiniam tobulėjimui. 

 Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo sistemos tobulinimas. 

 

GRĖSMĖS 

 Ekonominė šalies situacija. 

 Jaunų ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojų stoka. 

 Nepalankių demografinių pokyčių poveikis grupių komplektavimui. 

IV SKYRIUS 

https://azuoliukas.birzai.lm.lt/
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LOPŠELIO-DARŽELIO VIZIJA, TIKSLAI 

 

        Vizija. Atvira pokyčiams, bendruomeniška, nuolat tobulėjanti ugdymo įstaiga, kurioje 

ugdosi orus, kuriantis, aktyvus, sėkmingai besiugdantis ir laimingas vaikas. 

        Misija. Teikti kokybiškas, šiuolaikinės visuomenės ir bendruomenės poreikius 

atitinkančias švietimo paslaugas saugioje, pagarbioje, įtraukiančioje aplinkoje, užtikrinant 

vaiko asmenybės ūgtį. 

        Tikslai.   

1. Ugdymo paslaugų kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas. 

2. Naujovėms imlios, nuolat tobulėjančios, pilietiškos bendruomenės formavimas. 

 

V SKYRIUS 

TIKSLŲ  ĮGYVENDINIMAS 

 

1.TIKSLAS. UGDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR MOKYMOSI 

APLINKOS UŽTIKRINIMAS 

1.1. Uždavinys. Organizuoti darnų, inovatyvų, į vaiką orientuotą ugdymo(si) 

procesą. 

Priemonės Įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

Vykdytojas Pasiekimo 

laikas 

Finansavimas 

1.1.1. Diegti mokslo 

pažanga grindžiamą ugdymą 

atnaujinant ugdymo turinį 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Įgyvendinti sveikatos 

stiprinimo ir saugojimo 

programą „Sveikas ir saugus 

darželis“  2018-2022 m. 

 

 

1.1.3.  Papildomų ugdymo 

Atnaujinta 

ikimokyklinio ugdymo 

programa „Auga 

ąžuoliukai“. 

75   proc. mokytojų 

diegs ugdymo turinio 

naujoves integruodami 

kūrybingumo, verslumo 

ir STEAM 

kompetencijas. 

Įstaigos veiklos 

įsivertinimas 

 

100 proc. vaikų ir 60 

proc. tėvų dalyvaus 

sveikatinimo veiklose.   

Integruotų programų ir 

vykdytų projektų 

skaičius  

90 proc. vaikų įsisavins 

Direktoriaus 

pavaduotojas

ugdymui, 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas

ugdymui, 

mokytojai, 

specialistai 

 

Direktoriaus 

2020-2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 m. 

MK, biudžeto 

lėšos 

 

 

 

2020-2022 m. 
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programų ir projektų  

integravimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Neformaliojo 

ugdymosi veiklų 

organizavimas  

 

 

1.1.5. Tobulinti  IKT 

taikymo būdus  ugdymo 

procese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6. Gerosios darbo 

patirties sklaida 

 

 

 

 

 

 

1.1.7. Personalizuoto 

ugdymo stiprinimas 

pagrindines programų 

nuostatas, įgis reikiamų 

kompetencijų. 

Sudarytos visapusiškos 

sąlygos vaikų 

saviraiškai. 

Šeimos patenkintos 

ugdymo paslaugų 

įvairove ir kokybe 

 

Veiks ne mažiau kaip 3 

neformaliojo ugdymosi 

būreliai, kuriuos lankys 

30% darželio ugdytinių 

 

80 proc. mokytojų 

įvaldys modernių 

informacinių 

technologijų taikymą. 

Mokytojų,  dalyvavusių 

skaitmeninių ugdymo 

priemonių kūrime,  

dalis. 

Nuotolinio ugdymo 

organizavimas 

panaudojant 

skaitmenines priemones  

 

Mokytojai veiksmingai 

taikys tradicines ir 

inovatyvias  priemones,  

įgyta patirtimi dalinsis 

su kolegomis.  

Mokytojų vedusių 

atviras veiklas dalis 

 

Vaikų, kuriems 

teikiama švietimo 

pagalba, skaičius. 

70 proc. tėvų vertins 

personalizuotą ugdymo 

procesą  

pavaduotojas

ugdymui, 

mokytojai, 

specialistai 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas

ugdymui, 

specialistai 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas

ugdymui, 

mokytojai, 

specialistai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas

ugdymui, 

mokytojai, 

specialistai 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas

ugdymui, 

mokytojai, 

specialistai 

 

MK, projektų 

lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 m. 

MK lėšos 

 

 

 

2020-2022 m. 

MK, biudžeto 

lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 m. 

1.2.Uždavinys. Kurti sveiką, saugią, vaiko ugdymui palankią, pedagogiškai 
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veiksmingą ugdymo(si) aplinką. 

1.2.1. Kurti naujas ir 

atnaujinti senas vidaus ir 

lauko edukacines erdves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Ugdymas 

netradicinėse aplinkose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Vaikų  sveikatos 

saugos reikalavimų 

užtikrinimas pagal higienos 

reikalavimus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įkurta STEAM 

ugdymui skirta vidaus 

erdvė. Įsigytų  mokslo 

technologijų erdvei 

skirtų ugdymo 

priemonių skaičius. 

Atnaujintų ir pritaikytų 

patirtiniam ugdymui 

lauko ir vidaus 

edukacinių erdvių 

skaičius  

 

30 proc. ugdomųjų 

veiklų vyks 

netradicinėse aplinkose.  

20 proc. mokinio 

krepšelio lėšų skiriama 

vaikų pažintinei veiklai. 

Vykdomų projektų 

lėšos. 

90  proc. vaikų 

dalyvaus  

edukaciniuose 

užsiėmimuose ir 

veiklose  netradicinėse 

aplinkose  

 

Atsakingų institucijų 

tikrinimų išvados. 

Sveikatai palankios 

mitybos organizavimas. 

Saugios  aplinkos 

užtikrinimas: teritorijos 

tvora, šaligatviai,  

pastato išorinės sienos, 

langai, stogas, lauko 

durys 

Direktorius, 

ūkvedys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas

ugdymui, 

mokytojai, 

specialistai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius, 

ūkvedys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 m. 

MK, biudžeto, 

projektų  lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 m. 

MK, biudžeto, 

projektų  lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 m. 

biudžeto lėšos 

 

2.TIKSLAS. NAUJOVĖMS IMLIOS, NUOLAT TOBULĖJANČIOS, 
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PILIETIŠKOS  BENDRUOMENĖS FORMAVIMAS 

2.1. Uždavinys. Stiprinti besimokančios bendruomenės idėją. 

2.1.1. Mokymosi ir 

asmeninio tobulėjimo 

skatinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.Tikslinių mokymų 

bendruomenei 

organizavimas 

 

2.1.3.Darbuotojų skatinimo 

ir vertinimo modelis 

 

 

 

 

2.1.4.Bendruomenės 

renginiai, šventės įstaigoje ir 

neformaliose aplinkose 

 

 

 

Darbuotojų , 

dalyvavusių 

mokymuose skaičius. 

Bendruomenės nariai 

dalinsis informacija, 

ieškos problemų 

sprendimo būdų, veiks 

efektyviai ir vieningai, 

dalinsis atsakomybe už 

įstaigos veiklos 

rezultatus 

 

Mokymų skaičius: 

pedagogams, kitiems 

darbuotojams, tėvams 

 

Darbuotojų veiklos 

įsivertinimas ir 

vertinimas. 

Paskatintų darbuotojų 

skaičius 

 

Puoselėjamos 

pozityvios vertybės, 

teigiamai vertinančių 

įstaigos mikroklimatą 

bendruomenės narių 

dalis. 

Direktoriaus 

pavaduotojas

ugdymui, 

mokytojai, 

specialistai 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Direktorius 

 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020-2022 m. 

MK, biudžeto 

lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 m. 

 

 

 

 

2020-2022 m. 

biudžeto lėšos 

 

 

 

2020-2022 m. 

2.2.Uždavinys. Plėtoti socialinę partnerystę. 

2.2.1. Bendradarbiavimo 

ryšių su švietimo įstaigomis 

ir kitais socialiniais 

partneriais aktyvinimas 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Bendradarbiavimo su 

Vykdytų bendrų 

projektų, renginių  

skaičius. 

Partnerystės tinklo 

plėtra sudarant naujas 

bendradarbiavimo 

sutartis. 

70 proc. teigiami tėvų 

atsiliepimai apie 

vykdomas bendras 

veiklas 

Tėvų iniciatyva 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius, 

2020-2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 m. 
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tėvais stiprinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Informacijos sklaida 

apie lopšelio-darželio veiklą 

vietinėje spaudoje,  lopšelio-

darželio internetinėje 

svetainėje 

https://azuoliukas.birzai.lt, 

internetiniame portale 

www.ikimokyklinis.lt 

organizuotų veiklų 

skaičius. 

Tėvų įsitraukimas  į 

nuotolinį ugdymą. 

Tėvų,  dalyvavusių 

įstaigos veiklose,  dalis. 

Tėvų aktyvumas 

dalyvaujant savivaldos  

institucijose. 

Tėvų nuomonės 

tyrimas. 

 

Įgyvendintų viešinimo 

priemonių skaičius 

direktoriaus 

pavaduotojas

ugdymui, 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas

ugdymui, 

mokytojai, 

specialistai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 m. 

 

 

 

VI SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO SIEKINIAI 

 

       Įgyvendindamas strateginį veiklos planą lopšelis-darželis išliks šiuolaikinės visuomenės ir 

bendruomenės poreikius atitinkančia švietimo įstaiga, kurioje ugdosi orus, kuriantis, aktyvus, 

sėkmingai besiugdantis ir laimingas vaikas. 

        Ugdymo kokybę gerins į praktiką diegiamas mokslo pažanga grindžiamas ugdymas ir 

inovatyvūs pedagoginiai metodai bei priemonės. Ugdymas vyks saugiose, įtraukiančiose ir 

įgalinančiose erdvėse įstaigoje ir už jos ribų. Bus sukurta saugi, jauki ir šiuolaikiška 

ugdymo(si) aplinka, atitinkanti Geros mokyklos koncepcijos reikalavimus. 

        Kuriama solidari, atvira kaitai bendruomenė, auga bendruomenės narių iniciatyvumas, 

kūrybiškumas. Kryptingai tobulinant kvalifikaciją didėja mokytojų asmeninis profesinis 

meistriškumas.  

        Nuolatinis ryšys ir bendradarbiavimas tarp bendruomenės narių gerins vaikų ugdymo 

rezultatus, individualią kiekvieno vaiko pažangą. Tėvų įtraukimas į įstaigos bendruomenės 

veiklą formuos teigiamą įstaigos mikroklimatą, gerins tėvų, vaikų bei pedagogų tarpusavio 

santykius. 

https://azuoliukas.birzai.lt/
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VII SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ SISTEMA 

 

        Numatyta trijų lygių kiekybinių ir kokybinių vertinimų sistema, kuria naudojantis 

stebimas Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2020-2022 m. priemonių įgyvendinimas: 

 efekto vertinimo kriterijai (vizijos rodikliai) (1 priedas); 

 rezultato vertinimo kriterijai (tikslų, uždavinių rodikliai) (2 priedas); 

 priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai (3 priedas).  

 

VIII SKYRIUS  

STRATEGINIO PLANO TIKSLŲ REALIZAVIMAS IR STEBĖSENA 

 

        Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” strateginis planas parengtas trejiems metams.  

Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų birželio-gruodžio mėn. gali koreguoti šį 

lopšelio-darželio strateginį planą. 

        Stebėsena vykdoma visą laikotarpį, tarpinis įsivertinimas atliekamas 2021 m. 

        Už sėkmingą Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2020-2022 m. strateginio plano 

įgyvendinimą yra atsakingas lopšelio-darželio direktorius. 

 

__________ 

 

 

PRITARTA 

Lopšelio-darželio tarybos 2020.05.20 

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

                                                                                           2020-2022 m. strateginio plano 
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                                                                                           1 priedas 

 

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI (VIZIJOS RODIKLIAI) 

 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo kriterijus (matavimo vienetas, 

duomenų šaltinis) 

Būklė 

2020 m. 

Siekinys 

2021 m. 

Siekinys 

2022 m. 

1. Pedagogų, taikančių išmaniasias  

technologijas ugdymo procese,  dalis 

 

50 proc. Didėjantis Didėjantis 

2. Modernių edukacinių aplinkų skaičius 

 

 

2 Didėjantis Didėjantis 

3. Tėvai patenkinti vaiko pažanga ir 

pasiekimais 

 

75 proc. Nemažėjantis Nemažėjantis 

4. Ugdymo prieinamumas: 

vaikų skaičius 

švietimo pagalbą gaunančių vaikų dalis 

 

126 

100 proc. 

 

 

Nemažėjantis 

 

 

Nemažėjantis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

                                                                                            2020-2022 m. strateginio plano 
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                                                                                            2 priedas 

 

REZULTATŲ VERTINIMO KRITERIJAI (TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ RODIKLIAI) 

 

1. TIKSLAS. UGDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS 

UŽTIKRINIMAS 

Uždavinys Vertinimo kriterijus 

(matavimo vienetas, duomenų 

šaltinis) 

Būklė 

2020 m. 

Siekinys 

2021 m. 

Siekinys  

2022 m. 

1.1.Organizuoti 

darnų, 

inovatyvų, į 

vaiką orientuotą 

ugdymo(si) 

procesą 

Atnaujinta ikimokyklinio 

ugdymo programa  

Tobulinama Tobulinama Patvirtinta 

Logopedo pagalbą gaunančių 

vaikų skaičius 

41 Nemažėjantis Nemažėjantis 

Neformaliojo ugdymo būrelių 

skaičius 

3 Nemažėjantis Nemažėjantis 

Vaikų, dalyvaujančių 

sveikatingumo programoje 

„Sveikas ir saugus darželis“, 

dalis 

100 proc. Nemažėjantis Nemažėjantis 

1.2. Kurti sveiką, 

saugią, vaiko 

ugdymui 

palankią, 

pedagogiškai 

veiksmingą 

ugdymo(si) 

aplinką 

Atnaujintų edukacinių aplinkų 

dalis 

40 proc. Didėjantis Didėjantis 

Ugdymo netradicinėse 

aplinkose dalis 

Dalyvių skaičius 

30 proc. 

 

90 proc. 

Didėjantis 

 

Nemažėjantis 

Didėjantis 

 

Nemažėjantis 

Pakeistos įstaigos lauko durys 4 

 

3 - 

Pakeisti langai 10 

 

11 24 

Sutvarkyta teritorijos tvora 

 

40 proc. 30 proc. 30 proc. 

 

 

2.TIKSLAS. NAUJOVĖMS IMLIOS, NUOLAT TOBULĖJANČIOS, PILIETIŠKOS  

BENDRUOMENĖS FORMAVIMAS 

Uždavinys Vertinimo kriterijus (matavimo 

vienetas, duomenų šaltinis) 

Būklė 

2020 m. 

Siekinys 

2021 m. 

Siekinys  

2022 m. 

2.1. Stiprinti 

besimokančios 

bendruomenės 

idėją 

Tikslinių mokymų bendruomenei 

skaičius 

2 Didėjantis Didėjantis 

Organizuotų renginių bendruomenei 

skaičius 

3 Didėjantis Didėjantis 
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2.2. Plėtoti 

socialinę 

partnerystę 

 

Vykdytų bendrų projektų, renginių 

skaičius 

 

5 Didėjantis Didėjantis 

Tėvų įtraukimo į įstaigos veiklą dalis 

 

60 proc. Didėjantis Didėjantis 

Įgyvendintų viešinimo priemonių 

skaičius 

Pastoviai Pastoviai Pastoviai 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                            Biržų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 

                                                                            2020-2022 m. strateginio plano 
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                                                                            3 priedas 

 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Iš viso (visi tikslai) 2021 m. 2022 m. Iš viso 

    

Planuota priemonių      

Įgyvendinta priemonių      

Vykdoma priemonių      

Nevykdoma priemonių      

Nevykdyta priemonių (nebeaktualu)     

1.TIKSLAS.  UGDYMO PASLAUGŲ 

KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS 

UŽTIKRINIMAS 

   

    

Planuota priemonių      

Įgyvendinta priemonių      

Vykdoma priemonių      

Nevykdoma priemonių      

Nevykdyta priemonių (nebeaktualu)      

2. TIKSLAS. NAUJOVĖMS IMLIOS, 

NUOLAT TOBULĖJANČIOS, 

PILIETIŠKOS  BENDRUOMENĖS 

FORMAVIMAS 

   

    

Planuota priemonių      

Įgyvendinta priemonių      

Vykdoma priemonių      

Nevykdoma priemonių      

Nevykdyta priemonių (nebeaktualu)      

 


