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I. 2019–2021 M. STRATEGINIO PLANO ANALIZĖ 

 

II. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

2.1. Politiniai-teisiniai veiksniai 

 

2.1.1. Valstybės švietimo bei Telšių rajono savivaldybės strategijoje daug dėmesio skiriama  

ugdymo(si) proceso gerinimui: ugdymo kokybei, ikimokyklinio ugdymo prieinamumui didinimui, 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimui bei pedagogų darbo užmokesčio didinimo klausimams.  

2.1.2. Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ dešimtmečiui skirtas Nacionalinis pažangos 

planas, kuriame numatoma „didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir 

visuomenės poreikiams“. 

2.1.3. Teigiami Lietuvos politikos poslinkiai leidžia numatyti bendrąsias ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo institucijų veiklos gaires: pritaikyti turimą švietimo infrastruktūrą 

kokybiškesniam ugdymui, skatinti savo institucijoje bendrųjų kompetencijų ugdymą. 

2.1.4. Įtvirtinti teisiniai pagrindai visuotiniam ankstyvajam ugdymui nuo dvejų metų ir 

priešmokyklinio ugdymo ankstinimui, sudarytos sąlygos socialinę riziką patiriantiems vaikams, 

kuriems yra skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, lankyti ugdymo įstaigą, skiriamas valstybės 

finansavimas pavėžėjimui, maitinimui, ugdymo priemonėms.  

 

2.2. Ekonominiai veiksniai 

2.2.1. Valstybės lygmeniu priimami ikimokykliniam ugdymui palankūs sprendimai.  

2.2.2. Bendrieji Lietuvos ekonominiai rodikliai įtakoja ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklą.  

2.2.3. Didėja investicijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms: infrastruktūros gerinimui, kompiuterinio 

raštingumo plėtrai, ugdymo priemonių įsigijimui. 

2.2.4. Papildomos lėšos gali būti generuojamos pasinaudojus galimybe tėvams ir darbuotojams skirti 

1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio bei dalyvauti finansuojamuose projektuose. 

 

2.3. Socialiniai veiksniai 

2.3.1. Didėja socialiai remtinų, vaikų iš nepilnų šeimų skaičius. 

2.3.2. Daugėjant vaikų, turinčių specialiųjų poreikių,  ugdymui reikalinga papildoma pagalba. 

2.3.3. Visuomenė vis daugiau dėmesio skiria kokybiškam ikimokykliniam ugdymui, didėja galimybė 

partnerystės ryšių su socialiniais partneriais bei kitomis ugdymo įstaigomis plėtojimui.  

2.3.4. Augantis tėvų noras įsitraukti į darželio problemų sprendimą, tapti aktyviais savivaldos organų 

bei bendruomenės nariais. 

 

2.4. Edukaciniai-technologiniai veiksniai 

2.4.1. Valstybės ilgalaikės strategijos tikslas yra vykdyti informacinės ir žinių visuomenės plėtros 

programą. IKT taikymas suteikia naujas ugdymo(si) proceso galimybes, skatinamas ugdymas 

virtualiose, netradicinėse edukacinėse erdvėse. 

2.4.2. 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-598 patvirtintas ,,Reikalavimų mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašas“. IKT plėtros galimybės 



reikalauja pedagogų aukštesnės kvalifikacijos, todėl stinga kompetencijų veiksmingai taikyti jas 

ugdymo kokybei gerinti. Būtina įsigyti naujų edukacinių programėlių vaikų ugdymui. 

2.4.3. Vis daugiau vaikų įpranta žaisti kompiuterinius žaidimus, naudotis IKT priemonėmis, tampa 

sudėtingiau juos sudominti tradiciniais ugdymo metodais, atsiranda grėsmė ugdytinių sveikatai bei 

sakytinės kalbos plėtojimui. 

2.4.5. Lopšelyje-darželyje įdiegta kompiuterinė programa „Mūsų darželis“, įvestas bevielis ryšys. 

 

 

2. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

3.1. Teisinė bazė 

3.1.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas ir kiti 

įstatymai. 

3.1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai. 

3.1.3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai. 

3.1.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai. 

3.1.5. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įsakymai. 

3.1.6. Telšių rajono savivaldybės tarybos, administracijos, švietimo ir sporto skyriaus teisės aktai. 

3.1.7. Lopšelio-darželio nuostatai, vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai. 

3.1.8. Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymai, tvarkos. 

 

3.2. Organizacinė struktūra 

3.2.1. Organizacinę struktūrą ir etatų sąrašą nustato ir tvirtina direktorius pagal steigėjo patvirtintus 

normatyvus. Lopšelis-darželis yra bendros paskirties, vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas. 

3.2.2. Veikia 1 lopšelio grupė 2–3 metų vaikams; 3 darželio grupės 3–5 metų vaikams, 2 

priešmokyklinio amžiaus grupės 5–6 metų vaikams. 

3.2.3. Vietų skaičius – 115, lankančių vaikų skaičius – 114 (rugsėjo 1 d. duomenimis). 

3.2.4. Aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, kitus 

darbuotojus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti yra lopšelio-darželio taryba. Nuolat 

veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems tikslams 

spręsti yra lopšelio-darželio mokytojų taryba. Taip pat lopšelyje-darželyje veikia Vaiko gerovės 

komisija, mokytojų atestacijos komisija, darbuotojų profesinė sąjunga. 

 

 

 

 

 

 



TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VIDAUS STRUKTŪRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.3. Žmogiškieji ištekliai 

3.3.1. Darbuotojų skaičius – 28. Pedagogų – 15, kiti 13 – aptarnaujantis personalas. Iš jų: 

administracija – 4 darbuotojai.   

3.3.2. Mokytojos  metodininkės  kvalifikacinę kategoriją turi 5 pedagogės; 9 pedagogės turi vyr. 

mokytojos kvalifikacinę kategoriją; 1 - mokytojos kvalifikacinę kategoriją. 

3.3.3. Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių yra ugdomi bendrose grupėse. Jiems teikiama 

individuali ir grupinė kvalifikuota logopedo pagalba. Vadovaujantis PPT pažymomis su vaikais dirba 

spec. pedagogas ir socialinis pedagogas. Esant poreikiui tėvams ir vaikams teikiamos individualios 

specialistų konsultacijos. 

 

3.4. Planavimo sistema 
3.4.1. Trejų metų strateginis planas. 

3.4.2. Metinis veiklos planas. 

3.4.3. Ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo takeliu“. 

3.4.4. Priešmokyklinio ugdymo programa. 

3.4.5. Susiliejančio ugdymo(si) projektas „Augame su pasaka“. 
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DIREKTORIUS Mokytojų taryba 
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3.4.6. Mėnesiniai įstaigos veiklos planai. 

3.4.7. Grupių savaitiniai ir metiniai planai. 

3.4.8. Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, grupinių, pogrupių ir individualių logopedinių 

pratybų planai. 

3.4.9. Meninio ugdymo pedagogės veiklos planas. 

3.4.10. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, vykdančios sveikatos priežiūrą Telšių lopšelyje-

darželyje „Berželis“, veiklos planas. 

3.4.11. Neformaliojo švietimo, papildančio Telšių l/d „Berželis“ ugdymo programos. 

 

 

3.5. Finansiniai ištekliai 
 

3.5.1. Valstybės biudžeto mokymo lėšos 

3.5.2. Savivaldybės biudžeto lėšos. 

3.5.3. Specialiųjų programų lėšos. 

3.5.4. 1,2 proc. paramai ir labdarai skirtos lėšos. 

3.5.5. Projektinės lėšos. 

 

3.6. Ryšių sistema 

3.6.1. Naudojimasis Mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, švietimo valdymo informacine sistema 

ŠVIS. Elektroninis dienynas „Mūsų darželis“ (prisijungti gali ir tėvai).Tėvams žinios apie lopšelio-

darželio veiklą papildomai skelbiamos vietos ir šalies žiniasklaidoje, interneto tinklapyje 

www.telsiuberzelis.lt, Facebook paskyroje „Telšių l/d Berželis bendruomenė“. 

3.6.2. Lopšelis-darželis turi 18 nešiojamų kompiuterių, 8 - stacionarius kompiuterius, 4 - planšetinius 

kompiuterius priešmokyklinės grupės vaikams, dvi projekcines sistemas, telefonus - mobilų ir 

fiksuoto ryšio, interneto ryšį, elektroninį paštą. Mokytojų metodiniame kabinete  vienas kompiuteris 

skirtas pedagogų poreikiams, yra kopijavimo, laminavimo aparatai.  

 

3.7. Vidaus kontrolės sistema 

3.7.1. Pagal parengtą priežiūros planą ugdomojo darbo priežiūrą vykdo ir metodinę pagalbą teikia  

lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, lopšelio-darželio taryba, 

vaiko gerovės komisija. 

3.7.2. Nuolatinai ugdymo(si) procesą tiria ir jo stebėseną vykdo direktorius ir direktoriaus  

pavaduotojas ugdymui. Pedagogų organizuojamų veiklų priežiūra, dokumentacijos tikrinimas 

vykdomas 1 kartą per ketvirtį. Logopedas tiria vaikų kalbą, vertina pokyčius. Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo(si) pasiekimai analizuojami 2 kartus per mokslo metus (rudenį, pavasarį), 

priešmokyklinių grupių vaikų pasiekimų vertinimas vykdomas 2 kartus per mokslo metus (rudenį, 

pavasarį). 

3.7.3. Kartą per metus vykdoma turto metinė inventorizacija. 

 

 

http://www.telsiuberzelis.lt/


IV. SSGG ANALIZĖ 

Stiprybės 

 Įstaigoje dirba kvalifikuotas, ilgametę darbo patirtį turintis personalas, kūrybingi ir nuolat 

tobulėjantys mokytojai, stipri, profesionali pagalbos vaikui specialistų komanda; 

 Plėtojamos savitos įstaigos tradicijos sveikos gyvensenos srityje, įgyvendinami ilgalaikiai  

respublikiniai projektai, kryptingai dirbama emocinio-socialinio intelekto lavinime; 

 Didelis dėmesys ugdymo inovacijų diegimui bei mokytojų profesinės kompetencijos kėlimui; 

 Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Telšių krizių centru, Telšių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru, Telšių švietimo centro PPT, Telšių K. Praniauskaitės viešosios 

bibliotekos vaikų skyriumi; 

 Reali ir savalaikė mokytojų padėjėjų pagalba ugdymo proceso metu; 

 Aktyvi, besidominti, talkinanti darželio taryba ir darbuotojų atstovų komanda įstaigos vidaus  

ir lauko erdvių bei veiklos klausimais. 

Silpnybės 

 

 Pedagogams ir toliau svarbu tobulėti, stiprinant darbo su kompiuteriu, IT įgūdžius;   

 Trūksta kokybiškų įrengimų lauko erdvėse vaikų sportiniams gebėjimams ugdytis, nesaugūs  

lauko takeliai; 

 Vis dar stinga darbo su specialiųjų poreikių vaikais patirties mokytojoms, mokytojų  

padėjėjoms; 

 Tobulintinos bendradarbiavimo formos su ugdytinių tėvais ir tėvų švietimas, tęstinumo  

šeimoje stoka vaikų ugdymo klausimais; 

 Skiriasi bendruomenės narių požiūris į aktyvų komandinį darbą; 

 Lėšų stoka ūkio reikmėms, šiuolaikinių edukacinių priemonių, žaislų įsigijimui. 
 

Galimybės 

 

 Nacionalinių išlaidų švietimui augimas gali užtikrinti dar aukštesnę ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo(si) kokybę; 

 Nuolatinis IKT naudojimas gali sudaryti palankias sąlygas informacijos sklaidai, 

komunikacijai su tėvais;  

 Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, ieškoti rėmėjų; 

 Dalyvauti socialinių partnerių projektinėje veikloje, kartu parengiant ir vykdant vaikų sveikatą 

saugojančius ir stiprinančius projektus; 

 Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimas diegiant ugdymo naujoves; 

 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio pritraukimas. 
 

Grėsmės 

 

 Daugėja vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ir nepakanka tam skirto 0,5 etato 

mokytojo padėjėjo; 

 Nepakankamai užtikrintas įstaigos teritorijos saugumas (atnaujinti takų plyteles); 

 Įstaiga netenkina visų ją norinčių lankyti vaikų poreikio; 

 Epidemijos, pandemijos, vaikų sergamumas. 



Laimingas 

vaikas

Kompetetingi ir 
nuolat 

tobulėjantys 
ugdytojai

Atsakinga

šeima

V. MISIJA 

Sveiko tyrinėjančio, pozityvaus vaiko ugdymas(is) ir pagal individualias galias maksimalus 

pasirengimas mokyklai saugioje modernėjančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje 

– atsakingoje, kaitai atviroje, geranoriškai su šeima bei socialiniais partneriais komunikuojančioje 

bendruomenėje. 

 

VI. VIZIJA 

Laimingas vaikas, kompetentingi ir nuolat tobulėjantys ugdytojai, aktyvi, atsakinga šeima. 

Pozityvi saugioje aplinkoje auganti bendruomenė.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

VII. VERTYBĖS IR IŠSKIRTINUMAS 

7.1.Vertybės: 

• sveikata, 

• šeima (ir jos atsakingumas), 

• saugumas, 

• tikėjimas,  

• vidinė harmonija. 

 

7.2.Sveikos gyvensenos ir emocinio intelekto ugdymas: 

• netradicinėse, nuolat atsinaujinančiose edukacinėse erdvėse; 

• naudojant sukauptas sveikatos stiprinimo priemones; 

• per kryptingai plėtojamą patirtinį ugdymą(sį) ir visos bendruomenės komandinį darbą.  

 

Pozityvi 
saugioje 
aplinkoje 
auganti 

bendruomenė 



VIII. PRIORITETAI 

 8.1. Šiuolaikiško ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas modernėjančioje ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje. 

8.2. Sveikos gyvensenos propagavimas suburiant visą bendruomenę.  

 

 

IX. PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

9.1. Pirmas prioritetas. Šiuolaikiško ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas modernėjančioje 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

 

9.1.1.Tikslas.Sukurti patrauklią ir modernią ugdymo(si) instituciją, teikiančią kokybišką ugdymą.  

 

9.1.1.1.Uždavinys.Kūrybingai atnaujinti ir įgyvendinti pačių parengtą ikimokyklinio ugdymo 

programą „Pažinimo takeliu“, siekiant ugdytinių ugdymosi pažangos ir pasiekimų.  

 

Priemonė Terminas Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 

Vykdytojai ir 

partneriai 

Laukiamas rezultatas 

9.1.1.1.1. Suburti 

ikimokyklinio ugdymo 

programos „Pažinimo 

takeliu“ atnaujinimo ir 

įgyvendinimo stebėsenos 

grupę. 

 

 

2022–2024 

Spec. Lėšos, 

mokymo 

lėšos 

Planų rengimo 

darbo grupė, 

mokytojai 

Remiantis patirtimi 

atnaujinama bei 

koreguojama ugdymo 

programa.  

9.1.1.1.2. Papildyti 

ugdymo turinį STEAM  

metodikos programa. 

2022–2024 Spec. Lėšos, 

mokymo 

lėšos 

Planų rengimo 

darbo grupė, 

mokytojai 

Sėkmingai taikoma ir 

įgyvendinamos 

STEAM metodikos 

programa, atliepianti 

šiuolaikinio vaiko 

poreikius ir tėvų 

lūkesčius. 

9.1.1.1.3. Informuoti 

tėvus apie ugdymo 

turinio įgyvendinimą, 

atsižvelgiant į skirtingų 

poreikių ir gebėjimų 

turinčių vaikų 

pasiekimus, bei daromą 

pažangą. 

2022–2024 Spec. lėšos, 

1,2 proc. 

lėšos, 

projektinės, 

mokymo 

lėšos 

Mokytojai, 

tėvai, soc. 

partneriai, 

pagalbos 

specialistai 

Sukurta įvairiapusė 

informavimo sklaida 

sudaro galimybę 

tėvams susipažinti su 

vaikų ugdymosi 

pasiekimais ir pažanga. 

(Facebook tėvų grupės, 

el. paštas ir kt.) 

9.1.1.1.4. Teikti 

visapusišką pagalbą 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

vaikams ir jų šeimoms. 

2022-2024 Mokymo 

lėšos, spec. 

lėšos 

Mokytojai, 

logopedas, 

spec. 

pedagogas 

Organizuojamos 

individualios 

konsultacijos, 

mokymai, susitikimai 

su Telšių PPT 

specialistais, spec. 

pagalbos mokytojais. 

 



9.1.1.2. Uždavinys. Siekti aukštos darbuotojų kompetencijos, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo. 

Priemonė Terminas Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 

Vykdytojai ir 

partneriai 

Laukiamas rezultatas 

9.1.1.2.1. Dalyvauti 

programose, ilgalaikiuose 

mokymuose, kūrybiškai 

modeliuoti ugdymo turinį, 

diegiant naujoves, 

rengiant ir įgyvendinant 

projektus. 

2022–2024 Mokymo 

lėšos 

Visi 

pedagogai,  

administracija 

Įgyvendinama 

pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo 

programa, kurioje 

numatytas profesinis 

tobulėjimas IKT 

taikymo bei įtraukiojo 

ugdymo srityse. 

9.1.1.2.2. Tobulinti 

aptarnaujančio personalo  

kvalifikaciją emocinio-

socialinio raštingumo, 

streso valdymo, vaiko su 

specialiaisiais poreikiais 

pažinimo srityse.   

2022–2024 SB lėšos, 

spec. lėšos 

Administracija, 

aptarnaujančio  

personalo 

darbuotojai, 

soc. partneriai 

Aukštesnė 

kvalifikacija, įgytos 

reikiamos 

kompetencijos. 

9.1.1.2.3. Plėtoti tikslingą 

tėvų švietimą, 

organizuojant mokymus 

aktualiomis temomis, 

susitikimus su 

specialistais. 

2022–2024 1,2 proc. 

lėšos, soc. 

partnerių 

lėšos 

Administracija, 

darbuotojai, 

tėvai, soc. 

partneriai 

Tėvų sąmoningumo ir 

abipusės tikslingos 

komunikacijos 

stiprėjimas, noras 

įsitraukti į vaikų 

ugdymo procesą. 

 

9.1.1. 3. Uždavinys. Stiprinti ir skleisti įstaigos veiklos savitumą dalijantis gerąja savo 

profesinės veiklos patirtimi, rengiant bendrus projektus su socialiniais partneriais.  

 

Priemonė Terminas Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 

Vykdytojai ir 

partneriai 

Laukiamas rezultatas 

9.1.1.3.1. Dalintis 

profesine patirtimi 

bendruomenėje, rajone, 

šalyje, užsienyje. 

2022–2024 Mokymo 

lėšos 

Administracija, 

pedagogai 

Stiprėja asmeninis, 

profesinis 

kvalifikacijos lygis bei 

pasitikėjimas savimi. 

9.1.1.3.2. Plėtoti įstaigos 

atvirumą kitų įstaigų 

bendruomenėms, 

pristatant gerąją patirtį. 

2022–2024 Projektinės 

lėšos 

Administracija, 

pedagogai 

Kitų bendruomenių 

vizitai įstaigoje ir 

atsiliepimai Darželio 

knygoje. 

9.1.1.3.3. Plėtoti 

projektinę veiklą ieškant 

novatoriškų idėjų ugdymo 

proceso tobulinimui.  

2022-2024 Mokymo 

lėšos, 1,2 

proc. lėšos, 

projektinės 

lėšos 

Administracija, 

pedagogai, 

tėvai 

Įgyvendinami 

novatoriški grupių ir 

įstaigos projektai, 

kuriamos prasmingos, 

įsimenančios patirtys, 

praplečiančios ugdymo 

turinį, vykdomas 

partneriškas 

bendradarbiavimas su 

tėvais. 

9.1.1.3.4.Dalyvauti rajono, 

šalies ir užsienio ugdymo 

2022-2024 Mokymo 

lėšos,projek

Administracija, 

Pedagogai, 

Pedagogai kurdami 

bendrus projektus su 



įstaigų organizuojamuose 

renginiuose, projektuose, 

parodose, šventėse, 

akcijose. 

tinės lėšos tėvai partneriais, 

dalyvaudami juose, 

įgyja patirties, 

tobulėja, užsimezga 

kontaktai. 

 

9.1.1.4. Uždavinys. Kurti nuolat modernėjančią, saugią įstaigos vidaus ir lauko aplinką, 

pritaikant ją šiuolaikinio vaiko poreikiams.  

 

Priemonė Terminas Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 

Vykdytojai ir 

partneriai 

Laukiamas rezultatas 

9.1.1.4.1. Tikslingai 

turtinti ugdymo(si) 

priemonių bazę 

grupėse, salėje.  

2022–2024 Mokymo lėšos, 

spec. lėšos,  

1,2 proc. lėšos, 

projektinės 

lėšos 

Administracija, 

mokytojai, tėvai 

Įsigytos IT priemonės 

užtikrina ugdymo 

proceso organizavimo 

įvairovės galimybes. 

9.1.1.4.2. Modernizuoti 

ir atnaujinti įstaigos 

vidaus erdves. 

2022–2024 SB lėšos, 

 spec. lėšos 

Administracija, 

Telšių rajono 

savivaldybė 

Sukurta jauki darbinė 

aplinka pedagogams, 

įrengtos naujos erdvės 

vaikų patyriminei 

ugdymo(si) veiklai 

plėtoti. 

9.1.1.4.3. Atnaujinti ir 

modernizuoti lauko 

žaidimų aikšteles. 

2022-2024 Mokymo lėšos, 

spec. lėšos,  

1,2 proc. lėšos, 

projektinės 

lėšos 

Administracija, 

mokytojai, 

bendruomenė, 

soc. partneriai, 

tėvai 

Ugdymo procesas 

vyks atnaujintose ir 

saugiose HN 

atitinkančiose lauko 

erdvėse. 

9.1.1.4.4.Atnaujinti 

grupių baldus, pakeisti 

šviestuvus. 

2022-2024 SB lėšos, spec. 

lėšos 

Administracija 

 

Sukurta jauki, 

estetiška HN 

reikalavimus 

atitinkanti aplinka. 

 

9.2. Antras prioritetas. Sveikos gyvensenos propagavimas suburiant visą bendruomenę. 

 

9.2.2.Tikslas.Ugdyti vaikų sveikos gyvensenos pradmenis, įgyvendinant sveikatos stiprinimo 

programas. 

 

9.2.2.1.Uždavinys.Į ugdymą integruoti sveikatos stiprinimo, emocinio intelekto ugdymo programas, 

projektines veiklas. 

 

Priemonė Terminas Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 

Vykdytojai ir 

partneriai 

Laukiamas rezultatas 

9.2.2.1.1. Įgyvendinti 

„Sveikatą stiprinančios“ 

programos veiklas. 

2022-2024 Spec. lėšos, 

mokymo lėšos 

Sveikatingumo 

grupė, 

mokytojai, 

tėvai 

Įgyvendinamos veiklos 

pagal parengtą 

„Sveikatos stiprinimo“ 

programą iki 2024 

metų. Įstaiga pripažinta 

sveikatą stiprinančia 

mokykla.  

9.2.2.1.2.Dalyvauti 

rajono, šalies sveikos 

2022-2024 Spec. lėšos, 

mokymo lėšos, 

Mokytojai, 

bendruomenė 

Sveikos gyvensenos 

įgūdžių sustiprėjimas, 



gyvensenos projektuose, 

renginiuose, 

olimpiadose, akcijose, 

konkursuose. 

projektinės 

lėšos 

platesnis sveikatos 

kaip vertybės 

suvokimas. 

9.2.2.1.3. Į ugdymo 

procesą integruoti 

emocinio ugdymo 

programas, akcentuojant 

emocinį augančios 

asmenybės saugumą.  

2022-2024 Spec. lėšos, 

mokymo lėšos 

Mokytojai, 

logopedas, 

spec. 

pedagogas 

Į ugdymo turinį 

integruojama 

papildoma socialinio 

emocinio ugdymo 

programa „Kimochis“ 

irmokytojų sukurta 

emocinio socialinio 

ugdymo programa 

„Augame su pasaka“. 

 

9.2.2.2. Uždavinys. Formuoti veiklią ir sutelktą bendruomenę, gebančią kūrybiškai dirbti komandose. 
 

Priemonė Terminas Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 

Vykdytojai ir 

partneriai 

Laukiamas rezultatas 

9.2.2.1.1. Telkti 

bendruomenę siekiant 

įstaigos savitumo 

propagavimo ir 

strateginių tikslų 

įgyvendinimo. 

 

2022-2024 Spec. lėšos, 

mokymo 

lėšos 

Visa 

bendruomenė 

Įgyvendinamos 

veiklos, priimti 

vieningi susitarimai, 

sustiprėjusi 

bendravimo kultūra. 

9.1.1.2.4. Stiprinti visos 

bendruomenės žinias bei 

įgūdžius saugos, 

sveikatos ir kitose 

srityse.  

2022–2024 Mokymo 

lėšos, 1,2 

proc. lėšos,  

Visa 

bendruomenė 

Įgyvendinamos 

bendruomenei svarbios 

iniciatyvos grįstos 

pasitikėjimo ir 

pagarbos principais.  

9.1.1.2.5. Stiprinti ir 

plėtoti komandinio darbo 

įgūdžius, skatinti  

pasidalytąją lyderystę, 

darbuotojų iniciatyvą. 

2022–2024 Mokymo 

lėšos, 1,2 

proc. lėšos, 

soc. partnerių 

lėšos 

Administracija, 

darbuotojai, 

soc. partneriai 

Sukurta 

kompetentinga, atvira, 

darni, patikima, 

prisiimanti atsakomybę  

komanda. 

 

X. ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

10. 1. Bendruomenė; 

10.2. Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ strateginio ir veiklos planų kūrimo darbo grupė, patvirtinta 

Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ direktoriaus 2022 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-6/1,,Dėl darbo 

grupių sudarymo 2022–2024 m. strateginiam ir metų veiklos planams parengti ir stebėsenai vykdyti“.  

10.3. Telšių lopšelio-darželio ,,Berželis“ direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams.   

10.4. Lopšelio-darželio strateginio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais.  

 

 

 


