
  

1 
 

 
 
 
 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

PALUKNIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

2014 – 2017 METAMS 

 

ĮVADAS 

 

 Trakų r. Paluknio vaikų lopšelio-darželio (toliau – Mokykla) strateginio plano tikslas – efektyviai 

valdyti įstaigos veiklą, telkti bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, numatyti, kaip bus 

įgyvendinti Mokyklos veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti teisingą ugdymo kryptį ir prioritetus, 

planuoti kaitos pokyčius. 

 Rengiant strateginį 2014 – 2017 metų Mokyklos planą remtasi Vaiko teisių konvencija, 

Valstybinės švietimo strategijos 2013 – 2022 metų nuostatomis, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Trakų savivaldybės strateginiu plėtros 2008 – 2015 metų planu. 

 Strateginį planą rengė Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. 

 Mokyklos strateginis planas numatytas 2014 – 2017 metų laikotarpiui. 

 

 

BENDRA MOKYKLOS CHARAKTERISTIKA 

 

Trakų r. Paluknio vaikų lopšelis-darželis  

Adresas: Luknos g. 2, Paluknio km., Paluknio sen., LT-21169, Trakų.r. 

Kontaktinė inf.: tel.: 8 528 61276, el. p.: palukniodarzelis@gmail.com 

Interneto svetainė: www.palukniodarzelis.lt 

Pagrindinė veikla: ikimokyklinis ugdymas. 

Veiklos kodas: 801010. 

Steigėjas: Trakų rajono savivaldybė. 

Darbo režimas: penkiadienis. 

Darbo laikas: 7:00 – 17:30. 

Mokykloje veikia 3 grupės: “Grugelių” grupė (ugdymas lietuvių kalba), “Linksmuoliukų” grupė 

(ugdymas lenkų kalba). 

Mokykla – viešas juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, turintis savo antspaudą ir sąskaitą 

banke. 
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 Remiantis istoriniais šaltiniais, lopšelis-darželis įsteigtas 1970 m. rugsėjo mėn. 1 dieną. Steigimo 

dokumentai neišlikę.  

 Tai bendros paskirties ikimokyklinio  ugdymo įstaiga, kurią lanko 2 – 6 metų vaikai. 

 Mūsų regionas dvikalbis ir Mokykla atsakinga už dviejų tradicijų – lietuvių ir lenkų – 

puoselėjimą. Būtent dėl to vaikai ugdomi lietuvių ir lenkų kalbomis. 

 Vaikų grupė – tarsi maža visuomenė, kurioje gali būti įvairių gebėjimų asmenybių. Tokioje 

asmenybių įvairovėje akcentuojami kiekvieno privalumai, mokoma gerbti kiekvieną, nepriklausomai nuo 

jo gebėjimų. Kartu mažų vaikų grupė – tarsi išplėstinė šeima, kurioje yra įvairaus amžiaus vaikų. Mišrus 

vaikų amžius grupėje skatina padėti vienus kitiems (nusirengti, susitvarkyti ir pan.), pratina būti 

tolerantiškais, nesišaipyti iš mažiau sugebančio, nerangesnio ar drovesnio draugo. Mažesnieji, stebėdami 

vyresnius vaikus, mokosi bendrauti ir žaisti. 

 Mokykloje labai svarbu, kad vaikai galėtų daug ir laisvai judėti, kad stiprėtų jų fizinis kūnas, 

ugdytųsi ir reikštųsi valia. Daug laiko praleidžiama kieme, periodiškai organizuojamos didesnės išvykos 

už Mokyklos kiemo ribų. Visada atsižvelgiama į kiekvieno vaiko nuotaiką, charakterį, temperamentą, 

individualius gebėjimus.  

 

 

 Organizacinė  struktūra 

 Mokykloje veikia 2 mišrios ikimokyklinio ugdymo grupės, kurias vidutiniškai lanko 40 vaikų. 

Taip pat nuo 2014 m. sausio 2 dienos yra susidariusi laukiančiųjų vietos į Mokyklą eilė.  

 Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokytojų 

metodinė grupė.Vaikų ugdymo grupėse išrinkti tėvų komitetai.  

 

 

 Žmogiškieji ištekliai 

 Mokykloje patvirtinta 10,24 etatų: iš jų 4,49 – pedagoginių, 5,75 – kitų darbuotojų.  1,0 direktorės 

etatas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų, visi kiti etatai finansojami iš mokinio krepšelio lėšų. 

Dirba 13 darbuotojų, iš jų 5 pedagogai: 1 muzikos vadovė metodininkė, 1 vyr. auklėtoja ir 3auklėtojos, 

neturinčios auklėtojo kvalifikacijos, bet išreiškusios norą studijoti ikimokyklinio ugdymo specialybę. 

Mokyklos direktorei suteikta II vadybinė kategorija. 

 

 Planavimo sistema 

 Mokykla savo veiklą planuoja, rengdama sekančius dokumentus:  

1. Trijų metų strateginį veiklos planą; 

2. Trijų metų sveikatos stiprinimo programą; 

3. Metinę veiklos programą; 

4. Grupių auklėtojų individualius ugdomosios veiklos planus.   

  Savivaldos institucijos savo darbą planuoja mokslo metams. 

 

 

 Finansiniai ištekliai 

 Mokyklos veikla finansuojama iš mokinio krepšelio ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšų. 

Nuo 2011 m. sausio 1 d. įvestas ikimokyklinio ugdymo krepšelis (ne mažiau kaip 4 val/dieną) ugdymui 

finansuoti. Likusi ugdymo laiko dalis finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis. Prie finansavimo 

prisideda ir tėvai, kurie moka už vaikų maitinimą ir po 1,30 Lt už kiekvieną lankytą dieną ugdymo 

priemonėms įsigyti. Taip pat Mokykla gauna 2% gyventojų pajamų mokesčio paramą. 
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 Ryšių sistema 

 Mokykla bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos priežiūros, 

mokslo, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos ir kitomis institucijomis), sudaromos 

bendradarbiavimo su socialiniais partneriais sutartys. 

Mokykloje kompiuterizuotos 3  darbo vietos, grupių auklėtojoms darbui metodinių valandų 

metu skirtas 1 kompiuteris, įsigyti 2 daugiafunkciniai  spausdintuvai bei projektorius su ekranu, yra 1 

fiksuoto ryšio telefonas, internetinis ryšys. Žinios apie Mokyklos veiklą skelbiamos internetiniame 

puslapyje www.palukniodarzelis.lt ir internetiniame portale www.ikimokyklinis.lt. 

 

 

 Vidaus kontrolės sistema 

 Mokykla įstatymų nustatyta tvarka turto patikėjimo teise naudojasi Trakų rajono 

savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, savivaldybės pastatais, finansiniais ištekliais, 

inventoriumi bei mokymo priemonėmis. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

 Udgomosios veiklos ir dokumentacijos priežiūra bei vertinimas vykdomi švietimą kuruojančiais 

specialistais.  

 

 

UGDYMO KRYPTYS IR YPATUMAI 

 

 Mokykloje vaikai ugdomi pagal Trakų r. Paluknio vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo 

programą, Priešmokyklinio ugdymo programą, Sveikatos stiprinimo programą “Būkime sveiki” 2012 -  

2015 m., “Ankstyvojo ugdymo vadovo” ir individualias grupių auklėtojų programas. 

 Pagal tėvų pageidavimą vaikai ugdomi jų pasirinkta kalba – lietuvių arba lenkų. 

 

 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGĖJAI 

 

 Darbo grupė, sudaryta Mokyklos direktoriaus įsakymu “Dėl darbo grupės sudarymo įstaigos 

strateginio plano 2014-2017 m. parengimui”, 2013-12-23, Nr. V-35. 

 Darbo grupė: pirmininkas – direktorė Irena Kravčun, nariai: Regina Mickevič, Viktorija 

Boriševskienė, Justina Šupelienė, Gražina Paulauskienė, Aliona Ruškevič. 

  

  

http://svietimas.lazdijai.lt/
http://www.ikimokyklinis.lt/
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SITUACIJOS ANALIZĖ 

Išorinės aplinkos analizė 

 

 Politiniai veiksniai 

 Lietuvos švietimo politika yra formuojama, atsižvelgiant į Europos Sąjungos švietimo politikos 

gaires ir prioritetus. 

 Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, 

Lietuvos  Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos  Respublikos švietimo įstatymu,  Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Trakų  rajono savivaldybės tarybos sprendimais, 

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Trakų rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vedėjo įsakymais bei Mokyklos veiklą  reglamentuojančiais dokumentais.  

  

 

 Ekonominiai veiksniai 

 Lietuva orientuojasi į modernų, žiniomis grindžiamą ūkį, todėl žiniomis besiremianti ekonomika 

tampa prioritetiniu Lietuvos siekiu. Nuolat iškylantys nauji reikalavimai žmogui, visuomenei, švietimo 

sistemai, skatina ugdymo institucijas peržiūrėti savo veiklą, reaguoti į kintančius visuomenės poreikius. 

 Modernizuojant Mokyklos aplinką ir patalpas, nuo 2012 metų Mokykla jau įvykdė du Europos 

žemės ūkio fondo kaimo plėtrai remiamus projektus: 

 “Paluknio vaikų lopšelio-darželio vaikų žaidimų aikštelės įrengimas”. Projekto įgyvendinimo 

laikotarpis: nuo 2012-06-26 iki 2012-10-08. Bendra projekto vertė – 183167,49 Lt. 

 “Paluknio vaikų lopšelio-darželio pastato (unikalus nr. 4400-1139-4451) patalpų remontas”. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2012-11-15 iki 2013-03-30. Bendra projekto vertė – 93 990,09 

Lt. 

 

Socialiniai veiksniai 

 Įstaigos veiklą ir jos strateginio plano kryptis įtakoja bendroji Lietuvos socialinė politika, 

socialiniai veiksniai miestelyje. Nors esant mažam gimstamumui ir didelei emigracijai šalyje vaikų 

skaičius mažėja, bet šie rodikliai mūsų įstaigos veiklai įtakos neturi. Nebe pirmus metus įstaigą lanko 

maksimalus skaičius vaikų – po 20 kiekvienoje ikimokyklinio ugdymo grupėje. Į įstaigą nepatenka apie 

40 laukiančių eilėje vaikų. 

 Blogėja vaikų sveikata. Vaikai dažniau serga virusinėmis kvėpavimo takų ligomis, turi laikysenos 

problemų. Mokykloje daugėja vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, bei kitų specialiųjų 

poreikių.  

Mokykloje  ugdomi Paluknio seniūnijos vaikai. Socialinį kontekstą sudaro įvairios socialinės ir 

kultūrinės aplinkos vaikai. Daugėja socialiai apleistų vaikų, vaikų, iš nepilnų ir socialinės rizikos šeimų. 

 

 

Technologiniai veiksniai 

 Visose gyvenimo srityse įsigali informacijos ir komunikacijos technologijos. Informacinės ir 

komunikacinės technologijos vis labiau veikia ugdymo ir ugdymosi metodus, daro įtaką ne tik ugdymo 

turiniui, bet ir visam ugdymo procesui. Jų diegimas švietimo įstaigose yra svarbi šalies švietimo 

pertvarkos dalis. 

 Mokykloje skiriamas pakankamas dėmesys informacinių technologijų diegimui. Darbuotojai 

baigę kompiuterinio raštingumo kursus. Įstaigoje įrengtos 3  kompiuterizuotos darbo vietos, veikia 3 
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spausdintuvai, nupirktas projektorius su ekranu.  Mokykla turi internetinę prieigą, todėl yra galimybė 

greitai susirasti reikiamą informaciją, taip pat modernizuoti ugdymo procesą (įvairūs kompiuteriniai 

lavinamieji žaidimai, mokomieji filmukai ir kt.) Visa svarbi informacija talpinama į Mokyklos 

internetinę svetainę www.palukniodarzelis.lt. 

 

 

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė 

 

Stiprybės Silpnybės 

 Įrengta nauja Mokyklos lauko žaidimų aikštelė, 

sutvarkyta lauko teritorija. 

 Atliktas Mokyklos virtuvės ir grupių virtuvėlių 

remontas, pakeisti įrengimai. 

 Pedagogams įrengta kompiuterizuota vieta 

metodiniam darbui su interneto prieiga. 

 Pakankamai įvairi ugdymo aplynka grupėse 

(įrengti žaidimo kampeliai pagal skirtingą 

tematiką). 

 Logopedo ir soc. darbuotojo pagalba (pagal poreikį). 

 Pedagogai nuolat kelia savo kvalifikacija, 1 

persikvalifikavo, 2 pateikė prašymus studijuoti. 

 Racionalus finansinių išteklių naudojimas. 

 

 Nepakankamai išplėtotos abipusio 

bendradarbiavimo formos tarp tėvų, 

pedagogų ir administracijos. 

 Trūksta patalpų judėjimo poreikiams 

tenkinti, nėra sporto salės. 

 Nepakankamas Mokyklos finansavimas. 

 Nepakankamas informacinių technologijų 

taikymas ugdymo procese. 

 Eilė dėl vaikų priėmimo į Mokyklą. 

 

Galimybės Grėsmės 

 Didinti įstaigos populiarumą ir prestižą už Mokyklos 

ribų. 

 Plėsti ryšius su socialiniais partneriais, remėjais. 

 Dalyvauti rajoniniuose, respublikiniuose, 

tarptautiniuose projektuose. 

 Mokyklos rinkodaros plėtra. 

 Mokyklos veiklos pristatymas internetiniuose 

portaluose www.ikimokyklinis.lt ir 

www.palukniodarzelis.lt. 

 Darbas su žiniasklaida, reklama, viešieji ryšiai. 

 Pedagogų kompetencijų tobulinimas. 

 Aktyvus tėvų dalyvavimas ugdymo procese ir 

aplinkos kūrime. 

 Edukacinės aplinkos tobulinimas. 

 Mokyklos informavimo sistemos tobulinimas, 

panaudojant šiuolaikines informacines technologijas. 

 

 Blogėjanti pastato būklė ir lėti renovacijos 

tempai. 

 Socialiai remtinų, nepilnų šeimų skaičiaus 

didėjimas. 

 Padidėjęs emigruojančių šeimų skaičius. 

 Didelis vaikų sergamumas. 

 Daugėja neigiamų reiškinių visuomenėje 

(rūkymas, narkotikai, alkoholizmas, 

smurtas ir t.t.) 

 Ryškėja turtinė ir socialinė diferenciacija 

visuomenėje. 

 

 

 

  

http://www.ikimokyklinis.lt/
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VIZIJA 

 

 Paluknio vaikų lopšelis-darželis – šiuolaikiška, bendradarbiaujanti, atvira naujovėms, 

garantuojanti saugias ugdymosi sąlygas įstaiga, kurioje kompetentingi pedagogai ugdo laisvą asmenybę 

bei puoselėja kiekvieno vaiko individualybę. 

 

MISIJA 

 Organizuoti ikimokyklinį ugdymą, atitinkantį pagrindines Lietuvos Respublikos švietimo 

nuostatas, tenkinti ankstyvojo, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) poreikius skatinant 

kūrybiškumą, patriotizmą, tobulinant optimalias ugdymo sąlygas, diegiant sveikos gyvensenos įgūdžius, 

skatinant darbą komandose, bendravimą ir bendradarbiavimą su vaikų tėvais ir miestelio bendruomene. 

 

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

 

 Bendradarbiavimo  tarp tėvų,  pedagogų ir administracijos plėtojimas ir skatinimas. 

 Informacinių technologijų taikymas ugdymo procese. 

 Ryšių su socialiniais partneriais ir remėjais plėtimas. 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 1. Užtikrinti kokybišką ugdymą, tenkinant vaikų judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo poreikius. 

 2. Skatinti komunikaciją su tėvais, bendruomene ir socialiniais parteriais, dalintis informacija ir 

atsakomybėmis, plėsti komandinio darbo ir patirčių ribas.   

 3. Siekti, kad vaiko ugdymo ir ugdymosi aplinka būtų kuo kūrybiškesnė ir inovatyvesnė. 

 

 

STRATEGIJOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Užtikrinti kokybišką ugdymą, tenkinant vaikų judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo poreikius. 

Eil. 

Nr. 

Uždaviniai Priemonės Terminai  Vykdytojai 

1.1. Užtikrinti vaikų 

ugdymo kokybę, 

padedant įgyti 

būtinų 

kompetencijų. 

Pokalbiai su tėvais apie vaikų ugdymąsi. Kiekvienais 

metais, veiklą 

planuojant 

Mokyklos 

veiklos plane 

 

Direktorė, 

Pedagogai Pedagogų kvalifikacijos kėlimas ir įgytų 

kompetencijų gilinimas. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų įgyvendinimas. 

Veiklos kampelių papildymas žaislais ir 

metodinėmis priemonėmis. 

Pastovus vaikų tėvų informavimas ikimo-

kyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

klausimais. 

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai projektai pagal 

ugdymo programą. 

1.2. Sudaryti sąlygas Glaudus bendradarbiavimas su pedagogi-

nės psichologinės tarnybos specialistais. 
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kokybiškam ugdy-

mui specialiųjų 

poreikių turintiems 

vaikams. 

Pastovus, kūrybiškas komandinis pedago-

gų darbas. 

Pedagoginis tėvų švietimas specialiojo 

ugdymo klausimais. 

 

Numatomas tikslo įgyvendinimo rezultatas 

          Mokykloje dirbančių pedagogų išsilavinimas, kvalifikacija bei gerosios patirties sklaida užtikrins 

Mokyklos uždavinių įgyvendinimą ir leis tenkinti visus vaikų poreikius, gerės ugdymo kokybė. Vaikai, 

turintys specialiųjų poreikių lengviau įsisavins būtinas kompetencijas, visi priešmokyklinukai pasieks 

mokyklinę brandą. Vaikų tėvai pastoviai bus informuojami ugdymo klausimais, stiprės susidomėjimas ir 

dalyvavimas vaikų ugdymo procese. 

 

2. Skatinti komunikaciją su tėvais, bendruomene ir socialiniais parteriais, dalintis informacija ir 

atsakomybėmis, plėsti komandinio darbo ir patirčių ribas. 

Eil. 

Nr. 

Uždaviniai Priemonės Terminai  Vykdytojai 

2.1. Bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

su ugdytinių tėvais 

ir bendruomene 

tobulinimas. 

Reikšmingos, aktualios informacijos 

skelbimas įstaigos grupių informaci-

niuose stenduose, internetinėje 

svetainėje, taip pat ir elektroniniu 

paštu. 

Nuolat 

 

 

 

 

Direktorė, 

Pedagogai 

 

Bendri renginiai su vaikų tėvais: 

šventės, koncertai, vakaronės, 

pramogos, išvykos. 

Pagal Mokyklos 

veiklos planą 

 

Atvirų durų dienos. Pagal poreikį 

Mokykloje esančių informacinių, 

komunikacinių technologijų pastovus 

taikymas ir naudojimas vaikų 

ugdymo procese. 

Nuolat 

 

Tėvų ir pedagogų susitikimų organi-

zavimas su psichologais, spec. peda-

gogais, logopedais, gydytojais. 

Kartą į ketvirtį 

Tėvų tarybos, grupių ir visuotiniai 

susirinkimai. 

Kartą į ketvirtį Direktorė 

Pedagogai 

Tėvai 

Tėvų apklausos (naudojant 

klausimynus, anketas), nuomonės, 

pasisakymai ir pasiūlymai dėl vaikų 

ugdymo kokybės gerinimo, 

papildomo ugdymo, sergamumo, 

ugdymo programos tobulinimo, 

vaikų elgesio ir kitais aktualiais 

klausimais. 

2 kartus per metus 

(ruduo, pavasaris)  

Pedagogai 

2.2. Ryšių su sociali-

niais partneriais 

Tęsti bendradarbiavimą ir bendrų 

projektų bei renginių vykdymą. 

Pagal Mokyklos 

veiklos planą 

Direktorė 

Pedagogai 
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plėtojimas. Pastovių, nuoseklių, sistemingų 

ryšių palaikymas su Paluknio 

vidurinė ir Paluknio „Medeinos“ 

mokyklų pradinių klasių pedagogais,  

Paluknio biblioteka. 

 

 

Numatomas tikslo įgyvendinimo rezultatas 

          Informacinių, komunikacinių, technologijų naudojimas padės užtikrinti įstaigos teikiamų paslaugų 

kokybę. Pastovus, sistemingas bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikų tėvais, įstaigos darbuotojais ir 

socialiniais partneriais darys didelę įtaką besiformuojančiais vaiko asmenybei. Pagerės santykiai tarp 

Mokyklos ir tėvų, bus galimybė išvengti nereikalingų konfliktų ir išsiaiškinti neaiškumus pačioje 

pradžioje. 

          Glaudžiai bendradarbiaujant su šeima, aptariant ugdymo programą bei problemines situacijas 

pasieksime efektyvesnių rezultatų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese. Stiprės pedagogų 

motyvacija, intensyvės šeimos įtraukimas į ugdymo procesą. 

 

3. Siekti, kad vaiko ugdymo ir ugdymosi aplinka būtų kuo kūrybiškesnė ir inovatyvesnė. 

Eil. 

Nr. 

Uždaviniai Priemonės Terminai  Vykdytojai 

3.1. Įstaigos lauko 

teritorijos 

atnaujinimas. 

Naujų lauko žaidimo įrengimų 

įsigijimas. Teritorijos apželdinimas 

naujais augalais, estetinės aplinkos 

formavimas. 

Kasmet Direktorė 

Ūkvedė 

3.2. Įstaigos išorės ir 

vidaus patalpų  

remontas, 

edukacinės 

aplinkos gerinimas. 

Mokyklos pastato apšiltinimas ir 

renovavimas.  

2014-2017 m. Direktorė 

Ūkvedė 

Pedagogai Grupių patalpų einamasis remontas. 

Gautų 2 % GPM lėšų investavimas į 

edukacinių aplinkų gerinimą. 

Žaislų, knygų, metodinių priemonių 

įsigijimas ir jų tikslingas panaudoji-

mas vaikų ugdymo kokybės gerini-

mui. 

Dalyvavimas ES projektuose dėl 

Mokyklos pastato praplėtimo (sporto 

ir aktų salės priestato, grupių patalpų 

praplėtimo). 

 

Numatomas tikslo įgyvendinimo rezultatas 

Estetinės aplinkos sukurimas, naujų lauko žaidimo įrengimų įsigijimas, veiklos kampelių papildymas, 

žaislais, knygomis, metodinėmis priemonėmis padės visapusiškai vystytis vaiko asmenybe, garantuos 

fizinį ir emocinį saugumą, ugdymo proceso stabilumą. Stiprės įstaigos materialinė bazė, gerės įstaigos 

įvaizdis. 
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Ištekliai 

 

Programos 

pavadinimas 
Priemonė 

Iš viso 2014 

m. (Lt) 

Iš jų: 

2015 m. 

(Lt) 

2016 m. 

(Lt) 

Savivaldy-

bės biudžeto 

lėšos (Lt) 

Mokyklos 

pajamos 2% 

GPM (Lt) 

Kitos lėšos 

(projektų, 

fondų, MK  

ir kt.) 

Švietimas 

 
 391600.00 212500.00 1400.00 177700.00 400000.00 410000.00 

 

 Biudžeto 2014-2016 metams padidėjimas numatomas, atsižvelgiant į Mokyklos tikslus bei 

uždavinius. Įgyvendinant Mokyklos strateginį 2014-2016 metų planą siekiama įgyvendinti valstybinę 

švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės 

reikmes, tenkinti mažųjų palukniečių ugdymosi poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

srityje, socialinėje paramoje, tuo pačiu keliamas uždavinys racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti 

švietimui skirtus išteklius. 

 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

1. Priežiūros struktūra 

 

 Strateginį veiklos planą rengė darbo grupė, sudaryta Mokyklos direktorės 2013 m. gruodžio 23 d. 

įsakymu Nr. V-35 „ Dėl darbo grupės sudarymo įstaigos strateginio plano 2014-2016 m. parengimui ". 

Strateginio planavimo grupę sudaro: 

 Irena Kravčun– direktorė; 

 Regina Mickevič – vyr. auklėtoja; 

 Justina Šupelienė – auklėtoja;  

 Aliona Ruškevič – auklėtoja. 

  

 

2. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūros procesas 

 

 Kiekvienų mokslo metų paskutiniame mokytojų tarybos posėdyje vykdoma pasiektų tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimo analizė. Vieną kartą metuose apie Mokyklos strateginio plano įgyvendinimą  

informuojama Mokyklos  taryba. 

 Direktorė stebi ir įvertina, ar Mokykla įgyvendina strateginius tikslus, programas, ar atsakingi 

asmenys įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir, reikalui 

esant, tikslina strateginį veiklos planą apie tai informuodama strateginio planavimo grupę. 

 

       3. Pagrindinių planinių rodiklių apskaita ir analizė 

 

 Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūros grupė posėdžiauja du kartus per metus. Kartą 

metuose atsiskaito Mokyklos tarybai. 

 Analizės duomenys fiksuojami Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros grupės sudarytoje 

lentelėje. 
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Strateginių tikslų pasiekimų analizė 

 

Uždaviniai 
Planuotas 

pasiekimas 

Pasiektas 

rezultatas 

Panaudoti finansiniai 

ištekliai 

Įgyvendinimo 

data 

     

     

     

     

Pastaba: Ši forma pildoma kiekvienam strateginiam tikslui. 

 

 

LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

 Įgyvendinus Mokyklos 2014-2016 m. strateginį planą:  

1. Ugdymo procesas taps pažangesniu, modernesniu, kadangi dėl gerėjančios materialinės bazės vaikų 

ugdymui bus naudojami įvairūs nauji, pažangesni metodai ir priemonės. 

2. Pagerės Mokyklos ir vietos bendruomenės, tėvų bendravimas. Kuriant saugią, stimuliuojančią vaikų 

raidą, aplinką, tobulės vaikų gebėjimai ir įgūdžiai. 

3. Mokyklos teritorija ir ugdymo (si) erdvės bus pritaikytos kokybiškam ugdymui (si), mikroaplinkos 

kultūrinei sveikatingumo veiklai. 

4. Vyks glaudesnis bendradarbiavimas su šeima. Tėvai taps ugdymo proceso organizavimo partneriais. 

5. Bus patenkinti Mokyklos vaikų saugumo, sveikatos saugojimo ir stiprinimo, judėjimo poreikiai.  

6. Vaikai įgis žinių apie sveikatos saugojimą, augs savarankiški, gebės sėkmingai ugdytis. 

7. Pedagogų įgyta profesinė kompetencija garantuos kvalifikuotą vaikų ugdymą, jų sveikatos 

stiprinimą, socialinių, kultūrinių įgūdžių formavimą bei tobulinimą. 

8. Augs įstaigos prestižas, plėsis ryšiai su socialiniais partneriais, daugės lankančių Mokyklą vaikų 

skaičius. 

 

 

 

 

 

 

 


