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PANEVĖŢIO R. VELŢIO LOPŠELIO-DARŢELIO „ŠYPSENĖLĖ“ 2023–2025 M. STRATEGINIS PLANAS  
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėţio r. Velţio lopšelio-darţelio „Šypsenėlė“ 2023–2025 metų strateginis planas (toliau – strateginis planas) parengtas siekiant efektyviai 

ir tikslingai organizuoti Velţio lopšelio-darţelio „Šypsenėlė“ (toliau – lopšelis-darţelis) veiklą, telkti bendruomenę lopšelio-darţelio veiklai gerinti, 

tikslingai naudoti finansinius, materialinius ir intelektinius išteklius. 

Strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos paţangos strategija „Lietuva 2030“,  
2021–2030 metų nacionalinės paţangos programa, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Geros mokyklos koncepcija, Panevėţio rajono 

savivaldybės 2022–2024 metų strateginiu veiklos planu, Panevėţio rajono savivaldybės 2023–2030 metų strateginiu plėtros planu, Velţio lopšelio-

darţelio „Šypsenėlė“ nuostatais, lopšelio-darţelio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, bendruomenės narių pasiūlymais ir rekomendacijomis. 

Strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta lopšelio-darţelio direktoriaus 2022 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V1-38 ir jo pakeitimais.  

 

II. LOPŠELIO-DARŢELIO CHARAKTERISTIKA 

 

2. Lopšelį-darţelį 1961 m. kovo 10 d. įsteigė Pabaltijo zoninės paukštininkystės bandymų stoties Staniūnų eksperimentinis ūkis.  

1986 m. lopšelis-darţelis perkeltas į naujas patalpas Velţio kaime. Panevėţio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. geguţės 2 d. sprendimu       

Nr. T-79 Velţio vaikų lopšelis-darţelis reorganizuotas, prie jo prijungiant Liūdynės skyrių. Panevėţio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodţio  

20 d. sprendimu Nr. T-239 pakeistas lopšelio-darţelio pavadinimas – Panevėţio r. Velţio lopšelis-darţelis „Šypsenėlė“. 

3. Kontaktai: adresas – Alantos g. 37, Velţio k., LT-38129 Panevėţio rajonas, el. paštas velziodarzelis@gmail.com, interneto svetainė 

www.velziodarzelis.lt , tel. (8 45) 59 53 76. 

4. Teisinė forma – biudţetinė įstaiga. 

Priklausomybė – savivaldybės mokykla. 

Lopšelio-darţelio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėţio rajono savivaldybės taryba. 

Vykdomos švietimo programos – ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa. 

Mokymo(si) kalba – lietuvių. 

 

mailto:velziodarzelis@gmail.com
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III. 2020–2022 M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

5. Lopšelio-darţelio strateginių uţdavinių įgyvendinimo rezultatyvumas. 

 

Uţdavinys Rezultatas 

Tikslingai, 

veiksmingai ir 

rezultatyviai 

įgyvendinti ugdymo 

turinį 

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradėtos įgyvendinti atnaujintos Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa ir ikimokyklinio 

ugdymo programa „Vaiko ţingsneliai į rytdieną“. 89 proc. mokytojų tikslingai parenka priemones ir metodus, skatinančius 

vaikų susidomėjimą ir įtrauktį. Dalyvaujant „Erasmus+“ projekte „Robotika prieš patyčias – RoBy“ ugdomi vaikų 

komandinio darbo, programavimo įgūdţiai. Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa akcentuoja visuminį nuolatinį ir 

nenutrūkstamą ugdymo procesą visą vaiko buvimo darţelyje laiką. Ugdymas vykdomas ir netradicinėse aplinkose – 

bibliotekoje, muziejuose, amatų centre, Gamtos mokykloje. Vaikų pasiekimai ir paţanga aptariami su tėvais (globėjais) 

individualių pokalbių metu. Atlikus vaikų pasiekimų analizę nustatyta stipriausia vaikų ugdymo(si) sritis – kasdieninio 

gyvenimo įgūdţiai, didesnį dėmesį būtina skirti mokėjimo mokytis, problemų sprendimo ir rašytinės kalbos sritims. 

Sudaromos sąlygos vaikų saviraiškai skatinti – pasirašytos sutartys su meninio, aktyvaus judėjimo, projektavimo pradmenų, 

anglų kalbos neformaliojo ugdymo tiekėjais.  

Atliktas veiklos kokybės įsivertinimas, tirtos vaiko gerovės, mokinių poreikių ir aplinkos, vaiko pasiekimų vertinimo ir 

ugdymo planavimo sritys. Veiklos kokybės tobulinimui pateiktos rekomendacijos mokytojams, tėvams (globėjams).  

Vaikams, turintiems ugdymo(si), elgesio ar emocijų valdymo sunkumų, parengti individualūs ugdymo ir pagalbos vaikui 

planai, sistemingai aptariami ir analizuojami vaikų pasiekimai ir paţanga. Pagalbą teikia 2 mokytojo padėjėjai. 

Organizuoti ugdymo 

procesą remiantis 

patirtiniu ugdymu(si) 

Ugdomoji veikla organizuojama remiantis patirtiniu ugdymu(si). 80 proc. mokytojų ugdymo veiklose taiko inovatyvius ir 

veiksmingus patirtinio ugdymo(si) metodus, skatinančius emocinę raišką, iniciatyvumą, motyvaciją, refleksiją. Ugdomojoje 

veikloje  naudojamas STEAM metodas – ugdomi gamtamoksliniai, technologiniai, inţineriniai, matematiniai, meniniai 

vaikų gebėjimai. Laikomasi vieningo lopšelio-darţelio vaikų dienos ritmo. Skatinamas vaikų savarankiškumas.  

Bendradarbiaujant su Panevėţio rajono švietimo centru  įgyvendintas „Erasmus+“ programos tarptautinis projektas 

„Papildomų galimybių panaudojimas ankstyvojo ugdymo (0–6 m.) gerinimui“.  

2020 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektui „Draugauk su gamta ir dţiaukis sveikata“ 

Liūdynės skyriuje vykdyti gauta 800 Eur.; spaudinių leidybos projekto “Edukacinės knygelės vaikams „Velţys – pasaulio 

gabalėlis“ leidyba“ vykdymui gauta 380 Eur. 2021 m. Liūdynės skyriaus tęstiniam Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos projektui „Draugauk su gamta ir dţiaukis sveikata – 2“  – 1000 Eur. 2022 m. Visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos projektui „Judėk linksmai, šypsokis plačiai“ vykdyti gauta 800 Eur, Vaikų vasaros 

uţimtumo ir poilsio programos projektui „STEAM vasara su šypsenėle“ vykdyti – 1000 Eur. 

Siekiant sumaţinti maisto švaistymą, įdiegtas dalinis savitarnos (švediško stalo) principas. Nuo 2020 m. lopšelis-darţelis 

dalyvauja ekologiškų ţemės ūkio ir maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose programoje, 60 

proc. maisto produktų sudaro ekologiški arba NKP sertifikatą turintys produktai.  
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Plėtoti visapusišką 

ugdymąsi skatinančią 

ir mokymąsi iš savo 

patirties įgalinančią 

aplinką 

Kuriama vaiko visuminį ugdymą (si) atliepianti aplinka – edukacinės erdvės ugdo vaikų kritinį mąstymą, skatina 

kūrybiškumą. 2020 metais lopšelis-darţelis, Mokyklų edukacinių erdvių konkurse, skirtame geriausiai savo edukacines 

erdves kuriančiai ir naudojančiai mokyklai, paskelbtas nugalėtoju A kategorijoje, taip pat nominuotas Panevėţio rajono 

mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtoju, skirta 500 Eur premija. Lauko edukacinės erdvės nuolat atnaujinamos ir 

įrengiamos naujos, orientuotos į vaikų patirtinį ugdymą: „Tyrinėjimo erdvė“, „Muzikos garsų laboratorija“, „Konstravimo 

erdvė“, „Sodinčiaus erdvė“. Veikia edukacinių erdvių kuratorių grupės; veikla lauko edukacinėse erdvėse vykdoma pagal 

sistemą, paremtą „Ţetonėlių“ principu. Vidaus erdvės pritaikytos STEAM ugdymui, įsigytos tikslingos priemonės ir jos 

susistemintos. Rūšiuojamos atliekos, formuojama asmeninė atsakomybė prieš aplinką bei ją tausojantys įpročiai. 

Vaikų saugumui uţtikrinti atnaujinti lauko takeliai, įsigytos langų nuo saulės uţdangos, patalpų drėkintuvai, vaikų lauko 

rūbų dţiovinimo spintos. Ţaidimo aikštelių įranga atitinka saugumo reikalavimus.  

Sudaryti sąlygas 

mokytojams plėtoti 

asmenines ir dalykines 

kompetencijas, 

siekiant uţtikrinti 

švietimo kokybę 

Lopšelio-darţelio darbuotojai nuolat tobulina kvalifikaciją. Profesinių kompetencijų tobulinimui, bendradarbiaujant su 

Panevėţio rajono švietimo centru, parengtos ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos: „Bendruomenės lūkesčių 

dermė – laimingas vaikas“ ir „STEAM ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese – iššūkiai ir galimybės“. 

Mokymai įgalino darbuotojus kurti aplinką, kurioje vaikas jaučiasi laimingas, formuoti bendryste paremtus santykius. 

Mokytojai pasirengė taikyti integralaus ugdymo strategijas, vertinti vaikų pasiekimus bei paţangą. Kaip organizuoti 

ugdomąją veiklą STEAM metodu konsultavo Šiaulių lopšelio-darţelio „Pasaka“ pedagogai. 5 ikimokyklinio ugdymo 

mokytojo padėjėjai Darbo rinkos mokymo centre įgijo ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją, 4 tobulino 

mokinio paţinimo ir jo paţangos pripaţinimo kompetenciją 60 ak. valandų trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursuose. 

Mokymų metu pedagogai pasirengė priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimui. 85 procentai darbuotojų tobulino 

kvalifikaciją Besimokančių darţelių tinklo programos mokymuose. Vyko programos „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. 

Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medţiagos priemonių rinkiniais“ I, II, II modulio mokymai.  

Pedagogai nuolat vykdo gerosios patirties sklaidą rajone ir šalyje. Sukurta Velţio kaimą reprezentuojanti dėlionė vaikams 

„Velţys“. Ugdomosios veiklos organizavimo lauko edukacinėse erdvėse patirtimi pasidalinta su Panevėţio lopšeliu-darţeliu 

„Linelis“. Priešmokyklinio ugdymo mokytojams organizuota apskritojo stalo diskusija „Šiuolaikinio vaiko poreikiai ir 

inovacijos ugdant vaikų kalbą“.  

Bendruomenės nariai laikosi komandinio darbo, maţosios lyderystės ir mokymosi reflektuojant principų. 75 procentai 

darbuotojų priklauso iniciatyvinėms grupėms. Kuriama besimokančios organizacijos kultūra. 

Ugdymo(si) proceso 

metu formuoti vaikų 

vertybines nuostatas 

Bendruomenės nariai ţino susitarimus. Susitarta dėl lopšelio-darţelio vertybinių nuostatų ir veiklos principų padedančių 

siekti bendro tikslo. Asmenine atsakomybe, empatija, prieţasties ir pasekmės ryšio supratimu paremtas lopšelio-darţelio 

bendruomenės narių bendravimas ir bendradarbiavimas. Įgyvendintos priemonės, skatinančios lygybę, įvairovę ir įtrauktį. 

Vykdyti „Erasmus+“ projektai: KA3 projektas „Robotika prieš patyčias – RoBy“, ,,Taikus švietimas patyčių prevencijai 

vaikystėje“. Sukurta ugdytinių pozityvaus elgesio skatinimo sistema. Į ugdymo turinį integruojamos emocinio intelekto ir 

socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programos „Kimochis“ ir „Dramblys“. Įgyvendinta tarptautinė A. Sadauskaitės 

sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo uţsiėmimai“ iniciatyva „Pasakų iššūkis“. Vyko nuolatinis vertybinių 

nuostatų formavimas kasdieninės ir mokytojų inicijuotos veiklos metu, kiekvienas mėnuo skiriamas tam tikrai vertybei 
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ugdyti.  

Plėtoti tėvų (globėjų) 

ir įstaigos partnerystės 

principu grįstus 

santykius 

Tėvų (globėjų) ir įstaigos santykiai grindţiami partnerystės principu – planuojamos veiklos, aptariami vaikų pasiekimai ir 

poreikiai, vykdoma nuolatinė veiklos refleksija. Sukurta veiksminga, atitinkanti tėvų (globėjų) poreikius tėvų (globėjų) 

informavimo ir švietimo sistema. Bendradarbiaujant su Panevėţio rajono pedagogine psichologine tarnyba organizuotos 

psichologo dienos darţelio bendruomenei, suteiktos individualios psichologo  konsultacijos darbuotojams ir tėvams 

(globėjams), organizuota paskaita „Vaiko psichologinė raida: iššūkiai ir jų įveika“. Tėvams (globėjams) pateikiama aiški, 

prieinama ir tikslinga informacija individualių pokalbių metu, el. dienyne „Mūsų darţelis“, interneto svetainėje 

www.velziodarzelis.lt. Organizuoti susitikimai su tėvais (globėjais), kurių vaikai lankys lopšelį-darţelį „Administracija + 

tėvai (globėjai) + grupės darbuotojai“, kurių metu tėvai (globėjai) aptarti lopšelio-darţelio veiklos principai, vertybės, 

veiklos gairės, priimti bendri susitarimai, siekiant sklandţios vaikų adaptacijos. 

Tėvai (globėjai) – aktyvūs ugdymo proceso organizavimo dalyviai, bendradarbiaujant organizuojamos edukacinės veiklos, 

šventės, išvykos, projektai,  

Plėtoti ir puoselėti 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais 

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ugdomas vaikų gebėjimas bendradarbiauti, įgyti pasitikėjimo, priimti sprendimus. 

gilinama socialinė kompetencija. Organizuojami bendri projektai su Panevėţio lopšelio-darţelio „Draugystė“ švietimo pagalbos 

specialistais ir pedagogais, Liūdynės kultūros centru, Velţio k. ir Liūdynės k. bibliotekomis.  Vykdomos bendros veiklos su 

socialiniais partneriais – Dembavos lopšeliu-darţeliu „Smalsutis“, Paţagienių mokykla-darţeliu, Panevėţio lopšeliais-darţeliais 

„Draugystė“ ir „Ţilvitis“. Kartu su Velţio gimnazijos pradinių klasių mokytojais kasmet aptariami vaikų pasiekimai ir 

pasirengimas pradiniam ugdymui. Bendradarbiaujant su A. Lipniūno kultūros centru įstaigoje vykdytos „Erasmus+“  

programos: 2020–2021 m. – „Aš ir tu“, 2021–2022 m. – „Stiprūs kartu“. Priimti savanoriai iš Gruzijos. Esame projekto 

,,Renkuosi sveikatą“ (Nr. 08.4.2-ESFA-K-629-02-0033) partneriai, bendradarbiaujant su Panevėţio miesto Aukštaičių-

Ţemaičių bendruomene buvo suorganizuotos edukacinės veiklos vaikam, batutų šventė ir paspirtukų diena lopšelio-darţelio 

bendruomenei. 

Gerinti darbuotojų 

darbo aplinkos kokybę 

Siekiant aiškesnio, pastovesnio, tikslingesnio ir efektyvesnio dokumentų pateikimo parengtas dokumentų paketas.   

Nuolat kuriama palankesnė darbui psichologinė ir fizinė aplinka, palaikomas ir skatinamas glaudus vienoje grupėje 

dirbančių darbuotojų bendradarbiavimas.  
Skaitmenizuotos darbo vietos – įsigyta 7 nešiojamieji kompiuteriai, spausdintuvai grupėse. Atliktas Liūdynės skyriaus pastato 

remontas: virtuvės kapitalinis remontas, virtuvėlių atnaujinimo darbai, suremontuoti laiptai, atnaujinta koridoriaus grindų danga, 

pakeisti vartai ir varteliai. Velţyje atlikti virtuvės remonto darbai, kanalizacijos vamzdyno remontas. Kabinetuose ir 3 grupėse 

sumontuojant LED šviestuvai.  

 

IV. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

6. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

6.1. Politiniai-teisiniai veiksniai. Lietuvos politiniame gyvenime vyksta nuolatiniai pokyčiai. Lietuvos paţangos strategija „Lietuva 2030“ – 

vienas pagrindinių švietimo tikslų šaltinis, kurioje nurodoma, kad švietimas prisideda prie sąmoningos visuomenės, sumanios ekonomikos ir sumanaus 

valdymo kūrimo, ugdydamas atvirą, kūrybingą, kompetentingą ir atsakingą ţmogų. 



5 

 

 

Lopšelyje-darţelyje diegiama mokytojų parengta ir nuolat atnaujinama ikimokyklinio ugdymo programa „Vaiko ţingsneliai į rytdieną“. Darbo 

tvarkos taisyklės, Vidaus kontrolės politika ir kiti vidaus teisės aktai įgalina laikytis darbo drausmės ir etikos normų, konfidencialumo; kelti profesinę 

kvalifikaciją; laikytis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, pripaţinti svarbiomis pasitikėjimo, rūpinimosi, pasidalijimo idėjomis 

kompetencijas, bendradarbiavimą ir iniciatyvą. 

Lopšelis-darţelis savo veiklą grindţia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro įsakymais, Panevėţio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Panevėţio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, 

lopšelio-darţelio nuostatais ir kitais teisės aktais. 

6.2. Ekonominiai veiksniai. Švietimas yra prioritetinė valstybės veiklos sritis, lemianti šalies paţangą. Švietimui atnaujinti greta savivaldybių ir 

valstybės biudţeto išteklių veiksmingai naudojamos struktūrinių ES fondų lėšos, kitų fondų finansinė parama. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

lygmeniu deramasi dėl mokytojų atlyginimo didinimo, siekiant pritraukti jaunus ir išlaikyti geriausius ir nuolat tobulėjančius mokytojus. 

Mokymo priemonėms įsigyti ir paţintinei veiklai organizuoti panaudojamos paramos, rėmėjų lėšos. Siekiama pritraukti lėšų per įvairius 

projektus, ieškoma rėmėjų. 

6.3. Socialiniai veiksniai. Švietimas atlieka daugybę socialinių funkcijų: ugdymo (mokymo, auklėjimo, lavinimo), socialinės atskirties 

maţinimo, pilietinio gyvenimo, tradicijų ir papročių išlaikymo, kultūros kūrimo, bendradarbiavimo, sveikatos stiprinimo. Vertinant socialinių veiksnių 

įtaką ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, svarbūs veiksniai, galintys turėti įtakos lopšelio-darţelio veiklai, yra didėjantis šeimų, norinčių, kad 

jų vaikai lankytų lopšelį-darţelį, skaičius.  

Dėmesys ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, kaip didţiausios pridėtinės vertės, tvarumo ir tęstinumo ţmogiškajai investicijai, didina 

bendruomenės pasitikėjimą ugdymu ir švietimu. 

Lopšelis-darţelis veikia kaime, kuriame įsteigta gimnazija, kuriasi jaunos šeimos ir kuris 4 km nutolęs nuo miesto. Puikiai tvarkoma 

infrastruktūra, kaimas patrauklus, nuolat didėja gyventojų skaičius. Nuo 2018 m. nebepatenkinamas visų norinčių lankyti įstaigą poreikis.  

 

7. VIDAUS APLINKOS ANALIZĖ: 

7.1. Materialiniai ištekliai. Lopšelio-darţelio pastatas pastatytas 1986 m. Bendras įstaigos plotas 1 666,66 kv. metrai. Lopšelio-darţelio pastatas 

2010 m. renovuotas ir rekonstruotas. Grupės, virtuvė ir skalbykla įrengtos pagal higienos reikalavimus. Panaudojant savivaldybės biudţeto, mokymo, 

paramos ir projektines lėšas atnaujintos vidaus ir lauko erdvės, įrengtos saugumo reikalavimus atitinkančios ţaidimų aikštelės. Padaugėjus vaikų, trūksta 

patalpų grupėms, sporto uţsiėmimams, poilsio erdvei, darbuotojų kabinetams.  

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. prijungtas Liūdynės skyrius. Pastatas tik iš dalies pritaikytas lopšelio-darţelio veikloms, atliekant remonto darbus 

pagerinta jo būklė, atnaujinti baldai ir priemonės. 

7.2. Finansiniai ištekliai. Lopšelis-darţelis valdo pasitikėjimo teise perduotą Panevėţio rajono savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo 

Panevėţio rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka. Veikla finansuojama iš savivaldybės biudţeto, mokymo, spec. programos ir valstybės 

deleguotų lėšų. Papildomos lėšos pritraukiamos ieškant rėmėjų, gaunant GPM paramą ir projektines lėšas. Įstaiga yra juridinis asmuo, biudţetinė, pelno 

nesiekianti mokykla ir turi paramos gavėjo statusą. 

7.3. Informavimo ir komunikavimo sistema. Lopšelio-darţelio darbuotojų darbo vietos, grupės aprūpintos nešiojamais kompiuteriais, 

planšetiniais kompiuteriais, spausdintuvais, interneto prieiga; įdiegtas mobilusis ryšys. Dvejose grupėse įrengtos interaktyvios SMART lentos. Įrengta 
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informacinė erdvė, multimedijos įranga grupėse, metodiniame kabinete ir salėje. Įstaigoje įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darţelis“. Informacija 

gaunama ir perduodama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Veiklos viešinimas vykdomas interneto svetainėje www.velziodarzelis.lt. 

7.4. Ţmogiškieji ištekliai. 2023 m. sausio 1 d. duomenimis lopšelyje-darţelyje dirba 41 darbuotojas, iš jų – 20 pedagoginių darbuotojų: 

direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, meninio ugdymo mokytojas, logopedas, specialusis pedagogas. 2022 m. spalio 1 d. duomenimis, 

pedagoginio personalo vidutinis amţius – 48 metai. Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas: mokytojo – 44 proc., vyresniojo mokytojo 

– 28 proc., mokytojo metodininko – 28 proc. Įsteigtos 2 mokytojo padėjėjo pareigybės. 2 dienas per savaitę lopšelyje-darţelyje dirba sveikatos prieţiūros 

specialistas. Darbuotojai nuolat tobulina kvalifikaciją, siekia profesinio meistriškumo ir kokybės kultūros formavimo. 

7.5. Ugdytiniai. Lopšelyje-darţelyje sudarytos 9 grupės, iš jų 2 – Liūdynės skyriuje. Grupės formuojamos vadovaujantis Lietuvos higienos 

norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 2023 m. sausio 1 d. 

duomenimis lopšelį-darţelį lankė 145 vaikai, iš jų – 25 lankė Liūdynės skyrių. 

7.6. Organizacinė struktūra. 2023 m. sausio 1 d. patvirtintos 42,18 lopšelio-darţelio darbuotojų pareigybės (1 paveikslėlis). Įstaigoje veikia 

savivaldos institucijos: lopšelio-darţelio taryba, mokytojų taryba, metodinė grupė.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 paveikslėlis. Lopšelio-darţelio valdymo schema 

http://www.velziodarzelis.lt/
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7.7. Ryšiai. Lopšelis-darţelis bendradarbiauja su švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaikų teisių apsaugos, mokslo ir studijų 

institucijomis, kitomis švietimo įstaigomis ir vietos bendruomene, sudaro sutartis dėl studentų praktikos, bendrų renginių organizavimo, dalyvauja šalies 

ir tarptautinėse programose, projektuose. Informacija apie įstaigos veiklą skelbiama spaudoje, lopšelio-darţelio interneto svetainėje 

www.velziodarzelis.lt.  

7.8. Ugdymo planavimas ir organizavimas. Lopšelis-darţelis savo veiklą planuoja rengdamas strateginį planą, metinius veiklos ir trumpalaikius 

ugdomosios veiklos planus. Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal įstaigos parengtą ir nuolat atnaujinamą ikimokyklinio ugdymo programą 

„Vaiko ţingsneliai į rytdieną“. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Į ugdymo turinį integruojamos socialinio intelekto ugdymo, patyčių ir smurto prevencijos programos, 

Reggio Emilia sistemos elementai. Ugdymo(si) procesas organizuojamas remiantis patirtiniu ugdymu(si). Programą ir planus, atsiţvelgdamos į metines 

ataskaitas ir veiklos kokybės įsivertinimo išvadas rengia direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės.  

 

8. SSGG analizė 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Laikomasi bendruomenės susitarimų. 

Sukurtos patrauklios lauko ir vidaus edukacinės erdvės, skatinančios 

visuminį vaikų ugdymą(si). 

Ugdymo priemonių gausa, geri materialiniai ištekliai, grupės aprūpintos 

informacinėmis technologijomis ir interneto prieiga. 

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose. 

Veikia darbuotojų skatinimo sistema. 

Darbuotojų komandinis darbas, iniciatyvinės grupės. 

Bendruomenės nariai jaučiasi saugūs ir pasitiki vieni kitais. 

Darbuotojai motyvuoti, nuolat kelia kvalifikaciją. 

Į ugdymo procesą integruojamos kitų švietimo teikėjų įgyvendinamos 

programos (anglų kalba, robotika, krepšinis, klasikinis šokis). 

Didelis vaikų skaičius grupėse. 

Nepatenkinamas visų vaikų poreikis lankyti įstaigą. 

Patalpų grupėms, personalo darbo vietoms ir poilsiui stoka, nėra sporto 

salės 

Nėra psichologo, specialiojo pedagogo, kineziterapeuto, fizinio ugdymo 

specialistų. 

Logopedo pagalba nesuteikiama 3–4 m. amţiaus vaikams. 

Nemaţėjantis dokumentacijos pildymas. 

Daugėja vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų. 

Tėvų (globėjų) įsitraukimas į ugdymo proceso planavimą. 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Grupėse dirbantys mokytojo padėjėjai. 

Tėvų (globėjų) pedagoginis švietimas. 

Naujų bendravimo su tėvais (globėjais) formų taikymas. 

Didesnis dėmesys vaiko fiziniam aktyvumui ir sveikai gyvensenai. 

Palankesnė darbuotojui psichologinė ir fizinė aplinka. 

Vertybinių nuostatų formavimo plėtojimas. 
Pedagogų ir tėvų veiklos dermė, skatinant vaiko pasiekimus ir juos 

vertinant.  

Vaikų ir tėvų įtraukimas į ugdymo(si) proceso planavimą, išnaudojant 

Blogėjanti vaikų sveikata. 

Didėjantis specialiųjų poreikių vaikų skaičius. 

Nėra mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasiūlos darbo rinkoje. 

Didėjantys tėvų (globėjų) reikalavimai, neatsiţvelgiant į įstaigos 

galimybes. 

Mokytojų pervargimas dėl nuolat besikeičiančių ugdymo programų, 

tvarkų, įstatymų. 
Pokyčiai, reikalaujantys keisti įprastą darbo praktiką, nauji lūkesčiai, naujos 

darbo priemonės, skaitmeninė aplinka gali sumaţinti dalies darbuotojų 

psichologinį saugumą, motyvaciją bei turėti įtakos personalo kaitai.  

http://www.velziodarzelis.lt/
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kolektyvo iniciatyvumą, sutelktumą. 

Sudaryti lygias galimybes visiems vaikams ugdytis lopšelyje-darţelyje – 

2 grupių atidarymas naujame priestate. 

Skeptiškas dalies bendruomenės narių nusiteikimas laipsniškai pereiti prie 

įtraukiojo ugdymo modelio.  

 

 

 

V. VEIKLOS STRATEGIJA 

 

9. Vizija – lopšelis-darţelis, kuris padeda vaikui ţengti į rytdieną atsakingais, kūrybiškais, ţaismingais ţingsniais. 

 

 

10. Misija  

 

 

 

 

                       

 

      

 

 

 

      

            

 

 

 

 

11. Filosofija – viskas prasideda nuo šypsenos. 
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DARBUOTOJAI 
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SUDERINAMUMAS 

ĖMIMASIS 

PRIEMONIŲ 
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SVEIKOS 

VAIKUI 
APLINKOS 

KŪRIMUI 
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VI. STRATEGINIAI TIKSLAI, UŢDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS 

 

12. TIKSLAS – sukurti besimokančios organizacijos kultūrą kokybiškam ugdymui(si) uţtikrinti. 

 

12.1. Uţdavinys – organizuoti ir įgyvendinti naujausiomis tendencijomis grįstą ir besikeičiančios visuomenės poreikius atitinkantį ugdymo 

procesą. 

Priemonė Pasiekimų indikatorius Pasiekimų laikas Atsakingas Finansavimo 

šaltiniai 

Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo 

programos įgyvendinimas 

Efektyviai įgyvendinama priešmokyklinio 

ugdymo programa 

2023–2024 m. Mokytojai Mokymo lėšos 

Savivaldybės 

biudţeto lėšos 

Ikimokyklinio ugdymo programos 

atnaujinimas 

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa  2024 m.  R. Lukoševičienė 

Mokytojų 

metodinė grupė 

Savivaldybės 

biudţeto lėšos 

Veiklos kokybės įsivertinimas Tyrimais ir įsivertinimu grįsta ugdymo 

kokybė 

2023–2025 m.  Veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

Ugdymo turinio organizavimas remiantis 

STEAM metodu  

Ugdymo turinys individualizuojamas, 

diferencijuojamas, grindţiamas į vaiką 

orientuota pedagogika  

2023–2025 m.  Mokytojai Ţmogiškieji 

ištekliai  

Mokymo lėšos 

Savivaldybės  

biudţeto lėšos 

„Mąstymo mokyklos“ metodikos diegimas Ugdymo turinys orientuotas į patirtinį ugdymą 

per mąstymo įpročių lavinimą. 
2024–2025 m.  R. Lukoševičienė 

Mokytojų 

metodinė grupė 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

Specialiosios lėšos 

12.2. Plėtoti ir puoselėti pozityvius, susitarimais ir grįţtamuoju ryšiu grįstus bendruomenės narių (vaikas + tėvas (globėjas) + darbuotojas) 

santykius. 

Vaikų pasiekimų ir paţangos vertinimo 

tobulinimas 

Vaikų pasiekimų ir paţangos vertinimas 

pagrįstas mokytojų, tėvų (globėjų), vaikų 

bendru sutarimu 

2022–2023 m.   R. Lukoševičienė 

Mokytojų 

metodinė grupė 

Savivaldybės 

biudţeto lėšos 

Aktyvi lopšelio-darţelio savivaldos 

institucijų veikla 

Sprendimų priėmime dalyvauja visa 

bendruomenė 

2023–2025 m.  L. Mieţinienė 

R. Lukoševičienė 

Ţmogiškieji 

ištekliai  

Bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto 

Šiaulių akademijos Edukologijos instituto 

doktorante J. Starkute atliktas lopšelio-

darţelio kultūros tyrimas  

Parengta organizacijos kultūros analizė,  

identifikuotos stipriosios ir tobulintinos 

sritys, numatytos tobulinimo gairės  

 

2023 m.  R. Lukoševičienė Ţmogiškieji 

ištekliai  
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12.3. Uţdavinys – plėtoti bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais kultūrą.  

„Bendradarbiavimo dienos“ su Velţio 

gimnazija  

Organizuojami susitikimai su mokytojais, 1 

k. per mėnesį organizuojamas socialinių-

pilietinių kompetencijų ugdymas bendrų 

veiklų metu 

2023–2025 m.  R. Lukoševičienė 

Mokytojai 

 

Ţmogiškieji 

ištekliai  

Bendradarbiavimas su Panevėţio miesto ir 

rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigomis 

Dalijamasi gerosiomis praktikomis, 

ugdymas(sis) per socialiai aktyvią patirtį  

2023–2025 m.  L. Mieţinienė 

R. Lukoševičienė 

Mokytojai 

Mokymo lėšos 

Specialiosios lėšos 

Bendradarbiavimas su Panevėţio rajono 

švietimo centru, pedagogine psichologine 

tarnyba 

Organizuojami mokymai lopšelio-darţelio 

bendruomenei, efektyvus švietimo pagalbos 

teikimas 

2023–2025 m. L. Mieţinienė 

R. Lukoševičienė 

S. Gedyminienė 

Ţmogiškieji 

ištekliai  

Bendradarbiavimas su Velţyje, Liūdynėje 

esančiomis kultūros įstaigomis  

Bendraujant ir bendradarbiaujant 

organizuojami bendri renginiai, projektai 

2023–2025 m. Mokytojai 

 

Ţmogiškieji 

ištekliai  

Specialiosios lėšos 

12.4. Uţdavinys – sudaryti sąlygas darbuotojams plėtoti asmenines ir dalykines kompetencijas. 

Darbuotojų asmeninis ir profesinis 

tobulėjimas  

Kvalifikacijos tobulinimas yra nuoseklus, 

planuojamas ir atliepiantis lopšelio-darţelio 

veiklos tikslus 

2023–2025 m. L. Mieţinienė 

R. Lukoševičienė 

T. Karalienė 

Mokymo lėšos 

Savivaldybės 

biudţeto lėšos 

Pedagoginių darbuotojų skaitmeninių, 

pilietinių, lyderystės kompetencijų 

stiprinimas 

Efektyvesnis, veiksmingesnis ugdymo 

turinio įgyvendinimas, fiksuojami vaikų 

pasiekimai ir paţanga 

2023–2025 m. L. Mieţinienė 

R. Lukoševičienė 

Mokymo lėšos 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

Plėtojama darbuotojų lyderystė Mokymasis pasidalytos lyderystės principu 2023–2025 m. L. Mieţinienė 

 

 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

Plėtojama profesinio įsivertinimo, 

refleksijos ir tobulėjimo kultūra 

Mokymasis grindţiamas asmenine 

atsakomybe, savistaba ir gerosios patirties 

sklaida 

2023–2025 m. Mokytojai Ţmogiškieji 

ištekliai 

12.5. Uţdavinys – formuoti klimatui palankios mokyklos kultūrą.  

Bendruomenės susitarimai dėl klimatui 

palankios veiklos principų ir vertybių 

Bendraujant ir bendradarbiaujant išskiriami 

ir kryptingai įgyvendinami susitarimai 

2023–2025 m. L. Mieţinienė 

Bendruomenės 

nariai 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

Veiksmingas klimatui palankaus elgesio 

principų įgyvendinimas   

 

Įtvirtinta klimatui palankaus elgesio kultūra 2023–2025 m. Klimatui 

palankios veiklos 

organizatoriai 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

Specialiosios lėšos 

Energijos taupymo įpročių formavimas Atliekama energijos suvartojimo analizė, 2023–2025 m. L. Mieţinienė Ţmogiškieji 
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parengtos energijos taupymo gairės T. Karalienė ištekliai 

Edukacinių veiklų, iniciatyvų, renginių 

ugdančių bendruomenės aplinkosaugines 

vertybes organizavimas 

Ugdoma bendruomenės atsakomybė, 

pilietiškumas ir bendruomeniškumas 

įgyvendinant susitarimus 

2023–2025 m. Mokytojai Ţmogiškieji 

ištekliai 

Specialiosios lėšos 

Aplinkosauginių vertybių ugdymas – 

praktinis pritaikymas 

Rūšiuojamos, kompostuojamos atliekos, per 

patirtinę veiklą formuojama asmeninė 

atsakomybė prieš aplinką bei ją tausojantys 

įpročiai  

2023–2025 m. Mokytojai Ţmogiškieji 

ištekliai 

Dalinio savitarnos (švediško stalo) principo 

diegimas ir maisto švaistymo maţinimo 

priemonių įgyvendinimas 

Sudarytos pasirinkimo galimybės patiems 

vaikams, skatinamas savarankiškumas, 

atsakingumas, ugdoma valgymo kultūra 

2023–2025 m. L. Mockienė 

T. Karalienė 

Mokytojos 

Savivaldybės 

biudţeto lėšos 

Diegti klimato kaitai palankios praktikos 

įgyvendinimą uţ lopšelio-darţelio ribų 

Tėvų (globėjų), vietos bendruomenės 

įsitraukimas įgyvendinant klimatui palankias 

iniciatyvas 

2024–2025 m. Mokytojai Ţmogiškieji 

ištekliai 

 

13. TIKSLAS – sudaryti sąlygas kokybiškam, socialiai teisingam ir lygias galimybes uţtikrinančiam kiekvieno vaiko ugdymui(si). 

 

13.1. Uţdavinys – stiprinti kompetencijas, reikalingas įtraukties principui įgyvendinti.  

Priemonė Pasiekimų indikatorius Pasiekimų laikas Atsakingas Finansavimo 

šaltiniai 

Ugdymo(si) pagrindas – vertybinis ugdymas Ugdymo(si) procesas paremtas lopšelio-

darţelio puoselėjamomis vertybėmis 

2023–2025 m. Mokytojų 

komandos 

Specialiosios lėšos 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

Pozityvios ir įtraukios aplinkos kūrimas Atviri, tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba 

grįsti santykiai, įgalinantys kiekvieno 

individualią sėkmę 

2023–2025 m. Grupės komandos Ţmogiškieji 

ištekliai 

Bendruomenės nuostatų kaitos formavimas Susitikimų su bendruomene metu, 

informacinių leidinių pagalba pateikta aiški, 

suprantama ir prieinama informacija  

2023–2025 m. R. Lukoševičienė 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

Prevencinių, emocinį intelektą ugdančių  

programų įgyvendinimas 

Geresnė vaikų emocinė savijauta, ugdomi 

savimonės, savistabos ir problemų 

sprendimo gebėjimai ir įpročiai 

2023–2025 m. Mokytojai Ţmogiškieji 

ištekliai 

Darbuotojų kompetencijų, reikalingų 

įtraukties principui įgyvendinti, stiprinimas  

Kryptingas mokymas(sis) bendraujant, 

bendraujant ir dalinantis sėkmingomis 

2023–2025 m. Mokytojai 

Darbuotojai 

Mokymo lėšos 

Savivaldybės 
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patirtimis biudţeto lėšos 

Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, 

mokytojų padėjėjų bendradarbiavimas 

Susitarta dėl veiksmingų bendravimo ir 

bendradarbiavimo formų laikantis 

universalaus dizaino principo 

2023–2025 m. Mokytojai 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

13.2. Uţdavinys – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą plėtojant lopšelio-darţelio infrastruktūrą. 

Lopšelio-darţelio priestato statyba Įrengtos dvi naujos grupės, įsteigta 40 vietų 

ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo 

vaikams 

2023–2025 m. L. Mieţinienė 

T. Karalienė 

Savivaldybės 

biudţeto lėšos 

 

Visuotinio ikimokyklinio ugdymo 

įgyvendinimas 

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas 2023 m. 

nuo 4 m., 2024 – 3 m., 2025 m. – 2 m. 

amţiaus  

2023–2025 m. L. Mieţinienė Savivaldybės 

biudţeto lėšos 

Mokymo lėšos 

Infrastruktūros pritaikymas įvairių poreikių 

turintiems vaikams  

Funkcionali, saugumo reikalavimus 

atitinkanti aplinka 

2023–2025 m. L. Mieţinienė 

T. Karalienė 

Savivaldybės 

biudţeto lėšos 

 

13.3. Uţdavinys – plėtoti visapusišką ugdymą(si) skatinančią ir vienodas įsitraukimo ir dalyvavimo galimybes uţtikrinančią aplinką. 

Vidaus edukacinių erdvių pertvarkymas  Sukurtos mobilios ar stacionarios asmeninės 

erdvės, vaikų ir tėvų (globėjų) idėjų erdvės; 

sukurtos funkcionalios patalpų nuorodos 

2023–2024 m.  R. Lukoševičienė 

Mokytojai 

Projektinės lėšos 

Specialiosios lėšos 

Ugdomosios aplinkos keitimas – ugdymas 

lauko edukacinėse erdvėse 

1 kartą per mėnesį ugdomoji veikla 

vykdoma lauko edukacinėse erdvėse 

2023–2025 m. Mokytojai Specialiosios lėšos 

 

Lauko edukacinių erdvių pertvarkymas Įrengta transporto priemonių ir technikos 

erdvė, sukurtos funkcionalios erdvių 

nuorodos 

2023–2024 m.  R. Lukoševičienė 

Lauko edukacinių 

erdvių kuratoriai 

Specialiosios lėšos 

 

Universalaus dizaino priemonių 

ugdymui(si) taikymas 

Ugdymo(si) procesas orientuotas ir 

pritaikytas kiekvienam vaikui 

2024–2025 m.  Mokytojų 

metodinė grupė 

Savivaldybės 

biudţeto lėšos 

Mokymo lėšos 

13.4. Uţdavinys – plėtoti ir puoselėti  bendradarbiaujančius ir ugdančius bendruomenės santykius.  

Bendruomenės susitarimai, skatinantys 

vertybinių nuostatų laikymą(si) 

Bendravimas ir bendradarbiavimas paremtas 

vertybinėmis nuostatomis 

2023–2025 m. L. Mieţinienė 

Mokytojai 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

Tėvų (globėjų) ir įstaigos partnerystės 

santykių plėtojimas 

Šilti ir atviri įstaigos darbuotojų ir tėvų 

(globėjų) tarpusavio santykiai 

2023–2025 m. L. Mieţinienė Ţmogiškieji 

ištekliai 

Tėvų (globėjų) švietimo organizavimas Psichologo diena, atviros tėvų (globėjų) 

dienos, paskaitos, diskusijos, susitikimai 

įtrauktiems švietime klausimais 

2023–2025 m. 

 

R. Lukoševičienė 

Mokytojai 

Paramos lėšos 

Projektinės lėšos 
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Tėvų (globėjų) informavimo sistemos 

tobulinimas 

Pateikiama aiški, tikslinga informacija 

tėvams (globėjams) sutartomis, priimtinomis 

formomis  

2023–2025 m. 

 

R. Lukoševičienė 

Mokytojai 

Mokymo lėšos 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

Susitikimai su tėvais (globėjais) 

„Administracija + tėvai (globėjai) + grupės 

komanda“ 

„Tėvai (globėjai) + grupės komanda“ 

Bendrų tikslų numatymas, susitarimais ir 

pasitikėjimu grįstas bendruomenės 

bendravimas ir bendradarbiavimas 

2023–2025 m. 

 

L. Mieţinienė 

Mokytojai 

Ţmogiškieji 

ištekliai 

 

 

VII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŢIŪRA 

 

Strateginio plano įgyvendinimo prieţiūra vykdoma viso proceso metu ir visais lygiais (mokytojų metodinė grupė, strateginio plano rengimo 

grupė, veiklos kokybės įsivertinimo grupė). Analizė atliekama kiekvienais metais. Veiklos rezultatai pristatomi mokytojų tarybai ir lopšelio-darţelio 

bendruomenei. 

Lopšelio-darţelio direktorius stebi ir vertina, ar įgyvendinami strateginiai tikslai, ar vykdomos priemonės. 

Strateginio veiklos plano uţdaviniai ir priemonės gali būti papildomi ir keičiami kasmet. 

Su strateginio plano vykdymo rezultatais ir numatomais pakeitimais lopšelio-darţelio bendruomenė supaţindinama kasmet.       

 

____________________________________ 

 

 

 

PRITARTA 

Velţio lopšelio-darţelio „Šypsenėlė“ tarybos 

2023-01-25 posėdţio protokolas Nr. T-1 

 

SUDERINTA  

Panevėţio rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 

 

Algirdas Kęstutis Rimkus 

2023-01-26 

 


