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Misija 

 

 

Veiklos 

prioritetai 

 Teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, ugdyti vaiko kompetencijas 

padedančias suvokti šiuolaikinį pasaulį,  integruotis į nuolat besikeičiančią ir 

atvirą visuomenę.  

Vaiko amžių ir jo psichofizinį išsivystymo lygį atitinkantis sveikatos saugojimas, 

stiprinimas. 

Kokybiškos ikimokyklinio, PU ugdymo paslaugos. 

Palankus vaikams ir darbuotojams emocinis ir psichologinis klimatas. 

Situacijos analizė 

Išorinės aplinkos analizė: 

Politiniai-teisiniai veiksniai. Lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ – biudžetinė įstaiga, politiškai ir 

ekonomiškai priklausoma nuo valstybės. Įstaigos funkcijas reglamentuoja Lietuvos respublikos 

įstatymai. Veikla  grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo  

įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir 

mokslo ministro įsakymais, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, 

administracijos direktoriaus įsakymais bei Vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ nuostatais. 

Ekonominiai veiksniai  
Įstaiga  yra finansiškai savarankiška, pagal galimybes  apsirūpinusi  būtinais materialiniais 

resursais. Įgyvendinamas metodikos principas - finansavimas iš mokymo  lėšų, skirtų 

priešmokykliniam ir ikimokykliniam ugdymui - galimybė įsigyti  ugdymo priemonių, atnaujinti 

bei plėsti edukacines erdves. Marijampolės savivaldybė, pagal patvirtintą sąmatą, skiria 

įstaigai bendruosius asignavimus, kurie naudojami nustatyta tvarka.  

Materialinės bazės gerinimui, ieškome papildomų lėšų išnuomojant  patalpas sporto klubui, ieškant 

rėmėjų, rengiant projektus. Geras finansavimas iš savivaldybės biudžeto lyginant su ankstesniais 

metais. 



Socialiniai veiksniai.  

2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis lopšelį-darželį lanko 200 ugdytinių.  Visiems priešmokyklinių 

grupių vaikams skirti nemokami pietūs, 34 vaikams taikoma 50% lengvata maitinimui. Kalbos bei 

fonologinių sutrikimų turi 45 ugdytiniai. Kasmet daugėja vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, regos bei taisyklingos laikysenos problemų, pedagoginių psichologinių sunkumų.  

Ugdytiniams, turintiems problemų, teikiamos socialinio pedagogo, logopedo pagalba. Reikalinga  

psichologo paslaugos, kurio paieškos vykdomos. Trūksta spec. pedagogo etato, pagal poreikį 

reikia 0,5 et. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos bei planai orientuoti į vaiką, 

kaip asmenį, kuriam garantuojame prigimtinių gebėjimų sklaidą. Įgyvendiname įvairių 

kompetencijų sklaidą - pažinimo, komunikavimo, socialinę , Gyvenimo įgūdžių ugdymo 

programa, VšĮ „Vaiko labui“, vykdoma programa „Zipio draugai“, „Dramblys“, meninę, sveikatos 

kompetencijas. Tenkinama daugumos ugdytinių saviugdos ir saviraiškos poreikiai, ugdomi 

socialiniai gebėjimai. Lopšelio-darželio bendruomenė vykdo įvairius projektus, dalyvauja 

konkursuose, akcijose. Informacija apie įstaigą, jos veiklą pateikiama įstaigos internetinėje 

svetainėje. Vykdomas tiriamasis, projektinis darbas, atliekamas vaikų pasiekimų vertinimas. 

Vykdėme giluminį įstaigos veiklos įsivertinimą, parengti planai. Mokytojos ypatingą dėmesį skiria 

ugdymo kokybei, netradicinių ugdymo metodų įvairovei, darbui su šeima. 

Teigiamas ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiksnys - augantis visuomenės pasitikėjimas ugdymu, 

švietimu. Svarbiausias teigiamas poslinkis yra pačios socialinės politikos sparti kaita, kurioje 

švietimas ir ypač ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pakopa tampa prioritetiniais 

partneriais, keičiant požiūrį į asocialių šeimų finansavimą ir švietimą, tėvų švietimą, prevencinių 

smurto, prievartos programų įgyvendinimą, tėvų atsakomybės už vaikų ugdymą didinimą ir kt. 

Svarbi pozityvi priemonė - lengvatos už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje, skatinančios 

gausių  šeimų vaikams  naudotis ugdymo įstaigos paslaugomis, nemokami pietūs PU ugdytiniams. 

 Didėja  socialiai remtinų, vaikų iš nepilnų  šeimų skaičius.  

Susirūpinimą kelia ir vaikų sergamumo rodikliai. Stebima vaikų sergamumo didėjimo tendencija. 

Per pastaruosius metus išaugo vaikų kompleksiniai sutrikimai, kalbos ir komunikacijos sutrikimai, 

kvėpavimo takų ligos, vaikų nervingumo, virškinimo trakto bei fizinės patologijos.  

Technologiniai veiksniai.  

Naujos technologijos vyrauja tiek vaikų, tiek pedagogų kasdienybėje. Sparčiai besivystančios 

technologijos keičia ugdymosi sampratą, leidžia teikti neribotą informaciją, didina poreikį su 

šeima bendrauti taikant informacines komunikacines technologijas, suteikia daugiau galimybių 

tobulinti savo kvalifikaciją, skatina būti savivaldiems savo mokymosi procese. Šiuolaikinis 

darželis turi galimybes būti aktyviu informacinės ir žinių visuomenės kūrimo švietimo sistemoje 

programos dalyviu. Kuriamos interaktyvios patirtinio mokymosi grupėse erdvės vaikams, naujų 

šiuolaikinių technologijų (interaktyvios lentos) diegimas leidžia pagerinti švietimo paslaugų 

kokybę. 

Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau veikia ugdymo ir ugdymosi metodus, daro 

įtaką ugdymo procesui. 

Mūsų įstaigoje  100% kompiuterizavimo lygis. Visos 11 grupių aprūpintos kompiuteriais, 

spausdintuvais, yra internetas. Metodinės veiklos erdvėje yra: spausdintuvas, skeneris, kopijavimo 

aparatas, interaktyvi lenta, vaizdo kamera, televizorius,   grotuvai, kurie prieinami visiems vykdant 

veiklą. Įsteigtas kompiuterių priežiūros specialisto 0,25 etatas. 

Būtina atnaujinti kai kuriuos jau pasenusius įstaigos kompiuterius, spausdintuvus. 

Vidinės aplinkos analizė: 

Organizacinė struktūra. Lopšelis - darželis „Vaivorykštė“ - juridinis asmuo, kurio steigėjas yra 

Marijampolės savivaldybė. Struktūrą sudaro: administracija, pedagoginis, nepedagoginis 

personalas. Pedagoginis personalas vykdo ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, teikia 

specialiąją pagalbą spec. poreikių turintiems vaikams, bendradarbiauja su šeima, socialiniais 

partneriais. Nepedagoginis personalas organizuoja vaikų maitinimą, palaiko švarą ir tvarką, 

prižiūri pastatą, jo būklę, atlieka smulkų remontą. 

Sukomplektuota 11 grupių:3 lopšelio gr., 6 ikimokyklinio ugdymo gr.;  2 priešmokyklinio ugdymo 

grupės. Grupių darbo režimas 10,5 val., 1grupės  darbo režimas - 12 val. 



Specialiųjų poreikių vaikai ugdomi integruotu būdu. 

Lopšelyje - darželyje veikia savivaldos institucijos: Lopšelio-darželio taryba, Mokytojų ir 

Metodikos tarybos. Aukščiausia – lopšelio - darželio taryba, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, 

kitus darbuotojus ir visuomenės atstovus svarbiems įstaigos uždaviniams spręsti.  Pedagogų 

profesiniams ir bendriesiems tikslams spręsti yra lopšelio - darželio Mokytojų taryba, kurios 

sudėtyje yra direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pedagogai, specialistai. Taip pat 

veikia vaiko gerovės komisija, mokytojų atestacijos komisija, darbo grupės, komandos.   

Žmogiškieji ištekliai.  Lopšelyje - darželyje patvirtinta 49,45 etatų. 25 etatų pedagoginių 

darbuotojų, 24,45 etatų nepedagoginių darbuotojų. Dirba 22 pedagogai iš kurių: 1 mokytoja yra 

edukologijos mokslų magistrė, 14 mokytojos- metodininkės,  8 vyresniųjų  mokytojų  

kvalifikacinės kategorijos. Vidutinis pedagoginių darbuotojų darbo stažas yra 27 metai.  Įstaigoje 

ūkinę veiklą organizuoja ūkvedys, maitinimą organizuoja maitinimo organizatorius.. Finansinę 

veiklą vykdo vyr. buhalteris. Įstaigos raštvedybą vykdo administratorius.. Taip pat yra 11 

mokytojų  padėjėjų, 3 virėjos, 1.25 et. valytojos, 0.25 et. baseino priežiūros darbininkas, 0,25 et. 

specialistas kompiuterių priežiūrai, 1et. neformaliojo švietimo plaukimo mokytojas,   2 et. pastatų 

ir aplinkos prižiūrėtojai  (kiemsargiai,   santechnikas,  stalius).  

Planavimo sistema. Įstaiga savo veiklą planuoja ruošdama strateginį veiklos planą, metinę veiklos 

programą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sveikatingumo ugdymo 

programą,  papildomo ugdymo programą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa, edukacinių 

aplinkų plėtros programa, pedagogų atestacijos programa, individualių vaiko gebėjimų veiklos 

programa, VGK, logopedinės veiklos programa, plaukimo mokymo programa, materialinės bazės 

gerinimo programa. Planams parengti  sudaromos darbo grupės. Planai ir programos derinami, 

siekiama dermės tarp įvairių planų tikslų ir uždavinių. Planavimo formos ir procedūros nuolatos 

tobulinamos, atsižvelgiant į  vaikų polinkius, galimybės, poreikius. 

Rengiami metiniai biudžeto programų sąmatų projektai. 

Įstaigos veiklos planavime dalyvauja įstaigos savivaldos institucijos.  

Finansiniai ištekliai. Lopšelis - darželis finansiškai savarankiškas, finansuojamas iš Marijampolės 

savivaldybės biudžeto (aplinkos lėšos), Mokymo lėšos (ML) , įstaigos surinktų ir programų lėšų. 

Tėvai moka už išlaikymą darželyje. Gauname lėšas iš: GPM 1.2 procentų, Sanitex paramos, 

nuomojame patalpas sporto klubui.  Dalyvaujame programoje „Pienas vaikams“, „Vaisių 

vartojimo skatinimas mokyklose“ - gautas lėšas naudojame maitinimo gerinimui. Lopšelio-

darželio taryba dalyvauja planuojant lėšas ir  jų panaudojimą. 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos. Įstaiga kompiuterizuota 100%.  

Fiksuoto telefono ryšio ir interneto paslaugas įstaigai teikia UAB Bitė Lietuva. 

 Dokumentai rengiami ir siunčiami naudojantis  DVS KONTORA. 

Lopšelyje - darželyje kompiuterizuota visos darbo  vietos. Pedagogai naudojasi 15 kompiuteriais ir 

spausdintuvais ugdymo kokybės gerinimui, informacijos sklaidai. 1 kompiuteriu ir  spausdintuvu 

naudojasi buhalterė - buhalterinei apskaitai vesti, 1 kompiuteriu ir spausdintuvu naudojasi 

administratorė, 2 kompiuteriais ir spausdintuvais naudojasi įstaigos vadovai, 1 kompiuteriu ir 

spausdintuvu naudojasi maitinimo organizatorius, 1 bendrosios praktikos slaugytoja. 

Įdiegtas interneto ryšys, 2 telefono abonentai, naudojamas elektroninis paštas. Buhalterinės 

operacijos atliekamos naudojant bankų internetines sistemas. 

Informaciją apie įstaigos veiklą talpiname įstaigos interneto svetainėje  www.mldvaivorykste.lt , 

el. pašto adresas  l.d.vaivorykste@gmail.com  

skyriumi, Marijampolės Visuomenės sveikatos centru bei biuru, Socialinių reikalų skyriumi.  

Vidaus darbo kontrolė.  

Vidaus darbo kontrolė. Įstaigoje vykdoma švietimo stebėsena pagal švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir nustatytą tvarką. Finansinės veiklos kontrolę vykdo 

Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir steigėjas. Darbuotojai dirba pagal lopšelio-darželio 

direktoriaus patvirtintus pareigybių aprašymus, darbo tvarkos taisykles, lopšelio-darželio 

nuostatus, darbo sutartis, bei darbo grafikus. Vidaus darbo kontrolė organizuojama pagal 

administracijos suskirstytas kontroliuojamos veiklos sritis, jų darbo individualius planus ir 

vykdoma pagal metinį veiklos planą ir mėnesinius veiklos planus. Vidaus darbo kontrolės ataskaita 

http://www.mldvaivorykste.lt/
mailto:l.d.vaivorykste@gmail.com


skelbiama pedagogų tarybos posėdžiuose, direkciniuose pasitarimuose. Mokslo metų pabaigoje 

pedagoginiai darbuotojai pristato savo metines veiklos ataskaitas, o nepedagoginiai darbuotojų 

(išskyrus darbuotojus, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui) veikla vertinama vertinamojo 

pokalbio metu. 

Lopšelyje - darželyje vykdoma švietimo stebėsena: pedagoginės veiklos priežiūra,  maitinimo 

bloko auditas, finansinė būklė, ūkinė - materialinė veikla, vaikų sveikatos priežiūra. 

Veiklos priežiūrą atlieka: direktorius, direktoriaus  pavaduotojas ugdymui, ūkvedys,  vyr. 

buhalteris,  lopšelio - darželio taryba, pedagogų taryba, finansų kontrolės komisija. 

Tvarkant finansus vadovaujamasi įstaigos apskaitos politikos dokumentais, yra paskirti atsakingi 

asmenys. Lopšelio - darželio higieninę ir maisto kokybės priežiūrą atlieka Marijampolės Maisto ir 

veterinarinė tarnyba bei Visuomenės sveikatos centras.  

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė: 

Stiprybės. 

 Organizuojama neformaliojo ugdymo įvairovė, atsižvelgiant į ugdytinių poreikius ir tėvų 

prašymus. 

Teikiamos papildomos  tėvų apmokamos šokių, anglų kalbos, LISPO būrelių paslaugos. 

Daugėja pedagogų, siekiančių aukštesnės (metodininko) kvalifikacinės kategorijos kėlimo 

skaičius, nėra    personalo kaitos, 50 % pedagogų įgiję aukštąjį išsilavinimą. 

Ugdytiniai greitai adaptuojasi ir gerai jaučiasi darželyje. 

Teikiama kvalifikuotų  specialistų (logopedas, plaukimo instruktorius, meninio ugdymo 

pedagogas, kūno kultūros mokytojas, socialinis pedagogas). 

Įgyvendinami nacionaliniai bei tarptautiniai projektai, dalyvaujame, organizuojame savivaldybės 

lygio projektus. 

Aukštas ugdytinių brandumo mokyklai lygis. 

Kompetentinga  vaiko gerovės komisijos komanda. 

Šiuolaikinės ugdymo priemonės. 

Efektyviai naudojamos IT priemonės (interneto svetainė, interaktyvios  lentos, kompiuteriai, 

spausdintuvai, interneto prieiga). Visi pedagogai geba taikyti IT ugdymo su vaikais procese. 

Visos darbo vietos kompiuterizuotos 100 proc. 

Didžioji dalis pedagogų įgiję gerus komandinio darbo įgūdžius. 

Renovuota automobilių stovėjimo aikštelė. 

Geras įstaigos finansavimas. 

Silpnybės 

Tobulintina informavimo sistema organizaciniais, metodiniais ir kitais socialiniais bei edukaciniais 

klausimais. 

Bendradarbiavimas kuriant projektus, ir projektinės veiklos vykdymas, įtraukiant kolegas, 

ugdytinius, tėvus. 

Pedagogams nepakanka nekontaktinių valandų ugdomosios medžiagos rengimui, ugdymo 

priemonių gaminimui, surinktų duomenų apie vaikų pažangą ir pasiekimus įforminimui, 

pasiruošimui veikloms, renginiams ir kt.  

Tobulintina ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema aktyvinant tėvų įsitraukimą. 

Galimybės. 

Tinkamų sąlygų sudarymas pedagogų profesiniam tobulėjimui. Informacinė, konsultacinė švietimo 

skyriaus pagalba. 

Kūrybiškas ir išradingas ugdymo (si) veiklų, renginių vykdymas savivaldybės erdvėse. 

Ugdomosios veiklos vertinimo ir įsivertinimo sistemos diegimas gerinant veiklas. 

Gilinti vaikų, tėvų ir pedagogų veiklos dermę organizuojant ugdymo procesą. 

Grupių pedagogai turi galimybę  pasirengti savitą  ugdymo planavimą, atsižvelgiant į vaikų 

polinkius, galimybes, poreikius. 

Galimybė susipažinti su Europos šalių švietimo sistemomis, kultūra dalyvaujant  tarptautiniuose 

projektuose. 

Nuolat analizuoti ir visapusiškai tenkinti pedagogų kvalifikacijos kėlimo poreikius. 

Respublikinių ir tarptautinių projektų įgyvendinimo galimybės. 



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

stiprinančius projektus. 

Organizuoti autorinius seminarus grįžus iš kursų, seminarų. 

Darbo patirties sklaida mieste, respublikoje. 

Materialinių resursų paieškos dalyvaujant finansuojamuose projektuose, išnuomojant patalpas.  

Grėsmės.   
Didėjantis ugdytinių, turinčių elgesio sutrikimų, skaičius. 

Nuolatinė teisės aktų kaita ir gausėjanti dokumentacija. 

Nelanksti viešųjų  pirkimų politika vykdant maisto produktų pirkimą. 

 

Strateginio tikslo pavadinimas: Užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir 

prieinamumą. 

Kodas 

03 

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os): 

Kokybiško ir inovatyvaus ugdymo(si) užtikrinimas  saugioje ir sveikoje  aplinkoje 

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIVORYKŠTĖ“ 

 

ŠVIETIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2022- 2024 metai 

Asignavimų valdytojas (ai), 

kodas  

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ 

Vykdytojas (-ai), kodas Įstaigos bendruomenė.  190450375 

 

Programos pavadinimas Kokybiško ir inovatyvaus ugdymo (si) 

užtikrinimas  saugioje ir sveikoje  aplinkoje.   

Kodas 03 

Programos parengimo 

argumentai 

 

Įstaiga vykdo ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą 

(si) bei įgyvendina  sveikatos stiprinimo programas. Ugdymo (si) 

kokybė turi atitikti šiuolaikinius ugdymo (si) standartus ir atliepti 

ugdytinių, jų tėvų (globėjų) poreikius. Siekiant įgyvendinti šį 

strateginį tikslą, būtina tobulinti ugdymo (si) planavimą ir jo 

įgyvendinimą, į jo turinį įtraukiant kuo daugiau inovatyvių ugdymo 

(si) metodų ir būdų, erdvių atnaujinimą, naujų kūrimą. Privalu 

užtikrinti nuolatinį ugdytinių pasiekimų vertinimą ir refleksiją 

ugdymo (si) klausimais. Svarbu užtikrinti lengvesnį vaiko perėjimą 

iš priešmokyklinio ugdymo į pradinį ugdymą. Būtina palaikyti 

nuolatinę pedagogų gerosios patirties sklaidą, garantuoti nuolatinio 

tobulinimosi galimybes, tik taip bus užtikrinamas kokybiškas ir 

inovatyvus ugdymas(is). 

Programos įgyvendinimas padės ugdomąjį procesą planuoti 

lanksčiau, atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius ir galimybes. 

 

Ilgalaikis prioritetas  

(pagal SPP) 

Sumani ir saugi visuomenė Kodas - 

Šia programa 

įgyvendinamas įstaigos 

strateginis tikslas: 

Užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę, 

įvairovę ir prieinamumą. 

 03 

 

Programos tikslas Modernus ir kokybiškas ugdymas (is) Kodas  03 



Tikslo įgyvendinimo aprašymas:  

Inovatyvios veiklos, erdvės darys poveikį vaikų ugdymui, jų pasiekimams ir kompetencijoms, 

atlieps tėvų poreikius ugdymo įvairovei. Bus siekiama aktyvaus, patirtinio, tyrinėjimais 

grindžiamo natūralaus vaikų ugdymo (si), kuomet mokytojos turės galimybes laisvai keisti ir 

įvairinti ugdomąją aplinką, organizuoti STEAM veiklas. STEAM ugdymas- integralus, į 

kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą,  ugdytinių 

gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste. Bus  

įsigyta šiuolaikinių kokybiškų priemonių įvairiapusiam vaiko ugdymui (si).  

Programų įgyvendinimui vidaus ir išorės aplinka  atitiks visus keliamus reikalavimus, užtikrins 

geras darbo ir ugdymo (si) sąlygas, darbuotojų darbo užmokestį, aprūpinimą ugdymo 

priemonėmis, pedagogų kvalifikacijos kėlimą ir kt. 

Uždavinys: 

01.01.Įstoti į STEAM nacionalinį mokyklos tinklą. 

Priemonės: 

01.01.01. STEAM veiklų organizavimas diegiant netradicinius ugdymo metodus lopšelio, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse integruojant į kompleksinę veiklą. 

01.01.02.Kurti inovatyvias edukacines STEAM erdves: grupėse STEAM zonas, interaktyvios 

lentos,  kokybiškos mokymo priemonės, priemonės lauko aikštynuose. 

01.01.03.Pedagogų darbo patirties sklaida, kvalifikacijos tobulinimo kursai, seminarai, pagal 

STEAM metodiką (projektų, pranešimų kūrimas)   

Pedagogų darbo apmokėjimas;  kvalifikacijos kėlimas; priemonių įsigijimas. 

Uždavinys:  

01.02. Įtraukti tėvus, socialinius partnerius į inovatyvias ugdymo veiklas, projektus, erdvių 

kūrimą. 

Priemonės: 
01.02.01. Vaiko veikloje dominuojantis patirtinis ugdymas(is) (tyrinėti visais pojūčiais, bandant 

ir eksperimentuojant, diskutuojant ir įgyvendinant projektus). 

Programos tikslas Aktyvi bendruomenė kasdieniame vaiko 

ugdyme. 

Kodas  03 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

Šiuo tikslu siekiama nuoseklios ir sistemingos ugdomosios veiklos, nukreiptos į kiekvieno vaiko 

pažangą – jo žinių, įgūdžių ir gebėjimų ugdymą. Parengta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo  

programa, skatins nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo asmeninę ir institucinę motyvaciją, 

užtikrinančią tikslingą ir veiksmingą lėšų naudojimą. Mokytojų padėjėjos išklausys mokymus 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos teorinių ir praktinių žinių pagrindus, kas leis 

įgytas žinias praktiškai panaudoti darbe su vaikais.  

Paskaitų ciklai ir seminarai apie tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą, tėvų susirinkimai, 

informacijos sklaida internetinėje svetainėje, e dienyne, „Mūsų darželis“ suaktyvins tėvų 

įsitraukimą į vaikų ugdymo procesą. 

Pedagogai glaudžiai bendradarbiaudami vieni su kitais, perims pozityviąją patirtį. Reflektuodami 

bei įsivertindami savo veiklą sieks didesnio profesionalumo ir tokiu būdu ugdomasis procesas 

taps kokybiškesnis. 

 Bus išaiškintos tėvų savanorystės galimybės, bei sudarytos sąlygos savanorystei plėtotis. Tėvams 

sudarytos sąlygos būti arčiau vaiko. Įgyjamas mokytojų ir tėvų tarpusavio pasitikėjimas. Bus 

ištirti tėvų poreikiai ir lūkesčiai. 

Uždavinys: 

02.01. Vystyti besimokančios bendruomenės idėją. 

Priemonės: 

02.01.01.Vadovų vadybinių kompetencijų stiprinimas. Išklausyti  seminarai , kursai    leis  

atnaujintas žinias naudoti įstaigos valdyme užtikrinant kokybišką ugdymą ir organizavimą bei 

bendruomenės motyvaciją. 

Bendrų darželio, šeimos, socialinių partnerių veiklos (projektų kūrimas vaikų individualumui 

atsiskleisti, bendradarbiavimui plėtoti, įvairios informacinės, metodinės medžiagos ruošimas, 



atsargų, ilgalaikio inventoriaus, įrengimų įsigijimas ir jų išlaikymas). 

02.01.02. Mokytojų padėjėjų  kvalifikacijos tobulinimas (paskaitos, mokymai, praktikumai) 

Uždavinys: 
02.02.Aktyvinti šeimų dalyvavimą lopšelio-darželio veikloje. 

Priemonės: 
02.02.01.Lopšelio-darželio tėvų tarybos rinkimai, veiklos aktyvinimas. 

02.02.02.Tėvų švietimo organizavimas šeimoms apie sėkmingos tėvystės veiksnius (paskaitos, 

seminarai. 

02.02.03..Parengti ir/ar atnaujinti įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus: lopšelio-

darželio nuostatai, ugdymo sutartys, interneto svetainės atnaujinimas išsamios informacijos 

sklaidai. 

02.02.04. Kitų paslaugų teikimas - darbuotojų atlyginimai ir kiti  apmokėjimai (komunaliniai 

patarnavimai, komandiruotės, kvalifikacijos kėlimas, ryšiai, spaudiniai, IKT priežiūra ir kt..). 

 

Programos tikslas Gerinti sąlygas visuminiam sveikatos 

ugdymui. 

Kodas  03 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas. 

Įstaigos pagrindinio prioriteto sveika gyvensena – tąsa. Ugdytinių sporto projektų įgyvendinimas 

ir grūdinimas pagal S. Kneipo metodą. Dalyvavimas sporto renginiuose. Tęsiama narystė 

„Sveikatos želmenėliai“, „Sveika mokykla“ projektuose, programose. 

Šiuo tikslu siekiama  pozityviai mąstančio, fiziškai aktyvaus, suvokiančio sveikos gyvensenos 

svarbą, atsakingo už savo sveikatą ir saugumą piliečio ugdymo ir rengimo pilnaverčiam 

gyvenimui nuolat besikeičiančioje visuomenėje. 

Sudaryti sąlygos, kad  vaikai galėtų saugiai judėti sporto, kineziterapijos salėse, grupės sporto 

kampeliuose, kiek galima daugiau žaisti lauke, grūdintis oru, vandeniu plaukimo baseine, sveikai 

maitintis.  Pagal gydytojų nurodymus organizuojamas pritaikytas maitinimas, sveikatai palankus 

valgiaraštis. Užtikrinant  Higienos reikalavimus, būtina įsigyti naujų įrenginių, vykdyti savalaikį 

priemonių atnaujinimą. 

Uždavinys: 

03.01.Sveikatingumo programą vykdymas. 

Priemonės: 

03.01.01 Dalyvauti nacionalinėje „Sveika mokykla“, „Sveikatos želmenėliai“, „Mažųjų 

olimpiada“, „Futboliuko“, „Sveikuolių sveikuoliai“ veiklose. 

03.01.02.Vaikų maitinimo organizavimas, sąlygų gerinimas. 

Uždavinys; 

03.02. Gerinti saugios ugdymo aplinkos kokybę. 

Priemonės: 

03.02.01.Grūdinimas pagal S. Kneipo metodiką atnaujinant pojūčių takelį. 

Priemonės: 

03.02.02. Grupių saugios aplinkos gerinimas (kondicionieriai) 

03.02.03.Lauko saugių aplinkų gerinimas: naujų pavėsinių įsigijimas, senų remontas, lauko laiptų 

remontas, smėlio dėžių pakeitimas, šaligatvių remontas. 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: 

Analizuojant įstaigos ugdymo procesą, numatomi ugdymo (si) tobulėjimo būdai, diegiama naujų 

paslaugų kokybė. 

Tėvai įstaigoje sistemingai ir laiku gaus išsamią informaciją apie ugdytinių pasiekimus ir 

pažangą. 

Paslaugos, grįstos bendradarbiavimu, tenkins abiejų šalių poreikius. 

Įstaigos bendruomenė įsitrauks į lopšelio-darželio kultūros plėtrą. Supras socialinės partnerystės 

svarbą įstaigos veiklai, išsakys savo edukacinius poreikius. 

Bus įsigytos šiuolaikiškos priemonės, plėtojančios vaikų gabumus ir saviraišką (skaitmeninio 

ugdymo priemonės, planšetės, interaktyvios lentos, interaktyvūs žaislai). Priemonės atitiks 



šiuolaikinius reikalavimus. 

Paspartės ugdomosios veiklos planavimas, pagerės ugdymo proceso kokybė ir motyvacija. 

Bus nuolat palaikomas komandinis darbas, dirbant kūrybinėse darbo grupėse (rengiami 

projektai), tobulinamas įstaigos internetinis puslapis. 

Pedagogai organizuos išvykas ir kitus renginius, taip puoselėjant turimas ir kuriant naujas įstaigos 

tradicijas. 

Vyks nuolatinė gerosios patirties sklaida per organizuojamus plenerus miesto ikimokyklinių 

grupių vaikams ir pedagogams.  

Įstaiga išliks paklausia, teiks kokybišką ugdymą, priežiūrą, užtikrins vaikų poreikių tenkinimą, 

garantuos sveiką ir saugią ugdymo si) aplinką, skatins sveiką gyvenimo būdą, tobulės įstaigos 

kokybės vadybos sistema. Darbuotojams sudarys sąlygas siekti profesinio tobulėjimo bei palaikys 

mokymosi kultūros įsitvirtinimą įstaigos gyvenime. Kurs ugdymo turinio reikalavimams 

įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, ieškos finansinių resursų. Įstaiga plėtos savo įvaizdį, 

stiprins besimokančios bendruomenės idėją naudodama ryšių su visuomene, aktyvins ugdytinių 

šeimos narių dalyvavimą ugdymo procese.   

Programa bus tobulinama, atsižvelgus į šiuolaikinius ikimokyklinio ugdymo (si) reikalavimus, 

grupių savitumą ir vaikų individualumą.  

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Programa finansuojama iš 

Marijampolės Savivaldybės biudžeto, įstaigos surinktų pajamų, 1.2% pajamų mokesčio paramos, 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo spec. programos lėšų, tėvų ir rėmėjų labdaros, 

projektinės veiklos. 

Marijampolės savivaldybės plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma 

programa: 

01 Prioritetas. Sumani ir saugi visuomenė. 

01.01. Tikslas: Padidinti savivaldybės švietimo įstaigų paslaugų kokybę ir prieinamumą. 

01.01.01. Modernizuoti savivaldybės švietimo įstaigų infrastruktūrą ir vykdomą ugdymą. 

 

STRATEGINIO PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

Strategijos vertinimas ir stebėsena bus atliekama: 

-vertinama po kiekvienų mokslo metų, ataskaitą pateikiant lopšelio-darželio bendruomenei, 

lopšelio-darželio tarybai; 

-galutinis įvertinimas atliekamas pasibaigus laikotarpiui; 

-stebėsena vykdoma viso laikotarpio metu, analizuojamas uždavinių įgyvendinimas, jų aktualumas, 

esant reikalui koreguojami/ išsikeliami nauji tikslai ir uždaviniai; 

-viso laikotarpio metu atliekama strategijos įgyvendinimui skitų lėšų panaudojimo stebėsena ir 

apskaita. 

Forma pridedama kiekvienam strateginiam tikslui. 

 STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO ANALIZĖS FORMA 

Tikslas (įrašyti tikslo pavadinimą) 

Uždaviniai 

 

Planuotas pasiekimas Pasiektas 

rezultatas 

Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1 

(įrašyti pavadinimą) 

 

 

   

Uždavinys 2 

(įrašyti pavadinimą) 

 

 

   



Uždavinys 3 

(įrašyti pavadinimą) 

 

 

   

Išvada apie pasiektą 

tikslą 

 

Plano koregavimas ir pratęsimas. Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų rudenį koreguoja 

strateginį planą ir išvadas teikia stebėsenos grupei. Pritarus šiai grupei, planas yra papildomas arba 

koreguojamas. 

-------------------------------- 



TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS 

Vertinimo 

kriterijaus kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai Vertinimo kriterijų reikšmės 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

  01 Tikslas. Modernus ir kokybiškas ugdymas (is)    

R-01-01-01-01 Atlikta pasiekimų ir pažangos analizė (sk.) 2 2 2 

R-01-01-01-02  Lopšelyje – darželyje dirbs etatiniai darbuotojai (et.). 49.45 50.0 50.0 

  01.01. Uždavinys. Įstoti į STEAM nacionalinį mokyklos tinklą.    

P-01-01-01-01-01 STEAM veiklų organizavimas diegiant netradicinius ugdymo metodus (%) 40% 70% 100% 

P-01-01-01-01-02 Sukurta naujos STEAM zonos grupėse (sk.) 6 9 11 

P-01-01-01-01-03 Pedagogų darbo patirties sklaida (projektai, pranešimai, seminarai) –(sk.) 8 10 14 

 01.02 Uždavinys.  Įtraukti tėvus, socialinius partnerius.    

R-01-01-02-01 Vaiko veikloje dominuojantis patirtinis ugdymas (sk.-ugdytinių) 200 200 200 

  02 Tikslas. Aktyvi bendruomenė kasdieniame vaiko ugdyme    

 02.01.Uždavinys. Vystyti besimokančios bendruomenės idėją (sk. dalyvių). 35 40 50 

P-01-01-02-01-02 Dalyvaus 11 mokytojų padėjėjų seminaruose, kursuose, mokymuose (sk.). 3 5 5 

P-01-01-02-01-03 Savanorystės idėjų banke  dalyvaus socialinių partnerių, tėvų. 20 30 40 

 02-02 Uždavinys. Aktyvinti šeimų dalyvavimą lopšelio-darželio veiklose (tėvų sk.) 100 130 180 

P-01-01-02-02-01 Lopšelio-darželio tėvų tarybos posėdžiai (sk.) 2 3 3 

P-01-01-02-02-02 Tėvų švietimo organizavimas šeimoms apie tėvystės veiksnius (seminarai, kursai, 

paskaitos) 4 6 5 

  2022 m. 2023 m. 2024 m. 

  03 Tikslas. Gerinti sąlygas visuminiam sveikatos ugdymui    



R-01-01-03-01 03.01. Uždavinys. Sveikatingumo programų vykdymas (sk.) 6 8 10 

P-01-01-03-01-01 

P-01-01-03-01-02 

 Rengiant ir įgyvendinant projektus dalyvaus bendruomenės nariai (sk.). 

Vaikų maitinimo organizavime dalyvaus ugdytiniai (sk.) 

35 

200 

45 

200 

50 

200 

  03-02 Uždavinys. Gerinti saugios ugdymo aplinkos kokybę.    

P-01-01-03-02-01 

P-01-01-03-02-02 

Vaikų grūdinimas pagal S. Kneipo metodiką atnaujinant pojūčių takelį (proc.) 

Grupių saugios aplinkos gerinimas-įsigyti kondicionierių (sk.) 

80 % 

10 

90 % 

2 

100 % 

2 

P-01-01-03-02 -03 Lauko saugių aplinkų gerinimas:  

naujų pavėsinių įsigijimas (vnt.) 

senų remontas,  (vnt.) 

lauko laiptų remontas (vnt.) 

smėlio dėžių pakeitimas (vnt.) 

likusių šaligatvių remontas  

 

3 

3 

3 

- 

- 

 

- 

- 

- 

6 

- 

 

- 

 

- 

- 

150kv.m. 

 

  



2022-2024 METŲ MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "VAIVORYKŠTĖ" 

03 ŠVIETIMO IR UGDYMO PROCESO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR  ASIGNAVIMAI                                                                                                                 
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01 Strateginis tikslas. Užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą 

01 Kokybiško ir inovatyvaus ugdymo užtikrinimas saugioje ir sveikoje aplinkoje 

01 Modernus ir kokybiškas ugdymas(is)   

01 01 Įstoti į STEAM nacionalinį mokyklos tinklą 

01 01 01 STEAM veiklų organizavimas diegiant netradicinius 
ugdymo metodus 

                    

Iš viso:             

01 01 02 Kurti inovatyvias edukacine STEAM erdves                     

01 01 03 Pedagogų darbo patirties sklaida, kvalifikacijos 

tobulinimas 

      SB(VB) 
327,6 322,2 313,7 5,4 327,6 327,6 

              Iš viso: 327,6 322,2 313,7 5,4 327,6 327,6 

01 02 Įtraukti tėvus, soc.partnerius į inovatyvias ugdymo veiklas 

01 02 01 Vaiko veikloje dominuojantis patirtinis ugdymas                     

01 02 02 Sukurti įrezultatus orientuotą pedsgogų įsivertinimo ir 

motyvavimo sistemą 

        
            

              Iš viso: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 01 Iš viso uždaviniui: 327,6 322,2 313,7 5,4 327,6 327,6 

02 Aktyvi bendruomenė kasdieniame vaiko ugdyme                     

02 01 Vystyti besimokančios bendruomenės idėją 

02 01 01 Vadovų vadybinių kompetencijų stirpinimas                     

02 01 02 Mokytojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimas                     

              Iš viso: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 01 Iš viso uždaviniui: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 02 Aktyvinti šeimų dalyvavimą lopšelio-darželio veikloje 

02 02 01 Lopšelio-darželio tėvų tarybos rinkimai, veiklos 
aktyvinimas 

                    

      Iš viso: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 02 02 Tėvų švietimo organizavimas šeimoms apie sėkmingos 

tėvystės veiksnius 

                    

                    

      Iš viso: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 02 03 Parengti ir/ar atnaujinti įstaigos veiklą 

reglamentuojančius dokumentus 

      SB(VB) 
12,2 12,2     12,2 12,2 



02 02 04 Kitų paslaugų teikimas-darbuotojų atlyginimai ir 
kt.apm 

      SB 
595,8 594,6 520,4 1,2 595,8 595,8 

02 02 Iš viso uždaviniui: 608,0 606,8 520,4 1,2 608,0 608,0 

02 03 Užtikrinti sėkmingą įstaigos funkcionavimą, įgyvendinant                      

02 Iš viso tikslui: 608,0 606,8 520,4 1,2 608,0 608,0 

01 Iš viso  programai:  935,6 929,0 834,1 6,6 935,6 935,6 

03Gerinti sąlygas visuminiam sveikatos ugdymui 

03 01 Sveikatingumo programų vykdymas 

03 01 01 Dalyvauti nacionalinėje "Sveika mokykla", "Sveikatos 

želmenėliai", "Mažųjų olimpiada", "Futboliukas", 

"Sveikuolių sveikuoliai" veiklose 

        

            

03 01 02 Vaikų maitinimo organizavimo sąlygų gerinimas 
(prekės,paslaugos) 

      SB(SP) 
76,0 76,0     76,0 76,0 

              Iš viso: 76,0 76,0 0,0 0,0 76,0 76,0 

01 01 02 Priemonės pavadinimas                     

03 01 Iš viso uždaviniui: 76,0 76,0 0,0 0,0 76,0 76,0 

03 02 Gerinti saugios ugdymo aplinkos kokybę 

03 02 01 Grūdinimas pagal S. Knaipo metodiką, atnaujinant 
pojūčių takelį 

        
            

Iš viso: 0 0 0 0 0 0 

03 02 02 Grupių saugios aplinkos gerinimas (kondicionieriai)       SB 14,0     14,0     

03 02 03 Lauko saugių aplinkų gerinimas       SB  26,0 8,0   18,0 12,0 20,0 

              Iš viso: 40,0 8,0 0,0 32,0 12,0 20,0 

03 02 Iš viso uždaviniui: 40,0 8,0 0,0 32,0 12,0 20,0 

03 03 Išnaudoti inovatyves erdves vaikų socialiniam-emociniam ugdymui 

03 Iš viso tikslui: 116,0 84,0 0,0 32,0 88,0 96,0 

01 Iš viso  programai:  116,0 84,0 0,0 32,0 88,0 96,0 

  Iš viso:  1051,6 1013,0 834,1 38,6 1023,6 1031,6 

       Finansavimo šaltinių suvestinė   

              2022-ų metų asignavimų planas 
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Finansavimo šaltiniai 
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  SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, IŠ VISO: 1051,6 1023,6 1031,6 

  Savivaldybės biudžeto lėšos SB 635,8 607,8 615,8 

  Biudžetinių įstaigų pajamos (pajamos už suteikiamas paslaugas) SB (SP) 76,0 76,0 76,0 

  Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) 339,8 339,8 339,8 

  KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:       

  IŠ VISO: 1051,6 1023,6 1031,6 
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