
 
 

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“  

2018–2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Kėdainių lopšelio-darželio ,,Puriena“ (toliau – lopšelis-darželis) strateginis planas sudarytas 

penkerių metų laikotarpiui nuo 2018 iki 2022 metų, kuriame suformuluota lopšelio-darželio vizija, 

misija, prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės numatytiems uždaviniams pasiekti. Strateginio 

plano pagrindinis tikslas – numatyti lopšelio-darželio vystymosi gaires, telkti įstaigos bendruomenę 

sprendžiant aktualiausias ugdymo problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinami ugdymo veiklai 

keliami reikalavimai, pasirinkti reikiamas lopšelio-darželio veiklos kryptis ir prioritetus, numatyti 

bei planuoti ugdymo(si) pokyčius. 

Rengdama 2018–2022 m. strateginį planą lopšelio-darželio bendruomenė vadovavosi 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Geros 

mokyklos koncepcija, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Kėdainių rajono plėtros 

strateginiu planu iki 2020 m., lopšelio-darželio nuostatais, patvirtintais Kėdainių rajono 

savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-127, įstaigos veiklos kokybės 

įsivertinimo išvadomis bei bendruomenės narių rekomendacijomis. Strateginis planas rengiamas, 

siekiant efektyviai organizuoti įstaigos veiklą, gerinti ugdymo(si) kokybę, sutelkti įstaigos 

bendruomenės pastangas švietimo pokyčiams, atitinkantiems šiuolaikinę ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo(si) sampratą, tikslingai naudoti finansinius, materialinius ir intelektinius 

išteklius. 

Lopšelio-darželio strateginį  planą rengė direktoriaus 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-

194 „Dėl Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ strateginio plano 2018–2022 metų rengimo, 

planavimo ir stebėsenos darbo grupės sudėties“ patvirtinta darbo grupė.  

Strateginį planą įgyvendins lopšelio-darželio bendruomenė. Vadovaujantis šiuo planu bus 

rengiami lopšelio-darželio metiniai veiklos planai. 

Strateginio plano projektas svarstytas lopšelio-darželio tarybos (2017-12-18 protokolas Nr. 

T1-9) ir mokytojų tarybos (2017-12-15 protokolas Nr. T2-6) posėdžiuose. 

 

II SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO PRISTATYMAS 

 

Kėdainių lopšelis-darželis yra Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti 

juridinio asmens teises, finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir valstybės tikslinių dotacijų. 
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1974 m. įkurtas lopšelis-darželis, kuris, vadovaujantis Kėdainių rajono valdytojo 1993 m. 

kovo 10 d. potvarkiu Nr. 65 p, reorganizuotas į mokyklą-darželį ,,Puriena“. Kėdainių rajono 

savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-60, reorganizuotas į Kėdainių lopšelį-

darželį „Puriena“. 

Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems vaikams pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bei 

gali vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas. 

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ 2018–2022 metų strateginio plano paskirtis – 

suplanuoti lopšelio-darželio penkerių metų veiklą į priekį, siekiant išsikelto tikslo ir uždavinių 

įgyvendinimo pagal numatytas prioritetines veiklos kryptis. Sudaryti strateginio plano 

įgyvendinimo priemonių planą.   

Parengta strategija padės lopšeliui-darželiui sukurti savitą gero darželio kaip įstaigos modelį, 

kuris užtikrins įgyvendinamų programų funkcionavimą ir aukštą ugdymo paslaugų kokybę.  

Strateginis planas remiasi šiais lopšelio-darželio bendruomenės vertybiniais principais: 

 sąžiningumas – prisiimtų įsipareigojimų atsakingas vykdymas; 

 atvirumas kaitai – naujovių priėmimas, išlaikant tradicijas, klaidų pripažinimas ir 

tobulėjimas; 

 aukšta kultūra – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra; 

 bendrystė – esame ne konkurentai, o bendradarbiai; 

 lyderystė – inicijuojame, dalinamės atsakomybe, bandome. 

 

III SKYRIUS 

IŠORINĖ ANALIZĖ (PEST MATRICA) 

 

Politiniai – teisiniai veiksniai. Vykstant pokyčiams Lietuvos politiniame gyvenime, kinta 

reikalavimai ir švietimui. Daugelis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatytų 

įgyvendinti priemonių yra besikeičiančios ir palankios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

institucijoms. Lopšelis-darželis kaip biudžetinė įstaiga, priklausoma nuo šalyje ir rajono 

savivaldybėje formuojamos švietimo ir ekonomikos politikos, Švietimo ir mokslo ministerijos bei 

savininko (Kėdainių rajono savivaldybės tarybos) sprendimų. Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinė švietimo 2013–2022 m. 

strategija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Švietimo ir 

mokslo ministro įsakymais, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kėdainių rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais dokumentais, lopšelio-darželio nuostatais, 

darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais. 

Ekonominiai veiksniai. Švietimo finansavimas priklauso nuo esamos ekonominės būklės 

šalyje. Susidariusi ekonominė situacija stabdo ilgalaikės pedagogų darbo užmokesčio programos 

įgyvendinimą. Jau keli metai nedidinamas pedagogų darbo užmokestis. Taigi, ikimokyklinių įstaigų 

finansavimas ir jų materialinė bazė tiesiogiai priklauso nuo šalies ekonominių rodiklių bei švietimo 

finansavimo lygio. Kalbant apie ekonominių veiksnių įtaką mūsų įstaigai, svarbi ir Kėdainių rajono 

ekonominė būklė. Pagal statistikos duomenis šalyje ir Kėdainių rajone vis dar nemažas bedarbių 

skaičius. Daug darbuotojų dirba pagal minimalų darbo užmokestį. Auga emigracijos skaičius. 

Senėja visuomenė. Tai neigiamai veikia ekonominius veiksnius. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įteisintas 

privalomas priešmokyklinis ugdymas. Tarptautiniai tyrimai rodo, kad tikslingas ikimokyklinis 

ugdymas daro teigiamą poveikį mokymosi pasiekimams, tolesnei vaiko raidai. Kėdainių rajono 

savivaldybės švietimo įstaigoms skiriama tik dalis reikalingos sumos ugdymo aplinkai prižiūrėti, 

todėl biudžeto asignavimai lopšelio-darželio savarankiškoms funkcijoms atlikti nėra pakankami ir 

tai neleidžia sukurti ir užtikrinti pačių aukščiausių siekiamų standartų atitinkančių ugdymo sąlygų, 

nepakanka lėšų atlikti remontus, reikalinga renovacija. Skiriamos lėšos nekinta nuo krizinio 

laikotarpio, nors įvyko perėjimas prie euro ir kainos pakilo. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai 

perveda 2% pajamų mokesčio dalį įstaigai remti, tačiau ši suma kasmet mažėja. 
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Socialiniai veiksniai. Lietuvos gyventojų skaičius mažėja. Dėl demografinių pokyčių į 

švietimo įstaigas ateina vis mažiau vaikų. Įvykdžius Kėdainių rajone mokyklų tinklo pertvarką, 

miesto pagrindinės mokyklos reorganizavosi į progimnazijas ir pasiėmė visus mokyklinio amžiaus 

vaikus. Tai palietė ir mūsų įstaigą, kuri reorganizavosi į lopšelį-darželį. Nors įstaigą lankančių vaikų 

skaičius išlieka stabilus, tačiau jaučiama  besikeičianti socialinė-kultūrinė vaikų ir tėvų padėtis. 

Visuomenės sveikatos biuro duomenimis vaikų sergamumas didėja. Per pastaruosius metus labai 

išaugo sergamumas kvėpavimo takų ligomis, ikimokyklinio ugdymo įstaigose daugėja vaikų, 

turinčių elgesio, emocijų, specialiųjų poreikių, kalbos ir kitų komunikacijos, intelekto sutrikimų, 

rizikos grupės vaikų. Tad labai svarbu užtikrinti lygias galimybes ugdytis visiems vaikams, todėl 

teikiama švietimo pagalba, socialinė parama, sveikatos priežiūros paslaugos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams.   

Technologiniai veiksniai. Lietuvoje pastebimas visuomenės kompiuterinio raštingumo 

augimas. Naudojimosi kompiuteriu ir elektroniniu paštu mastai priklauso nuo gyventojų amžiaus. 

Daugiausia IKT technologijomis naudojasi jauni žmonės. Informacinės ir komunikacinės 

technologijos vis labiau veikia ugdymo(si) metodus, daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam 

ugdymo procesui. IKT plačiai integruojamos į mokymą ir lopšelio-darželio valdymo strategiją, 

įstaigoje veikia elektroninis dienynas. Gerėja aprūpinimas informacinėmis technologijomis ir 

gebėjimai jomis naudotis. Šiandien ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai turi išmanyti ne tik 

edukacines technologijas, bet ir šiuolaikines informacines sistemas, technologines galimybes. 

Nustatyta, kad kompiuteriai ikimokyklinio amžiaus vaikams suteikia patrauklią galimybę veikti ir 

tyrinėti supantį pasaulį. Pastebėta, kad naująsias technologijas vaikai įvaldo greitai, tačiau 

pedagogams ir tėvams neretai trūksta žinių ir gebėjimų. 

 

IV SKYRIUS 

VIDINĖ ANALIZĖ 

 

Organizacinė struktūra. Lopšelis-darželis teikia ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 

Įstaigoje sukomplektuota 10 grupių, kuriose 2017 m. gruodžio 31 d. mokėsi 190 vaikų (8 

ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės). Ugdymas organizuojamas pagal 

priešmokyklinio ugdymo bendrąją bei lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programas. Įstaigai 

vadovauja direktorius. Veiklas koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir ūkvedys. 

Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos institucijos: lopšelio-darželio, mokytojų tarybos, tėvų 

komitetas. Nuo 2017 metų gruodžio mėnesio lopšelyje-darželyje veikia darbo taryba.  

Žmogiškieji ištekliai. Lopšelio-darželio personalas sukomplektuotas: netrūksta kvalifikuotų 

pedagogų, techninio personalo. Patvirtinti 41,90 etato, darbuotojų skaičius – 46. Įstaigai vadovauja 

direktorius (II-oji vadybinė kvalifikacinė kategorija) ir direktoriau pavaduotoja ugdymui (III-oji 

vadybinė kvalifikacinė kategorija). Lopšelyje-darželyje dirba 19 pedagogų (1 auklėtoja 

metodininkė, 11 vyresniųjų. auklėtojų ir 7 auklėtojoms yra prilyginta auklėtojo kvalifikacinė 

kategorija). Visi pedagogai yra kompetentingi, įgiję pedagoginį išsilavinimą: 10 pedagogų įgiję 

aukštąjį išsilavinimą, 1 auklėtoja studijuoja Šiaulių universitete, 10 pedagogų turi aukštesnįjį 

išsilavinimą. Įstaigoje dirba 5 administracijos, 20 pagalbinio aptarnaujančio personalo darbuotojų. 

Darbuotojų kaita nedidelė. Personalas komplektuojamas konkurso būdu, vadovaujantis teisės aktais. 

Pedagogų amžiaus vidurkis – 48,7 metų.  

Finansiniai ištekliai. Lopšelyje-darželyje formuojama finansinė ūkinė politika. Įstaiga 

išlaikoma iš Mokinio krepšelio lėšų, savarankiškoms funkcijoms atlikti skiriamų lėšų iš 

savivaldybės, specialiųjų lėšų, tikslinių programų ir paramos lėšų. Mokinio krepšelio lėšų pakanka 

veiksmingam ugdymui organizuoti, pedagogų kvalifikacijai tobulinti, privalomoms mokymo 

priemonėms įsigyti ir pažintinei veiklai organizuoti.  

Informacinės ir komunikacinės sistemos. Lopšelyje-darželyje sukurta informacinė ir 

komunikacinė sistema. Plačiai naudojami IT įrankiai. Bankų pavedimai, mokėjimai bei kitos 

operacijos atliekamos naudojantis elektroninės bankininkystės sistemomis. Žinios apie lopšelio-
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darželio veiklą skelbiamos žiniasklaidoje, interneto svetainėje. www.puriena.kedainiai.lm.lt. 

Efektyviai veikia socialinio tinklo Facebook paskyra ,,Kėdainių Puriena“. 

Veiklos planavimas. Lopšelis-darželis savo veiklą planuoja atsižvelgdamas į kasmet 

atliekamo plačiojo ir giluminis įsivertinimo išvadas bei rekomendacijas. Remiantis giluminio 

įsivertinimo išvadomis, parengiamas įstaigos veiklos kokybės tobulintinų veiklų įgyvendinimo 

priemonių planas. Rengiamas penkerių metų strateginis veiklos, kasmet – metinės veiklos, mėnesio, 

grupių veiklos metų planai, neformaliojo ugdymo programos. Planams, įvairioms programoms 

rengti, direktoriaus įsakymu sudaromos darbo grupės, komandos. Planai ir programos derinami, 

siekiant išsikeltų tikslų ir uždavinių dermės. Veiklos planavimo principai: visuotinumas, 

lankstumas, inovatyvumas.  

 

V SKYRIUS 

SSGG ANALIZĖ 

 

Stipriosios pusės 

 Dirba kompetentingi, kvalifikuoti pedagogai, 

gebantys taikyti IT ugdymo procese, visi 

darbuotojai – specialistai. 

 Sudarytos sąlygos pedagogams kelti kvalifikaciją, 

laisvai kurti, rengti projektus ir juos įgyvendinti. 

 Efektyviai veikia įstaigos informacinė ir 

komunikacinė sistema: interneto svetainė, IT 

priemonės, stendai, kurie puikiai reprezentuoja 

įstaigos veiklą ir kuria geros, patikimos bei atviros 

įstaigos įvaizdį. 

 Išplėtota projektinė veikla su Lietuvos ir užsienio 

partneriais. 

 Auklėtojų padėjėjos yra geros pagalbininkės 

ugdymo procese. 

 Sukurta ir nuolat atnaujinama jauki, estetiška 

grupių ir lauko ugdomoji aplinka. 

Silpnosios pusės 

 Patalpų trūkumas įkurti naujoms ugdomosioms 

erdvėms. 

 Mažas procentas pedagogų, kalbančių užsienio 

kalbomis. 

 Finansinių išteklių stoka įstaigos patalpų 

remontui, renovacijai. 

 Pilnai neįrengtos lauko aikštelės. 

 Nepakanka nekontaktinių valandų grupių 

pedagogų tarpusavio bendravimui ir 

bendradarbiavimui. 

 Daugėja ikimokyklinio amžiaus pedagogų, 

perkopusių 55 metų ribą. 

Galimybės 

 Vaikų ugdymo sąlygų gerinimas, modernizuojant 

vidaus ir lauko aplinką, pritaikant ją įvairių poreikių 

turintiems vaikams. 

 Dalyvavimas įvairiose respublikiniuose, 

tarptautiniuose projektuose leidžia ne tik 

susipažinti, bet ir perimti užsienio ir Lietuvos 

ikimokyklinių įstaigų ugdymo(si) gerąją patirtį. 

 Dalyvaujant ES, šalies projektuose pritraukti 

lėšas, tobulinti žmogiškuosius išteklius, turtinti 

įstaigos materialinę bazę. 

 Pedagogų mokymasis, siekiant pagilinti 

kompetencijas, kaip dirbti su vaikais, turinčiais 

ugdymosi sunkumų, emocijų ir elgesio sutrikimų. 

 Naujos bendradarbiavimo sistemos tarp tėvų 

(globėjų) ir įstaigos kūrimas, siekiant aktyvinti tėvų 

įsitraukimą. 

 Lyderystės ugdymas, pasidalytosios lyderystės 

skatinimas. 

Grėsmės 

 Mažėjantis vaikų sveikatos indeksas (daugėja 

vaikų su specialiaisiais poreikiais). 

 Didėja tėvų nepagrįsti reikalavimai dėl 

asmeninio vaiko: netoleravimas grupėje esančių 

vaikų su negalia, vaikų kilnojimas iš vieno 

darželio į kitą dėl menkiausios priežasties.  

 Jaunų šeimų emigracija – rajone mažėja vaikų 

skaičius. 

 Nepakankamai vertinama pedagogo profesija 

visuomenėje. 

 Aukštos kvalifikacijos jaunų auklėtojų ir kitų 

ikimokyklinio ugdymo specialistų trūkumas. Jauni 

specialistai nenori dirbti dėl didelio darbo krūvio 

ir mažo atlyginimo. 

 

 

http://www.puriena.kedainiai.lm.lt/
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VI SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO STRATEGIJA 

 

Filosofija 

Dėmesio centre – laimingas ir laisvas vaikas. 

 

Vizija 

Vaikų ugdymo įstaiga, kurios nuolat besimokantys bendruomenės nariai, kūrybiškai, 

išradingai generuodami ir įgyvendindami idėjas, užtikrina nuolatinę įstaigos kaitą, siekia ne tik 

sukurti sveiką, saugią ir aktyvinančią aplinką, bet ir efektyviai laiduoti kokybišką vaikų ugdymą(si), 

taikant bendradarbiavimo su tėvais, inovatyvių ugdymo būdų ir metodų modelį. 

 

Misija 

Aktyviai bendradarbiaujant su šeima, kurti stiprią bendruomenę, teikiančią kokybiškas 

ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo paslaugas, formuojančią sveikos gyvensenos ir 

gamtosaugines vertybines, pilietiškumo nuostatas, saugančią ir puoselėjančią psichinę, fizinę ir 

dvasinę vaikų sveikatą. 

 

Tikslas 

Kurti ir užtikrinti šiuolaikišką, kokybišką, saugią ir aktyvinančią lopšelio-darželio „Puriena“ 

ugdymo(si) aplinką, atsižvelgiant į skirtingus vaikų poreikius bei šeimos lūkesčius. 

 

Prioritetinės veiklos kryptys: 

Sąlygų, užtikrinančių kokybišką emocinę ir fizinę vaikų sveikatą, gerinimas. 

Kokybiškos gamtosauginių vertybių diegimo ir puoselėjimo sistemos įstaigos 

bendruomenėje sukūrimas.  

Aktyvios, pilietiškos, besimokančios bendruomenės, užtikrinančios kokybišką 

ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, kūrimas. 

 

VII SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

I prioritetinės veiklos kryptis. Sąlygų, užtikrinančių kokybišką emocinę ir fizinę vaikų 

sveikatą, gerinimas. 

Tikslas – aplinkos, užtikrinančios vaiko emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimą, sukūrimas. 

Uždaviniai: 

 tobulinti vaikų sveikos gyvensenos ugdymo(si) modelį; 

 vykdyti sveikatos ugdymo plėtrą; 

 sukurti modernią, skirtingus vaikų poreikius tenkinančią, ugdymo(si) aplinką. 

Laukiamas rezultatas: iki 2022 metų bus sukurta moderni tiek vidaus, tiek lauko aplinka, 

kurioje vaikai jausis emociškai saugūs, fiziškai aktyvūs, turės galimybę rinktis veiklas pagal turimą 

patirtį, poreikius, įsisavinta SSM programa „Augu sveikas ir stiprus“, įdiegti lauko darželio 

elementai. 

II prioritetinės veiklos kryptis. Kokybiškos gamtosauginių vertybių diegimo ir 

puoselėjimo sistemos įstaigos bendruomenėje sukūrimas.  

Tikslas – savitos, išskirtinai patrauklios kėdainiečiams ir įstaigos bendruomenei, 

gamtamokslinės edukacinės aplinkos, puoselėjančios gamtosaugines vertybes, skatinančios vaikų 

patirtinį ugdymą(si), sistemos kūrimas įstaigoje. 

Uždaviniai: 

 diegti netradicinius ugdymo būdus ir metodus, skatinant patirtinį vaikų ugdymą(si) 

atnaujintose edukacinėse erdvėse / aplinkose;  
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 sutelkti įstaigos bendruomenę ekologinei – gamtos saugojimo veiklai, tobulinant jos narių 

kompetenciją, racionaliai panaudoti turimus žmogiškuosius ir gamtinius išteklius; 

 organizuoti ir dalyvauti įvairiuose projektuose, kurių metu visi bendruomenės nariai ne tik 

įgytų gamtosauginių įgūdžių ir įpročių, bet ir perprastų gamtos apsaugos reikšmę. 

Laukiamas rezultatas: iki 2022 metų lopšelyje-darželyje bus sukurta savita, išskirtinai 

patraukli kėdainiečiams, bendruomenei gamtamokslinė edukacinė aplinka, skatinanti vaikų patirtinį 

ugdymą(si). Bendruomenės nariai aktyviai dalyvaus ekologinėje – gamtos saugojimo veikloje, 

racionaliai panaudos turimus žmogiškuosius ir gamtinius išteklius, skleis gerąją patirtį. 

III prioritetinės veiklos kryptis. Aktyvios, pilietiškos, besimokančios bendruomenės, 

užtikrinančios kokybišką ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, kūrimas. 

Tikslas – aktyvios ir vieningos, puoselėjančios etnokultūros tradicijas, ugdančios 

pilietiškumą, skatinančios vaikų kūrybiškumą ir saviraišką,  besimokančios bendruomenės kūrimas. 

Uždaviniai: 

 plėtoti bendruomenės veiklą, puoselėti etnokultūros tradicijas, stiprinti partnerystę su 

šeima; 

 formuoti lopšelio-darželio įvaizdį, savitumą rengiant edukacinius projektus su socialiniais 

parneriais; 

 kelti valdymo kokybę, kurti besimokančią bendruomenę, siekiant jos narių efektyvesnio 

bendradarbiavimo bei palankaus mikroklimato. 

Laukiamas rezultatas: iki 2022 metų lopšelyje-darželyje veiks stiprios savivaldos 

institucijos. Puoselėjamos etnokultūros tradicijos apjungs visą bendruomenę, į laisvanorystę 

įsijungs visi bendruomenės nariai. Veikiančiose „Kūrybinėse dirbtuvėse“ tėvai, vaikai, darbuotojai 

bendraus ir bendradarbiaus, mokysis vieni iš kitų. Studijos „Meninės improvizacijos“ veikloje 

dalyvaus ir bendruomenės nariai. 

 

VIII SKYRIUS 

 PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

 

Strateginio plano rengimo, planavimo ir stebėsenos darbo grupė pristato lopšelio-darželio 

strateginį planą įstaigos bendruomenei. Tokiu būdu bendruomenė turi galimybę stebėti ir vertinti 

kaip įgyvendinami strateginio plano tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus. Lopšelio-darželio 

strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais kiekvienų 

kalendorinių metų gale, pateikiant ataskaitas: lopšelio-darželio taryboje. Strateginio plano 

įgyvendinimo galutinė ataskaita rengiama 2022 metų gruodžio mėnesį. 

Strateginio plano rengimo, planavimo ir stebėsenos darbo grupė posėdžiauja kartą-du per 

metus. Gruodžio mėn. vyksta einamų metų veiklos ataskaitos analizė, kuri pateikiama lopšelio-

darželio darbuotojų visuotiniame susirinkime. Analizės duomenys fiksuojami strateginio plano 

rengimo, planavimo ir stebėsenos darbo grupės ataskaitoje. 

Lopšelio-darželio direktorius iki sausio 31 d. parengia vadovo ataskaitą, kurioje kasmet 

apibendrina strateginio plano įgyvendinimo priemonių vykdymą, pateikia informaciją steigėjui, 

įstaigos tarybai ir bendruomenei. 

Strateginis planas, pagal lopšelio-darželio poreikį, gali būti tikslinamas ir koreguojamas 

gavus įstaigos tarybos ir Kėdainių rajono savivaldybės vykdomosios institucijos ar jo įgalioto 

asmens pritarimą. Už šio plano tikslinimą atsakinga strateginio plano rengimo, planavimo ir 

stebėsenos darbo grupė.   

Konkrečios priemonės strateginio plano tikslams ir uždaviniams pasiekti kasmet yra 

išdėstomos – detalizuojamos per metinius veiklos planus. 2018–2022 metų strateginio plano 

įgyvendinimo priemonių planas pridedamas (1 priedas).  

_______________________ 

 


