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KALVARTJOS VArKV LOPSELTO-DARZELIO,,ZTLVITIS"
2020-2022 METU STRATEGINIS PLATIAS

T.IVADAS

Kalvarijos vaikq lop5elio-darZelio ,,Zilvitis" (toliau tekste-Lop5elis-darZelis) strateginio
plano tikslas-efektyviai ir tikslingai organizuoti lopSelio-darZelio veiklq, telkti bendruomeng
sprendZiant aktualiausias ugdymo problemas, numatyti kaip bus igyvendinami ugdymo veiklai
keliami reikalavimai, veiklos kryptys ir prioritetai, numat5rti bei planuoti ugdymosi kaitos pokydius.
Rengdama strategini 2O2O-2022m. plan4 Kalvarijos vaikq lop5elio-darZelio ,,Zilvitis" bendruomene
vadovavosi: Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, lop5elio-darZelio nuostatais, Valstybines
Svietimo strategijos 2013-2022 metq nuostatomis, Kalvarijos savivaldybes 2018-2024 metq
strateginiu pletros planu, lop5elio-darZelio veiklos isivertinimo rezultatais, lop5elio-darZelio
bendruomenes nariq pasi[lymais ir rekomendacij omis.

Planas parengtas laikantis vie5umo, atvirumo, partnerystes principais.

rr. vArKU LopsELro-DARzELTO PRTSTATYMAS

Kalvarijos vaikq lop5elis-darZelis,,Zilvitis"-savivaldybes biudZetine ikimokyklinio ugdymo

istaig4 isteigta 1983 m., teikianti ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4.
Vaikq lop5elyje-darLelyje vaikai ugdomi ktrybiniu-visuminiu metodu per Zaidimus,

sudarant grupese palankias ugdymo (si) s4lygas, Zadinandias vaikams motyvacd4 veikti, atrasti,
p ai,inti, tyrinOti, i Smokti.

LopSelyje-darZelyje teikiama logopedo, spec. pedagogo ir socialinio pedagogo pagalba
vaikams.

Lop5elyje-darZelyje veikia 12 grupitl, i5 jq dvi Jungenq skyriuje. 2019 m. rugsejo 1 d.

duomenimis istaigoje ugdomi 227 tgdytiniai. Lop5elis-darZelis yra respublikines ikimokykliniq
istaigq darbuotojq asociacijos ,,Sveikatos Zelmeneliai" narys, nuo 2018-04-24 lop5elis-darZelis yra

itrauktas i Lietuvos sveikat4 stiprinandiq mokyklq tinklq ,,Sveika mokykla". Nuo 2007 m.

igyvendina tarptauting vaikq socialiniq lg[dZiq ugdymo programq ,,Zipio draugai".

fgyvendinant 2016-2019 m strateginius tikslus, istaigoje pasiekti pokydiai: suremontuota
sporto sale, lauko pavesines, atnaujintos Zaidimq aik5teles, kurios papildytos naujais irengimais.
Sudaryta palanki aplinka sveikos gyvensenos, aktyvaus judejimo, sporto skatinimui. Ugdytiniai
pagal poreiki gali dalyvauti molio, Sokio, anglq kalbos bfireliq veikloje.
Aktyviai vykdoma projektine, sportind, socialine ir paZintine veikla, tgsiamas bendradarbiavimas su

socialiniais parhreriais. Nuo 2007 metq tgsiamas bendradarbiavimas su Salies lopSeliais darZeliais

,,hilvitis*.
III. SITUACIJOS ANALIZE

Aplinkos analizd (PEST analiz6)

3.1. Politiniai teisiniai veiksniai. Lietuvos politiniame gyvenime nuolat vyksta pokydiai.
Lietuvos Svietimo politika yra orientuota i Vakarq Saliq vertybes ir formuojama pagal Europos
Sqiungos Svietimo gaires ir prioritetus.

Jais vadovaujantis kuriama valstybes ilgalaikes raidos shategija. Valstybines Svietimo
strategijoje 2013-2022 m. numatyta paversti Lietuvos Svietim4 tvariu pagrindu valstybes gerovds

kelimui, verZliam ir savaranki5kam Zmogui, atsakingai ir solidariai kuriandiam savo, valstybes ir
pasaulio ateiti.



Vaikq lop5elis-darZelis savo veiklq grindZia LR Konstitucija, Vaiko teisiq konvencija, LR
Svietimo ir kitais istatymais, LR Vyriausybes nutarimais, LR Svietimo ir mokslo ministerijos teises

aktais, Kalvarijos savivaldybes tarybos sprendimais, Kalvarijos savivaldybes administracijos
direktoriaur put irtintuir dokumentais, lop5elio-darZelio ,,Lilvitis" nuostatais, Ikimokyklinio
ugdymo programa, Prie5mokyklinio ugdymo bendr4ia progrurma, strateginiu ir veiklos planais.

3.2. Ekonominiai veiksniai
fstatymi5kai itvirtintos Svietimo finansavimo nuostatos (mokinio krep5elis) atskleidZia

valstybes poZilrio i Svietim4 svarb4.
Kalvarijos savivaldybes tarybos 2018 m. rugpjfrdio 30 d. sprendimu Nr. T-160 ,,Del

mokesdio uZ vaitq i5laikym4 Kalvarijos vaikq lop5elyje-dafielyje,,Zilvitis" nustatymo ir mokejimo
tvarkos patvirtinimo" nustatO tevq 0,50 Eur. mokamq atlyginim4 uZ ugdymo s4lygq, edukaciniq

aplinkq gerinim4 ir kitoms istaigos i5laikymo iSlaidoms dengti visose vaikq ugdymo grupese. Tai
padidino istaigos finansinius i5teklius. Le5os naudojamos racionaliai ir tikslingai.

3.3. Socialiniai demografiniai veiksniai.
Svietimas atlieka ir daugybg socialiniq funkcijq: ne tik ugdymo, bet ir socialines atskirties

maZinimo, pilietinio gyvenimo, tradicijq ir paprodiq i5laikymo, kult0ros ktirimo, bendradarbiavimo,

sveikatos stiprinimo. Lop5elyje-darZelyje pastebeta tendencija, kad daugeja socialiai remtinq Seimq,

vaikq, kuriems reikalinga specialistq pagalba. Taikoma prevencine programa ,,Zipio draugai",
teikiama specialisq pagalba (logopedo, socialinio, spec. pedagogo), vaikai gali rinktis jq gebejimus

ir poreikius atiti*anti papildomq ugdymq-anglq kalba Sokiu, moliu.

fstaiga ropinasi vaikq sveikata ir socialine gerove. Dalyvaujama ,,Vaisiq vartojimo
skatinimas mokyklose" bei,,Pienas vaikams" paramos programose.

Lop5elis-darZelis yra Respublikines ikimokykliniq istaigq darbuotojq asociacijos ,,Sveikatos
Zelmeneliai" narys, sveikatq stiprinanti mokykla.

Vaikais, turindiais specialiqjq ugdymosi poreikit5 r[pinasi Vaiko gerovds komisija.
Ugdymo istaig4 neramina ir skatina koreguoti savo veiklos kryptis nuolat didejantis vaikq,

kuriems reikalinga Svietimo pagalba, skaidius. Ypad daug vaikq, turindiq kalbos ir komunikacijos
problemq.

3.4. Technologiniai veiksniai.
Siuolaikineje nuolat kintandioje aplinkoje naujos technologijos ir jq pokydiai labai svarbfls

istaigai, jie skatina ir sukuria naujq pordikiq istaigos pedagogq tobulejimui. Naujos Zinios

pritaikomos darbe, atsiranda nauji ugdymo metodai, tobuleja aplinka.
Lop5elyje-darZelyje yra idiegta vie5ojo sektoriaus apskaitos _sistema (VSAKIS), finansq

valdymo ir apst<aitos sisiema Labis, Svietimo informacine sistema ISVIS;, Mokiniq ir Pedagogq

registrai.
LopSelyje-darielyje ir Jungenq skyriuje padaryta Lymi paianga: irengtas metodinis

kabinetas, isigyta interaktyvi lenta, vaikq grupes, kabinetai apr0pinti kompiuteriais, internetu.

IV. YIDINES APLINKOS VEIKSNIAI

4.L. Organizacin6 struktiira
Lop5elis-darZelis ya Kalvarijos savivaldybes biudZetine istaiga, ikimokyklinio ir

prieSmokyklinio ugdymo mokykla, kurios savininkas Kalvarijos savivaldybes taryba. {staigai
vadovauj a direktorius.

{staig4 sudaro 12 ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo grupiq. DarZelis turi savo skyriq
Jungenq kaime, kuriame yra I jungtine prieSmokyklinio amZiaus vaikq grupe ir 1 ikimokyklinio
amZiaus vaikq grupe.

Lop5elyje-dafielyje veikia savivaldos institucijos: Lop5elio-darZelio taryba, Pedagogq

taryba, pedagogrl metodine grupd, Vaiko geroves komisija.
4.2. Zmoni5kiej i i5tekliai
Lop5elyje-darZelyje patvirtinti 52,325 etatai. Dirba 53 darbuotojai, i5 jU 27 pedagogai.

dstaigos pedagoginiq darbuotojq kvalifikacija: du vadovai, 16 vyresniqiq mokytojq , 5 mokytojai, I



vyresnysis socialinis pedagogas, I vyresnysis muzikos pedagogas, 2 vyresnieji logopedai, I
vyresnysis specialusis pedagogas.

Auk5t4ii universitetini i5silavinim4 turi 48,15 proc.

proc. - yra igrjg aukStqiineuniversitetini i5silavinim4 ir 37,03

3,7 proc. pedagogq igijg magistro laipsni.
Lop5elio-darZelio personalq sudaro 26 darbuotojai. Tai
4.3. Planavimo sistema

[staiga savo veikl4 planuoja rengdama trijq metq stategini veiklos plan% metini veiklos

plan4.
4.4. X'inansiniai i5tekliai
fstaigos finansq veikla vykdoma, vadovaujantis patvirtintomis i5laidq s4matomis. Vaikq

lop5elio-darZelio veikla finansuojama i5 savivaldybes biudZeto, tevq imokq uZ ugdym4 ir
maitinim4, mokinio krep5elio leSq. Papildomos le5os pritraukiamos gaunant projektq finansavim4,

remejq k 2Yo paramQ. Vaikq lop5elis-darZelis turi paramos gavejo status4.

4.5. Ry3iq sistema, informacinOs komunikavimo sistemos
topSeiis-darZelis naudojasi Tetia teikiamomis paslaugomis, yra 3 telefono linijos. Siuo metu

ya 24 kompiuterizuotos darbo vietos (prijungtos prie intemeto), 4 skeneriai, 8 spausdintuvai.

fstaiga turi ir naudojasi interaktyvia lenta. Zinios apie lop5elio-darZelio veikl4 visuomenei, lop5elio-

darZelio bendruomenei skelbiamos lop5elio-darZelio internetiniame puslapyje

www. zilvitiskalvarij a. lt.
4.6. Vidaus darbo kontrolO
Lop5elio-darZelio veiklos kokybes isivertinimas vyksta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. isakymu Nr. ISAK-I557 patvirtinta Ikimokyklinio
ugdymo mokyklos vidaus audito metodika. Lop5elio-darlelio isivertinimq, atlieka pedagogai,

vadovaujami VAK grupes. UZ istaigos finansing veiklq atsakingas lop5elio-darZelio direktorius.

Finansing veikl4 kontroliuoja Kalvarijos savivaldybes centralizuoto vidaus audito tamyba,

Valstybes kontrolierius, Kalvarijos savivaldybes kontroles ir audito tarnyba, Lop5elio-datLelio

taryba.
SSGG anallzb

istaigoje dirbandiq pedagogq, 14,81

proc. turi auk5tesniii i5silavinim4.

,labai darb5tus ir darnus kolektyvas.

Stipryb6s Silpnyb0s
1. Kompetentingas, ktrybingas ,kvalifikuotas, I l.Kaikuriemspedagogamstrfiksta
ilgametg darbo patirti turintis pedagoginis I iniciatyvumo
personalas.
2. Pedagogai turi pakankamai patirties bendrauti
ir bendradarbiauti su tevais, socialiniais
partneriais.
3. Geras mikroklimatas, sukurta jauki, estetiSka

pritaikyta vaikq ugdymui, Zaidimams, poilsiui,
aplinka. Vaikai ugdomi ivairia veikla, jei reikia,
dirbama individualiai su vaiku, kvalifikuotas
darbas su specialiq poreikiq vaikais, ugdymo
metodai, atitinka ugdymo tikslus, vaikq amZiq.

4. Lop5elio-darZelio tradicijq puoselejimas ir
i5saugojimas.
4. Vaikq lop5elis-darZelis aktyviai dalyvauja
respublikiniuose konkursuose, akcijose,
projektuose. Kflrybingai organizuojamos
tradicines ir netradicines Sventes, jos idomios,
i5bai gtos, ap galvotos.
5. Socialinio pedagogo, spec. pedagogo,

logopedo, mokyojas (k[no kulturos), muzikos
veikla.

2. Finansiniq i5tekliq trfikumas.
3. Tobulintina ugdomojo proceso planavimo
kokybe.
4. Tik dalis tevq akfiiai dalyvauja vaikq
ugdymo procese, bendruomen6s renginiuose,
auklej ant vaikus, mokant j uos savaranki5kumo,
aktyvumo bei pagalbos suaugusiems ir grupes

draugams.
5. Trflksta pedagogq iniciatyvos, siekiant
auk5tesniq kvalifikaciniq kategorijq.
6. [staigos teikiamos ugdymo paslaugos

nepatenkina visq norindiq Seimq praiymq gauti

istaigos paslaugas.

7. NeiSnaudojamos naujqiq technologijq
galimybes ugdymo proceso tobulinimui.
8. Tvora neatitinka istaigq, vykdandiq
ikimokyklinio ir (ar) prieSmokyklinio ugdymo
progrilm4 bendrqjq sveikatos saugos

reikalavimq, numatytq Lietuvos higienos
noflnose.



6. Dalis tevq, aktyvtrs vaikq lop5elio- darZelio

bendruomenes nariai, dalyvauja edukaciniuose
projektuose.
7. Atnaujintos edukacines ugdymo aplinkos
lop5elyje-d arLelyje ir Jungenq skyriuj e.

8. Vyksta aktyvus bendradarbiavimas tarp

socialiniq partneriq . Bendradarbiaujame su

Svietimo skyriumi, gimnaziia, kultiiros centru,

biblioteka, Salies lop5eliais-darZeliais.
9. Esame Respublikos ikimokykliniq istaigq
asociacijos,,Sveikatos Zelmeneliai'o narys bei

Sveikat4 stiprinanti mokykla
10. Sukurta lop5elio-darZelio vaikq duomenq
informacine sistema.
11. Grupese yra kompiuteriai, metodiniame

kabinete interaktyvi lenta, geras internetinis

ry5ys.
12. [rengtos vaizdo kameros.
13. Teikiamas papildomas ugdymas Sokiq,

molio anglu kalbos studiiose.

9. Nepakankamai veiksminga bendruomenes

nariq bendravimo ir bendradarbiavimo kokybe.

GalimYb0s
1. Nuolatinis ugdymo s4lygq gerinimas.

2. Tobulinti darb4 su Seima, skatinti tevus

daugiau dometis vaikq ugdymu, ie5koti naujq

bendravimo formq, itraukiant juos i projektus,
renginius siekti glaudesnio bendradarbiavimo.
3. Nuolatinis siekimas profesinio tobulejimo.
4. Naujq ugdymo(si) formr+ taikymas
ugdomajame procese.

5. Renovuoti pasenusias lauko pavesines.

6. Vaiko sveikatos stiprinimo galimybes.

7. Skatinti kfirybiniq i5teklirl panaudojim4,

kuriant istaigos aplink4.

Gr6smOs
l. MaZeja vaikq skaidius savivaldybeje del
migracijos ir gimstamumo.
2. Dideja ikimokyklinio ugdymo konkurencija,
gali sumaZeti norindiq lankyti istaig4 skaidius.

3. Daugejantis vaikq su kalbos ir komunikacijos,
elgesio ir kitais raidos vystymosi sutrikimais
skaidius.
4. Augantis nedarbas didina socialiai remtinq,
rizikos Seimq skaidiq.
5. Blogejantis ikimokyklinio anZiaus vaikq
sveikatos indeksas.
6. Nepakankamas finansavimas neigiamai
atsiliepia istaigos materialinei bazei,
patrauklumui.
7. Nepakankamos galimybes materialinemis
priemonemis motyrnroti istaigos darbuotoj us.

8. Nepakankamas tevq domejimasis vaikq
ugdymu, vaiko problema gali tapti tik vaikq
lop5elio- darZelio problema.

V. LOPSELIO-DARZELIO STRATE GIJA

5.1. Vizija.
LopSelis-darZelis - lstaiga atvira pozityviai Svietimo kaitai, kurianti savit4 kultEr4, teikianti

kokybi5kq ugdym4 ivairiq poreikiq vaikams estetineje, saugioje, Siuolaiki5kus reikalavimus

atitinkandioj e aplinkoj e.

5.2. Misija.
Teikti totyUiStq ikimokyktini ir priesmokyklini ugdym4. Padeti Seimai r0pintis vaiku,

puoseleti jo prigimtinius, kultUros, taip pat etninius, socialinius, paZintinius poreikius, pasirengti

sekmingai mokyis pagal pradinio ugdymo program4.

5.3. Prioritetiniai tikslai:



5.3.1. siekti vaikq ugdymosi pasiekimq kokybes, kuriant atvir4 kaitai aplink4, atskleidZiant

individualius vaiko gebejimus, tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius.

5.3.2. uZtikrinti vaikq sveikatq ir saugumq siekiant bendruomenes nariq, socialiniq parbreriq

glaudaus bendradarbiavimo.
5.4- tikslo rnlmas

1. Strateginio tikslo pavadinimas:
siekti vaikq pasiekimq kokybes, kuriant atvir4 kaitai aplink4,

sebei imus, tenkinant specialiuo sius ugdymosi por4kiu!,--
atskleidZiant individualius vaiko

Uidaviniai {gyvendinimo priemonds Terminai Vykdytojai Ld5os,
finansavimo
Saltiniai

1. Siekti kokybi5ko
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo turinio

igyvendinimo.

Planuoti ir organizuoti
kokybi5k4 vaiko poreikius
atitinkanti ugdymo turini

2020-2022 m. Pedagogai
:,
zmomsKlejr
iStekliai

2020 -2022 m. strate ginio
plano igyvendinimas

2020-2022 m. Vadovai,
pedagogai

Zmoni5kieji
i5tekliai, MK
le5os

2023 -2025 m. strateginis
plano rengimas

2022 m Vadovai,
oedasogai

Zmoni5kieji
iStekliai

Kurti atvir4 kaitai aplink4,
atsiZvelgiant ivaikq
poreikius, amZiq, tevq
lfikesdius

2020-2022m. Vadovai,
pedagogai

*
zmorusKleJl
istekliai, MK
leSos

Individualizuoti ir
diferencijuoti ugdymo
turini ivairiq poreikiq
vaikams

2020-2022 m.. Pedagogai,
Vaiko geroves
komisija

F,
zmonrsKleJl
istekliai, MK
leSos

Rengti ir igyvendinti
fi nansuoj amus proj ektus,

Drogramas

2020-2022 m. Vadovai,
pedagogai

Zmoni5kieji
istekliai, MK
leSos

Ugdyti kompetencijas,
kurios bfitinos sekmingam
uedymuisi mokykloie

2020-2022m. Prie5mokykli-
nio ugdymo
pedasoqai

*
zmonrsKlejl
istekliai, MK
leSos

Ugdymosi programrl
dermes siekimas

2020-2022 m. Vadovai,
oedasogai

Zmoni5kieji
iStekliai

Teikti papildomos
mokamas paslaugas
(Sokiu, anglq, moliu ir kt.)

2020-2022 m. Direktorius Tevq le5os

Apr[pinimas ugdymo
priemondmis ir literat[ra

2020-2022 m. Vadovai MK leSos

2. Sudaryti s4lygas
sekmingam
ugdymo proceso

iswendinimui

Planuoti ugdymo turini
atsiZvelgiant ivaikq
turim4 patirti ir
pasiekimus

2020-2022 m.. Pedagogai,
vadovai

*
zmonlsKeJl
iStekliai

Vertinti vaikq pasiekimus
ir paiangq

2020-2022 m. Pedagogai Zmoni5kieji
iStekliai

Teikti pedagoging,
socialing pagalbas tevams
vaikq ugdymo klausimais

2020-2022 m. Vadovai,
pagalbos
specialistai,
Vaiko gerovds

komisiia

Zmoni5kieji
i5tekliai, MK
le5os

Kurti ir ieyvendinti 2020-2022 m. Vadovai, Zmoni5kieii



sveikos gyvensenos

ugdymo programas
pedagogai, iStekliai

Savivaldybes
specialiqiq
progfamq
leSos

Dalyvauti tarptautinej e
programoje ,,Zipio
draugai"

2020-2022 m. Socialinis
pedagogas

Zmoni5kieji
istekliai, MK
leSos

Atnaujinti edukacines
lauko erdves,
vadovaujantis LR higienos
nonnq reikalavimais.
(suremontuoti, atnauj inti
lauko aik5teles, teritorij?
aptverti tvora).

2020-2022 m. Vadovai BiudZeto
leSos

Spec. 1e5os.

Lauko aik5teleje irengti
sveikatos takeli vaikq
judejimui skatinti.

2020 -2021m. Vadovai MK leSos,

Savivaldybes
specialiqjq
programq
leSos

Atlikti lauko Zaidimq
aikSteliq kasmetini
ivertinima

2020-2022 m. Ukvedys BiudZeto
le5os

Atlikti veiklos kokybes

isivertinim4, kaip
pagrinding veiklos
tobulinimo priemong.

2020-2022 m. Vadovai,
pedagogai
VAK grupe

Zmoni5kieji
iStekliai

3. Stiprinti
specialiqf q
poreikiq vaikq
socializacij4

Individualiq pritaikyq
ugdymo (si) programq
rengimas vaikams,
turintiems specialiqiq
ugdymosi poreikiu

2020-2022 m.. Pedagogai Zmoni5kieji
iStekliai

Teikti kvalifikuot4
specialistq pagalb4,
vaikams, turintiems
specialiqiq ugdymosi
poreikiu

2020-2022 m. Pedagogai,
specialistai,
Vaiko gerovds
komisija

Zmoni5kieji
iStekliai

Bendradarbiauti su tdvais,
teikti pasitlymus tdvams
ugdymo klausimais
auginant specialiqiq
poreikiu vaikus.

2020-2022 m. Pedagogai,
specialistai,
Vaiko geroves

komisija

Zmoni5kieji
iStekliai

Bendradarbiauti su

Marijampoles PPT
2020-2022 m. Pedagogai,

specialistai,
Vaiko geroves
komisiia

Zmoni5kieji
iStekliai

Konsultacijq ir seminarq
organizavimas, lankymas,

serosios patirties sklaida

2020-2022 m. Vadovai,
pedagogai

Zmoni5kieji
istekliai, MK
leSos

2. Strateginio tikslo pavadinimas:
uZtikrinti vaikq sveikat4 ir saugumq, siekiant bendruomenes nariq, socialiniq partneriq glaudaus

bendradarbiavimo.



S1. Ugdyti
nuostat4 sveikai
gyventi ir
maitintis.

Siekti lop5elio-darZelio
bendruomenes nariq
aktyvaus dalyvavimo vaikq
sveikatos stiprinime

2020-2022 m. Vadovai,
pedagogai

Zmoni5kieji
iStekliai

{gyvendinti sveikatos
stiprinimo programq

,,Sveikas ir saugus

darZelinuka s 20 I 8 -2022 m.

2020-2022 m. Vadovai,
pedagogai

Zmoni5kieji
istekliai

Siekti tapti aktyvia mokykla 2020-2022 m. Fizini
aktyvumq
skatinanti
darbo srupe

Z
zmonlsKleJl
istekliai

Integruoti sveikatos
stiprinim4 iivairiq
kompetenciiq ugdym4

2020-2022 m. Vadovai,
pedagogai

*
zmonlsKleJl
iStekliai

Rengti ir igyvendinti
sveikos gyvensenos

ugdymo projektus

2020-2022 m. Vadovai,
pedagogai

i
zmonlsKleil
iStekliai
Savivaldybes
leSos

Dalyvauti ES programose

,,Pienas vaikams"
2020-2022 m. Vadovai Paramos le5os

Dalyvauti ES programose

..Vaisiai vaikams"
2020-2022 m. Vadovai Paramos leSos

Dalyvauti projekte

,,Futboliukas"

2020-2022 m. Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Zmoni5kieji
iStekliai

Keisti smeli smeliadeZese,
tikrinti vandeni, laikytis
higienos reikalavimq

2020-2022 m. Vadovai,
slaugytojas

Zmoni5kieji
iStekliai,
biudZeto le5os

Komplektuoti grupes,

vadovaujantis LR higienos
reikalavimais

2020-2022 m. Vadovai Zmoni5kieji
iStekliai

Dalyvauti respublikines
ikimokyklinio ugdymo

istaigq kfino kult[ros
pedagogq asociacijos
veikloie

2020-2022 m. Vadovai,
mokytojas
(kfrno
kulturos)

ZmoniSkieji
iStekliai

Dalyvauti nacionaliniame
proi ekte,,Sveikatiada

2020-2022 m. Vadovai,
pedagogai

:,
zmonrsKleJl
iStekiiai

2.2.TEsti
bendradarbiavim4
su socialiniais
partneriais

Tgsti bendradarbiavim4 su

Salies lop5eliais-darZeliais
..Zilvitis"

2020-2022 m. Vadovai Zmoni5kieji
iStekliai

Tgsti bendradarbiavim4 su

Kalvarij os savivaldybes
prie5mokyklinio ugdymo
grupemis

2020-2022 m. Vadovai,
prieSmokyklin
io ugdymo
grupiq
pedagogai

L
zmonlsKteJl
iStekliai

Tgsti bendradarbiavim4 su

Marijampoles PPT
2020-2022 m. Vadovai,

specialistai
Vaiko geroves
komisiia

Zmoni5kieji
iStekliai

Bendradarbiauti su pradiniq 2020-2022 m. Vadovai, ZmoniSkieii



klasiq mokytoj ais, aptarti
vaikq pasiekimus ir paiang1

prieSmokyklin
io ugdymo
grupiq
pedagogai

iStekliai

Dalyvauti respublikines
ikimokyklinio ugdymo

istaigq darbuotojq
asociacijos,,Sveikatos
Zelmeneliai" veikloie

2020-2022 m. Vadovai,
pedagogai

Zmoni5kieji
istekliai

Dalyvauti Marij ampoles
savivaldybes visuomends
sveikatos biuro
organizuojamuose
mokymuose sveikatos
stiprinimo klausimais

2020-2022 m. Vadovai,
pedagogai

ZmoniSkieii
istekliai

2.3.Siekti
sveikatos ugdymo
lop5elyje ir
Seimoje damos.

Sviesi ir informuoti tews
vaikq sveikatos ugdymo
klausimais

2020-2022 m. Vadovai,
pedagogai,
Vaiko
gerovOs

komisiia

ZmoniSkieji
iStekliai

Organizuoti sporto
pramogas, renginius su

vaikq tdvais, globejais,
ruointoiais

2020-2022 m. Vadovai,
pedagogai

Zmoni5kieji
istekliai

Organizuoti susitikimus su

specialistais vaikq sveikatos
saugojimo ir stiprinimo
klausimais

2020-2022 m. Vadovai,
pedagogai,
Vaiko
gerovds

komisiia

Zmoni5kieii
iStekliai

Lankyti rizikos Seimas 2020-2022 m. Vadovai,
pedagogai,
socialinis
oedagosas

ZmoniSkieji
iStekliai

Nuolat organizuoti
prevencini ir Sviediam4ji
darb4

2020-2022 m. Vadovai,
pedagogai,
socialinis
pedagogas

Zmoni5kieji
iStekliai

VI. NUMATOMAS STRATEGINIO PLANO IGYVENDINIMO REZULTATAS

fgyvendinant 2020-2022 m. strategini planq sieksime igyvendinti Ikimokyklinio ir
Prie5mokyklinio ugdymo programas. Individualizuosime ir diferencijuosime ugdymo turini,
pritaikysime ivairiq poreikiq vaikams, atsiZvelgiant i vaikq pasiekimus ir darom4 paZang4. Bus
sukurta ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiama materialine baze, ie5koma finansiniq
resursq.

DarZelio bendruomene sieks igyvendinti sveikatos stiprinimo programas, sveikos
gyvensenos nuostatas, Svies tevus vaikq ugdymo ir sveikatos stiprinimo klausimais. Pedagogai

dalyvaus ivairiuose projektuose, bendraus ir bendradarbiaus, dalinsis gerqia darbo patirtimi su vaikq
tevais ir socialiniais partneriais. Naudodamiesi IKT pedagogai nuolat tobulins savo kvalifikacij4.

Vadovai ir lop5elio-darZelio pedagogai dalinsis gerqla darbo patirtimi, naujausiais ugdymo
metodais, tgsdami bendradarbiavim4 su socialiniais partneriais, garsindami savo istaig4.



VII. STRATEGINIO PLANO IGYVENDINIMAS IR PRIEZI TRA

Strateginio plano igyvendinimo prieZiura afliekama viso proceso metu.
UZ strateginio plano igyvendinim4 atsako lop5elio-darZelio direktorius, kuris kontroliuoja ir

stebi, ar istaiga igyvendina strateginius tikslus, ar darbuotojai efektyviai vykdo suderintq uZdaviniq
ir priemoniq igyvendinim4. Strateginio plano kurimo darbo grupe pristato strateginio plano

igyvendinimo rezultatus lop5elio-dafielio tarybos posedZio metu bei bendrq tevq susirinkimo metu
kart4 per metus.

Lop5elio-darilelio direktorius organizuoja istaigos veiklos kokybes isivertinim4. {sivetinimo
grupe kart4 per metus pristato ataskait4lopSelio-darZelio tarybai.

Lop5elis-darZelis rengia metini veiklos planq, kuriame pagal rezultaq rodiklius planuoja
priemones 2020-2022 metq strateginiams tikslams pasiekti.

{staigos bendruomene turi galimybg stebeti ir vertinti, kaip igyvendinami strateginiai tikslai,
ir teikti sifilymus bei pageidavimus.

PzuTARTA
Lop5elio-darLelio tarybos posedZio 2019 m. gruodZio 4 d.

protokolas Nr. 6


