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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Mažeikių lopšelio–darželio „Buratinas“ 2019-2021 metų strateginis planas (toliau – 

Strateginis planas) parengtas siekiant sutelkti  Mažeikių lopšelio–darželio „Buratinas“ (toliau – 

Darželis) bendruomenės pastangas kryptingos ir nuoseklios Darželio veiklos vykdymui bei 

esminiams pokyčiams vykdyti, kurie būtini atsižvelgiant į bendruomenės lūkesčius. 

Strateginis planas parengtas vadovaujantis: 

• Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 

2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. XII-745; 

• Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030“; 

•  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015-12-21 įsakymu Nr. V-1308 

patvirtinta nauja Geros mokyklos koncepcija; 

• Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu; 

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2016-2018 metų strateginio plano, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 

V-52 nuostatomis; 

• Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 2014–2020 m. 

• Mažeikių rajono savivaldybės  2016-2018 metų strateginiame plane, patvirtintame 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1-349,  iškeltu 4 –

tuoju strateginiu tikslu; 

• 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-96 patvirtintos Mažeikių rajono savivaldybės 

ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos Nr. 03 keliamais tiksliais ir 

numatomais pasiekimais; 

• Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ nuostatais. 

Rengiant Strateginį planą remtasi: 

• Visuotinių bendruomenės narių susirinkimų metu išsakytais lūkesčiais ir įžvalgomis; 

• Darželio vidaus audito veiklos įsivertinimo rezultatais; 

• Darželio veiklos ataskaitomis; 

• Bendruomenės poreikius atskleidžiančia apklausų ir tyrimų analize. 

Rengiant strateginį planą remtasi viešumo, integralumo, lankstumo, pasiekiamumo, 

kryptingumo, dinamiškumo bei kokybinio pokyčio principais. Strateginiam planavimui 

naudojamas S.M.A.R.T. metodas, t. y., formuluojant tikslus, uždavinius ir numatant priemones 

siekiama, kad jie būtų: 

• Konkretūs (Specific) –siaurai apibrėžti, tiksliai numatant, koks turi būti rezultatas. 

• Išmatuojami (Measurable) – įvardijant kriterijus, kaip nuspręsti, ar tikslas, uždavinys 

pasiektas, koks padarytas progresas.  

• Pasiekiami (Attainable) – įvertinant finansinius, materialiuosius ir žmogiškuosius 

išteklius bei laiko sąnaudas. 

• Prasmingi (Relavant) – aiškiai orientuoti į pasirinktą kryptį, vaikų individualius 

poreikius bei tėvų lūkesčius. 

• Apriboti  laiku (Timely) – realūs laiko terminai, reikalingi uždaviniams ir priemonėms 

įgyvendinti, nustatomi operatyviniuose planuose. 

 

Rengiant Mažeikių lopšelio– darželio „Buratinas“ strateginį planą, siekiama tikslo – 

teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, padėti vaikui išsiugdyti 

savarankiškumo, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis pradmenis. 
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Tikslui įgyvendinti formuluojami uždaviniai: 

1. Užtikrinant ugdymo programų įvairovę skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, 

kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę bei padėti suvokti ir 

perimti žmogiškąsias vertybes; 

2. Teikti ugdytiniams reikiamą specialiąją pagalbą; 

3. Užtikrinti funkcionalią ir saugią, į vaiką orientuotą ugdymo (-si) aplinką; 

4. Siekti socialinių partnerių bei vaiko tėvų (globėjų) partnerystės su Darželiu gerinat vaiko 

ugdymo (-si) kokybę šeimoje ir įvairiose socialinėse aplinkose. 

 

Strateginio planavimo procesas yra pagrįstas dalyvių bendradarbiavimu bei kompromiso 

paieška. 

Strateginis planas yra skirtas Mažeikių lopšelio–darželio „Buratinas“ bendruomenei: 

administracijai, pedagogams, kitiems darbuotojams, ugdytinių tėvams. Taip pat socialiniams 

partneriams, rėmėjams,  kitoms interesų grupėms ir svečiams. Strateginio plano rengimą 

koordinavo Mažeikių lopšelio–darželio „Buratinas“ direktorius, planą rengė – direktoriaus 

įsakymu sudaryta strateginio plano rengimo darbo grupė. 
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II. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 

 

1. Pagrindinė Darželio paskirtis – ikimokykliniam ugdymui skirta mokykla. Darželyje 

ugdymo (-si) kalba – lietuvių, ugdymo (-si) forma – dieninė. Darželis yra viešasis juridinis 

asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose 

bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais, Švietimo įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vaikų priežiūrą 

ir ugdymą, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus 

įsakymais bei veiklą kuruojančių savivaldybės skyrių sprendimais ir Mažeikių lopšelio–darželio 

„Buratinas“ nuostatais. 

2. Lopšelis–darželis „Buratinas“ savo veiklą pradėjo 1980 m. kovo 1 d. Pagrindinė 

veiklos rūšis – švietimas, rūšis - ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupėmis. 

3. Darželio steigėjas yra Mažeikių rajono savivaldybės taryba, Darželio veiklos 

koordinatorius – Mažeikių rajono savivaldybės  Švietimo skyrius, ugdymo kalba – lietuvių. 

4.  Darželio veikla orientuota į aktyvaus judėjimo, sveikatos tausojimo bei 

gamtosauginių nuostatų stiprinimą. 

5. Darželyje organizuojamas ugdymas: 

• Ikimokyklinio amžiaus vaikams (1-5 metų) - pagal Darželio direktoriaus 2016 m. 

rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-  81 parvirtintą „Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ 

ikimokyklinio ugdymo programą“ (pritarta Mažeikių rajono ikimokyklinių įstaigų atnaujintų 

ugdymo ir ugdymosi programų vertinimo darbo grupės 2016-05-23 posėdžio protokolu Nr. 1);  

• Priešmokyklinio amžiaus vaikams (6 metų) – pagal Priešmokyklinio ugdymo 

Bendrąją programą, patvirtiną Lietuvos Respublikos mokslo ir švietimo ministro 2014 m. 

rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779. 

Įgyvendinant pagrindines ugdymo programas į ugdomąjį procesą integruojama: 

• Lietuvos žaliųjų judėjimo organizacijos (LŽJ) administruojamos Gamtosauginių 

mokyklų programa (GMP). 

• Lietuvos tautinio olimpinio komiteto organizuojamas ir įgyvendinamas projektas 

„Olimpinė karta“. 

• Lopšelio–darželio ,,Buratinas‘‘ Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos 

šaltinėlis“ . 
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III.  2014-2017  METŲ STARTEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

1 TIKSLAS Užtikrinti kokybišką ugdymą. Padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, veikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su 

suaugusias ir bendraamžiais, aplinkos ir savo šalies pažinimo, kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis pradmenis  

Priemonės 

pavadinimas 

Vertinimo mato vnt. 

 

                        Metai 

2014 2015 2016 2017 
 Įgyvendinimas   

vidutiniškai per 

metus 

Įgyvendinimas  

(proc.) 

 

 

1.1.uždavinys Laiduoti ugdymo programų įvairovę 

Rezultatai pagal vertinimo kriterijus 

Ugdymo procesų 

užtikrinimas Vaikų skaičius, vnt. 

Planuota 

reikšmė 210 215 215 220 215 
99,8 

Pasiekta 

reikšmė 211 213 221 214 214,75 

Pedagoginių 

darbuotojų etatų 

skaičius, vnt. 

Planuota 

reikšmė 24,72 25,72 25,72 25,72 25,72 
106 

Pasiekta 

reikšmė 
24,72 25,72 25,72 26,12 26,12 

Ikimokyklinių ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų įgyvendinimo 

skaičius 

Vaikų skaičius, vnt. Planuota 

reikšmė 210 215 215 220 215 
99,8 

 Pasiekta 

reikšmė 211 213 221 214 214,75 

Pedagoginių 

darbuotojų etatų 

skaičius, vnt. 

Planuota 

reikšmė 24,72 25,72 25,72 25,72 25,72 
106 

Pasiekta 

reikšmė 
24,72 25,72 25,72 26,12 26,12 

Kitų neformaliojo vaikų 

švietimo programų 

įgyvendinimas 

Vaikų skaičius, vnt. Planuota 

reikšmė 
210 215 215 220 215 99,8 

 Pasiekta 

reikšmė 
211 213 221 214 214,75 

Pedagoginių 

darbuotojų etatų 

skaičius, vnt. 

Planuota 

reikšmė 
24,72 25,72 25,72 25,72 25,72 

106 
Pasiekta 

reikšmė 
24,72 25,72 25,72 26,12 26,12 

Vaikų pažinimo ir Vaikų skaičius, vnt. Planuota 

reikšmė 
210 215 215 220 215 99,8 
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saviraiškos poreikių 

tenkinimas 

Pasiekta 

reikšmė 
211 213 221 214 214,75 

Pedagoginių 

darbuotojų etatų 

skaičius, vnt. 

Planuota 

reikšmė 
24,72 25,72 25,72 25,72 25,72 

106 
Pasiekta 

reikšmė 
24,72 25,72 25,72 26,12 26,12 

Darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas ir atestacijos 

vykdymas 

Kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 

skaičius, vnt. 

Planuota 

reikšmė 
22 25 28 26 25,25 

134,7 
Pasiekta 

reikšmė 
32 35 30 39 34 

Besiatestuojančių 

pedagogų skaičius, 

vnt. 

Planuota 

reikšmė 
2 1 1 0 4 

100 
Pasiekta 

reikšmė 
0 4 0 0 4 

1.2. uždavinys Teikti ugdytiniams reikimą specialiąją pagalbą 

Rezultatai pagal vertinimo kriterijus 

Korekcijos grupių 

(plokščiapėdystės ir 

laikysenos) veiklos 

gerinimas 

Vaikų skaičius, vnt. Planuota 

reikšmė 50 48 60 58 54 
84,7 

Pasiekta 

reikšmė 30 43 58 52 45,75 

Kūno kultūros 

auklėtojos 

kvalifikacijos 

kėlimas skaičius, vnt. 

Planuota 

reikšmė 1 1 1 1 1 

100 Pasiekta 

reikšmė 1 1 1 1 1 

Logopedinės pagalbos 

vaikams teikimas 

Vaikų skaičius, vnt. Planuota 

reikšmė 69 70 70 75 71 
88,3 

Pasiekta 

reikšmė 66 58 54 73 62,75 

Specialistų etatų 

skaičius, vnt. 

Planuota 

reikšmė 2 2 2 2 2 
100 

Pasiekta 

reikšmė 
2 2 2 2 2 

1.3. uždavinys Siekti vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio partnerystės, gerinant vaiko ugdymo (-si) kokybę namuose 

Rezultatai pagal vertinimo kriterijus 

Seminaro „Pozityvi Tėvų skaičius Planuota 

reikšmė 50 40 0 40 32,5 16,9 
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tėvystė“ organizavimas Pasiekta 

reikšmė 10 12 0 0 5,5 

Pedagogų etatų 

skaičius, vnt. 

Planuota 

reikšmė 3 4 0 4 2,75 
36 

Pasiekta 

reikšmė 
2 2 0 0 1 

Netradicinių ugdymo 

metodų taikymas 

„Svečiuose mama“ 

Tėvų skaičius, vnt. Planuota 

reikšmė 6 5 5 8 6 
102 

Pasiekta 

reikšmė 8 4 6 11 7,25 

Specialistų etatų 

skaičius, vnt. 

Planuota 

reikšmė 8 10 6 12 9 
100 

Pasiekta 

reikšmė 
8 10 6 12 9 

Sportinių pramogų 

organizavimas 

„Sportuojanti šeima“ 

Šeimų skaičius, vnt. Planuota 

reikšmė 
10 14 20 50 23,5 

110 
Pasiekta 

reikšmė 
9 18 24 53 26 

Pedagogų skaičius, 

vnt. 

Planuota 

reikšmė 
20 24 22 26 23 

100 
Pasiekta 

reikšmė 
20 24 22 26 23 

Jaunų tėvų konsultacinės 

grupės „Padedame vieni 

kitiems“ 

Tėvų skaičius, vnt. Planuota 

reikšmė 
15 20 18 21 18,5 

153 
Pasiekta 

reikšmė 
32 18 27 36 28,5 

Pedagogų skaičius, 

vnt. 

Planuota 

reikšmė 
7 8 6 8 7,25 

286 
Pasiekta 

reikšmė 
12 24 21 26 20,75 

1.4. uždavinys Užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką 

Rezultatai pagal vertinimo kriterijus 

Aplinkos funkcionavimo 

užtikrinimas 

Aptarnaujančio 

personalo etatų 

skaičius, vnt. 

Planuota 

reikšmė 
24,72 24,72 24,72 25,72 24,97 

109 
Pasiekta 

reikšmė 
24,72 24,72 24,72 27,2 27,2 

Sveikatingumo Vaikų skaičius, vnt. Planuota 

reikšmė 
210 215 215 220 215 99,8 
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programų įgyvendinimas 

 

 

Pasiekta 

reikšmė 
211 213 221 214 214,75  

Pedagoginių 

darbuotojų etatų 

skaičius, vnt. 

Planuota 

reikšmė 
24,72 25,72 25,72 25,72 25,72 

106 
Pasiekta 

reikšmė 
24,72 25,72 25,72 26,12 26,12 

Aprūpinimas ugdymo 

priemonėmis 

Įsigytų priemonių 

skaičius, vnt. 

Planuota 

reikšmė 
70 80 90 80 80 

192 
Pasiekta 

reikšmė 
243 186 82 105 154 

Krepšinio aikštelės lauke 

renovacija 

Aikštelės plotas, 

kv. m 

Planuota 

reikšmė 
150 0 0 150 75 

50 
Pasiekta 

reikšmė 
0 0 0 150 37,5 

Lauko priemonių 

žaidimo aikštelėse 

įsigijimas 

Įrengimų skaičius, 

vnt. 

Planuota 

reikšmė 
4 3 2 1 2,5 

110 
Pasiekta 

reikšmė 
4 3 2 2 2,75 

2 TIKSLAS Gerinti įstaigos vaikų gyvenimo aplinkas, turtinti materialinę bazę  

2.1. uždavinys Vykdyti teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus 

Rezultatai pagal vertinimo kriterijus 

Santechninės įrangos 

keitimas 

Grupių skaičius, vnt. Planuota 

reikšmė 
6 4 2 6 4,5 

88 
Pasiekta 

reikšmė 
5 5 4 2 4 

Laiptinių remontas, 

grupių tambūrų remontas 

Grupių skaičius, vnt. Planuota 

reikšmė 
2 2 2 2 2 

100 
Pasiekta 

reikšmė 
2 2 2 2 2 

Lauko aikštelių 

apželdinimas 

Aikštelių plotas,  

kv. m 

Planuota 

reikšmė 
140 140 120 100 125 

100 
Pasiekta 

reikšmė 
140 140 100 120 125 

Tvoros aptvėrimas Tvoros plotas, kv. m Planuota 

reikšmė 
0 0 30 0 30 

100 
Pasiekta 

reikšmė 
0 0 30 0 30 

Virtuvės apšvietimo Šviestuvų skaičius, Planuota 

reikšmė 
0 8 0 0 2 212 
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sutvarkymas vnt. Pasiekta 

reikšmė 
0 8 6 3 4,25 

Pastatų renovacijos 

apšiltinimo darbai: 

stogas, sienos, cokolis, 

vidaus rūsio drenažo 

sutvarkymas, lubų 

perdangos apšiltinimas 

Lėšos, lt. Planuota 

reikšmė 
965 107 Lt 70 000 Lt 314 000 Eur 5 000 Eur 154 562 

Įgyvendinta 
Pasiekta 

reikšmė 

Įgyvendinta  Įgyvendinta Įgyvendinta Įgyvendinta Įgyvendinta 
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IV. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

 IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ  (PEST analizė) 

Kontekstas – politiniai, ekonominiai,  socialiniai bei technologiniai ir edukaciniai veiksniai - aplinką atskleidžiantys rodikliai rodo išorines 

sąlygas ir reikmes, darančias poveikį įstaigos procesams. 

Politiniai teisiniai veiksniai. 

Politiniame gyvenime vykstantys nuolatiniai pokyčiai sąlygoja pasitikėjimo valstybe krizės gilėjimą, socialinės atskirties didėjimą, radikalių 

pokyčių darbo rinkoje atsiradimą, demokratinių vertybių susilpnėjimą, piliečių emigracijos ir prasidedančios imigracijos procesų stiprėjimą.  Neaiški 

valstybės politika ikimokyklinių įstaigų finansavimo, vadovų kaitos klausimais, neaiškūs mokinio krepšelio perskirstymo kriterijai savivaldybės lygmeniu 

stabdo įstaigos kaitos, atsinaujinimo bei tikslingo planavimo procesus, daro reikšmingą įtaką įstaigos raidos ir kaitos procesų spartai bei efektyvumui.  

Nesant aiškių ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklos kokybės vidaus įsivertinimo ir išorės vertinimo kriterijų kyla keblumų įsivertinant įstaigos 

situaciją. Nesan aiškiai suformuluotų ikimokyklinės įstaigos veiklos vertinimo kriterijų neleidžia siekti Bendriausių nacionalinių švietimo tikslų, kurie 

suformuluoti dviejuose dokumentuose – Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir valstybės raidos (pažangos) strategijoje „Lietuva 2030“ 

Atsiradusi sumaištis įvedus mokyklų vadovų kadencijas, neaiškios mokytojų rengimo ir atestavimo perspektyvos, nuolat pasigirstantys svarstymai 

dėl mokytojų kvalifikacijos kėlimo sistemos pokyčių, persikvalifikavimo neišvengiamumo, būtinojo išsilavinimo cenzo ir pan., trukdo telkti įstaigos 

bendruomenę pažangiausių Europos Sąjungos valstybių narių švietimo gairių ir prioritetų įgyvendinimui, kurie apibrėžti  valstybinėje švietimo 2013-2022 

m. strategijoje, kur švietimo politika ir numatomas kaitos kryptys siekia telkti švietimo bendruomenę ir visus Lietuvos žmones nuolat kryptingai lavintis 

siekiant asmeninės ir šalies sėkmės, užtikrinant lygias galimybes (Valstybinės švietimo 2013-2022 m. strategija, 12).   

Vieni svarbiausių išorės veiksnių,  trumpalaikėje perspektyvoje lemiančių Mažeikių lopšelio–darželio „Buratinas“  veiklą ir teikiamų paslaugų 

kokybę yra Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos teisės aktai, Mažeikių 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti norminiai dokumentai. Tačiau dermės trūkumas tarp svarbiausių strateginių dokumentų trikdo 

efektyvų įstaigos veiklos planavimą ir numatytų tikslų įgyvendinimą. 

Ekonominiai veiksniai. 

Darželio veikla finansuojama iš Mokinio krepšelio lėšų, savivaldybės lėšų savarankiškoms funkcijoms vykdyti, specialiųjų pajamų (tėvų) lėšų. 

Nepastovioji finansavimo dalis - projektinės bei paramos lėšos. 

Įstaigos turimos lėšos naudojamos efektyviai: pedagogams skiriamas  vidutinis tarifinis koeficientas, darbuotojams mokamos priemokos už 

papildomus darbus, racionaliai skirstomos lėšos techninei bazei palaikyti bei ugdymo aplinkai atnaujinti. 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-85 priimta  tvarka „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą savivaldybės 

ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“, leidžia lėšas racionaliai paskirstyti vaikų ugdymo poreikių 

tenkinimui, užtikrinti kokybišką ir visavertį maitinimą, minimaliai tenkinti aplinkos užtikrinimo poreikį. 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. 1-332 „Dėl Mažeikių rajono  ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 

didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš pajamų savarankiškoms funkcijoms atlikti, skaičiaus nustatymo specialiųjų ikimokyklinio ugdymo sudaro 



 

12 

 

sąlygas įstaigos bendruomenei pačiai priimti sprendimus dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo ir racionalaus lėšų naudojimo. Tai leidžia efektyviau organizuoti 

darbą, tačiau dėl mažo leistino pareigybių skaičiaus kyla sunkumų  sudarant darbo grafikus, nes turimas mokytojų pareigybių skaičius, finansuojamas iš 

savivaldybės biudžeto šalinio „Pajamos  savarankiškoms funkcijoms atlikti“ yra nepakankamas esamam poreikiui tenkinti ir optimaliam darbo krūvio 

paskirstymui. Pedagogų trūkumo problemą spręsti galima pasinaudojant Dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti lėšomis, tačiau neaiški tolimesnė 

finansavimo sistema trukdo priimti racionalius sprendimus, galinčius turėti teigiamą poveikį paslaugų kokybei ilgalaikėje perspektyvoje. 

Nuo 2011 metų įvestas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo Mokinio krepšelis skiriamas 4 ugdymo valandoms per dieną (20 val. per savaitę) 

finansuoti ir turi visas mokinio krepšelio lėšų dalis: lėšos pedagogų atlyginimams, mokymo priemonėms, kvalifikacijos tobulinimui, vaikų pažintinei 

veiklai, konsultavimui, valdymui ir pagalbai, informacinėms ir komunikacinėms technologijoms.  4 valandų finansavimas leidžia lanksčiai organizuoti 

ugdomąjį procesą tenkinant įvairesnius tėvų poreikius. Mokinio krepšelio lėšomis įstaigoje finansuojama 8,26 pedagogų ir administracijos pedagoginių 

darbuotojų pareigybių. Neaiški Dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti sistemos ateitis neleidžia steigti papildomų pedagoginių pareigybių ir šio 

finansavimo šaltinio 

Poreikiui patenkinti reikia papildomai įsteigti 2,5 švietimo pagalbos pareigybės (psichologo, soc. pedagogo. spec. pedagogo), 2 ikimokyklinio 

ugdymo mokytojo ir 2 mokytojo padėjėjo. 

Pedagogų ir kito personalo darbo užmokesčio lėšų pakanka, tačiau nepakankamai skiriama lėšų kvalifikacijai kelti, trūksta finansavimo 

technologinei bazei plėtoti.  

Projekto „Mažeikių miesto lopšelio-darželio „Buratinas“ modernizavimas“ įgyvendinimui pagal 2013 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono 

savivaldybė administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-3227 įstaigai perduotos 611 711 Lt finansavimo sumos iš ES struktūrinių fondų, savivaldybės 

biudžeto ir kitų šaltinių pastato vertei pakelti ir 193 596 Lt ilgalaikio turto bei inventoriaus įsigijimui. 

Modernizuojant įstaigą įgyvendintas projektas „Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ renovacija“. Projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas 

2014-09-25 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-774 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonė 

„Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos 

suvartojimo sąnaudas“. Iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo projekto įgyvendinimui buvo skirta 218 247, 82 eurai. Renovacijos darbai buvo 

vykdomi 2014-2017 metais. 

Socialiniai demografiniai veiksniai 

Darželis yra strategiškai patogioje miesto vietoje, yra patrauklus dėl savo vykdomos sportinės, sveikatinimo bei gamtosauginės veiklos, modernizuotos ir 

estetiškos aplinkos. Tikėtina, kad šios priežastys stipriai įtakoja tėvų apsisprendimą rinkantis ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Vaikų skaičius darželyje 

svyruoja neženkliai: kiekvienais mokslo metais grupių užpildomumas yra 100%. Vaikų skaičiaus svyravimas yra dėl natūralaus judėjimo.  

Lietuvoje vykstantys emigracijos ir demografiniai procesai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus įstaigoje neįtakoja arba įtakoja 

neženkliai. Tačiau, tikėtina, kad perspektyva Lietuvoje paankstinti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo amžių, turės poveikį vaikų skaičiui, nes 

neformuojant priešmokyklinių grupių iš 6-mečių vaikų į įstaigą bus priimami jaunesni nei 1 metų vaikai, kurių mažesnį skaičių grupėse reglamentuoja 

Lietuvos higienos normos HN 75:2010.  

Apie ekonominę tėvų situaciją ir jos dinamiką galima spręsti iš poreikio pasinaudoti mokesčio už darželį lengvatomis: 

Rugsėjo 1 d. duomenimis  iš viso lengvata naudojosi: 
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Metai Iš viso 100 % lengvata 50 % lengvata 

2014 metais 17,5 % 1,9 % 15,6  % 

2015 metais 15,9  % 1,6 % 13,6  % 

2016 metais 16,7 % 2,7 % 14,3  % 

2017 metais 17,3 % 3,7 % 13,6 % 
1 lentelė. Naudojimasis mokesčio už darželį lengvatomis 

 

Stebima didėjanti tendencija besinaudojančių mokesčio už darželį lengvatomis, ypač 100 %. Didėja vaikų iš socialinės rizikos šeimų skaičius: 

2014 m. – 4 vaikai, 2015 m. – 5, 2016 m. – 6, 2017 m. – 8 vaikai. 

Kasmet po 2-3 priešmokyklinio amžiaus vaikus gauna nemokamą maitinimą pagal socialinės paramos skyriaus pažymą. Ši dinamika gali daryti įtaką 

ugdymo proceso organizavimo uždavinių numatymui. 

 

Bendras vaikų lankytų dienų skaičius tiek lopšelio, tiek darželio grupėse nuo 20015 metų neženkliai didėja (1 paveikslas). 

 

 
1 pav. Vaikų lankomumas 

 

Daugėja vaikų, turinčių elgesio ir emocinių sunkumų. Savalaikės švietimo pagalbos organizavimą šiems vaikams lėtina nepakankamas pedagogų 

pasirengimas darbui su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų padėjėjų pareigybių trūkumas, 

nepritaikytos ugdymosi erdvės ir priemonės. 
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Technologiniai ir edukaciniai veiksniai. 

 

Lietuvoje pastebimas kompiuterinio raštingumo augimas, informacinių technologijų plėtros tendencijos. IT plėtros kryptys apibrėžtos Lietuvos 

informacinės visuomenės plėtros koncepcijoje. Siekiant šios koncepcijos pagrindinio tikslo, darželio „Buratinas“ bendruomenė siekia būti atvira, 

išsilavinusi, nuolat besimokanti ir mokėjimu (žiniomis) savo veiklą grindžianti visuomenės dalis, kurios nariai turi galimybę ir geba visose savo veiklos 

srityse efektyviai naudotis šiuolaikinių informacinių technologijų priemonėmis. Todėl įstaigoje sparčiai plėtojama informacinių technologijų bazė.  

Bendriems įstaigos ryšio poreikiams užtikrinti veikia elektroninis paštas info@buratinas.lt  Darželis naudojasi mokinių ir mokytojų registro 

duomenų bazėmis, švietimo valdymo sistema ŠVIS, elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“, veiklos valdymo sistema LABBIS, finansų valdymo sistema 

FINNET. Bankų pavedimai bei kitos finansinės operacijos atliekamos naudojant bankų internetines sistemas.  

 Programos LABBIS trūkumai apsunkinta buhalterių ir kito administracijos personalo darbą, neproduktyviai naudoja laiko ir žmogiškuosius 

išteklius. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais reglamentuojama dviejų pagrindinių ugdymo programų Darželyje įgyvendinimas. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikams (1-5 metų) ugdymas organizuojamas pagal Darželio direktoriaus 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-81 parvirtintą 

„Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ ikimokyklinio ugdymo programą“ (pritarta Mažeikių rajono ikimokyklinių įstaigų atnaujintų ugdymo ir 

ugdymosi programų vertinimo darbo grupės 2016-05-23 posėdžio protokolu Nr. 1). Priešmokyklinio amžiaus vaikams (6 metų) – pagal Priešmokyklinio 

ugdymo Bendrąją programą, patvirtiną Lietuvos Respublikos mokslo ir švietimo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779. Keičiantis vaikų ir 

tėvų poreikiams, socialinės aplinkos ypatumams Ikimokyklinio ugdymo programoje numatytos projektų temos, turinio formulavimas praranda aktualumą. 

Atsiranda poreikis didesniam planavimo spontaniškumui. 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnis numato, jog Švietimo įstaiga privalo sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti 

bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas švietimo ir mokslo ministro patvirtintas 

rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose. Šiuo metu Darželyje nėra nuosekliai įgyvendinama nė viena ilgalaikė prevencinė 

emocinių-socialinių įgūdžių tobulinimo programa. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas taip pat numato, kad pedagogai ne rečiau kaip kartą per ketverius 

metus privalo tobulinti kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje. Įstaigoje nėra susitarta dėl kvalifikacijos tobulinimo nuoseklios 

sistemos emocinio-socialinio ugdymo srityje. 

Tiek pagrindiniai šalies strateginiai švietimo dokumentai, tiek rajono Savivaldybės švietimo skyriaus formuluojami veiklos prioritetai pabrėžia 

švietimo pasaugų organizavimo stiprinimą. Siekiant įgyvendinti šiuos prioritetus Darželyje teikiamos švietimo pagalbos paslaugos, tačiau jos 

nepakankamos, trūksta kompetencijų atpažinti vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių požymius. 

Vaikų pažangos vertinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir švietimo ministerijos sprendimais, reglamentuojančiais 

ikimokykliniu ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vertinimą. Darželyje vaikų pažanga vertinama nuolat, tačiau nėra susitarta dėl vertinimo nuoseklumo ir 

vieningos sistemos. 

 

mailto:info@buratinas.lt
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VIDAUS IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

Kontekstas – vidaus kriterijai įtakojantys įstaigos procesus: organizacijos struktūra, materialiniai, finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, technologijos, 

kontrolės ir apskaitos organizavimas.  

Vidaus organizacinė struktūra 

Organizacinę darželio valdymo sistemą sudaro trys lygmenys: 

Nuolatinio valdymo lygmuo – Administracija: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, vyr. buhalteris, 

maitinimo administratorius, sekretorius-archyvaras. 

Periodinio valdymo lygmuo – direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės ir komisijos: Vaiko gerovės komisija, Viešųjų pirkimų komisija, 

atestacijos komisija, darbo grupės konkretiems tikslams pasiekti ir kt.; 

Savivaldos lygmuo – Darželio taryba, Mokytojų taryba, Darbo taryba, tėvų komitetas. 

Įstaigoje veikia tiesioginio pavaldumo sistema. Direktoriui tiesiogiai pavaldūs visi administracijos darbuotojai: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui, vyr. buhalteris, maitinimo administratorius, sekretorius-archyvaras. Visi administracijos darbuotoji, išskyrus sekretorių-

archyvarą, turi sau tiesiogiai pavadžius darbuotojus: 

• Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – visi pedagoginiai darbuotojai; 

• Direktoriaus pavaduotojas ūkiui – mokytojų padėjėjai, inžinierius-programuotojas, sargai, kiemsargiai, valytojai, pagalbiniai darbininkai, 

skalbėjas-patalynės prižiūrėtojas. 

• Maitinimo administratoriui –sandėlininkas, virtuvės darbuotojai. 

• Vyr. buhalteris – sąskaitininkas. 

Administracijos darbuotojai atsakingi už jiems pavadžių darbuotojų darbo organizavimą bei priežiūrą. Darbuotojai atskaitingi tiesioginiam savo vadovui. 

Materialiniai ištekliai 

Darželio pastatas pastatytas 1980 metais. Bendras patalpų plotas 3352,03 kv. m. Įstaigai pagal valstybinės žemės panaudos sutartį patikėta 

naudotis Mažeikių rajono savivaldybei priklausančiu 1,1041 ha ploto žemės sklypu. Darželyje yra 22 patalpos, skirtos kasdieninės ugdomosios veiklos 

organizavimui, aktų ir sporto salės, teatro studija, logopedo ir specialiojo ugdymo pedagogo kabinetai, metodinių pasitarimų kambarys, įrengtas braidymo 

baseinėlis vaikams.  

Materialinės bazės plėtrai Darželyje aktyviai ieškoma papildomų finansavimo šaltinių ir vykdoma efektyvi lėšų įsisavinimo politika. Per 2014 -

2017 metus gyvendinus ES struktūrinių fondų, Mažeikių savivaldybės biudžeto bei tiesiogiai LAAIF  lėšomis finansuojamus projektus buvo renovuota 

darželio pastato išorė, atnaujintos vidaus patalpos. „Mažeikių l. – d. „Buratinas“ projekto pagal kaitos priemonę „Švietimo pastatų atnaujinimas 

(modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“  lėšomis renovavus pastato išorės sienas, tambūrus, stogą – bendra pastato vertė pakilo 

bendra pastato vertė pakilo 299437,81 eurais. Įgyvendinus projektą „Mažeikių miesto lopšelio–darželio „Buratinas“ modernizavimas“ , buvo pakeisti 

langai, atnaujintos vidaus patalpos įsigyta ilgalaikio turto už 11 435,60 eurų, inventoriaus už 44 633,87 eurus. Bendra pastato vertė pakilo 177 163,77 

eurais. Atlikus renovacijos ir modernizavimu darbus, pastato energetinio efektyvumo klasė buvo padidinta iš D klasės į C klasę. 

Įstaigos biudžeto lėšomis nuolat papildoma ugdymo priemonių, keičiant miegamųjų patalpų panaudojimą nuosekliai įrenginėjamos naujos 

žaidimų erdvės. Atnaujintos kitos bendrosios paskirties erdvės: suremontuoti administraciniai kabinetai, koridoriai, higienos patalpos. Atliktas virtuvės 
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patalpų remontas, sumontuota vėdinimo sistema, įsigyta naujų maisto ruošimo įrengimų. Tačiau dalis virtuvės įrangos fiziškai nusidėvėjusi. 

Pasinaudojant įvairių trumpalaikių projektų bei įstaigos paramos  lėšomis lauko teritorijoje įrengti krepšinio ir futbolo aikštynai, stacionarūs 

įrenginiai atnaujinti arba pakeisti naujais, atitinkančiais Lietuvos higienos normų HN:75 reikalavimus.   

Žmogiškieji ir finansiniai  ištekliai 

Itin svarbiu aspektu ugdomajame procese yra įstaigos ir tėvų bendradarbiavimas. Darželyje sukurtos tvirtos pedagogų ir šeimos bendradarbiavimo 

tradicijos planuojant ir organizuojant renginius, tačiau pasigendama aktyvesnio tėvų įsitraukimo užtikrinant efektyvios pagalbos vaikui ir šeimai teikimą, 

rengiant individualias ir Darželio ikimokyklinio ugdymo (-si) programas. 

Darželis finansuojamas iš valstybės dotacijos Mokinio krepšeliui finansuoti,  Savivaldybės lėšų, Specialiųjų poreikių lėšų bei paramos lėšų. Taip 

pat įstaigoje įsisavinamos projektinės veiklos finansavimo lėšos. Darželis turi paramos gavėjo statusą.  

2014-2017 metų laikotarpiu Darželio asignavimai kito netolygiai. Bendras įstaigos finansavimas per keturių metų laikotarpį pakilo 117 500 eurų 

(2 paveikslas). Tolygiausiais kilo Dotacija mokinio krepšeliui finansuoti (MK). Gana dideli svyravimai finansavimo šaltinyje „Biudžetinių įstaigų ir  

specialiųjų programų pajamos“ (SPEC). Šiš šaltinis yra tiesiogiai priklausomas nuo vaikų skaičiaus ir tėvų ekonominės socialinės situacijos, todėl jį 

sunku prognozuoti, tačiau galimybė lanksčiai naudoti gautas pajamas  leidžia užtikrinti racionalesnį lėšų panaudojimą. Didžiausią įtaką įstaigos veiklos 

organizavimo nestabilumui turi nenuoseklus finansavimas iš savivaldybės biudžeto „Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti“ (SFA). 

 

 
                                                                                        2 pav. Asignavimai skirtinguose šaltiniuose 

 

Per 2014-2017 metų laikotarpį pareigybių skaičius įstaigoje beveik nekito (3 paveikslas). 2017 metais buvo papildomai įsteigta 0,66 pedagogo 

pareigybės, finansuojamos iš šaltinio „Dotacija Mokinio krepšeliui finansuoti“. Savivaldybės finansuojamomis lėšomis per 2014-2017 metų laikotarpį 

nebuvo įsteigta nė viena pareigybė. 
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                                                           3 pav. Pareigybių pasiskirstymas 

 

Iš viso įstaigoje dirba 56 darbuotojai. Iš jų 28 pedagogai ir 28 kiti darbuotojai. Gana aktuali problema – pedagogų amžiaus senėjimas. Dauguma 

pedagogų turi didesnį nei 15 metų darbo stažą. 2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis vidutinis pedagogų amžiaus vidurkis buvo 53 metai, t. y.,  36 % 

pedagogų yra vyresni nei 60 metų (4 paveikslas). 

 

 
                                                           4 pav. Pedagogų amžiaus grupės 

 

Pedagogams sudaromos sąlygos, studijuoti, sistemingai kelti kvalifikacinę kategoriją. Vadovams yra suteikta II vadybinė kategorija. 2 

pedagogams suteiktos mokytojo eksperto kvalifikacinės kategorijos, 10 – metodininko, 9 – vyr. mokytojo. Keturi pedagogai yra įgiję mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją, o vienam kvalifikacinė kategorija nesuteikta.  
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Savivaldybės sprendimu nustatytas didžiausias pareigybių skaičius (36,82 pareigybės, iš jų - 20,02 pareigybės pedagogų) netenkina pedagoginio 

personalo poreikio, būtino kokybiškam švietimo paslaugų teikimui - trūksta švietimo pagalbos specialistų: psichologo, soc. pedagogo, spec. pedagogo, dėl 

ko nėra laiku nustatomi vaikų specialieji ugdymosi poreikiai. Taip pat mokytojų padėjėjų darbui su vaikais, turinčiais specialiojo ugdymo poreikių, 

trūkumas neužtikrina kokybiškų švietimo pagalbos paslaugų teikimo. Dėl pedagogų trūkumo vyksta pedagogų kaita grupėse, sunku užtikrinti stabilų 

komandų darbą. 

Įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvauja miesto bei respublikiniuose renginiuose, plėtojamas bendradarbiavimas su kitomis švietimo įstaigomis. 

Kryptingai plėtojamos bendruomenės narių kompetencijos Olimpinio ugdymo, Sveikatos stiprinimo bei Gamtosauginės programos įgyvendinime. Tačiau 

pasigendama aktyvesnio nepedagoginių darbuotojų įsitraukimo į bendruomenės gyvenimą, nėra aiški darbuotojų motyvavimo sistema už atliekamus 

darbus viršijančius įprastą darbo krūvį. 

Institucijos struktūra 

Institucijos grupė – ikimokyklinė įstaiga (kodas - 3112), tipas – lopšelis-darželis  (kodas - 3112), juridinis statusas-juridinis asmuo (kodas - 1), 

Darželio priklausomybės tipas – savivaldybės (kodas - 2). Pagrindinė veiklos rūšis – švietimas, rūšis - ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio 

ugdymo grupėmis  (kodas – 801010).  

Darželio steigėjas yra Mažeikių rajono savivaldybės taryba, Darželio veiklos koordinatorius – Mažeikių rajono savivaldybės  Švietimo skyrius. 

Ugdymo kalba – lietuvių. Ugdoma vidutiniškai apie 210 ikimokyklinio amžiaus vaikų, iš jų  apie 40 – priešmokyklinio amžiaus. 

Veiklos planavimas 

Įstaigos veiklai organizuoti rengiami vidutinės (3 ir daugiau metų) ir trumpalaikės (iki 3 metų) trukmės planavimo dokumentai.  

• Strateginis planas - pagrindinis veiklos planavimo dokumentas (3 ir daugiau metų), kurį, suderinus su darželio taryba ir steigėju, tvirtina darželio 

direktorius. Strateginis planas yra suprantamas kaip bendras veiklos modelis ir jame numatomos pagrindinė kryptina veiksmų eiga. Strateginis planas 

nedetalizuoja konkrečių priemonių, kurių įgyvendinimui reikia mažiau nei vienerių metų. 

• Metinis veiklos planas rengiamas vieneriems finansiniams metams vadovaujantis Strateginiu planu ir derinamas su steigėju pagal sudarytą 

tvirtinimo grafiką. Metiniame veiklos plane numatyti konkretūs finansiniai ištekliai, kurie reikalingi Strateginiame plane numatytiems veiklos 

prioritetams, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, finansavimo šaltiniai bei atsakingi vykdytojai.  

• Operatyviniai planai -  trumpalaikiai planai, rengiami kalendoriniams metams pagal sudarytą planavimo lygmenų sistemą (3 priedas) ir yra 

neatsiejama Strateginio plano ir Metinio plano įgyvendinimo integrali dalis. Operatyviniuose planuose numatomos konkrečios priemonės bei ištekliai, 

reikalingi planui įgyvendinti. 

Rengiant planavimo dokumentus siekiama remtis viešumo, integralumo, lankstumo, pasiekiamumo, kryptingumo, dinamiškumo bei kokybinio pokyčio 

principais. Tačiau dažnai planuose pasigendama kokybinio pokyčio numatymo, skirtingi planai nedera tarpusavyje, nėra integralūs, ne visada pavyksta 

įgyvendinti S.M.A.R.T. metodo nuostatas: 

• Konkretumo – tikslai formuluojami abstraktūs, apibrėžiami plačiai; 

• Išmatuojamumo  – įvardinti kriterijai ne visada leidžia pamatuoti pasiektą rezultatą arba yra sunkiai išmatuojamas progresas;  

• Pasiekiamumo – nepakankamai įvertinami finansiniai, materialieji ir žmogiškieji ištekliai bei laiko sąnaudos. 

• Prasmingumo  – nėra aiškios orientacijos į pasirinktą kryptį, vaikų individualius poreikius bei tėvų lūkesčius. 
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• Apribotumo laiku –  neapibrėžiami konkretūs ir realūs laiko terminai, reikalingi uždaviniams ir priemonėms įgyvendinti. 

Planuojant biudžeto lėšų panaudojimą nėra sudaromi metiniai poreikių planai pagal atskiras įstaigos veiklos sritis. Atsakingiems darbuotojoms 

trūksta įgūdžių laikytis planavimo integralumo, kryptingumo, tarpusavio dermės nuostatų. 

Technologinė ir ugdomoji aplinka 

Per 2017 metus įstaigoje įdiegta pradėta naudoti bendra elektroninio dienyno sistema „Mūsų darželis“, tačiau nėra išnaudojamos visos sistemos 

galimybės: nenaudojama komunikavimo su tėvais, pasidalijimo informacija, naujienomis ar užduotimis funkcijos, nevykdomas individualus planavimas, 

neviešinami bendrieji veiklos dokumentai ir kt.   Vis didesnis darbuotojų skaičius  veiklos administravimui naudoja buhalterinės apskaitos programą 

LABBIS, sukurta įstaigos internetinė svetainė www.buratinas.lt.  Visose ugdymo grupėse, specialistų kabinetuose įdiegti kompiuteriai su interneto 

prieiga, įrengtos 2 laisvos naudojimosi kompiuteriu vietos. Iš viso įsigyti 23 kompiuteriai, yra 3 kopijavimo aparatai, faksas, interaktyvi lenta, multi 

medija, filmavimo kamera, foto aparatai. Veikia interaktyvi darbo vieta. Visi administracijos darbuotojai turi savo tarnybinius elektrinio pašto adresus. 

Darželiui priskirtas 2 fiksuoto  ir 1 mobiliojo telefoninio ryšio abonentai, veikia fakso ryšys. Įstaiga turi savo internetinę svetainę www.buratinas.lt . 

Sukurta technologinė aplinka leidžia produktyviau organizuoti darbą, racionaliau panaudoti laiko išteklius, tačiau pedagogų bendras kompiuterinio 

raštingumo lygis nėra aukštas, dėl ko lėčiau įsisavinamos naujos IT technologijos, rečiau naudojamos naujos techninės priemonės ugdymo procese, 

inicijuojamas jų įsigijimas. 

Darželyje pagrindinės ugdymo kryptys: Olimpinio (judėjimo), Sveikatos ir Gamtosauginio ugdymo. Pasirinktų ugdymo krypčių turinys plėtojamas 

per kasdieninės veiklos, renginių organizavimą, projektų įgyvendinimą. Planuojant programų įgyvendinimą laikomasi tarpusavio dermės ir integralumo 

principų. 

Ugdymo grupės ir joms priklausančios pagalbinės patalpos pilnai suremontuotos, aprūpintos ugdymosi ir higienos priemonėmis. Tačiau dalis 

patalpų panaudotos neracionaliai: 4 grupėse įrengti miegamieji kambariai, kurie naudojami vidutiniškai per dieną apie 3 valandas. Kitą laiką patalpos nėra 

išnaudojamos. Įrengtos ir pilnai aprūpintos priemonėmis papildomos ugdymo patalpos: sporto salė, aktų salė, logopedo ir spec. pedagogo kabinetai. 

Teatro studijos patalpoms reikalingas atnaujinimas ir paskirties peržiūrėjimas. 

Vidaus kontrolė ir apskaitos organizavimas 

Įstaigoje direktoriaus įsakymu patvirtinta Vidaus audito darbo grupė, vadovaudamasi Lietuvos Respublokos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

liepos 22 d. Nr. ISAK-1557 patvirtintina ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika (galiojanti reakcija 2010-09-19), kasmet atlieka 

darželio veiklos vidaus auditą.  

Direktorius metinį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą pristato  Darželio tarybai. Administracijos darbuotojai, nuolat veikiančios darbo grupės 

ir komisijos metinę ataskaitą teikia Darželio bendruomenės visuotiniam susirinkimui.  

Finansinė apskaita darželyje vykdoma vadovaujantis Darželio direktoriaus 2016-12-30 įsakymu Nr. V1-128 patvirtinta Apskaitos politika. Apskaitos 

sistema atitinka statistikos ir švietimo sistemos reikalavimus. 

 

 

http://www.buratinas.lt/
http://www.buratinas.lt/
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2017-2018 M. M. DARŽELIO VIDAUS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

  

Remiantis 2017-2018 mokslo metais atlikto vidaus audito rezultatais, tobulinta sritimi pasirinkta „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“. Parengtos 

rekomendacijos darželio ugdymo ir ugdymosi proceso organizavimo gerinimui: 

1. Skatinti tėvų dalyvavimą planuojant vaikų ugdymo procesą bei atnaujinant ikimokyklinio ugdymo programą. 

2. Pagal galimybes sumažinti auklėtojų kaitą grupėse. 

3. Auklėtojoms dažniau organizuoti susirinkimus, kuriuose būtų aptariami vaikų gebėjimai, pasiekimai. Dažniau informuoti tėvus apie vaikų sėkmes ir 

nesėkmes. 

4. Pagal galimybes įsteigti psichologo pareigybę. 

5. Suteikti tėvams informacijos, kur kreiptis pastebėjus, jog vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių. 

6. Teikti pagalbą pedagogams, turintiems grupėse elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų. 

 

 

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) ANALIZĖ 

(Kokybiniai pokyčiai, išreiškiantys išteklių potencialo, organizacinės struktūros ir vidinės aplinkos kaitą) 

 

 

STIPRYBĖS 

• Efektyviai naudojant įstaigos biudžeto ir paramos lėšas kuriama estetiška, saugi, moderni aplinka, užtikrinanti Lietuvos higienos normos HN:75 nuostatų 

įgyvendinimą. 

• Materialinės bazės plėtrai aktyviai ieškoma papildomų finansavimo šaltinių ir vykdoma efektyvi lėšų įsisavinimo politika: renovuotas pastatas, atnaujintos 

vidaus patalpos, ugdymo aplinkos ir joms priklausančios pagalbinės patalpos suremontuotos, aprūpintos ugdymosi ir higienos priemonėmis.  

• Optimaliai užpildomos laisvos vietos darželyje: stabilus vaikų skaičius kiekvienais mokslo metais, lanksčiai organizuojamas 4 valandų ugdymo modelis, 

gerėjantys lankomumo rodikliai. 

• Aukštos kvalifikacijos pedagogai ir vadovai, stiprus potencialas: brandi, kūrybiška ir  kvalifikuota  bendruomenė. Bendruomenė aktyviai dalyvauja miesto bei 

respublikiniuose renginiuose, plėtojamas bendradarbiavimas su kitomis švietimo įstaigomis. 

• Sukurta stipri IT bazė. Įdiegta ir pradėta naudoti bendra elektroninio dienyno sistema „Mūsų darželis“. 

• Darnus grupių pedagogų, specialistų ir šeimos bendradarbiavimas, planuojant ir organizuojant renginius. 

• Kryptingai plėtojamos bendruomenės narių kompetencijos: Olimpinio ugdymo, Sveikatos stiprinimo bei Gamtosauginės programos įgyvendinime. 
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SILPNYBĖS GALIMYBĖS 

• Nepakankamas pedagogų, švietimo pagalbos ir pagalbos mokiniui pareigybių 

skaičius, pavėluotai teikiama švietimo pagalba. 

• Silpnas pagalbos organizavimas pedagogams, ugdymo aplinkų pritaikymas, 

pedagogų kvalifikacinis pasirengimas darbui su specialiųjų poreikių turinčiais 

vaikais. 

• Dėl pedagogų pareigybių skaičiaus trūkumo vyksta mokytojų  kaita grupėse, 

sunku užtikrinti stabilų komandų darbą. 

• Nepriimti sprendimai dėl ilgalaikės socialinės-emocinės kompetencijas 

ugdančios prevencinės programos įgyvendinimo, nesusitarta dėl pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo nuoseklios sistemos emocinio-socialinio ugdymo 

srityje. 

• Praradusi aktualumą ugdymo turinio planavimo forma Ikimokyklinio ugdymo 

programoje. 

• Planuojant biudžeto lėšų panaudojimą nėra sudaromi metiniai poreikių planai 

pagal atskiras įstaigos veiklos sritis. 

• Siaurai naudojamos el. dienynų sistemos „Mūsų darželis“ galimybės. 

• Nepakankamas pedagogų kompiuterinis raštingumas bei informacinių 

technologijų taikymas ugdymo procese. 

• Neracionaliai išnaudojamos patalpos; 4 grupių miegamųjų patalpos užstatytos 

lovomis, aktualumą praradusi ir atnaujinimo reikalaujanti teatro studijos patalpa.  

• Nėra susitarta dėl vaikų pažangos vertinimo nuoseklumo ir vieningos 

sistemos. Tėvai gauna nepakankamai informacijos apie vaiko pažangą. 

• Pasyvus nepedagoginių darbuotojų įsitraukimas į bendruomenės gyvenimą. 

• Pasyvus tėvų įsitraukimas užtikrinant efektyvios pagalbos vaikui ir šeimai 

teikimą, rengiant individualias ir Darželio ikimokyklinio ugdymo (-si) 

programas. 

• Nėra aiškios darbuotojų motyvavimo sistemos už atliekamus darbus 

viršijančius įprastą darbo krūvį. 

• Fizinis vaikų saugumas nėra visapusiškai užtikrinamas dėl nerakinamų vartų. 

• Pasyviai dalyvaujama tarptautiniuose projektuose. 

• Fiziškai susidėvėjusi ir LR HN:75 neatitinkanti dalis virtuvės įrangos. 

 

• Racionaliai panaudojant Biudžetinių įstaigų ir Specialiųjų programų pajamų 

lėšas įrengiamos ir modernizuojamos trūkstamos erdvės, ugdymo ir saugumo 

priemonės.  

• Inicijuotas papildomo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pareigybių 

steigimas iš Mokinio krepšelio ir Savivaldybės biudžeto lėšų. Sustiprinta 

VGK veikla. 

• Išnaudotos platesnės elektroninės dienynų sistemos „Mūsų darželis“ 

galimybės: komunikavimo su tėvais, pasidalijimo informacija, naujienomis ar 

užduotimis funkcijas, individualaus planavimo, bendrųjų veiklos dokumentų 

viešinimo ir kt. 

• Aktyviau naudojama turima IT įranga, dalyvaujama kompiuterinio 

raštingumo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Planuojant išlaidas 

ugdymo priemonių bazei turtinti numatomas modernių technologinių 

priemonių įsigijimas. 

• Atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo programa. 

• Vadovaujantis efektyvia finansinių išteklių politika, parengti  tikslingi,  

nuoseklūs  išlaidų poreikių planai (ugdymo, ūkio, funkcijų užtikrinimo, darbo 

grupių) bei vykdoma jų įgyvendinimo priežiūra. 

• Įgyvendinamos Darbo tvarkos nuostatos, reglamentuojančios darbuotojų 

motyvavimo sistemą už atliekamus darbus viršijančius įprastą darbo krūvį. 

• Bendruomenės švietimui kviečiami tarpusavio santykių ir asmeninio 

tobulėjimo srities lektoriai. 

• Demokratiškumo principais kuriamos nuolatinės ir laikinos darbo grupės 

savo veiklą organizuoja pagal parengtus veiklos planus. 

• Numatomas ir įgyvendinamas tam tikras skaičius pasirinktos tematikos 

tarptautinių projektų. 

• Inicijuojami tvoros vartų užrakinimo sistemos įrengimo darbai. 

• Atnaujinta virtuvės įranga. 
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GRĖSMĖS 

• Galimas vaikų skaičiaus sumažėjimas dėl paankstinto priešmokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus. 

• Didėjantis besinaudojančių mokesčio už darželį lengvatomis skaičius. 

• Neaiški valstybės politika ikimokyklinių įstaigų finansavimo klausimais. 

• Neaiškios mokytojų rengimo ir atestavimo perspektyvos. 

• Nenustatyti švietimo įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo kriterijai. 

• Nesuderinamumas tarp Valstybės, savivaldybės ir įstaigos strateginių dokumentų. 

• Netolygus finansavimas iš finansavimo šaltinio „Pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti“. 

• Negautas papildomas finansavimus LR HN:75 įgyvendinimui. 

• Neefektyvus laiko ir žmogiškųjų išteklių panaudojimas dėl buhalterinės apskaitos programos LABBIS trikdžių. 

• Senėjantis pedagogų amžius. 

 

 

 

V. STRATEGINĖS IŠVADOS 

 

Atsižvelgiant į vidaus ir išorės veiksnius, Darželio stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes bei vidaus įsivertinimo rekomendacijas, 2019-2021 

metais būtina:  

1. Sutelkti Darželio bendruomenės narius kryptingam asmeniniam tobulėjimui per individualius pokyčius siekiant įstaigos kokybinės kaitos ir 

integralaus veiklos organizavimo. 

2. Per įvairių priemonių įgyvendinimą stiprinti fizinį ir psichologinį vaikų saugumą. 

3. Atnaujinti Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ Ikimokyklinio ugdymo (-si) programą. 

 



 

23 

 

VI. MISIJA, VIZIJA IR STARTEGINIAI POKYČIAI 

 

MISIJA:  

Kurti ir plėtoti efektyvią įstaigos veiklą, kaip demokratinės visuomenės raidos pagrindą, užtikrinančią vietos bendruomenės poreikių tenkinimą ir 

subalansuotą plėtrą bei sudarančią sąlygas sėkmingam visuminiam ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymuisi, individualiai fizinei  ir psichinei asmenybės 

raidai. 

VIZIJA: 

Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“ -  demokratiška, siekianti glaudžios bendruomenės narių partnerystės įstaiga, sudaranti sąlygas kiekvienam 

bendruomenės nariui savo asmeniniu tobulėjimu prisidėti prie kryptingų įstaigos pokyčių ir kokybinės pažangos kūrimo, skatinanti individualią atsakomybę 

už įstaigoje vykstančių procesų sėkmę.   

STRATEGINIAI PRIORITETAI 

1. Vaiko asmenybės ūgtis. 

2. Ugdymo paslaugų kokybė. 

3. Valdymo kaita. 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI: 

 

1. Visapusiškai stiprinti sąlygas asmenybės brandos (savivokos, savivertės, vertybinio kryptingumo ir gyvenimo būdo) ugdymuisi, pasiekimų (įgytų 

kompetencijų visumos) bei pažangos (per tam tikrą laiką pasiekto lygio, atsižvelgiant į ugdymosi startą bei asmenines raidos galimybes, optimalų 

tempą ir ugdymo programose numatytus reikalavimus) skatinimui. 

2. Siekiant  paslaugų kokybės skatinti ugdymo turinio kaitos procesus bei individualių vaikų poreikių tenkinimą.   

3. Išplėtoti ir įtvirtinti Darželio veiklos organizavimo savarankiškumą ir atvirumą visose veiklos srityse (ugdymo, ūkio, higienos priežiūros, darbo 

grupių). 
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VII. PROGRAMOS 

 

I PROGRAMA  

 

VISAPUSIŠKĄ ASMENYBĖS BRANDĄ SKATINANČIOS APLINKOS KŪRIMAS SUDARANT SĄLYGAS 

INDIVIDUALIEMS PASIEKIMAMS IR NUOLATINEI PAŽANGAI 

 Priemonės 

pavadinimas 

Terminas Atsakingi 

vykdytojai 

Finansavimo 

šaltinis 

Rezultato vertinimo kriterijai 

1.1. Uždavinys Plėtoti integracijos principus visame ugdymo procese 

1.1.1.  Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto 

organizuojamo projekto 

„Olimpinė karta“ 

įgyvendinimas 

2019-

2021 

R. Gydrienė Lietuvos 

tautinio 

olimpinio 

komiteto 

lėšos 

• Rengiama integruota į bendrą ugdymo turinį Olimpinio 

ugdymo mokslo metų programa. 

• Didesnis vaikų skaičius dalyvauja fizinio aktyvumo 

renginiuose. 

• Organizuojamos papildomo ugdymo veiklos: futbolas, 

krepšinis.  

1.1.2.  Lopšelio–darželio 

,,Buratinas‘‘ Sveikatos 

stiprinimo programos 

„Sveikatos šaltinėlis“  

įgyvendinimas 

2019-

2021  

R. Gydrienė MK1 

SP2 

 

 

• Rengiama integruota į bendrą ugdymo turinį Sveikatos 

stiprinimo mokslo metų programa. 

• 100 proc. vaikų dalyvauja programos įgyvendinime. 

1.1.3.  Lietuvos žaliųjų 

judėjimo organizacijos 

(LŽJ) administruojamos 

Gamtosauginių mokyklų 

programa (GMP) 

įgyvendinimas 

2019-

2021 

J. Dačkauskienė Lietuvos 

žaliųjų 

judėjimo 

lėšos 

• Rengiama integruota į bendrą ugdymo turinį GMP 

programa. 

• 100 proc. vaikų dalyvauja programos įgyvendinime. 

1.1.4.  Vaikų savijautos 

darželyje gerinimas ir 

bendruomeniškumo 

skatinimas 

2019 G. 

Tamušauskienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 
• Įintegruotai į bendrą ugdymo turinį gyvendinama bent 

viena socialinio – emocinio ugdymo programa.  

• Pedagogai tobulina kompetencijas kvalifikaciniuose 

renginiuose socialinio-emocinio ugdymo temomis. 

• Bendruomenės nariai dalyvauja asmeninio tobulėjimo 

renginiuose. 

                                                 
1 MK – dotacija mokinio krepšeliui finansuoti 
2 SP –  biudžetinių įstaigų ir specialių programų pajamos  
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1.1.5.  Užtikrinami integruoto 

planavimo, tęstinumo, 

individualumo, 

spontaniškumo principai 

visame ugdomajame 

procese. 

2019 G. 

Tamušauskienė

  

Žmogiškieji 

ištekliai 
• Atnaujinta Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ 

ikimokyklinio ugdymo programa. 

• Darbo grupės, komisijos, tarybos rengia metinius 

veiklos planus, derančius su Darželio strateginiais 

planavimo dokumentais. 

1.2. Uždavinys Užtikrinti lygių ugdymosi starto galimybės įvairių poreikių vaikams skirtinguose amžiaus tarpsniuose 

1.2.1.  Vieningos vaiko 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo sistemos 

taikymas 

2019-

2021 

G. 

Tamušauskienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 
• Vaiko pažanga ir pasiekimai fiksuojami el. dienynų 

sistemoje „Mūsų darželis“ vadovaujantis vieningais 

principais. 

• Vykdoma sisteminga pažangos refleksija. 

1.2.2.  Tėvų įtakos vaikų 

ugdymo procese 

stiprinimas 

2019-

2021 

G. 

Tamušauskienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 
• Tėvai gauna įvairiapusišką informaciją iš skirtingų 

šaltinių apie vaiko individualią pažangą,  

• Organizuota ne mažiau kaip 2 švietėjiški renginiai 

tėvams vaikų raidos ypatumų. Pozityvios tėvystės 

klausimais. 

• Didėja tėvų, dalyvaujančių darbo grupių, renginių 

organizavimo ir kt., veikloje. 

1.2.3.  Veiksmingos ir 

savalaikės švietimo 

pagalbos organizavimas 

ir teikimas 

2019-

2021 

G. 

Tamušauskienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 
• Tiekiamos logopedo, spec. pedagogo paslaugos. 

• Įinicijuotas soc. pedagogo, psichologo pareigybių 

steigimas.  

• Vykdomas aktyvus bendradarbiavimas su PPT, 

socialinės paramos skyriumi kt. institucijomis. 

• Aktyviai veikia VGK. 

• Aktyvus Darželio ir tėvų bendradarbiavimas. 

1.3. Uždavinys  Stiprinti informacinių technologijų taikymą ugdomojo proceso organizavime 

1.3.1.  Pilnai naudojamos 

elektroninės dienynų 

sistemos „Mūsų 

darželis“ galimybės 

2019 G. 

Tamušauskienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 
• Ugdomosios veiklos planavimas, vaikų pasiekimų 

vertinimas, lankomumo žymėjimas ir kt. vykdomas tik 

sistemoje „Mūsų darželis“. 

• Tėvai aktyviai jungiasi prie el. dienyno sistemos. 

1.3.2.  IT technologijos aktyviai 

taikomos įvairiose 

2019-

2021 

G. 

Tamušauskienė 

MK 

SP 
• Įsigytos modernios techninės priemonės grupėse. 

• Vykdomos interaktyvios ugdomosios ir švietėjiškos 
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srityse  veiklos. 

II PROGRAMA IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS, PRIEINAMUMO IR 

KONKURENCINGUMO DIDINIMAS  BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS 

2.1. Uždavinys Užtikrinti saugią ir skatinančią ugdymo (-si) aplinką, atitinkančią individualius vaiko fizinės,  psichinės ir socialinės raidos 

poreikius 

2.1.1.  Įgyvendinant metinius 

ugdymosi aplinkų plėtros 

planus kryptingai 

plėtojamos ugdymosi 

erdvės ir stiprinama 

ugdymosi priemonių 

bazė 

2019-

2021 

G.Tamušauskienė SP 

MK 

KT3
  (parama) 

• Įrengtos erdvės, įsigytos priemonės vaikams, turintiems 

elgesio ir emocijų sunkumų.  

• Priemonių bazė turtinama įgyvendinant grupių metinius 

edukacinių erdvių planus. 

2.1.2.  Dialogiško ir 

tyrinėjančio ugdymo 

skatinimas  

2019-

2021 

G.Tamušauskienė SP 

MK 

KT (parama) 

• Lauko teritorijoje įkurta tyrinėjimų erdvė, provokuojanti 

kurti, įveikti iššūkius, skatinanti platų, gilų ir optimaliai 

sudėtingą ugdymą. 

• Erdvės grupėse plėtojamos provokuojančios veikloms 

pagrįstoms abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu, kūryba, 

teise klysti, rasti savo klaidas, jas taisyti. 

2.1.3.  Organizuojamas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų maitinimas 

2019-

2021 

V. Mockaitienė SP • Tenkinamas 100 proc. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų maitinimo paslaugų poreikis. 

2.1.4.  Organizuojamas 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų nemokamas vaikų  

2019-

2021 

V. Mockaitienė KT (socialinė 

parama) 
• Pagal socialinės paramos skyriaus pažymas 

organizuojamas nemokamas maitinimas PU vaikams 

2.1.5.  Mokesčio už darželį 

lengvatų taikymas 

2019-

2021 

V. Mockaitienė SFA4 • Tenkinamas poreikis sumažinti mokestį už darželį 

vaikams, kuriems išlaikyti taikomos mokesčio  ar vienos 

dienos vidutinė maitinimosi, ar ugdymo mokesčio 

lengvata. 

2.2. Uždavinys Organizuoti vaiko raidai ir sveikatai palankios aplinkos plėtojimą 

2.2.1.  Darželio lankomumo 2019- R. Gydrienė Žmogiškieji • Pagerėjęs vidutinis lankomumo rodiklis. 

                                                 
3 KT – kitos lėšos : Vaikų socialinė parama; Gyventojų ir tiekėjų parama; Projektų lėšos ir kt. 
4 SFA – pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti 
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gerinimas 2021 ištekliai • Bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos biuru 

vykdomos sveikatinimo prevencinės veiklos.  

• Tėvams organizuojamos švietėjiškos veiklos apie 

užkrečiamų ligų prevenciją, sveikatai palankų gyvenimo 

būdą. 

2.2.2.  Samdomo 

administracinio, 

pedagoginio ir 

aptarnaujančio personalo 

reikiamo pareigybių 

skaičiaus užtikrinimas 

2019-

2021 

L. Norvaišienė SFA 

MK 

 

• Išlaikomos 53,32 administracijos darbuotojų, mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų ir aptarnaujančio personalo 

pareigybės mokytojų pareigybės. 

2.2.3.  Pedagoginio ir švietimo 

pagalbos poreikio 

tenkinimas 

2019-

2021 

L. Norvaišienė MK 

SFA 
(Papildomas 

finansavimas) 

• Įsteigtos 2 švietimo pagalbos specialistų pareigybės. 

• Įsteigtos 2 mokytojo grupėje pareigybės. 

• Įsteigtos 2 mokytojo padėjėjo pareigybės darbui su 

vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. 

2.2.4.  Sveikatą stiprinančių 

aplinkų kūrimas 

2019-

2021 

M. Kulvinskienė SP 

MK 

SFA 

• Įrengtas sveikatingumo takas lauko teritorijoje. 

•  Atnaujinta teatro studija ir pritaikyta daugiafunkcei 

veiklai organizuoti. 

2.2.5.  Įgyvendinamos sveikos 

mitybos programos 

2019-

2021 

R. Gydrienė ES5 • Įgyvendinama Lietuvos Respublikos ir ES remiama 

vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose 

programa. 

• Įgyvendinama Lietuvos Respublikos ir ES  remiama 

programa „Pienas vaikams“. 

2.3.  Vykdyti atsakingą  finansinių išteklių panaudojimo politiką 

2.3.1.  Atsiskaitoma su tiekėjais 

už prekes, suteiktas 

paslaugas 

2019-

2021 

V. Mockaitienė 

 

SFA 

SP 

 

• Laiku atsiskaitoma su tiekėjais už komunalines 

paslaugas. 

• Atsiskaitoma už ryšių naudojimosi paslaugas. 

2.3.2.  Įgyvendinant metinius 

ūkinės veiklos planus 

atnaujinama ir plėtojama 

vidaus ir lauko 

2018-

2021 

M. Kulvinskienė SP 

KT 

SFA 

SFA 

• Įrengtas dviračių stovas. 

• Įrengtas lauko žaislų sandėlis. 

• Atnaujina virtuvės įranga. 

• Įrengtos veiklos erdvės 4 miegamųjų patalpose. 

                                                 
5 ES – Europos sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšas 



 

28 

 

inventoriaus ir priemonių 

bazė 

(papildomas 

finansavimas) 
• Įrengta užrakinamų vartų ir durų automatinė sistema.  

• Tęsiami koridorių atnaujinimo darbai. 

• Atnaujintas apšvietimas vaikų veiklos erdvėse. 

• Vykdoma kita ūkinė veikla, užtikrinant aukštą paslaugų 

kokybė ir vaikų saugumą. 

• Įsigyta konvencinė krosnelė. 

III PROGRAMA 

 

BESIMOKANČIOS ORGANIZACIJOS KŪRIMAS, SUDARANT SĄLYGAS NUOLATINIAM PROFESINIAM IR 

ASMENINIAM TOBULĖJIMUI 

3.1. Uždavinys Rasti ir išnaudoti mokymosi bei saviraiškos galimybes kiekvienam bendruomenės nariui 

3.1.1.  Sudaromos vienodos 

sąlygos visiems 

bendruomenės nariams 

sąlygos tobulinti 

asmeninę kompetenciją 

ir profesinę kvalifikaciją 

atsižvelgiant į Darželio 

prioritetus, programas ir 

priemones 

2019-

2021 

L. Norvaišienė SFA 

KT 
• Visų grandžių darbuotojai lanko seminarus, 

konferencijas asmeninio tobulėjimo temomis, kelia 

profesinę kvalifikaciją, studijuoja. 

3.1.2.  Demokratiškumo 

principais puoselėjama 

pasidalytąja lyderyste 

grįsta veikla 

2019-

2021 

L. Norvaišienė Žmogiškieji 

ištekliai 
• Kuriamos ir atnaujinamos darbo grupės, kurių veikloje 

dalyvauja visų sričių darbuotojai. 

• Vykdomas skaidrus, paprastas, grįstas pasitikėjimu ir 

įsipareigojimų pasidalijimu administravimas. 

• Išteklių skirstymas ir naudojimas efektyvinamas per 

integruotą poreikių planavimą ir atsakomybės prisiėmimą.  

3.1.3.  Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimas, atsižvelgiant į 

Darželio prioritetus, 

programas ir priemones 

2019-

2021 

G. 

Tamušauskienė 

MK • Mokytojai kryptingai tobulina asmeninį veiksmingumą 

ir profesinę kompetenciją socialinio-emocinio intelekto, 

vaiko raidos ypatumų, sveikatos stiprinimo, gamtosaugos 

ugdymo srityse.  

• Pedagogai plėtoja savo kompetencijas darbo su 

specialiųjų poreikių vaikais srityje. 

• Mokytojai kelia kvalifikacinę kategoriją pagal 

patvirtintą planą, studijuoja. 

• Mokytojai dalyvauja vietos, respublikinių ir tarptautinių 
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projektų įgyvendinime. 

3.1.4.  Visi bendruomenės 

nariai skatinami tobulėti, 

aktyviai veikti, prisiimti 

atsakomybę, reflektuoti  

2019-

2021 

Administracijos 

darbuotojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 
• Ugdymo turinio priežiūra ir savianalizė organizuojama 

susitarus dėl formų įvairovės.  

• Per metinių užduočių formulavimą vykdoma efektyvi, 

skatinanti tobulėti darbuotojų veiklos savianalizė.  

• Aktyviai taikomos skatinimo  ir motyvavimo 

priemonės, numatytos Darbo tvarkoje. 

3.2. Uždavinys Teoriškai užtikrinti efektyvų turimų resursų panaudojimą ir įstaigos veiklos pažangą 

3.2.1.  Atsakingai planuojamas 

lėšų panaudojimas darbo 

grupių veiklai, numatant 

konkrečias priemones, 

efektyvumo kriterijus, 

įgyvendinimo terminus.  

2019-

2021  

L. Norvaišienė SP 

KT 
• Kiekvienas atsakingas darbuotojas rengia savo srities 

metų veiklos programą ir vykdo jos įgyvendinimo 

priežiūrą.  

• Parengtos programos sudaro veiksmingas prielaidas   

numatytiems pagrindiniams Darželio strateginiams 

tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti.  

3.2.2.  Ieškoma papildomų 

finansavimo šaltinių 

2019-

2021 

L. Norvaišienė Žmogiškieji 

ištekliai 
• Pedagogai dalyvauja respublikiniuose, tarptautiniuose 

projektuose. 

•  Rengiami raštai Mažeikių raj. administracijai dėl 

trūkstamo finansavimo. 
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VIII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 

1. Vadovaujantis šiuo strateginiu planu rengiami metiniai Darželio veiklos planai.  

2. Darželio direktorius ir pavaduotojai stebi ir įvertina, ar Darželis įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar atsakingi asmenys (nurodyti metinėje 

veiklos programoje) įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios.  

3. Darželio strateginio plano įgyvendinimo stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygmenimis. 

4. Strateginio planavimo grupė, atlikus vidinį įsivertinimą ir esant poreikiui, kiekvienų metų gruodį koreguoja Darželio strateginį planą ir teikia tvirtinti 

Darželio direktoriui. 
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Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ 

2019-2021 metų strateginio plano 

1 priedas  

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ 2019-2021 METŲ STARTEGINIO PLANO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO NUMATOMI 

FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 

 

  Priemonės pavadinimas 
Atsakingi 

vykdytojai 

Finansavimo 

šaltiniai 

2018-ųjų 

asignavimai 

2019-

ųjų 

planas 

2020-

ųjų 

planas 

2021-

ųjų 

planas 

I PROGRAMA  
VISAPUSIŠKĄ ASMENYBĖS BRANDĄ SKATINANČIOS APLINKOS KŪRIMAS SUDARANT SĄLYGAS 

INDIVIDUALIEMS PASIEKIMAMS IR NUOLATINEI PAŽANGAI 

1.1.Uždavinys Plėtoti integracijos principus visame ugdymo procese 

1.1.2.  

Lopšelio–darželio ,,Buratinas‘‘ 

Sveikatos stiprinimo programos 

„Sveikatos šaltinėlis“  

įgyvendinimas 

R. Gydrienė 
MK 0,0 0,1 0,1 0,1 

SP 0,0 0,3 0,3 0,3 

Iš viso 1.1. uždaviniui 0,0 0,4 0,4 0,4 

1.3.  Uždavinys  Stiprinti informacinių technologijų taikymą ugdomojo proceso organizavime 

1.3.2.        
IT technologijos aktyviai 

taikomos įvairiose srityse 
G.Tamušauskienė 

MK 0,5 1,0 1,0 1,0 

SP 0,0 1,0 1,0 1,0 

Iš viso 1.3. uždaviniui 0,5 2,0 2,0 2,0 

Iš viso I PROGRAMAI:  0,5 2,4 2,4 2,4 

II PROGRAMA 
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS, PRIEINAMUMO IR 

KONKURENCINGUMO DIDINIMAS  BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS 

2.1.Uždavinys 
Užtikrinti saugią ir skatinančią ugdymo (-si) aplinką, atitinkančią individualius vaiko fizinės,  psichinės ir socialinės 

raidos poreikius 

2.1.1.        

Įgyvendinant metinius ugdymosi 

aplinkų plėtros planus kryptingai 

plėtojamos ugdymosi erdvės ir 

stiprinama ugdymosi priemonių 

bazė 

G.Tamušauskienė 

SP 2,0 2,8 3,8 3,8 

MK 4,4 2,9 2,9 2,9 

KT (parama) 0,0 1,0 1,0 1,0 
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2.1.2.        
Dialogiško ir tyrinėjančio ugdymo 

skatinimas 
G.Tamušauskienė 

SP 0,0 1,0 1,0 1,0 

MK 0,3 0,5 0,5 0,5 

KT (parama) 0,0 0,5 0,5 0,5 

2.1.3.        

Organizuojamas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

maitinimas 

V. Mockaitienė SP 50,1 69,6 69,6 69,6 

2.1.4.        
Organizuojamas priešmokyklinio 

amžiaus vaikų nemokamas vaikų 
V. Mockaitienė KT (soc. parama) 0,8 0,8 0,8 0,8 

2.1.5.        
Mokesčio už darželį lengvatų 

taikymas 
V. Mockaitienė SFA 5,0 9,8 9,8 9,8 

Iš viso 2.1. uždaviniui: 62,6 88,9 89,9 89,9 

2.2.Uždavinys Organizuoti vaiko raidai ir sveikatai palankios aplinkos plėtojimą 

2.2.2.        

Samdomo administracinio, 

pedagoginio ir aptarnaujančio 

personalo reikiamo pareigybių 

skaičiaus užtikrinimas 

L. Norvaišienė 
SFA 299,5 317,0 317,0 317,0 

MK 191,8 191,8 202,3 202,3 

2.2.3.        

Pedagoginio ir švietimo pagalbos 

ir pagalbos mokytojui poreikio 

tenkinimas steigiant naujas 

pareigybes 

L. Norvaišienė 

MK 0,0 10,5 0,0 0,0 

SFA (papildomas 

finansavimas) 
0,0 15,7 11,3 0,0 

2.2.4.        
Sveikatą stiprinančių aplinkų 

kūrimas 
M. Kulvinskienė 

SP 0,0 1,5 1,5 1,5 

MK 0,0 0,1 0,1 0,1 

SFA 0,0 0,1 0,1 0,1 

2.2.5.        
Įgyvendinamos sveikos mitybos 

programos 
R. Gydrienė ES 1,9 1,9 1,9 1,9 

Iš viso 2.2. uždaviniui: 493,2 538,58 534,2 522,9 

2.3. Uždavinys Vykdyti atsakingą finansinių išteklių panaudojimo politiką 

2.3.1.        

Atsiskaitoma su tiekėjais už 

prekes suteiktas komunalines ir kt. 

funkcijas užtikrinančias paslaugas 

V. Mockiatienė   

SFA 29,7 51,0 51,0 51,0 

SP 15,3 15,0 15,0 15,0 
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2.3.2.        

Įgyvendinant metinius ūkinės 

veiklos planus atnaujinama ir 

plėtojama vidaus ir lauko 

inventoriaus ir priemonių bazė 

M. Kulvinskienė 

SP 4,6 2,6 3,6 3,6 

KT (parama) 1,5 3,0 3,0 3,0 

SFA 8,1 10,8 10,8 10,8 

SFA (papildomas 

finansavimas) 
0,0 4,5 0,0 0,0 

Iš viso 2.3. uždaviniui: 59,2 
        

86,9    
83,4 83,4 

Iš viso II PROGRAMAI:  615,0 714,4 707,5 696,2 

III PROGRAMA 
BESIMOKANČIOS ORGANIZACIJOS KŪRIMAS, SUDARANT SĄLYGAS NUOLATINIAM PROFESINIAM IR 

ASMENINIAM TOBULĖJIMUI 

3.1.  Uždavinys Rasti ir išnaudoti mokymosi bei saviraiškos galimybes kiekvienam bendruomenės nariui 

3.1.1. 

Sudaromos vienodos sąlygos 

visiems bendruomenės nariams 

tobulinti asmeninė kompetenciją 

ir profesinę kvalifikaciją 

atsižvelgiant į Darželio 

prioritetus, programas ir 

priemones 

L. Norvaišienė 

SFA 0,0 0,4 0,4 0,4 

KT 0,4 0,2 0,2 0,2 

3.1.3. 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas, 

atsižvelgiant į Darželio 

prioritetus, programas ir 

priemones 

G.Tmušauskienė MK 0,4 0,4 0,4 0,4 

Iš viso 3.1. uždaviniui: 0,8 1,0 1,0 1,0 

3.2.    Uždavinys Teoriškai užtikrinti efektyvų turimų resursų panaudojimą ir įstaigos veiklos pažangą 

3.2.1. 

Atsakingai planuojamas lėšų 

panaudojimas darbo grupių 

veiklai, numatant konkrečias 

priemones, efektyvumo kriterijus, 

įgyvendinimo terminus.  

L. Norvaišienė 

SP 0,0 0,2 0,2 0,2 

KT 0,2 0,3 0,3 0,3 

 Iš viso 3.1. uždaviniui: 0,2 0,5 0,5 0,5 

Iš viso III PROGRAMAI: 1,0 1,5 1,5 1,5 

IŠ VISO STRATEGINIAM PLANUI: 616,5 718,3 711,4 700,1 
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