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2016-2018 -ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS

I. VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ 2016-2018 metų strateginis planas parengtas,
atsižvelgiant į Valstybinę švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo
dokumentus, švietimo būklę ir lopšelio-darželio bendruomenės poreikius.

Lopšelio-darželio „Eglutė“ adresas - Naujakiemio g. 8, LT-94188 Klaipėda,
telefonas/faksas - (8 46) 34 57 84, elektroninis adresas - giraite@balticum-tv.lt, internetinės
svetainės adresas - http://eglute.emigna.lt. Ugdymas lopšelyje-darželyje organizuojamas lietuvių
kalba.

Įstaiga kaip 52-asis vaikų lopšelis-darželis įsteigta Klaipėdos miesto darbo žmonių deputatų
tarybos Vykdomojo  komiteto 1973 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. 476. Klaipėdos miesto mero
1990 m. gruodžio 27 d. potvarkiu Nr. 619 ji pertvarkyta į specialųjį sanatorinį vaikų lopšelį-darželį
nusilpusiems ir dažnai kvėpavimo takų kataru bei pneumonija sergantiems vaikams. Klaipėdos
miesto mero 1991 m. vasario 26 d. potvarkiu Nr. 94 lopšeliui-darželiui suteiktas pavadinimas
„Eglutė“. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-167
įstaigos pavadinimas pakeistas ir ji pavadinta Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Eglutė“.

2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, įstaigoje veikia 3 lopšelio, 6 darželio, 2 priešmokyklinio
ugdymo grupės. Lopšelį-darželį lanko 205 vaikai (projektinis pajėgumas – 203 ugdymo vietos). 47
vaikams teikiama logopedinė pagalba. 50 % mokesčio už maitinimą lengvata taikoma 12 šeimų.

Iš viso lopšelyje-darželyje „Eglutė“ dirba 48 darbuotojai, nustatyta 48,6 etatai (15,6 etato
auklėtojo, 1 – meninio ugdymo mokytojo, 2 – priešmokyklinio ugdymo pedagogo, 2 – neformalio
švietimo pedagogo, 1 – direktoriaus, 1 – direktoriaus pavaduotojo ugdymui, 1 – logopedo, 2 –
medicinos personalo, 1 – specialisto, 1 – sekretorius, 21 – techninio darbuotojo). Iš 24 pedagoginių
darbuotojų 21 įgiję aukštąjį, 3 aukštesnįjį išsilavinimą, 8 atestuoti metodininko, 1 eksperto, 15 vyr.
auklėtojo kvalifikacinėms kategorijoms. 3 mokytojų pedagoginio darbo stažas yra nuo 10 iki 15
metų, 21 pedagogų – virš 15 metų. Įstaigos direktoriaus darbo stažas yra 45 metai. Jis atestuotas II
vadovo ir auklėtojo metodininko kvalifikacinėms kategorijoms, yra vadybos ekspertas. Direktoriaus
pavaduotojo ugdymui darbo stažas yra 35 metai. Jis atestuotas II vadovo ir auklėtojo metodininko
kvalifikacinėms kategorijoms.



Lopšelyje-darželyje kasmet analizuojama veiklos ir valdymo išteklių būklė, siekiant
užtikrinti jų optimalų valdymą ir racionalų naudojimą. Didelis dėmesys skiriamas Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, lopšelio-darželio nuostatų vykdymui, demokratiniam
įstaigos valdymui, skaidriai priimamiems sprendimams, bendruomenės narių ir visuomenės
informavimui, palankių darbo ir ugdymo sąlygų sudarymui, pedagoginio ir nepedagoginio
personalo kvalifikacijos tobulinimui, darbuotojų atsiskaitymui už veiklos rezultatus. 2014 m.
įstaigos darbuotojai kvalifikaciją tobulino 735 valandas, iš jų vadovai išklausė 66 valandas.

II. PAGRINDINIAI LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS REZULTATAI

Lopšelyje-darželyje „Eglutė“ vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programos, į kurias integruojamas ugdymas daile, vaikų fizinį aktyvumą ir sveikatos stiprinimą,
etnokultūros vertybių perdavimą ir perėmimą skatinantys ugdymo metodai. Įstaigoje ugdymo
turinys orientuojamas į vaikui būtinų bendrųjų kompetencijų įgijimą, vaiko kūrybiškumo ir meninės
saviraiškos skatinimą.

Siekiant ugdymo(-si) proceso efektyvumo, lopšelyje-darželyje vykdomi įvairūs edukaciniai
projektai (lipdymo iš molio, duonos kepimo, žvakių liejimo), dalyvaujama Mažosios Lietuvos
istorijos muziejaus renginiuose, Klaipėdos laikrodžių muziejuje, Kalvystės muziejuje, miesto
kūrybiniuose konkursuose „Mano žalioji palangė“, „Mažųjų olimpiada“, „Vaikai – olimpinės
gėlės“, „Nupieškime kovo 11-ąją švenčiančią Klaipėda“, „Mažais žingsneliais didžiojo futbolo
link“. Įstaigos vaikai dalyvauja tarptautiniuose projektuose „Mąstau, rūšiuoju, gyvuoju“,
„Apkabinkime žemę gerais darbais“, „Sveikatiada“.

Ypatingas dėmesys įstaigoje skiriamas bendravimui ir bendradarbiavimui su vaikų tėvais.
Jiems sudaromos sąlygos dalyvauti ugdomosiose veiklose, inicijuojamos įvairios šventės, parodos,
ekskursijos, vakarojimai. Tėvai aktyviai dalyvauja nuo 2009 m. įstaigoje vykdomame sveikatinimo
projekte.

Lopšelio-darželio veiklos tikslus ir uždavinius padeda įgyvendinti įstaigos, mokytojų,
metodinė, tėvų tarybos, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos ir Vaiko gerovės
komisijos bei atskiroms pedagoginėms problemoms spręsti sudarytos darbo grupės (gimtosios
kalbos, etnokultūros, dailės ugdymo, kūno korekcijos, sveikatos).

III. LOPŠELIO-DARŽELIO MATERIALINIS APRŪPINIMAS

Lopšelis-darželis „Eglutė“ patikėjimo teise valdo pastatą, kurio bendras plotas 3255,9 m².
Pastato būklė – patenkinama. Po lietaus vanduo teka suskilusiomis koridoriaus ir keturių galinių
grupių sienomis, kai kuriose grupėse temperatūra žiemos metu siekia nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos
(higienos norma 21-23 laipsniai), todėl reikalingas galinių sienų šiltinimas ir remontas. Taip pat
bloga įstaigos elektros instaliacija, įstaigos vartai ir tvora susidėvėję 90 %. Šiems darbams atlikti
reikėtų apie 35,0 tūkst. €.

Siekiant užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(-si) aplinką, iš įstaigos išlaikymui skirtų lėšų
nupirktos penkiose grupėse vaikų rūbų spintelės, visose grupėse sudėti langų ribotuvai, pakeistos
visos lauko durys, nupirktos penkios dengtos smėlio dėžės, atnaujintos sporto ir muzikos
priemonės, įsigyta metodinių, didaktinių priemonių, žaislų ir priemonių meninei veiklai. Didelis
dėmesys skiriamas estetiškų, funkcionalių, aprūpintų šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis
edukacinių aplinkų tobulinimui, naujų kūrimui.

Ruošiantis naujiems mokslo metams, vykdomas kasmetinis grupių patalpų remontas. Tačiau
visiems darbams atlikti lėšų nepakanka. Įstaigoje reikia keisti 145 vaikiškas kėdutes, 42 staliukus.
Šioms priemonėms atlikti reikėtų apie 10 tūkst. €.

Lopšelyje-darželyje „Eglutė“ kompiuterizuotos 7 darbo vietos, įdiegtas interneto ryšys UAB
„Balticum“. Įstaiga naudojasi UAB „Teo“ teikiamomis paslaugomis, veikia 1 telefono-fakso
aparatas. Bankiniai pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos,



naudojant bankų internetinę sistemą. Informacija apie įstaigos veiklą visuomenei, tėvams skelbiama
savivaldybės ir įstaigos internetiniame tinklalapyje.

IV. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

Stiprybės Silpnybės
1. Dirba kvalifikuoti, didelę darbo patirtį
turintys darbuotojai

1. Prasta pastato, lauko teritorijos būklė

2. Jaukus lopšelio-darželio interjeras,
funkcionalios edukacinės aplinkos

2. Įstaigos materialinė bazė tik iš dalies
atitinka higienos normas

3. Tikslingas bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais

3. Mažėjanti darbuotojų motyvacija

4. Nepakankamas tėvų dalyvavimas ugdymo
procese

Galimybės Grėsmės
1. ES struktūrinių fondų, paramos lėšų
panaudojimas

1. Augančios paslaugų kainos

2. Naujų bendravimo su šeima formų paieška 2. Nepakankamas švietimo programų
finansavimas

3. Dalyvavimas šalies ir tarptautinėse
kvalifikacijos tobulinimo programose,
projektuose

3. Lėti švietimo objektų renovavimo tempai

4. Lopšelio-darželio įvaizdžio didinimas 4. Dažna  viešuosius pirkimus
reglamentuojančių teisės aktų kaita

V. VIZIJA IR MISIJA

Vizija – lopšelis-darželis „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo įstaiga atvira visuomenei
propaguojanti novatoriškas sveikatinimo formas, siekianti turtinti etnokultūros patirtį, skatinanti
savitas jos tradicijas.

Misija – lopšelis-darželis „Eglutė“ ikimokyklinė ugdymo įstaiga, sudaranti palankias
sąlygas ir gebanti brandinti vaiką mokyklai, puoselėjanti lietuvių liaudies tradicijas, sauganti ir
stiprinanti fizinę ir psichinę vaikų sveikatą.

VI. VEIKLOS STRATEGIJA

Siekiant lopšelio-darželio „Eglutė“ vizijos, suformuluoti 2016-2018 metų įstaigos veiklos
tikslai, uždaviniai bei priemonės (priedas). Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal 1
lentelėje pateikiamus rezultato kriterijus.



1 lentelė
Tikslo pažangos matavimo rezultato kriterijai

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir
mato vienetas

2015 m.
rezultatas

Numatomi rezultatai
2016 m. 2017 m. 2018 m.

1. Vykdomos ugdymo programos atitinka
Klaipėdos miesto gyventojų poreikius, procentais

100 100 100 100

2. Darbuotojų pareigybių skaičius neviršija
nustatyto didžiausio leistino pareigybių
skaičiaus, procentais

100 100 100 100

3. Darbuotojų profesinis tobulėjimas vykdomas
nuosekliai ir planingai

100 100 100 100

4. Švietimo, socialinė pagalba vaikams atitinka
teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais

100 100 100 100

5. Užtikrinama saugi ir sveika ugdymo aplinka,
procentais

100 100 100 100

6. Įvykdomi teisės aktų nustatyti higienos
reikalavimai, procentais

40 60 80 100

7. Maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų
nustatytus reikalavimus, procentais

100 100 100 100

8. Užtikrinama logopedo pagalba vaikams,
turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų,
procentais

100 100 100 100

Lopšelio-darželio „Eglutė“ lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 2
lentelėje.



2 lentelė
Lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Tūkst.Lt

Ekonominės klasifikacijos grupės

Asignavi-
mai 2015-

iesiems
metams

Lėšų
poreikis

2016-
iesiems
metams

2016-
ųjų

maksi
malių

asignav
imų

planas

Projekt
as 2017-
iesiems
metams

Projekt
as 2018-
iesiems
metams

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO: 478,584 473,635 475,434 473,635 473,635
1.1. išlaidoms 478,584 473,635 475,434 473,635 473,635
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 294,029 290,515 290,515 290,515 290,515
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams
įsipareigojimams vykdyti
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:
2.1. SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, IŠ
VISO:

477,084 472,135 473,734 472,135 472,135

2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:
2.1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos
SB

235,026 231,901 229,1 231,901 231,901

2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos
(pajamos už atsitiktines paslaugas)
SB(SP)

82,100 82,1 86,5 82,1 82,1

2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos
(pajamos už atsitiktines paslaugas)
SB(SPN)

- - - -

2.1.1.4. Valstybės biudžeto
specialiosios tikslinės dotacijos lėšos
SB(VB)

156,936 158,134 158,134 158,134 158,134

2.1.1.5. Valstybės ir savivaldybės
biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos
MK(K)

- - - -

2.1.1.6. Gautinos lėšos iš kitų
savivaldybių už atvykusius mokinius
SB(MK)

- - - -

2.1.1.7. Dotacijos minimaliai mėnesinei
algai didinti
(1414)

3,022 - - -

2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 1,5 1,5 1,7 1,5 1,5
2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai Kt 1,5 1,5 1,7 1,5 1,5

________________________



Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“
direktoriaus 2015 m. lapkričio 25 d.
įsakymo Nr. V-30
priedas

LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2016-2018 METŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRODUKTO VERTINIMO
KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Tikslas Uždavinys Priemonės
pavadinimas

Atsakingas asmuo Produkto vertinimo kriterijus
Pavadinimas, mato vnt. Planuojama reikšmė

2016 2017 2018
1. Užtikrinti
kokybišką
ugdymą

1.1. Laiduoti ugdymo
programų įvairovę

1.1.1. Ugdymo proceso
užtikrinimas

Regina Sindarienė Vaikų skaičius, vnt. 205 205 205
Pedagoginių darbuotojų
etatų skaičius, vnt.

23,6 23,6 23,6

1.1.2. Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo programų
įgyvendinimas

Rimutė Tarvydienė Vaikų skaičius, vnt. 205 205 205

Pedagoginių darbuotojų
etatų skaičius, vnt.

23,6 23,6 23,6

1.1.3. Vaikų pažinimo,
lavinimosi ir
saviraiškos poreikių
tenkinimas

Rimutė Tarvydienė Vaikų skaičius, vnt. 205 205 205

Pedagoginių darbuotojų
etatų skaičius, vnt.

23,6 23,6 23,6

1.1.4. Darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimas ir
atestacijos vykdymas

Regina Sindarienė
Rimutė Tarvydienė

Kvalifikacijos tobulinimo
renginių skaičius, vnt.

16 18 18

Besiatestuojančių
pedagogų skaičius, vnt.

2

1.2. Sudaryti sąlygas
švietimo paslaugų
prieinamumui

1.2.1. Kokybiško
maitinimo
organizavimas

Dalia Klimaitienė Vaikų skaičius, vnt. 205 205 205
Virtuvės darbuotojų etatų
skaičius, vnt.

3 3 3

1.2.2. Specialiosios
pedagoginės,
psichologinės
pedagoginės pagalbos
vaikams teikimas

Stasė Vilkienė Vaikų skaičius, vnt. 47 47 47
Pagalbos specialistų
etatų skaičius, vnt.

1 1 1



1.3. Užtikrinti sveiką
ir saugią ugdymo(-si)
aplinką

1.3.1. Aplinkos
funkcionavimo
užtikrinimas

Regina Sindarienė
Asta Mėlinauskienė
Galina Klementjeva
Dalia Klimaitienė

Aptarnaujančio personalo
etatų skaičius, vnt.

21 21 21

1.3.2. Sveikatingumo
programų
įgyvendinimas

Rimutė Tarvydienė
Rita Baltrimienė

Vaikų skaičius, vnt. 205 205 205
Pedagoginių darbuotojų
etatų skaičius, vnt.

23,6 23,6 23,6

1.3.3. Aprūpinimas
ugdymo priemonėmis

Rimutė Tarvydienė Įsigytų priemonių
skaičius, vnt.

60 70 80

2. Gerinti
įstaigos
materialinę bazę

2.1. Vykdyti teisės
aktų nustatytus
higienos reikalavimus

2.1.1. Pastato sienos
apšiltinimas

Regina Sindarienė
Asta Mėlinauskienė

Apšiltintų sienų plotas,
kv.m

350 350 350

2.1.1. Pėsčiųjų takų ir
sporto aikštyno
atnaujinimas

Asta Mėlinauskienė Atnaujintų takų ir
aikštynų plotas, kv. m

1600 1600 1600

2.2. Pritaikyti patalpas
švietimo reikmėms

2.2.1. Pasiruošimas
naujiems mokslo
metams

Regina Sindarienė
Asta Mėlinauskienė

Suremontuotų patalpų
plotas, kv. m.

60 60 60

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Regina Sindarienė

________________________________


