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PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVINAS“ 2022–2024 METŲ STRATEGINIS 

VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ (toliau tekste – Mokykla) strateginio veiklos plano 

tikslas – efektyviai valdyti Mokyklos veiklą, telkti bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, 

numatyti, kaip bus įgyvendinti Mokyklos veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti teisingą Mokyklos 

vystymo(si) kryptį, prioritetus bei planuoti kaitos pokyčius.  

Rengiant Mokyklos 2022–2024 metų strateginį veiklos planą vadovautasi: Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programomis, Strateginio 

planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, Palangos miesto strateginio 

plėtros planu iki 2030 metų, Palangos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginiu veiklos planu, 

Mokyklos bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, kvalifikacinių seminarų ir renginių metu įgyta 

patirtimi, bendruomenės narių pasiūlymais, Mokyklos vykdoma veikla bei turimais ištekliais.  

2022–2024 metų strateginį veiklos planą rengė darbo grupė, sudaryta Mokyklos 

direktoriaus 2021 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V1-228 „Dėl darbo grupės Palangos lopšelio-darželio 

„Žilvinas“ 2022–2024 metų strateginiam veiklos planui parengti sudarymo“. Strateginio veiklos plano 

rengimo darbo grupę sudarė: Rasa Jurgutienė – direktorė, darbo grupės pirmininkė, nariai: Reda 

Pėkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Loreta Dačkienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, 

Irena Semėnienė, vyriausioji buhalterė. 

Rengiant Mokyklos strateginį veiklos planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, 

bendradarbiavimo ir partnerystės principų. 

Strateginį veiklos planą sudaro šios dalys: Įvadas, SSGG (stiprybių-silpnybių-galimybių-

grėsmių) analizė, Misija ir vizija, Plėtros sritis, tikslai ir uždaviniai bei priemonės, Strateginio veiklos 

plano įgyvendinimo priežiūra, analizė ir ataskaitos pateikimas.  

 

II SKYRIUS 

SSGG (STIPRYBIŲ – SILPNYBIŲ – GALIMYBIŲ – GRĖSMIŲ) ANALIZĖ 

 

Atliekant SSGG analizę buvo išskirtos šios stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, į 

kurias svarbu atsižvelgti, vykdant veiklas 2022–2024 metais: 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Mokykloje puoselėjamos savitos, Ne visi pedagogai turi žinių ir įgūdžių dirbti su 



bendruomenės poreikius atliepiančios vaikų 

sveikatingumo, etnokultūros tradicijos. 

šiuolaikinėmis, inovatyviomis mokymo(si) 

priemonėmis ir jas naudoti ugdymo(si) procese, o 

tai neužtikrina patrauklaus vaikų ugdymo(si) 

proceso. 

Mokykloje plėtojamas patyriminis ugdymas, 

įkurta Mažųjų tyrinėtojų laboratorija.  

Kai kurie ikimokyklinio ugdymo mokytojai 

nepasiruošę vaikų įtraukiajam ugdymui, trūksta 

žinių, kompetencijos dėl specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikų įtraukties. 

Mokykloje užtikrinamas veiksmingas 

kompleksinės pagalbos teikimas specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Pagalbą 

teikia švietimo pagalbos specialistai, mokytojo 

padėjėjai. 

Mokyklos personalas neturi pakankamai įgūdžių 

rengiant paraiškas ES projektams ir pritraukiant 

papildomų lėšų Mokyklos ugdymo sąlygoms 

gerinti.  

Mokykloje sutvarkytos maisto tvarkymo 

patalpos, atnaujinti virtuvės įrenginiai ir 

inventorius, vaikams teikiamas sveikatai 

palankus maistas.  

Stokojama mokytojų iniciatyvų rengiant ir 

dalyvaujant tarptautiniuose švietimo projektuose, 

programose ir perimant užsienio ugdymo įstaigų 

gerąją praktiką. 

Kasmet stiprinama IT bazė. Įdiegta ir 

naudojama informatyvi elektroninio dienyno 

sistema „Mūsų darželis“.  

 

Dėl Mokyklos pastato renovacijos ir teritorijos 

aptvėrimo tvora sudarytos saugios ir sveikatai 

palankios vaikų ugdymo(si) sąlygos. 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Tėvų 1,2 proc. GPM, rėmėjų paramos lėšomis 

Mokykla gali turtinti materialinę bazę. 

Daugėja specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų 

skaičius, tad trūksta kvalifikuotų švietimo pagalbos 

specialistų. 

Ieškoti efektyvesnių būdų teikti paramą ir 

pagalbą vaikui: saugojant jų sveikatą, pritaikant 

aplinką, parenkant integracijos formas. 

Kieme esančių takelių plytelės išdaužytos, kelia 

pavojų vaikų ir suaugusiųjų saugumui. 

Sudaryti pedagoginei bendruomenei galimybes 

nuolat tobulinti kvalifikaciją, susipažinti su 

švietimo naujovėmis ir jas taikyti vaikų 

ugdymo(si) procese. 

 

Sistemingai interneto puslapyje, žiniasklaidoje 

informuoti bendruomenę apie Mokyklos veiklą, 

siekiant užtikrinti teigiamą Mokyklos įvaizdžio 

formavimą.  

 

Stiprinti socialinį emocinį vaikų ugdymą, 

siekiant vaikų psichikos sveikatos ir gerovės. 

 

 

III SKYRIUS 

VIZIJA IR MISIJA 

 

Misija 

 

Lopšelis-darželis „Žilvinas“ yra bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo mokykla, kokybiškai 

teikianti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo paslaugas.  



 

 

Vizija 

 

Lopšelis-darželis „Žilvinas“ saugi, atvira pokyčiams, moderni, gyva tautiškumo dvasia, ugdanti sveikus 

ir specialiuosius ugdymosi poreikius turinčius vaikus ikimokyklinio ugdymo mokykla.  

 

IV SKYRIUS 

PLĖTROS SRITIS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Pirmuoju prioritetu Palangos miesto savivaldybė skiria ypatingą dėmesį kurdama darnią 

gyvenimo aplinką, į kurios sąvoką įeina pažangi ir lanksti sveikatos apsaugos sistema, inovatyvi ir 

kokybiška švietimo sistema, visiems prieinama socialinė apsauga, mažinanti egzistuojančią atskirtį, 

darni ir saugi bendruomenė bei aktyvus kultūrinis gyvenimas su prieinamomis ir išvystytomis sporto 

paslaugomis. Šis prioritetas aprėpia ir savivaldos funkcijų tobulinimą. Prioritetas siejasi su visais 

aspektais, kurie aktualūs ir tiesiogiai paliečia Palangos miesto gyventojo gyvenimo kokybę 

savivaldybėje, ir yra skirtas užtikrini aukštą gyvenimo kokybę Palangos mieste. 

 

Plėtros sritis: Sumani savivalda, kurianti darnią gyvenimo aplinką. 

 

Tikslas: Savivaldos valdymo funkcijų tobulinimas 

Uždavinys: Užtikrinti kryptingą mokymąsi 

Priemonės 
pavadinimas 

Rodiklio 
pavadinimas 

Rodiklio paaiškinimas Finansavimo 
šaltinis 

Matavimo 
vienetas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

2024 m. 
planas 

Biudžetinių 
įstaigų darbuotojų 

mokymas 

Organizuojamų 
mokymų 

dalyvių skaičius 

 SB,  
SB (MK) 

vnt. 29 29 29 

Uždavinys: Didinti savivaldybės administracijos darbo kokybę ir valdymo efektyvumą 
Priemonės 

pavadinimas 
Rodiklio 

pavadinimas 
Rodiklio paaiškinimas Finansavimo 

šaltinis 
Matavimo 
vienetas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

2024 m. 
planas 

Skyrių kuruojamų 

biudžetinių įstaigų 
darbo 

organizavimas 

Įstaigos 

pedagoginių 
darbuotojų 

skaičius 

 SB,  
SB (MK) 

vnt. 25 25 25 

Pedagoginių 

darbuotojų, 
kurie įstaigoje 

dirba visu etatu 

(ir daugiau), 

skaičius 

 SB,  
SB (MK) 

vnt. 24 24 24 

Įstaigoje 

dirbančių 

nepedagoginių 
darbuotojų 

skaičius 

 SB vnt. 38 38 38 

Įstaigoje 

dirbančių visu 
etatu (ir 

daugiau) 

nepedagoginių 

 SB vnt. 33 33 33 



darbuotojų 

skaičius 

Tikslas: Inovatyvi ir kokybiška švietimo sistema 

Uždavinys: Užtikrinti kokybišką švietimo paslaugų teikimą 

Priemonės 
pavadinimas 

Rodiklio pavadinimas Rodiklio paaiškinimas Finansavimo 
šaltinis 

Matavimo 
vienetas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

2024 m. 
planas 

Mokinių 
įtraukiojo 

ugdymo 

užtikrinimas 
 

Vaikų, ugdomų 
pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo programą, 

skaičius 

 SB,  
SB (MK) 

vnt. 119 119 - 

Vaikų, ugdomų 

pagal 

priešmokyklinio 
ugdymo programą, 

skaičius 

 SB,  
SB (MK) 

vnt. 35 35 - 

Vaikų, ugdomų 

pagal pradinio 
ugdymo programą, 

skaičius 

      

Vaikų, ugdomų 

pagal pagrindinio 
ugdymo programą, 

skaičius 

      

Vaikų, ugdomų 
pagal vidurinio 

ugdymo programą, 

skaičius 

      

SUP vaikų, 
ugdomų integruotai 

bendrojo ugdymo 

mokyklų klasėse, 
skaičius (didelių ir 

labai didelių SUP) 

      

Mokinių, ugdomų 

specialiosiose 
klasėse (grupėse), 

skaičius 

 SB,  
SB (MK) 

vnt. 6 6 6 

Mokinių, kuriems 

mokykloje buvo 
suteikta 

psichologinė ar/ir 

specialioji 
pedagoginė ir 

specialioji pagalba, 

skaičius 

 SB,  
SB (MK) 

vnt. 62 62 62 

Organizuojamų 
valstybinių brandos 

egzaminų ir 

pagrindinio 
ugdymo pasiekimų 

patikrinimų 

skaičius 

      



Mokinių 

saviraiškos, 
socializacijos, 

pilietiškumo, 

prevencinių ir 

kitų programų, 
olimpiadų, 

varžybų, 

konkursų ir 
kitų renginių 

organizavimas  

Mokinių, 

dalyvaujančių 
saviraiškos, 

socializacijos, 

pilietiškumo, 

prevencinio 
ugdymo 

programose, 

skaičius 

2022 m. bus 

įgyvendinta vaikų 
prevencinio 

ugdymo programa 

„Pažinkime vieni 

kitus ir būkime 
drauge“. 

SB vnt. 100 100 100 

Respublikinių 

olimpiadų 

(organizuojamų 

Švietimo, mokslo 
ir sporto 

ministerijos) I–III 

vietų nugalėtojų 
skaičius  

      

Mokinių, 

laimėjusių miesto 

(II turo) 
olimpiadose I–III 

vietas, skaičius  

      

Paremtų mokyklų 
iniciatyvų 

(konkursų, renginių 

ir kt.) skaičius 

      

Mokyklų vadovų 
iniciatyvų skaičius 

      

Švietimo 
įstaigų vadovų, 

pedagogų ir 

kitų darbuotojų 

kvalifikacijos 
tobulinimas ir 

iniciatyvų 

skatinimas 

Respublikinių 
projektų, kuriuose 

dalyvauja mokykla 

ir kuriems skirtas 

ŠMM dalinis 
finansavimas, 

skaičius 

      

Miesto ir 
respublikos 

pedagogams 

organizuotų 

renginių skaičius 

2022 m. bus 
suorganizuota 

metodinė diena 

miesto ir 

respublikos 
pedagogams apie 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 
vaikų įtraukųjį 

ugdymą. 

SB, 
SB (MK) 

vnt. 1 1 1 

Mokyklos 

bendruomenei 
organizuotų 

renginių skaičius 

2022 m. bus 

įgyvendinta 
ilgalaikė pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 
programa apie 

vaikų įtraukųjį 

SB,  
SB (MK) 

vnt. 2 2 2 



ugdymą bei 

organizuoti 
mokymai apie 

socialinį, emocinį 

ugdymą auklėtojo 

padėjėjams ir 
mokytojo 

padėjėjams.  
Mokyklų vadovų, 
kurie per metus 

tobulino savo 

kvalifikaciją, 

skaičius 
 

2022 m. tobulins 
savo kvalifikaciją 

direktorius,  
direktoriaus 

pavaduotojas 
ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 
reikalams, 

vyriausiasis 

buhalteris. 

SB,  
SB (MK) 

vnt. 4 4 4 

Mokinių 

saugumo 

užtikrinimas 

Sutvarkytų 

mokyklos teritorijų 

(erdvių) skaičius 

      

Mokyklų, 
aprūpintų vaizdo 

stebėjimo 

kameromis, 
skaičius 

      

Įstaigų, visiškai 

pritaikytų 

neįgaliųjų 
poreikiui, skaičius 

      

Lauko 

žaidimo/sporto 

aikštelių įrengimas 
ir atnaujinimas 

2022 m. lauko 

žaidimo aikštelėse 

bus pakeistos 
smėlio dėžės. 

SB, 
parama  
 

vnt. 2 2 2 

Nemokamo 

mokinių 
pavėžėjimo 

visame 

Palangos 
mieste 

užtikrinimas 

Mokinių, 

naudojančių 
nemokamo 

pavėžėjimo 

paslaugas, skaičius 
 

 SB vnt. 1 1 1 

Neformaliojo 

vaikų švietimo 

(NVŠ) ir kitų 
programų 

įgyvendinimas 
 

Vaikų, ugdomų 

pagal neformaliojo 

ugdymo programas 
bendrojo ugdymo 

mokyklose, 

skaičius 

      

Vaikų, ugdomų 
pagal neformaliojo 

ugdymo programas 

      



neformaliojo 

švietimo 
mokyklose, 

skaičius 
Nepatekusių į 

neformaliojo 
švietimo įstaigas 

skaičius 

      

Nepatekusių į 

neformaliojo 
švietimo įstaigas 

dalis 

      

Atliktas 

suaugusiųjų 
neformaliojo 

švietimo paslaugų 

tyrimas 

      

Neformaliajame 

švietime 

dalyvaujančių 
suaugusiųjų 

skaičius 

      

Mokymo 

įstaigų 

bendradarbiavi
mas su 

užsienio 

ugdymo 
įstaigomis, 

siekiant perimti 

gerąją praktiką 

Tarptautinių 
projektų ir 

programų, kuriuose 

dalyvauja švietimo 
įstaiga, skaičius 

      

Mokinių, 

dalyvaujančių 

tarptautiniuose 

projektuose ir 
programose, 

skaičius 

      

Mokytojų, 
dalyvaujančių 

tarptautiniuose 

projektuose ir 
programose, 

skaičius 

      

Mokytojų 
iniciatyvų skaičius 

      

Maitinimo 

organizavimas 

ugdymo 
įstaigose 

Nemokamą 

maitinimą 

gaunančių mokinių 
skaičius (ugdomų 

pagal 

 SB  vnt. 35 35 35 



priešmokyklinio ir 

bendrojo ugdymo 
programas) 
Mokinių maitinimo 

organizavimas: 

mokykloje 
maitinimo paslaugą 

gaunančių mokinių 

skaičius 

 SB,  
SB (SP) 

vnt. 154 154 154 

Uždavinys: Modernizuoti švietimo įstaigas ir jų aplinką 

Priemonės 

pavadinimas 

Rodiklio pavadinimas Rodiklio paaiškinimas Finansavimo 

šaltinis 

Matavimo 

vienetas 

2022 m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

Švietimo 

įstaigų 

materialinės 

bazės 
turtinimas, 

ugdymo 

aplinkų 
kūrimas, 

atnaujinimas 

bei priežiūra 

Rekonstruotų/ 

modernizuotų 

švietimo įstaigų 

skaičius 

      

Sukurtų ir 

atnaujintų 
edukacinių erdvių 

skaičius 

      

Remonto darbai 
ugdymo įstaigose 

2022–2024 m. bus 
atliekami 
pastato korpusų 

išėjimų tvarkymo 

darbai: betoninių 
užvažiavimų 

išardymas, 

pagrindo 
išlyginimas, 

plytelių išklojimas, 

turėklų įrengimas.  

SB kv. m 20 20 20 

Suremontuotų 
patalpų ugdymo 

įstaigose skaičius 

2022 m. bus 
perdažytos salės 

sienos, įrengtos 

sienos apsaugos. 

SB  
SB (PN) 

vnt. 1 2 1 

Ilgalaikis turtas ir 

kitas materialinis 

inventorius 

2022 m. bus 

nupirkti 3 

nešiojami 
kompiuteriai.  

SB, 
parama 

vnt. 3 3 3 

Laisvalaikio, 

pramogų ir kitų 

lauko erdvių 
prie švietimo 

įstaigų 

įrengimas 

Įrengtų dviračių 

saugojimo aikštelių 

skaičius 

      

Mokinių, 

besinaudojančių 

dviračių saugojimo 

aikštelėmis, 
skaičius 

      



IT sistemų 

diegimas ir 
atnaujinimas 

švietimo 

įstaigose 

Mokinių, aprūpintų 

nešiojamaisiais 
kompiuteriais 

kasdieniam 

ugdymui, skaičius 

      

Atnaujintų 
mokytojų 

kompiuterinių 

darbo vietų 
skaičius 

2022 m. bus 
įrengtos 3 

kompiuterinės 

darbo vietos 
pagalbos vaikui 

specialistams.  

SB, 
parama  

vnt. 3 3 3 

Švietimo 

elektroninių 
paslaugų skaičius 

2022 m. įdiegtas 

elektroninis 
dienynas „Mūsų 

darželis“. 

SB,  
SB (MK) 

vnt. 1 1 1 

Mokinių, jų tėvų ir 

mokytojų, 
besinaudojančių 

elektroninėmis 

švietimo 
paslaugomis, 

skaičius 

Elektroniniame 

dienyne „Mūsų 
darželis“ mokytojai 

planuos grupės 

ugdomąsias 
veiklas, fiksuos 

teikiamą pagalbą 

vaikui, atliks vaikų 
ugdymosi 

pasiekimų 

vertinimus ir 

supažindins vaikų 
tėvus. 

SB,  
SB (MK) 

vnt. 179 179 179 

 

V SKYRIUS 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA, ANALIZĖ IR 

ATASKAITOS PATEIKIMAS 

 

Siekiant, kad Mokyklos strateginiame veiklos plane numatytos priemonės būtų sėkmingai 

įgyvendintos ir veiksmingos, bus nuolat vykdoma veiklos stebėsena ir analizė, atliekamas įvertinimas, 

vykdoma strategijos idėjų sklaida Mokyklos bendruomenėje. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo 

priežiūrą vykdys Mokyklos direktoriaus sudaryta (2021 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. V1-229) 

stebėsenos grupė (toliau – Stebėsenos grupė). 

Stebėsenos grupę sudaro: Irena Sarapinienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Laimutė 

Butlerienė, specialioji pedagogė, Jadvyga Anužienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Rima 

Biriukovienė, auklėtojo padėjėja.  

Mokyklos strateginio veiklos plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais 

lygiais. Strateginio planavimo grupė pristato strateginį planą Mokyklos bendruomenei visuotinio 

bendruomenės susirinkimo metu kartą per metus. Tokiu būdu visuomenė turi galimybę stebėti ir 

vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, teikti siūlymus bei pageidavimus. Stebėsenos grupė stebi 

ir įvertina, ar Mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar darbuotojai įvykdė pavestus 

uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius 

planus. Stebėsenos grupė posėdžiauja 1 kartą per metus.  

Analizės duomenys ir ataskaita teikiama Mokyklos tarybai. Analizės duomenys 

fiksuojami strateginio plano įgyvendinimo lentelėje:  

2022–2024 metų strateginio veiklos plano priemonių įvykdymo ataskaita: 



 

Priemonė  Priemonės 

įgyvendinimo 

rodiklis 

Finansavimo 

šaltinis 

Mato 

vienetas 

2022 m. 

planas 

Įvykdyta Pastabos, 

komentaras 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 Pasibaigus kalendoriniams metams, strateginio plano ataskaita teikiama Palangos miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriui. 
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