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UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“
2014-2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS
ĮVADAS
Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ (toliau – Mokykla) strateginio plano
tikslas – efektyviai valdyti įstaigos veiklą, telkti įstaigos bendruomenę aktualioms problemoms
spręsti, numatyti priemones, kaip įgyvendinti Mokyklai keliamus reikalavimus, pasirinkti teisingą
vystymo(si) kryptį ir prioritetus, planuoti pokyčius.
Rengiant Mokyklos strateginį planą vadovautasi: Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymu, Nacionaline darnaus vystymo(si) švietimo 2007–2015 m. programa, atsižvelgta į
priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006-06-06 nutarimu Nr. 827 patvirtinta strateginio planavimo metodika, Valstybine švietimo
strategija 2013–2022 m., Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“, taip pat Mokyklos
bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, kvalifikaciniuose seminaruose ir renginiuose įgyta
patirtimi, bendruomenės narių pasiūlymais bei įstaigos vykdoma veikla ir ištekliais.
2014–2018 m. strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta vadovaujantis Mokyklos
direktoriaus 2013 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-191 „Dėl darbo grupės sudarymo“.
Rengiant Mokyklos strateginį planą, buvo laikomasi viešumo, bendravimo,
bendradarbiavimo ir partnerystės principų.
Strateginis planas rengiamas įstaigos strateginių tikslų numatymui, kryptingam veiklos
planavimui ir organizavimui, racionalesniam finansinių, materialinių ir darbo išteklių paskirstymui.
Vadovaujantis šiuo dokumentu bus kontroliuojama, kaip įgyvendinami įstaigos
strateginiai tikslai, ir telksimi darbuotojai tų tikslų įgyvendinimui.
ĮSTAIGOS PRISTATYMAS
Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ yra Ukmergės rajono savivaldybės
biudžetinė ikimokyklinio ugdymo mokykla, turinti juridinio asmens teises, įsteigta 1972 metais.
Adresas: Veterinarijos g. 4, LT-20183, Ukmergė. Tel. (8 340) 65 226, tel. / faks.
(8 340) 65 225.
Pagrindinė įstaigos veikla: ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Lopšelyje-darželyje veikia mokytojų taryba, lopšelio-darželio taryba, metodinė taryba,
įvairios darbo grupės, nuolat veikiančios komisijos – mokytojų atestacijos komisija, vaiko gerovės
komisija.
Pagrindinė darželio veikla – ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Ikimokyklinės grupės dirba pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Saulutės takučiu“,
priešmokyklinės grupės – pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Veikia 9 grupės, gali būti
ugdoma 175 vaikai. Grupių darbo trukmė yra 10,5 val., „budinčios“ grupės – 12 val.

2
Įstaigoje veikia reabilitacinė grupė, skirta alergiškiems vaikams ir vaikams, kuriems
reikia reabilitacijos po įvairių susirgimų. Jiems papildomai tikrinama sveikata, teikiamos
sveikatinimo procedūros. Vaikų sveikata rūpinasi gydytoja. Alergiški vaikai maitinami pagal
gydytojo dietologo nurodymus.
Specialiųjų poreikių vaikams teikiama logopedo ir specialiojo pedagogo pagalba.
Auklėtojas ir tėvus konsultuoja, tėvams ir auklėtojoms mokymus rengia psichologė.
Priešmokyklinės grupės dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. Emocinį
vaikų intelektą ugdyti numatoma pagal programą „Kimochi“.
MISIJA
Ugdymo įstaiga – teikianti kokybišką ikimokyklinį ugdymą, grindžiamą šiuolaikine į
vaiką orientuoto ugdymo filosofija, laiduojantį ugdymo(si) tęstinumą ir vaiko gerovę.
VIZIJA
Laimingo vaiko darželis – aukštos kultūros, nuolat tobulėjanti įstaiga, kurianti
kokybiškam ugdymui palankią fizinę, socialinę ir psichologinę erdvę.
PRIORITETAI
1.
2.
3.
4.

Ugdymo(si) kokybės gerinimas ir paslaugų plėtra.
Bendruomenės sveikatos stiprinimas.
Meninis ugdymas, puoselėjantis vaikų kūrybiškumą.
Įstaigos kultūros tobulinimas.
SITUACIJOS ANALIZĖ

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ yra Ukmergės miesto Dukstynos
mikrorajone.

Darželis įsteigtas 1972 m. 2006 m. atlikta dalinė pastato renovacija: apšiltintos pastato
lauko sienos, pakeisti langai, lauko durys, sutvarkyti grupių sanitariniai mazgai.
Įstaiga teikia ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.
Visose darželio grupėse yra kompiuteriai ir interneto prieiga. Įgyvendinus projektą
„Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ rekonstravimas ir modernizavimas“, suremontuotos ir
aprūpintos nauja įranga, baldais metodinio kabineto ir reabilitacinės grupės patalpos. Naujai
suremontuotame metodiniame kabinete bendruomenė gali naudotis interaktyviąja lenta,
daugiafunkciu aparatu, projektoriumi, kompiuteriais. Šiame kabinete sudarytos sąlygos darbuotojų
poilsiui.
Būtina aptverti darželio teritoriją, suremontuoti ir aprūpinti įranga skalbyklą, pakeisti
stogą, senus vamzdynus, suremontuoti šildymo sistemos dalį. Parengtos skalbyklos remonto ir
įrangos įsigijimo, tvoros įrengimo, dalinio šildymo sistemos remonto sąmatos, pateikti dokumentai
rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
Šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, teikiamas nemokamas maitinimas.
Šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų, moka 50 procentų maitinimo kainos. Mažas pajamas
gaunančių šeimų vaikai, lankantys priešmokyklinio ugdymo grupes, gauna nemokamus pietus.
Yra tėvų, kurie neišgali ar vengia susimokėti už vaiko išlaikymą darželyje. Nepaisant
darbuotojų pastangų, iškyla problema – yra skolininkų.
Pedagogai kelia kvalifikaciją, atsižvelgiant į įstaigos poreikį. Organizuojami
seminarai rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogams, savo įstaigos darbuotojams.
Bendruomenės sveikatos stiprinimas – viena iš prioritetinių įstaigos sričių. Įstaigoje
veikia reabilitacinė grupė dažniau sergantiems vaikams, sudaromos sąlygos gydytojų papildomiems
sveikatos patikrinimams, sveikatinimo procedūroms bei specialiam maitinimui alergiškiems
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vaikams. Visuomenės sveikatos biuro specialistė bendruomenei organizuoja paskaitas, mokymus,
renginius.
Rengiami ir vykdomi meninio ir sveikatos ugdymo projektai. Kuriama ugdymui ir
sveikatai palanki fizinė, socialinė ir psichologinių galimybių erdvė.
Mokyklą lankantiems vaikams, turintiems kalbos sutrikimų, teikiama logopedo
pagalba. Pastebima, kad specialiųjų poreikių vaikų kasmet daugėja. Nuo 2013 m. rugsėjo mėn.
teikiamos ir specialiojo pedagogo paslaugos.
Stiprinamas bendravimas ir bendradarbiavimas su darželio bendruomene.
Bendruomenės nariai įsitraukia į mokyklos gyvenimą: vyksta tėvų mokymai, tarpusavio diskusijos,
dalijamasi gerąja ugdymo patirtimi, dalyvaujama mokykloje vykstančiose veiklose ir renginiuose.
Bendradarbiaujama su socialiniais partneriais: Ukmergės Dukstynos pagrindine
mokykla, Ukmergės Vl. Šlaito viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriumi, Ukmergės
kraštotyros muziejumi, UAB „Ukmergės duona“.
2014-2018 m. bus diegiama vidaus audito sistema, tobulinamas ugdymo kokybės
veiksmingumas, keliama vadovų vadybinė kvalifikacija, tobulinama savivaldos institucijų veiklą.
TEISINĖ BAZĖ
Vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ veikloje vadovaujamasi:
 Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
Švietimo ir mokslo ministro įsakymais;
 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nutarimais, savivaldybės administracijos
direktoriaus bei Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos įsakymais;
 lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatais;
 darbo tvarkos taisyklėmis;
 lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus įsakymais;
 paramos gavėjo statuso ir kitais teisiniais dokumentais;
 lopšelio-darželio „Saulutė“ veiklą organizuoja, administruoja ir vykdo lopšeliodarželio direktorius ir lopšelio-darželio taryba.
ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
Mokykloje veikia 9 grupės: 2 priešmokyklinio ugdymo, 5 ikimokyklinio ugdymo,
2 ankstyvojo amžiaus grupė. Įstaigą gali lankyti 175 vaikai.
Įstaigos valdymo struktūra:
LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

ADMINISTRACIJA: DIREKTORIUS, PAVADUOTOJAS
UGDYMUI, BUHALTERIS, ŪKVEDYS, SEKRETORIUS

MOKYTOJŲ TARYBA: IKIMOKYKLINIŲ GRUPIŲ AUKLĖTOJOS,
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI, MENINIO UGDYMO
PEDAGOGAI, LOGOPEDAS
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Kiti darbuotojai:
MEDICINOS PERSONALAS: GYDYTOJA, DIETISTĖ,
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ

ŪKIO PERSONALAS: AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJOS, SARGAI,
KIEMSARGIS, SKALBĖJA, VALYTOJA, PASTATŲ IR
STATINIŲ PRIEŽIŪROS DARBININKAI
Veikiančios komisijos:
ATESTACINĖ KOMISIJA

ir

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

KVALIFIKACIJA
Lopšelio-darželio direktorė planuoja įgyti III vadybinę kategoriją (dirba nuo 2013 m.
vasario mėn.), pavaduotoja ugdymui turi III vadybinę kategoriją.
Pedagogai turi šias kvalifikacines kategorijas: 13 auklėtojų ir 1 priešmokyklinio
ugdymo pedagogė – vyresniosios auklėtojos, 2 auklėtojos – metodininkės, 1 priešmokyklinio
ugdymo pedagogė – metodininkės, meninio ugdymo pedagogės – vyresniosios muzikos ir dailės
mokytojos, logopedė – vyresniosios logopedės.
PLANAVIMO SISTEMA
 Strateginis planas.
 Metinė veiklos programa: metodinės veiklos planas, darbo priežiūros planas,
priemonių materialinei bazei stiprinti ir finansinės veiklos planas.
 Priešmokyklinių grupių metiniai veiklos planai.
 Grupių ketvirčio ir savaitiniai veiklos planai.
 Logopedo, specialiojo pedagogo veiklos planas.
 Meninio ugdymo pedagogo veiklos planas.
2014 m. bus atliekamas platusis auditas vadovaujantis ,,Ikimokyklinio ugdymo
mokyklos vidaus audito metodika“ (Švietimo aprūpinimo centras, Vilnius, 2005 m).
Pagal parengtą priežiūros planą ugdomojo darbo priežiūrą vykdo lopšelio-darželio
direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
FINANSINIAI IŠTEKLIAI
Įstaiga finansuojama iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų – mokinio krepšelio pagal asignavimų
valdytojo patvirtintas programų sąmatas.
Pagal rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką ugdymo reikmėms iš tėvų
renkamas mėnesinis mokestis. Taip pat inicijuojamas 2 % gyventojų pajamų mokesčio gavimas.
Gaunamos lėšos ir iš finansuojamų projektų.
STIPRYBĖS
 Vaikams teikiama logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo pagalba.
 Vaikų sveikatai stiprinti veikia reabilitacinė grupė.
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 Vykdomi mokymai tėvams, teikiamos psichologo konsultacijos.
 Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Dukstynos pagrindine mokykla, socialiniais
partneriais.

 Visos grupės aprūpintos kompiuteriais ir internetine prieiga, darbuotojai gali
naudotis interaktyvia lenta, daugiafunkciu aparatu, projektoriumi.
 Suremontuotas metodinis kabinetas ir reabilitacinė grupė. Šios patalpos aprūpintos
įranga ir baldais.
 Atlikta dalinė įstaigos renovacija.
SILPNYBĖS
 Daugėja specialiųjų poreikių vaikų.
 Reikalingi specialistai: socialinis pedagogas, specialusis pedagogas.
 Tobulintina ugdomojo proceso planavimo kokybė.
 Nepakankamai išnaudojamos bendradarbiavimo su tėvais ir bendruomene galimybės.
 Ugdymo procese nepakankamai išnaudojamos informacinių technologijų
panaudojimo galimybės
 Nepakankamas finansavimas komunaliniams mokesčiams.
 Dalis tėvų laiku nesumoka ar vengia sumokėti mokestį už vaiko išlaikymą darželyje.
 Nepakankamas dalyvavimas įvairiuose projektuose, programose.
 Trūksta baldų, lauko žaidimų įrengimų.
 Negautas higienos pasas dėl neįrengtos reikalavimus atitinkančios tvoros,
skalbyklos.
 Reikalingas vidaus patalpų, stogo remontas.
GALIMYBĖS
 Stiprinti pedagoginę atsakomybę, sąmoningumą ir atsakingą požiūrį į darbą.
 Siekti aktyvaus įstaigos bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo.
 Plėsti įstaigos teikiamas paslaugas.
 Išlaikyti ir tęsti įstaigos esamas tradicijas, kurti naujas.
 Siekti profesinio tobulėjimo.
 Plėsti pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą bendruomenei.
 Ugdyti pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną ir aplinkosauginį ugdymą.
 Diegti vidaus auditą ir išorės vertinimą.
 Plačiau išnaudoti informacinių technologijų galimybes.
 Dalyvauti finansuojamuose projektuose.
 Sukurti informacijos teikimo sistemą.
 Palaikyti bendravimą su socialiniais partneriais ir ieškoti naujų.
GRĖSMĖS
 Didėjantis specialiųjų poreikių vaikų ir vaikų, patiriančių socialinę atskirtį, skaičius
lemia naujų ugdymo specialistų poreikį (socialinio pedagogo, spec. pedagogo, didesniu darbo
krūviu psichologo), kuriems steigti neskiriamos lėšos.
 Įstaiga neturi higienos paso dėl reikalavimų neatitinkančios tvoros ir skalbyklos.
 Nepakankamas finansavimas mažina įstaigos patrauklumą.
 Tėvų įsiskolinimai už vaiko išlaikymą mokykloje.
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VEIKLOS PRIORITETAI
I. Ugdymo kokybės tobulinimas ir paslaugų plėtra
1. Tikslas – ugdymo kokybės tobulinimas, ugdymo, socializacijos bei kultūros paslaugų
teikimas bendruomenei
1.1. Uždavinys – sudaryti sąlygas sėkmingam ugdymo proceso įgyvendinimui
Priemonės
Sėkmės rodiklis
ĮgyvenLėšos
dinimo
data
1.1.1. Edukacinės
Grupės aprūpintos vaikų amžių, 2014- 2018 MK lėšos
aplinkos kūrimas ir
ir poreikius atitinkančiomis
tobulinimas
ugdymo priemonėmis.
Įstaigos grupių patalpos
2014-2018
ES struktūrinių
suremontuotos ir aprūpintos
fondų lėšos
funkcionaliais baldais.
Suremontuota skalbykla, įrengta 2014- 2016 Sav. biudžeto lėšos
higienos reikalavimus atitinkanti
ir ES struktūrinių
tvora.
fondų lėšos
Smėlio dėžės uždengtos tentais. 2014m. II
2 proc. GPM
pusmetis
2 proc. GPM ir
Įsigyta lauko žaidimų įrengimų. 2015m. II
pusmetis
kitos lėšos
1.1.2. Naujų ugdymo
Organizuoti anglų kalbos
2014 m. II
MK lėšos ir sav.
paslaugų teikimas
užsiėmimai.
pusmetis
biudžeto lėšos
Įsigyta molio išdegimo krosnelė 2015 m. I
MK lėšos
ir organizuoti lipdybos
pusmetis
užsiėmimai.
MK lėšos
Organizuoti emocinio intelekto
2014m. II
ugdymo užsiėmimai pagal
pusmetis
,,Kimochi“ projektą.
Išnuomojamos patalpos šokių
2014- 2015
užsiėmimams.
1.1.3. Pedagogų ir
Pedagogai ir kiti įstaigos
2014-2018
MK ir sav.
nepedagoginio
darbuotojai sistemingai
biudžeto lėšos
personalo kvalifikacijos atnaujina žinias aktualiais
tobulinimas
ugdymo bei organizavimo
klausimais.
Bendradarbiaujama su
2014- 2018
Ukmergės PPT specialistais.
2014- 2018 MK ir sav.
Organizuojami mokymai
pedagogams, auklėtojų
biudžeto lėšos
padėjėjoms, darbuotojams.
Skleidžiama geroji patirtis
2014-2018
MK ir kitos lėšos
įstaigos bei rajono pedagogams.
1.1.4. Informacinių
Įsigyti 2 kompiuteriai meninio
2015 m. I
MK lėšos
technologijų panaudougdymo pedagogėms.
pusmetis
jimo galimybių
Apmokyti darbuotojai dirbti
2014 m. II
MK lėšos
plėtimas
interaktyvia lenta, kitomis IKT. pusmetis
Ugdymo procese naudojamos
2014- 2018 MK lėšos
IKT priemonės (interaktyvi
lenta, projektorius,
daugiafunkcis aparatas).
Įdiegta tarpusavio bendravimo
2014 m. II
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IKT programa.
pusmetis
Ugdymo turinys planuojamas
2014-2018
MK lėšos
atsižvelgiant į šiuolaikinius
ugdymo tikslus ir reikalavimus.
Patvirtintos įstaigos pedagogams 2014 m. II
priimtinos planavimo formos.
pusmetis
1.1.6. Dalyvavimas
Dalyvaujama tarptautinėje
2014-2018
MK ir kitos lėšos
projektinėje veikloje
programoje ,,Zipis“, emocinio
intelekto ugdymo programoje
,,Kimochi“.
Dalyvaujama rajono sveikatos
2014-2018
projektų konkurse.
Dalyvaujama respublikiniuose
2014-2018
projektuose.
1.1.7. Ugdymo,
Vaikams ir tėvams teikiamos
2014-2018
socialinių, kultūros
pedagogų ir psichologų
paslaugų bendruomenei konsultacijos.
plėtra
Teikiama spec. pedagogo
2014-2018
MK lėšos
pagalba.
2014 m. II
Tęsiami ,, Efektyvios tėvystės
įgūdžių“ mokymai tėvams.
pusmetis
Organizuojami kultūriniai2014-2018
Rėmėjų lėšos
meniniai renginiai
bendruomenei.
II. Bendruomenės sveikatos stiprinimas
2. Tikslas – sveikos gyvensenos nuostatų ir įgūdžių formavimas
2.1. Uždavinys – telkti tėvų ir įstaigos darbuotojų pastangas, stiprinant fizinę ir emocinę
sveikatą
Priemonės
Sėkmės rodiklis
ĮgyvenLėšos
dinimo
data
2.1.1. Ugdomųjų
Gydytojos, visuomenės sveikatos 2014-2018 MK lėšos
veiklų, projektų, akcijų priežiūros specialistės, dietistės
sveikatos temomis
bendradarbiauja su auklėtojomis,
organizavimas
organizuoja sveikatos renginius
vaikams ir bendruomenei.
Organizuojami renginiai
2014-2018
sveikatos tema.
Rengiami sveikatos projektai
2014-2018
vaikams ir bendruomenei.
2.1.2. Tėvų švietimas Organizuojami renginiai
2014-2018
bendruomenei.
Tėvai informuojami apie
2014-2018
sveikatos ugdymą įstaigoje.
Organizuojami mokymai,
2014-2018
paskaitos sveikatinimo temomis.
Rengiami lankstinukai sveikatos 2014-2018
temomis.
2.1.3. Vaikų sveikaOrganizuojamos sveikatą
2014-2018
tos stiprinimas
stiprinančios procedūros.
reabilitacinėje grupėje
Sveikatos ugdymo žinios
2014-2018
integruojamos į ugdymo procesą.
Atnaujinamos priemonės
2014-2018 MK lėšos
1.1.5. Ugdomojo
darbo planavimo
tobulinimas
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2.1.4. Aplinkos,
palankios vaikų
sveikatinimui, kūrimas

sveikatos stiprinimui.
Įsigyti lauko žaidimų įrengimai.

2015m. II
pusmetis
2014-2018

MK ir 2 proc.
GPM lėšos
MK lėšos

Kuriama aplinka, palanki
emocinio intelelekto ugdymui.
Atnaujinamos priemonės
2014-2018 MK lėšos
judėjimui skatinti.
III. Meninis ugdymas, skatinantis vaikų kūrybiškumą
3. Tikslas – meninio ugdymo galimybės ir įvairovė ugdymo procese
3.1. Uždavinys – plėsti vaikų supratimą apie menus, skatinti jų saviraišką ir
kūrybiškumą
Priemonės
Sėkmės rodiklis
ĮgyvenLėšos
dinimo
data
3.1.1. Prielaidos
Sudaromos sąlygos meninio
2014-2018
MK lėšos
vaikų saviraiškos
ugdymo įvairovei- teatrui, dailei,
Ir kūrybiškumo
lipdybai, muzikiniam ugdymui.
Vaikų kūrybiniai darbai
skatinimui
2014-2018
Rėmėjų lėšos
pristatomi bendruomenei:
organizuojamos parodos,
koncertai, pasirodymai,
vaidinimai.
3.1.2. Lietuvių liaudies Bendruomenės pastangomis
2014 m. II
kultūros vertybių
atnaujintas lietuvių liaudies
pusmetis
perteikimas ir tautinio
buities apyvokos daiktų, liaudies
tapatumo ugdymas
meno dirbinių svetainėmuziejus. Jame organizuojama
ugdomoji veikla.
Organizuojami Tautiniai
2014-2018
MK lėšos
renginiai, Kalendorinės šventės,
edukacinės - pažintinės išvykos
pas liaudies meistrus, tautinio
paveldo puoselėtojus.
Vaikų supažindinami su lietuvių 2014-2018
liaudies menu per dailę, šokį,
muziką.
3.1.3. Bendruomenės
Įgyvendinami įstaigos ir
2014-2018
MK lėšos ir kitos
dalyvavimas įstaigos
bendruomenės meniniai
lėšos
meniniuose renginiuo- projektai.
se, projektuose
Įstaigos erdvės puošiamos
2014-2018
kūrybiniais darbais.
Džiaugiamasi kūrybinės veiklos 2014-2018
pasiekimais.
Rajono visuomenė
2014-2018
informuojama apie meniniuskūrybinius renginius.
IV. Organizacijos kultūros tobulinimas
4. Tikslas – organizacijos kultūros formavimas
4.1. Uždavinys – sudaryti prielaidas organizacijos kultūrai gerinti
Priemonės
Sėkmės rodiklis
ĮgyvenLėšos
dinimo
data
4.1.1. Efektyviai
Didinama darbuotojų
2014-2018
MK lėšos

9
dirbančios komandos
telkimas

4.1.2. Projektai
Įstaigos tradicijų,
savitumo puoselėjimui

4.1.3. Naujų ryšių su
socialiniais partneriais,
rėmėjais užmezgimas

atsakomybė ir sąmoningumas.
Sudaromos sąlygos darbuotojų
tobulėjimui.
Įrengtos personalo poilsio ir
higienos patalpos.
Kuriama palanki ugdomoji
aplinka.
Kuriama svetinga, estetiška ir
savita įstaigos vidaus ir lauko
aplinka.
Plėtojama informacinė kultūra.
Kuriamas akmenų skulptūrų
parkas.
Organizuojami bendri renginiai
su Dukstynos pagrindinės
mokyklos skautų organizacija ir
A. Smetonos gimnazijos
gimnazistais-savanoriais.
Rėmėjų, socialinių partnerių
lėšos panaudojamos ugdymo
kokybės gerinimui bei
edukacinės įstaigos aplinkos
kūrimui.

2014-2018

MK ir kitos lėšos

2016 m. I
pusmetis
2014-2018

MK ir kitos lėšos

2014-2018

MK ir kitos lėšos

2014-2018
2014- 2016

MK ir kitos lėšos
Rėmėjų lėšos

MK ir kitos lėšos

2014-2018

2014-2018

Rėmėjų lėšos

STRATEGIJOS VERTINIMAS IR STEBĖSENA
Strategijos vertinimas ir stebėsena bus atliekamas:
 vertinama po kiekvienų mokslo metų, ataskaita pateikiama bendruomenei;
 galutinis įvertinimas – pasibaigus laikotarpiui;
 stebėsena vykdoma visą laikotarpį ir aptariama Mokytojų taryboje;
 visą laikotarpį atliekama strategijos įgyvendinimui skirtų lėšų panaudojimo kontrolė ir
apskaita.

PRITARTA
Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“
2014-03-31 tarybos posėdžio
protokoliniu nutarimu

