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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVINAS“  2023-2027 M. STRATEGINIS PLANAS 

 

 

Trumpas įstaigos 

pristatymas, 

išskirtinumas 

Novatoriška ugdymosi įstaiga, kurioje mokytis gera, vertinga ir prasminga. Tai mokykla, kurioje mokosi kiekvienas, ir 

mokymosi procesą supranta savaip, kaip žaidimą, kaip pergalę žaidime, kuriame laimi kiekvienas. Motyvacija laimėti – 

motyvacija mokytis, kad laimėtum. Mokykla nuolatos puoselėja vertybes, vadovaujasi laisvės principais. Atsakinga, 

savarankiška, pareiginga  asmenybė – laisva asmenybė. Tai mokykla, kurioje svarbus kiekvienas, mažas ir didelis, jaunas 

ir senas.  

Ugdymosi įstaiga „Žilvinas“ yra orientuota į vaikų tvaraus gyvenimo suvokimą, kompetencijų ugdymą, emocinio intelekto 

ugdymą,  humaniškumą, lyderystę. Įstaigos tikslas – sėkminga asmenybė.  

Įstaiga dirba pagal ikimokyklinę ugdymo(si) programą „Auk Vaikeli“ įgyvendinant tris projektus:  

„Aš ir žmogus“, „Aš ir miestas“, „Aš ir gamta“. Projektų metu vaikai ugdo savo kompetencijas, tvaraus gyvenimo 

principus šeimoje, mieste ir gamtoje. Programa grįsta emocinio intelekto ugdymu. Tai tolerancija, empatija ir 

humaniškumas. Projektų esmė vaikus priartinti prie socialiai kultūrinio gyvenimo konteksto. Kaip bendrauti su žmonėmis, 

stiprinti ryšius, užjausti ir suprasti. Kaip gyventi mieste, kokios taisyklės, pareigos ir atsakomybės. Kaip būti gamtoje, 

mylėti ir saugoti ją. 

Įstaiga aktyviai bendradarbiauja su kitomis ugdymosi įstaigomis. Rengiamas Erasmus+ projektas, ieško partnerių kitose 

šalyse. Įstaiga yra projekto „Žaliai galvoju – žaliai veikiu“ organizatorė. Projekto tikslas - tapti tvaria mokykla, kuri 

naudotų atsinaujinančius gamtos išteklius, antrines žaliavas, rūšiuotu šiukšles. Įstaigos teritorijoje veikia saulės elektrinės 

modulis, yra sumontuoti vėjo jėgainių muliažai, iškelta vėjarodė su nurodytomis vėjo kryptimis, įrengtas lietaus surinkimo 

aparatas, įrengti šiltnamiai ekologiškam ūkiui, miško laboratorija,  dirvos tyrimų stendai, ornitologijos stotelė, paukščių 

inkilų parkas. 

Vizija Aktyvi, motyvuota, nuolat besimokanti, novatoriška, kurianti saugią, įtraukiančią tyrinėti aplinką, ugdymosi įstaiga. 

Misija Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, tenkinti vaiko prigimtinius, socialinius, 

pažintinius, saviraiškos poreikius, glaudžiai bendradarbiaujant su šeima ir socialiniais partneriais. 



Vertybės • Tvarus gyvenimas mieste, gamtoje, šeimoje. 

• Pagrindinė mokytojo nuostata – mokytis visą gyvenimą. 

• Motyvacija laimėti – motyvacija mokytis, kad laimėtum 

• Nors vaikui tik pirmi metukai, bet jo asmenybė didesnė už visatą. 

• Atsakinga, pareiginga, savarankiška asmenybė – laisva asmenybė. 

• Kompetentinga, humaniška, kritiškai mąstanti asmenybė – sėkminga asmenybė. 

Tikslai Remiantis ugdymosi rezultatais, atlikus įstaigos vidinį veiklos kokybės įsivertinimą, bendruomenės sutarimu nutarta 

išsikelti šiuos  tikslai: 

1. Gerinti ugdymosi kokybę.  

2. Pedagogų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, lyderystė. 

3. Kurti įstaigos kultūrą, plėtoti vertybes.  

 

 

 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
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Pavadinimas 

Tikslo, uždavinio,   

rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus 

Įgyvendi

nimo 

terminas Pavadinimas  
Mato 

vnt. 

Rodiklių reikšmė 

Faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

Siektina reikšmė, 

rezultatas 

01 Gerinti ugdymosi kokybę. Stebimas ugdymosi rezultatų gerėjimas. 

Tėvų, darbuotojų patenkintų paslaugų 

kokybe, dalis 

Proc. 30% 90% 2023-

2027 

 01 Užtikrinti sėkmingą ir kokybišką 

įstaigos veiklos ir ugdymo proceso 

organizavimą 

Veiklos kokybės vertinimo formų, 

metodų skaičius. 

Vnt. 4 6 2023-

2027 

 02 Saugios ugdymosi aplinkos 

atnaujinimas ir kūrimas. 

Pritaikytų  erdvių STEAM, montessori, 

įtraukiajam ugdymuisi, dalis. 

Proc. 20%  

 

80% 2023-

2027 

 03 Parengti naują ugdymosi programą 

„Aš ir pasaulis“. 

Atnaujintos programos turinio dalis.  Proc. 50% 100% 2023-

2027 

 04 Sėkmingai diegti atsinaujinusią 

priešmokyklinio ugdymo programą. 

Metodinių pasitarimų, skatinančių 

mokytojų refleksiją, įsivertinimą ir 

grįžtamąjį ryšį apie atnaujinančią 

programą, dalis. 

Proc. 60% 100% 2023-

2025 



 05 Įtraukaus ugdymo organizavimas. Pritraukti pagalbos specialistai spec. 

darbui su spec. poreikių vaikais, 

skaičius  

Vnt. 1 3 2023-

2027 

 06 Į ugdymosi veiklas įtraukti mokytojų 

padėjėjus. 

Pagalbos  priemonių skaičius 

lengvinantis darbuotojų darbą 

Vnt. 1 4 2023-

2027 

 07 Dalyvauti organizuojamuose 

eTwinning, Erasmus+ projektuose 

Sutarčių su socialiniais partneriais 

Lietuvoje ir užsienyje skaičius.  

Vnt. - 2 2023-

2027 

02 Pedagogų ir kitų darbuotojų lyderystė. Savanoriškas mokytojų ir kitų 

darbuotojų įsitraukimas į įstaigos 

veiklą, dalis. 

Proc. 40% 80% 2023-

2027 

 01 Užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimą, tobulinti kompetencijų 

raišką. 

Naujų darbuotojų pakėlusių 

kvalifikaciją, skaičius 

Vnt. 1 4 

 

2023-

2027 

 02 Taikyti įstaigoje kolegialų grįžtamąjį 

ryšį kaip kvalifikacijos kėlimo būdą 

 Atvirų veiklų skatinančių gerosios 

patirties sklaidą skaičius 

Vnt. 2  9 2023-

2027 

 03 Bendruomenės lyderystės skatinimas Visų darbuotojų metinių užduočių 

įvykdymo dalis 

Proc. 60% 100% 2023-

2027 

 04 Bendradarbiavimas su partneriais 

Lietuvoje ir užsienyje. 

Mokytojų pravedusių atviras veiklas, 

dalis. 

Proc. 20% 40% 2023-

2027 

03 Kurti įstaigos kultūrą, plėtoti vertybes. Darželio įvaizdžio ir prestižo vertinimas Balai 50 100 2023-

2027 

 01 Plėtoti bendradarbiavimą su 

ugdytinių tėvais, socialiniais 

partneriais, skatinti 

bendruomeniškumą. 

Tėvų dalis dalyvaujanti ugdymo 

įstaigos renginiuose,  stiprinančiuose 

bendrystės ir saugumo jausmą. 

Proc. 60% 90%  2023-

2027 

 02 Formuoti darželio įvaizdį, savitumą, 

patrauklumą  

Teigiamas bendruomenės požiūris į 

įstaigos, savitumą, kultūrą, dalis.  

 

Proc.          50%  90% 2023-

2027 

  


